






Az ivóvíz -, csatorna -, és energiaszolgáltatás alapvetően az egész község részére 
biztosított. A Hannat utcában és az újonnan megnyitandó önkormányzati utcákban 
támogatjuk társulás útján történő megvalósítást. 
Nincsenek nagy termelő és szolgáltató üzemek. Ez előny a környezetterhelés területén és 
hátrány a község önfenntartó képesség hiánya miatt. Lehetőség szerint támogatni kell állandó 
válla

l

kozások letelepedését úgy, hogy a település jelenlegi képét, természeti, 
környezetvédelmi helyzetét ne rontsák. Az előző ciklusban saját tetiiletünk értékesítésével 
biztosítottuk helyi kisvállalkozások letelepedését (Agrovíz, dohánybolt). E téren jelenthet 
előre mozdulