
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Konnany a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 40/2020. (III. 11.) számú konnányrendelet 1.
§-a ertelmeben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetö tömeges megbetegedést okozó
hymánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és

életének megóvása érdekében Magyarország egész terüÍetére veszélyhelyzetethirdetettki.
A katasztoófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

?cxy11!" törvény 46- § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepmési önkonnányzat képviselő-testületének feladat- és hataskörét a'poÍgámiester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselö-testületének feladat- és
hatáskörét ̂ akorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi
144/2020 (XI. 26.) számú döntést hozom:

144/2020. (XI. 26.) sz. határozat

az Onkormányzat 2020-2024 gazdasági programjának

elfogadásáról

1. Pilisborosjenő község önkonnányzatának 2020-2024. évekre szóló gazdasági programját
- jelen döntés melléklete szerinti tartalommal - elfogadom.

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkonnányzat 2020-2024 évi Gazdasági Programját tegye
közzé az Önkonnányzat honlapján, jelentesse meg a Pilisborosjenöi Hírmondóban, illetve az
önkormányzat kommunikációs csatomáin, továbbá gondoskodjon arról, hogy lakosság minél
szélesebb körében megismerhesse.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyző
Határidő: 2020. december 15.

Pilisborosjenő, 2020. november. 26.

Tömöri Balázs

polgármester
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ELŐSZÓ

A tavaly októberi önkormányzati választásokon a 2097 Csoport Egyesület színeiben erös
felhatalmazást kaptunk a választóktól arra, hogy településünk hatékony működését és
fenntartható fejlődését a választási programunkban felvázolt alapelvekkel összhangban
biztosítsuk. A választások óta eltelt időszakban felmértük az önkormányzat és intézményei
jelen állapotát, megismertünk olyan gazdasági infonnációkat, és szembesültünk olyaa jogi
tényállásokkal, amik a választások előtt nem voltak ismertek számunkra. Ezek némelyike
jelentösen megnehezíti terveink megvalósítását, ennek ellenére törekediii fogunk arra, hogy az
előttünk álló négy évben mmél többet megvalósítsunk választási ígéreteinkből.

Értelemszerűen egy ilyen ciklusprogram alkalmas lehet arra, hogy fő célokat és feladatokat
határozzon meg, de nem számolhat minden lényeges jövőbeni tényezővel (törvényi
változásokkal, pályázati lehetőségekkel) ezért mindenképpen szükséges ennek időnkénti
felülvizsgálata és fiissítése. Erre minden év elején sort fogunk keríteni.

TÖRTÉNETE

Pilisborosjenő északnyugati határában lévö Mackó-barlang már a jégkorszakot követően
menedéket adott az embemek. Az őskori leleteken kívül, bronz-, római és Árpád-kori lcletek is
előkeriíltek az ásatások során.

A rómaiak idejében Pilisborosjenő északi határában lévö Nagy-Kevély csúcsa alatt húzódott
egy római út, amely Aquincumba vezetett.

A népvándorlás korában avarok jöttek erre a vidékre és csaknem 300 esztendeig éltek a
kömyéken. Az előttük itt megfordult népekhez hasonlóan ők is a dunai átkelöhelyek és az onnan
nyugatra vezetö utak mentén mozogtak. Igyjutottak el a mai Pilisborosjenő kömyékére is, ahol
avar temetőt találtak a téglagyár területén.

A honfoglalás idején Borosjenőt a Jenö törzs tagjai vették birtokukba. Majd különbözö családok
magánbirtoka lett. Első okleveles említése 1284-böl való, ekkor Bumsjenew néven szerepel. A
szőlőművelést az itt lakó királyi szolganép már ismerte. A falu 13 51-ben a pálosoké lett, majd
1357-ben a domonkos apácáké. Az 1490-es években a solymári várhoz tartozott. A török
uralom idején teljesen elnéptelenedett. A törökök visszaszorítása után németek népesítették be
Borosjenőt. A település a kincstáré lett, majd a budai klarissza apácáké. XVII. század elsö
felében Budai Bomemissza Bolgár Pál pest megyei nemes birtokai közé tartozott, amelyet
Muslay Bamabás komáromi vitéz vett át. Az 1695-ös összeírásban a települést már Weindorf
néven említették. 1800-ban Józsefnádor vásárolta meg Borosjenöt Urömhöz és Piliscsabához
hasonlóan.

A falu neves bortermelő helynek számított. Valószínűleg innen kapta a "boros" jelzőt a
nevében. Majd a XIX. század második felében lett Pilisborosjenő, megkülönböztetve az ország
más azonos nevű falvaitól.

A község lakosainak a bortermelésen kívül még a tejgazdálkodás jelentett fontos megélhetési
forrást. A betelepült német lakosokat a szorgalmas és kitartó munkavégzés mellett buzgó
vallásosság isjellemezte. Így a kömyékböl sokan keresték fel a pilisborosjenöi búcsújáróhelyet.
A II. világháború után a lakosság 90 %-át kitelepítették, helyükre a Felvidékről és Erdélyből
jöttek magyar családok. Napjainkban német nemzetiségi falu, mely része a Duna-Ipoly Nemzeti
Park területének.



BEVEZETÉS

A település fekvése, mérete, lakosságszáma, összetételejelentős hatással van az önkormányzati
feladatok milyenségére és mennyiségére.
Pilisborosjenö a budapesti agglomerációban a fővárostól 3 km-re, észak-nyugatra található. A
település két, egymástól markánsan elkülönülő részből áll. A központi településrész a
Nagykevély és a Kövesbérc hegyek közötti völgyben található, a hegyoldalakra felfútó
utcákkal. A külső településrész a 10-es út mentén fekszik. A két településrészt a Kövesbérc
nevű hegy köti össze és választja el egymástól. Pilisborosjenöt észak-észak-nyugati iránybóla
Duna-Ipoly Nemzeti Park határolja. A település rendkívüli adottsága zsákfalu jellege, mivel a
központi településrészt csak Uröm irányából lehet megközelíteni.
Az elmúlt évtizedekben Pilisborosjenőn - sorozatos belterületbe vonások eredményeként -
jelentősen nött a lakóövezet aránya, valamint a népesség, amijelenleg is valamivel több, mint
4. 000 fő. Több fejlesztési területen és az ófalu foghíjain is intenzív építkezések folynak, ezért
arra számítunk, hogy a népességszám tovább növekedik, a ciklus végére eléri vagy akár meg is
haladja az 5.000 főt.

A Képviselö testület teljes ciklusra vonatkozó nagyvonalú munkatervétjelen dokumentum oly
módon mutatja be, hogy az egyes fejezetekben - a jelenlegi helyzet ismertetését követően -
felsorolja a megvalósítandó célokat, külön kiemelve azokat, amiket már az első évtől kiemelten
kívánunk kezelni. A ciklustervet az alábbi struktúrában mutatjuk be:

. Uzemeltetés

. Kommunikáció

. Gazdálkodás

. Településfejlesztés

. Kömyezetvédelem

. Oktatás, művelődés, kultúrpolitikai irányelvek

. Közösségi kezdeményezések támogatása

ÜZEMELTETÉS

Megítélésünk szerint az önkonnányzat elsődleges feladata és felelőssége, hogy a település napi
működése mindenkor biztosítva legyen: működjön a közvilágítás és a szemétszállítás, a
középületek és közterületek karbantartása időben megtörténjen, a közterület felügyelet és a
falugondnokság lássa el feladatát, a hivatali ügyintézés a tervek szerint történjen, a lakosság
mindig jusson hozzá a közérdekű infonnációkhoz. Jó minöségű üzemeltetéshez már most
biztosítani szükséges:

. Területért felelös, főállású alpolgánnestert

. Hatékonyan működő falugondnokságot, ahol megvannak a szükséges tárgyi és személyi
feltételek

. Működőképes polgármesteri hivatalt, felelős jegyzövel és szakmai stábbal

A 2020-as év feladatai:

. Meglévö kátyúk eltíintetése és olyan rendszer kiépítése, ami képes biztosítani, hogy az
újonnan megjelenő útiiibák rövid határidővel kerülnek kijavításra

. Prioritásként kezeljük az iskola előtti gyalogátkelő és az iskolához vezetö járda
közvilágításának kiépítését, az iskola altematív útvonalon való megközelítésének
megvalósítását.



. Nagyobb hangsúlyt fektetünk közterületeink rendezettségére, tisztaságára, a
hulladékkeletkezés megelözésre és a hulladékgyűjtés hatékonyságára, illetve az
önkormányzati épületek állagmegóvására, a falu közösségi tereinek fejlesztésére.

A ciklus egészére vonatkozó további tervek:

. A fővárosi szennyvízhálózathoz való csatlakozás projekthez kapcsolódóan elkészítjuk
a Bécsi út melletti járdát és a Bécsi úton átvezetö zebrákat. Megkezdjük a Bécsi úti
buszmegállók cseréjének előkészítését.

. Szorgalmazzuk a vízvezeték-hálózat elöregedett szakaszainak mielőbbi cseréjét a
rendszeressé vált csötörések megelőzése érdekében.

. Segítjük a házaknál keletkező zöldhulladék elszállítását és komposztálását, hogy a
lombégetés fiiistje ne terhelje feleslegesen a falu levegőjét.

. A közösség bevonásával, egészséges kompromisszumkereséssel pontosítjuk a
zajrendeletet, hogy az mind a csendre vágyók, mind a kertjűkben szorgoskodni kívánók
igényeire tekintettel legyen, és gondoskodunk a rendelet betartásáról.

KOMMUNIKÁCIÓ

Ezen a területen igen kevés értéket találh-ink átvételkor. Az önkormányzatnak volt egy
korszerűtlen, egyáltalán nem felhasználóbarát honlapja és egy rendszertelenül megjelenő,
kevés érdemi infonnációt közvetítö nyomtatott lapja, valamint egy egyáltalán nem használt
Facebook oldala.

A jelen kor elvárásaihoz igazodó kommunikáció megvalósítása érdekében azonnali hatállyal
elkezdtük e terület fejlesztését. Eddig megvalósult változtatások:

. Üj Facebook oldal, rendszeres, íriss infonnációkkal

. Megújult Pilisborosjenői Hírmondó, mely rendszeresen, legalább évi 10 alkalommal
jelenik meg

. Video csatoma, a KT ülések felvételeivel

. KT tagok alkalmankénti podcast interjúi, aktuális témákban

. Falufórumok szervezése jelentös közéleti témákban
Rövid távú, már 2020-ban megvalósítandó terveiiik:
. Üj, korszerű, felhasználóbarát honlapot hozunk létre, ahol minden közérdekű

információ naprakészen, rendszerezetten és kereshető formában lesz mindenki számára
elérhető

. Folyamatosan frissített, teljes körű és publikus vagyonleltárt készítünk az
önkormányzati vagyonról és a kiadott vagyoni értékűjogokról, kötelezettségekről.

. Rendszeres közmeghallgatást tartunk, legalább évi három alkalommal

. Biztosítjuk minden szerződés, terv, elöterjesztés, megállapodás és az önkonnányzati
munka publikusságát és hozzáférhetőségét ajogszabályi keretek között. Célunk, hogy
minden lakos kis eröfeszítéssel át tudja látni egy-egy téma állását, valamint a
kapcsolódó terveket.

. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a külső településrészekre is eljusson minden
hivatalos információ.

A ciklus fennmaradó részére vonatkozó tervek:

. átültetjük a gyakoriatba az e-demokrácia eszközeinek használatát, amivel a község
lakossága egyszerííen és hatékonyan bevonható azon döntésekbe, amelyek jelentősen,
hosszútávonbefolyásolják az életünket (intemetes szavazás, közvélemény-kutatás stb.)



Fokozatosan bevezetjük az elektronikus ügyintézést és kapcsolattartást a lehetö legtöbb
területen, amit az online fogadóóra illetve ügyintézés regisztrációs felületének
létrehozásával kezdünk
Kommunikációs szakembert alkalmazunk a kommunikációs feladatok ellátására

GAZDÁLKODÁS

Jelenlegi pénzügyi és vagyoni helyzet

A 2020. évre az alábbi pénzügyi főösszegekkel tudtunk tervezni:

. Szabad tartalék az elöző évekről: 107 millió forint

. Konszolidációs alap visszafizetési kötelezettség: 117 millió forint és kamatai

. Elkülönített pénzalapok (Lazareth, Bölcsöde építés stb.): 272 millió forint

. Osszes várható bevétel: 691 millió forint

. Összes működési kiadás: 656 millió forint

. Tervezett beruházási források: 85 millió forint (a bevételek alakulásának
függvényében)

Az átadás-átvételt követöen kerültek napvilágra az elöző ciklusban szabálytalanul
megvalósított, elszámolhatatlan pályázatokból fakadó visszafizetési kötelezettségek, amik
legalább 117 millió forinttal, illetve annak ügyviteli és késedelmi kamatával terhelték a 2020-
as költségvetést. Ezjelentősen szűkítette az önkormányzat idei, valamintjövő évi mozgásterét.
Számtalan próbálkozásunk (levélváltás Miniszterelnök úrral, több miniszten-el, államtitkárral,
a Kincstár elnökével, a választókerületi képviselőnkkel, továbbá több személyes konzultáció
döntéshozókkal) végül azt az eredményt hozta, hogy külön, egyedi konnánydöntés alapján 117
M Ft vissza nem téritendö támogatást kapott településünk működési költségeinek kifizetésére.
Ez az összeg megegyezik a fent említett Konszolidációs alap visszafízetési kötelezettség
összegével, így önkormányzatunk 117 M Ft szabad felhasználású költségvetési forráshoz
jutott.
A faluközösség jelentős ingatlanvagyonnal is rendelkezik. Az alábbi vagyonelemek a
legfontosabbak:

Ingatlan IVIéret Becsült v. könyv
szerinti érték (M

Ft)

Megjegyzés

Fő út 51, Szedmák-ház A még álló épület felújításra
szorul

Fő út 53, falugondnokság 3,048
épülete m2

Az épület teljes felújításra
szoml



Fö út 59, szolgálati- és
bérlakások

A lakások korszerűsítésre
szorulnak

Budaiútl3,

Fő utca 30, a régi iskola
épülete 600

Az épület régi része felújításra,
az új állagmegóvó
karbantartásra szoml.

089/1 és 089/2 helyrajzi 1 1,009
számú telkek m2

2852 és 2853 helyrajzi 3, 192
számú telkek a Papi- m2
foldeken

A bölcsőde várható helyszíne

2078/1 helyrajzi számú 3, 144
telek Panoráma utcán m2

19 telek Lazarét fejlesztési 16, 000
területről m2

Teljes értéküket a közművesítés
befejezése után érik el.

2 telek 013-as fejlesztési 1 ,700
területről m2

15 telek, Malomdülö 26,000
fejlesztési területről m2

Volt tüzéptelep 4,265
m2

Ezt sikerült tovább bövíteni egy peren kívüli egyezség keretében létrejött megállapodás
következtében az alábbi területekkel:

. Pilisborosjenö 3143/1 hrsz-ú 49 124 m2 területű kivett beépítetlen terület Ksm.
övezetbe sorolt rekultivált bányaterület. Értéke: 157. 200. 00

. Pilisborosjenö 3143/3 hrsz-ú 3 983 m2 közút, értéke: 2.400. 000

. Pilisborosjenö 3143/5 hrsz-ú 71 641 m2 kivett beépítetlen terület Ek. övezetbe sorolt,
beerdösödött terület, értéke: 272. 200. 000

. Pilisborosjenő 3143/6 hrsz-ú 2 164 m2 közút, értéke: 1. 800. 000

. Pilisborosjenő 3155 hrsz-ú 2 043 m2 kivett út értéke: 2. 500. 000

PÉNZÜGY, ADÖZÁS

Ezen a területen is komoly hiányosságokkal szembesültünk, a nyilvántartások, az iratkezelés,
az elszámolások és az átláthatóság tekintetében egyaránt. Ezért azonnali intézkedéseket kellett
foganatosítanunk:



. Megerősítettük a pénzügyi osztály és az adócsoport állományát

. Üjfajta, átláthatóbb és reális alapokon nyugvó költségvetést készítettünk 2020 - ra

. Megszerveztük az adónyilvántartások revízióját

. Az igazságos, kiegyensúlyozott közteherviselés érdekében javítjuk az adóbeszedés
hatékonyságát, és felülvizsgáljuk az adómentességeket.

További terveink az idei évre:

. Pályázatfigyelö és pályázatíró kapacitást hozunk létre a pályázati források maximális
kihasználása érdekében.

. Közérthetö módon tesszük közzé a költségvetést.

. Rendszeresen - de legalább évente egy alkalommal - kommunikálunk (tájékoztatjuk a
lakosságot) a falu pénzügyi helyzetéről.

A következő évekre tervezett célok:

. Naprakész adó adatbázis kialakítása.

. Adóhátralékok, kintlévőségek behajtása.

. "Adózó-barát", könnyen érthetö adózási kommunikáció és az oniine bevallás, befizetés,
ügyintézés támogatása.

. Részvételi költségvetés fokozatos próbája.

. A lakossági adókat világos, demokratikusan, közösen kitűzött célok elérése érdekében
határozzuk meg, és átláthatóan költjük el.

. Megkeressük aimak lehetöségét, hogy a település bevételeit elsősorban a gazdasági
övezetek adójából, pályázati forrásokból, és a szelíd turizmusban rejlő lehetőségek
kihasználásából biztosítsuk

. Hatékony és költségtakarékos hivatali működés erősítése - a digitalizáció és
automatizálás fejlesztése

VAGYONGAZDÁLKODÁS

. Idén elkészítjük a település hiteles vagyonleltárát.

. A meglévő ingatlanvagyont elsősorban növeljük és csak különleges esetben
értékesítjük, csakis kiemelt közösségi bemházások megvalósítása, alapműködéshez
szükséges finanszírozás, illetve pályázati önrész biztosítása érdekében

. Gondoskodunk a meglévő épületek állagának megóvásáról

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

A településfejlesztés az egyik olyan terület, ahol a képviselö-testületet tagjai a legmarkánsabban
jelezték már a választások során, hogy terveik, elképzeléseik jelentősen eltémek a korábbi
faluvezetés víziójától. Ezek az elképzelések a 2017-2018-ban zajló településfejlesztési
műhelymunkákon megfogalmazott alapelvek mentén alakultak ki:

. a természeti értékek és területek maximális megörzése

. az épített kömyezet minőségi fejlesztése, a hagyományos falukép megörzése

. átgondolt, hosszútávú koncepciókon és terveken alapuló fejlesztések

. a lakócélú ingatlanfejlesztések helyett a helyi gazdaságot, a helyi élelmiszer termelést,
a szelíd turizmust segítő fejlesztések támogatása



Kiemelt célunk a peres ügyekkel, megrekedt projektekkel terhelt "fejlesztési területek"
rendezése a fenti célok figyelembevételével.

2020-ban megvalósítandó tervek:

. Elindítjuk Pilisborosjenö új településfejlesztési stratégiájájának megalkotását, ami
alapját képezi minden további beruházási és fejlesztési döntésnek. Hosszú, közép- és
rövid távú koncepciót dolgozunk ki falunk számára a helyi közösséggel együtt, mert
csak ez képes ellensúlyozni a Budapest közelségéböl fakadó, illetve az ingatlan
befektetők által ránk erőltetett terveket.

. Fejlesztjük a faluközpontot, településkép-védelmi stratégiát dolgozunk ki és
tervtanácsot hozunk létre a falumag sváb építészeti jellegzetességeinek védelme
érdekében.

. Elökészítjük a Budapest Föváros és Pilisborosjenő Község Önkormányzatai közös
derogációs szennyvízelvezetési projektjét, kiválasztjuk a projekt tervezőjét.

. Támogatjuk a tomaterem pályázat, illetve a felnőtt sportpark megvalósulását

. Nyílt tervezői pályázaton kiválasztjuk az új bölcsöde tervezöjét és elökészítjük a
kivitelezést.

. Felújítjuk a régi iskola épületét és fejlesztjük a klubok számára elérhetö helyiségeket

. Okoturisztikai fejlesztésbe kezdünk - 'Pálos ösvényen' projekt

. Korszerű, modem műfiives focipályát építünk.

A ciklus egészére vonatkozó további terveink:

. Üjratervezzük közösségi tereinket, illetve pótoljuk a hiányzókat. Atgondolt, j ól működő
tereket alakítunk ki a rendezvényekre, a szolgáltatásokra és az önkormányzat számára.

. Megépítjük a bölcsödét.

. Parkolási stratégiát dolgozunk ki és valósítunk meg Pilisborosjenő Ofaluban, illetve
igény szerint a külső településrészeken is.

. Megvalósítjuk Pilisborosjenő rácsatlakozását a budapesti szennyvízhálózatra, ezzel
biztosítva a keletkező szermyvizek magas minőségű kezelését és a felszíni vizeink
fokozott védelmét.

. Külső településrészeinken helyiek bevonásával és igényei mentén fejlesztjük a
közösségi tereket.

. Garantáljuk Pilisborosjenö csendes, falusias hangulatának és méretének, zsákfalu
jellegének megtartását.

. Valódi, hosszú távú megoldásokat keresünk útjaink, járható járdáink és a felszíni
vízelvezetés megoldására az ófaluban és a külsö településrészeken egyaránt.

. Megóvjuk falu kömyéki erdeinket és zöld területeinket a Pilisi Parkerdövel és a Duna
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával és helyi civil szervezetekkel együttműködve

. Közlekedés-szabályozási tervet készítünk, melynek alapvetései: forgalomlassítás,
gyalogos és bicikli forgalom elösegítése, egyirányúsítás

. Beruházásoknál műszaki ellenört alkalmazunk, átlátható közbeszerzéseket írunk ki, és
minden esetben érvényesítjük a kivitelezőkkel a vállalt garanciát.

. További három csoportszobával bővítjük óvodakapacitásunkat.

A közösség bevonásával, egészséges kompromisszumkereséssel pontosítjuk a közösségi
együttélés szabályait, ezen belül zaj-kibocsátásra vonatkozó szabályozást is, hogy az mind a



csendre vágyók, mind a kertjükben szorgoskodni kívánók igényeire tekintettel legyen, és
gondoskodunk a rendelet betartásáról.

Kiemelt fejlesztési területek

Onkormányzatként aktívan segíteni kívánjuk az évek óta perekkel, vitákkal terhelt fejlesztési
területek ügyeinek rendezését. Túllépünk a korábbi településgazdálkodást uraló, ingatlan
hajtotta, önös érdekekkel átszőtt, átlátiiatatlan gyakorlaton. A települést övező fejlesztési
területeket átgondoltan, átlátható terv alapján, valóban a falujavát szolgáló módon hasznosítjuk
vagy kötünk szerződéseket a hasznosításra.

Lazareth fejlesztési terület (belterületbe vonás 2004-ben)

Mintegy 200 ezer négyzetonéteren 180 kialakított telek van e területen, köztük 19 telek
önkormányzati tulajdonban, 20 pedig a hilajdonosok osztatlan közös tulajdonában, a
közművesítés fedezeteként. A terület fejlesztését a 2004-ben az akkori h.ilajdonosok által kötött
megállapodás rögzíti, amely teljes egészében a hilajdonosok ésjogutódjaik felelősségébe utalja
a terület közművesítését.

2019-re a teljes területen elkészültek a víz- és csatomaközművek, az áram és gázhálózat, illetve
a közvilágítás felszín alatti részei. A beruházást a Lazarét Viziközmű Társulat (VKT) végezte
el. A beruházás során azonban a terület tulajdonosai azonban kölcsönösen perbe fogták egymást
és részben az Önkormányzatot is, melynek előzö testületet 25 ingatian esetén egyéni
Településrendezési Szerzödést kötött, tovább bonyolítva ajogi és pénzügyi helyzetet. A terület
fejlesztéséből a csatoma közművek végleges átvétele, a közvilágítás felszín feletti részének
kialakítása és a teljes csapadékvíz-elvezetés és útfejlesztés van hátra.
A tulajdonosi kör megosztottsága miatt úgy látjuk, hogy a beruházások befejezését az
Onkonnányzatnak kell felvállalnia. 2020-as tervünk a koncepció kidolgozása és
megismertetése a tulajdonosi körrel, az adategyeztetés minden tulajdonossal, illetve a csatoma
és közvilágítás közművek áh^étele a VKT-tól. 2021-től - a tulajdonosok egyetértése esetén -
minden egyes ingatlan tulajdonossal településrendezési szerződést kötünk, és transzparens
elszámolással, nyílt közbeszerzéseken keresztül befejezzük a terület közművesítését.

Budai Téglafejlesztési terület

A terület egy része GKSZ (gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató övezet), másik fele
lakóövezeti besorolású belterület. Az Oiikormányzat és a Budai Tégla kölcsönösen perben
állnak egymással egyrészt a terület beépülésének eünaradása miatt elszámolás miatt, másrészt
a területre kivetett, de be nem fizetett telekadó miatt.

A Képviselő Testület 2020 tavaszára peren kívüli megegyezést kötött a Budai Téglával a
perektöl való kölcsönös elállásra és egyes telkek ajándékba adására az önkormányzat részére.
Közös célunk, hogy a terület GKSZ övezetei minél előbb megtalálják új tulajdonosaikat, akik
tevékenységükkel tovább növelik a falunk iparűzési adó bevételét.

Malomdűlő fejlesztési terület

A 26 hektáros területet 2002 októberében vonták belterületbe. A terület fejlesztőjének tervei
egy teljesen új falurész kialakítását célozzák nagy beépítettségű lakóövezetekkel és a hozzájuk
tartozó közösségi, intézményi területekkel. A fejlesztések a belterületbe vonások után forrás
hiányában és az Onkormányzattal való együttműködési nehézségek miatt elakadtak. Jelenleg a



terület fejlesztője - egy évek óta szünetelő perben - perli az Onkonnányzatot. 2020-as terv az
egyeztetések elkezdése a terület fejlesztőjével, tulajdonosaival.

Tücsök utcai (024, 027) fejlesztési terűlet

Külső-Bécsi úti településrész felett északi irányban, a Kövesbérc alatt található cc. 4, 5 hektáros
fejlesztési terület. 2019-re a terület jelentös része már belterület volt, három kisebb ingatlan
belterületbe vonása folyamatban volt, míg kettő másikét elutasították a hatóságok.
A belterületbe vont 027-es parcellára az előző testület - a 2097 Csoport Egyesület erőteljes
tiltakozása ellenére - szigorú és a falu számára szélsöségesen hátrányos Településrendezési
Szerzödést kötött. Legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy együttműködve a terület
fejlesztőivel, kiszabadítsuk a falut a vállalhatatlan kötelezettségek alól és az alapelveinket a
lehető legnagyobb mértékben érvényesítsük egy megkötendő új szerzödésben.

Moderndorffejlesztési terület

A Napsugár lakópark szomszédjában, a Budai út bevezetője mellett kialakult lakópark
fejlesztési terület. 2019-re a terület e^ik felén már házak épületek, és a másik területrész
belterületbe vonása is megtörtént. Az Onkormányzat célja, hogy a megkötött 2012-es TRSZ
alapján biztosítsa az Önkormányzat háttérfejlesztési bevételeit a terület belterületbe vonásából,
illetve rendezze a terület csatoma-közmű ellátásának feltételeit.

Külső településrészek

Pilisborosjenö két, fizikailag elkülönülö településrészből áll: a Köves-bérc és a Nagy-Kevély
közt fekvő ófaluból és a Köves-bérc túloldalán fekvő külső településrészekből. A külső
településrészek további két fizikailag is jól elkülönülő részre oszlanak: a Bécsi úti
településrészre, illetve a Malomdűlö-Téglagyári településrészre, melyek sajátosságai és
problémái is különbözöek, ezért a településfejlesztés során külön figyelmet szükséges fordítani
rájuk. Annak érdekében, hogy az eddig elhanyagolt külső településrészek is megfelelő
érdekképviseletben részesüljenek, Pilisborosjenő Község Önkormányzata létrehozta a Külső
Településrészek Bizottságát. Bizottságunk a 2019-2024-es ciklusban az alábbi célokat tűzte ki:

. Lakossági fórumok alapján problématérképet készítettünk, hogy világossá váljanak az
egyes külső településrészekenjelentkezö problémák. Erröl visszajelzéseket gyűjtünk az
érintett részen élöktől, hogy egyértelműen meghatározhatóvá váljanak a prioritások.

. Javítjuk a kapcsolattartást a külsö településrészek lakóival és vállalkozásaival,
biztosítjuk az infonnációk és szolgáltatások könnyebb elérését a külső településrészen
élők számára.

. Törekszünk a külső településrészekjogilag rendezetlen ügyeinek rendezésére. Ajogilag
rendezetlen közterületek helyzetét megkíséreljük rendezni.

. Fejlesztjük a gyalogos közlekedés biztonságát: azon dolgozunk, hogy járda épülhessen
a Bécsi út mentén. Távlati célként kitűzzük, hogy a biztonságos gyalogos és kerékpáros
közlekedés feltételeit megteremtsük a két külső településrész között. A ciklusban a
fejlesztési irányokat e távlati céllal összeegyeztethető módonjelöljük ki.

. Fejlesztjük a külsö településrészek tömegközlekedését. A tömegközlekedési
vállalatoknál folyamatosan képviseljük a pilisborosjenőiek érdekeit. A meglévő
utasvárókat lecseréljük, a hiányzókat pótoljuk. Elindítjuk a buszmegállók biztonságos
megközelíthetőségét szolgáló gyalogos-átkelőhelyek megvalósítását.
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Megvizsgáljuk a Bécsi út és a Budai út közötti bekötöút megvalósulásának hatásait, és
feltérképezzük a lakossági véleményét kérdőíwel, lakossági fórummal.

Figyelemmel kísérjük az MO-ás építésével kapcsolatos fejleményeket, képviseljük a
település érdekeit, és stratégiát dolgozmik ki, hogy az önkonnányzat miként segítheti a
leginkább érintetteket.

Törekszünk a külsö településrészeket különösen érintő illegális hulladéklerakásokat
jogi és rendészeti eszközökkel akadályozni, az illegális hulladék elhelyezöit azonosítani
és felelösségre vonni, illetve segítséget nyújtunk az illegálisan elhelyezett hulladékok
elszállításában.

Törekszünk arra, hogy a külső településrészek infrastrukturális lemaradását
csökkentsük. Garantáljuk, hogy a külső területek együtt fejlödjenek az ófaluval, és a
helyben élök, illetve a területen működő vállalkozások adóforintjai a helyben élők
javára és a helyi vállalkozások érdekében kerüljenek felhasználásra. Mindent

KÖRNYEZET- és TERMÉSZETVÉDELEM

. Nagyobb hangsúlyt fektetünk közterületeink tisztaságára, a hulladékkeletkezés
megelőzésre és a hulladékgyűjtés hatékonyságára.

. Segítjük a házaknál keletkező zöldhulladék elszállítását és komposztálását, hogy a
lombégetés fiiistje ne terhelje feleslegesen a falu levegőjét.

. A Pilisi Bioszféra Rezervátum nyújtotta kereteket is felhasználva, új alapokra helyezzük
a kapcsolatot a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és a Pilis.i Parkerdővel. Stratégiát
dolgozunk ki a Vár-völgy és a falut ölelő természet védelmére. Kezdeményezzük a falu
körüli erdők folyamatos erdőborítottságotjelentő örökerdövé minösítését.

. A településen keresztül folyó patak egyes szakaszait mindenki számára hozzáférhető,
parkosított területként rehabilitáljuk, hogy patakunk a falu ékességévé váljon.

. Kivizsgáljuk a Határréti-patak szennyezését, és javítjuk a vízminőségét.

. Támogatjuk a falu kömyéki természeti értékek kutatására, illetve bemutatására irányuló
kezdeményezéseket

. Folytatjuk faültetö tevékenységünket, növeljük a zöldterületek arányát, területet
jelölünk ki a Fatestvér program pilisborosjenői elindítására.

. Segítjük, támogatjuk azokat a lakossági kezdeményezéseket, csoportokat, amelyek
valamely zöldterület vagy önkonnányzati terület gondozására, rendbetételére, illetve
ökoturisztikai fejlesztések megvalósítására irányuüiak.

. Elősegítjük a kiskertek, mezögazdasági területek többcélú, közösség érdekében történő
hasznosítását és vízmegtartó módontörténő müvelését, ahelyi élelmiszer önrendelkezés
szintjének növelését.

. Együttműködünk a Volánbusszal, a MÁV-al, Ürömmel és a fövárossal, hogy mind a
külső településrészekről az ófaluba és vissza irányuló, mind pedig Pilisborosjenö-
Budapest-Pilisborosjenő viszonylatokbanjavuljanak a tömegközlekedés feltételei
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OKTATÁS, MŰVELŐDÉS, KULTÚRPOLITIKAI IRÁNYELVEK

. Bölcsödét nyitunk Pilisborosjenön, hogy minden olyan kisgyermeknek legyen
lehetősége jó helyi közösségben fejlődni, ahol a szülőnek vissza kell témie a
munkahelyére. Addig pedig támogatjuk a kisgyermekek magánbölcsődébe járásának
költségeit és a helyi Baba-Mama Klubot.

. Felmérjük a várhatóan szükséges óvodai féröhelyek számát, melynek fiiggvényében
támogatjuk a bővítést. Bővítjük a karbantartói kapacitást, segítjük német nemzetiségi
óvodapedagógus felvételét. Pótoljuk a hiányzó berendezéseket és elmaradt
fejlesztéseket, segítjük a Fő utcai óvodaépület udvarának megújítását.

. Támogatjuk az iskola vezetöségét, hogy megépüljön a régóta hiányzó tomaterem.
Felmérjük a várhatóan szükséges iskolai férőhelyek számát, melynek fíiggvényében
támogatjuk az iskola bővítését. Az iskolai célokkal összhangban fejlesztjük az iskola
kömyezetét, beleértve annak megközelíthetőségét, a közlekedésbiztonságot, a
közvilágítást, az épített közterületek és közösségi terek, a tennészeti kömyezet állapotát.

. Támogatjuk az iskola vezetőségét azon fejlesztési terveik megvalósításában, melyek
nemcsak a gyerekek tárgyi hidásának javítását célozzák, hanem közösségben való
tanulás és munka tapasztalatait is erősítik (pl. iskolakert).

. Támogatjuk a faluban működő altematív pedagógiát kínáló szociális és oktatási
intézmények működését, új intézmények alapítását.

. Támogatjuk a falu múltjából fakadó sváb tradíciók ápolását, hagyományaink
újjáélesztését a közösség minél szélesebb körű bevonásával. Segítjük a Német
Nemzetiségi Onkormányzat kultúraközvetítö munkáját.

. Támogatjuk a pilisborosjenői borászok kulturális és borgasztronómiai rendezvényeinek
megvalósulását, a Pilisborosjenö-Üröm közös borvidék stratégiájának megalkotását és
megvalósítását.

. Indítványozzuk a helyi mezögazdasági tennelés elősegítését, a helyi termelői piac
bővítését. Felmérjük, és a lehetöségekhez képest támogatjuk a helyi alapanyagokból
készült, helyben főzött, minőségi közétkeztetés megvalósítását.

. Segítjük a pilisborosjenői értékekre támaszkodó, hagyományteremtö céllal működő és
alakuló közösségek munkáját, kulturális tevékenységét. Támogatjuk a helyi
közösségek, egyesületek, civil szervezetek működését, új csoportok létrejöttét.

. Támogatjuk a faluban élő, művészettel hivatásszerűen foglalkozók megnyilvánulási
lehetőségeit, tudásátadását.

. Támogatjuk a faluban működő egyházi, vallási közösségek kultúraközvetítö munkáját
és a közművelődési és művészeti intézményekkel való együttműködését.

. A szociális igények felmérésével szociális térképet készítünk, amely megalapozza a
szociális ellátás fejlesztésének irányát. Kezdeményezzük a szociális tevékenységet
folytató intézmények, szervezetek, csoportok és magánszemélyek közötti munka
összehangolását, kommunikációjuk támogatását.

. Indítványozzuk és segítjük a szakemberek és programok Pilisborosjenőre hozatalát (pl.
ápoló, Idősek Klubja), hogy a falu szociális ellátását minél nagyobb mértékben helyben,
helyi munkaerö által lehessen végezni.

. Elkészítjük Pilisborosjenő egészségtérképét, mely eszköz kijelöli az egészségügyi
szolgáltatások fejlesztésének jövőbeni irányát. Segítjük a szükséges egészségügyi
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szakemberek (pl. védönö) és az országos szűröprogramok Pilisborosjenőre hozatalát.
Indítványozzuk a mentális egészség fogalmának megismertetését.

. Támogatjuk a helyben elérhető egészségügyi ellátások és szolgáltatások körének
bővítését. Növeljük a háziorvosok számát, helyben elérhetö, államilag támogatott
működésű fogorvosi rendelés megvalósítását. Forrásokat keresünk az Egészségház
tetőterének beépítésére.

. A fiatalság valós igényeit kielégítő közösségi teret hozunk létre. Fejlesztjük a szabadtéri
sportolás lehetöségeit, indítványozzuk ajátszótér bővítését, továbbiak kialakítását - az
ófaluban és a külső településrészeken egyaránt. Feünérjük a több településen is
sikeresen működö iJSúsági polgármesteri poszt helyi bevezetésének lehetőségeit.
Támogatjuk az Ifjúsági Klub megalakulását, működését.

. Támogatjuk a mozgás megszerettetésére irányuló tevékenységeket, rendezvényeket, a
túrázást, az utánpótlás-nevelést és igény szerint további szabadidősportok helyi
meghonosítását, népszerűsítését.

Pályázatfigyeléshez és előkészítéshez javasolt témák

. szociális térkép

. egészségterv

. orvosi rendelő fejlesztés, eszközök

. játszótér és sporteszközök

. óvodabővítés

. iskolabővítés

. közétkeztetés fejlesztése

. közösségszervezés, civil csoportok

. helytörténet, kulturális rendezvények

. faluház (közösségi tér)

Projektek

Szociális
eUátás Egészségügy Oktatás Kultúra Ifjúság Sport

Elsődleges
projektek Szociális

térkép

Bölcsöde

Családsegítő
elhelyezése

Egészségterv

Országos
szűrőprog-
ramok

Egészségna-
pok, képzések

Tomaterem

(iskola)

Zebra (iskola)

Fö utcai
óvoda
udvarfelújítás

Faluház projekt I^úsági klub

Közösségi
szőlöművelés

és Falunap

Helyi érték
pályázat
(művészet,
helytörténet)

Fiatalok
vállalkozás
indításának
segítése

Játszótér és grund
felújítása

Továbbijátszó- és
sportterek kialakítása

Sportnapok
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Remélt
projektek

Esetleges
vagy
távolabbi

projektek

Egészséges közétkeztetés helyben főzött,
lehetöleg helyi alapanyagokból készült
ételekböl

Idősek

Klubja
Pilisborosje-
nőn

További
szociális
bérlakások
kialakítása

Idösek
otthona

Nemzetközi

Orvosi rendelö
akülsö
telq^ülésrészen

Védönő
felvétele +
bérlakás

Egészségház Óvodabővítés
bövítése

Iskolabövítés
Egészségügyi
szolgáltatások
bővítése

önkéntesprogram (EVS)

Uröm-Pbj
együttműködés

További
testvérvárosi

kapcsolatok
kialakítása

IQúsági
polgármes-
ten poszt

Közösségi
terek

Önkormány
zati fecske-
lakások
kialakítása

Senior

Kisebb okosórák

projcktek ^^
komatálja

Tennelöi piac
bövítése

Iskolakert

IKSZ (iskolai
közösségi
szolgálat)
helyben
(vállalkozók,
művészek,
civil
csoportok
rendezvények)

Díszpolgári
címek,
kitüntetések

Helyi
művészek

megnyilvánulá-
sai

Kerékpár szervizpont

Kiránduló ösvények
karbantartása,felújítása

KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA

Ujra tervezzük közösségi tereinket, illetve pótoljuk a hiányzókat. Atgondoltjól működö
tereket alakíh-ink ki a rendezvényekre, a szolgáltatásokra és az önkonnányzat számára.

Támogatjuk a falu múltjából fakadó sváb tradíciók ápolását, hagyományaink
újjáélesztését a közösség minél szélesebb körű bevonásával. Segítjük a Német
Nemzetiségi Onkormányzat kultúraközvetítö munkáját.

Támogatjuk apilisborosjenői borászok kulturális és borgasztronómiai rendezvényeinek
megvalósulását, a PBJ-Uröm közös borvidék stratégiájának megalkotását és
megvalósítását.
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Segítjük a pilisborosjenöi értékekre támaszkodó, hagyományteremtö céllal működő és
alakuló közösségek munkáját, kulturális tevékenységét. A rendelkezésünkre álló
minden eszközzel támogatjuk a helyi közösségek, egyesületek, formális és infonnális
civil szervezetek működését, valamint új csoportok létrejöttét.

Segítjük és támogatjuk a faluban működő egyházi, vallási közösségek kultúraközvetítő
munkáját és a közművelődési és művészeti intézményekkel való együttműködését.
Támogatjuk a faluban élő, valamilyen művészettel hivatásszerűen foglalkozók
megnyilvánulási lehetöségeit, tudásátadását, kiállítások, workshopok, táborok és egyéb
programok megvalósítását.

Felmérjük a lehetőségét, hogy a közeljövőben az idősek otthona Üröm helyett
Pilisborosjenön működhessen rendszeres programokkal, szakemberekkel,
előadásokkal.

Pilisborosjenő, 2020. október 04. ^O J^ö-
o-

gárffies^
^MES-
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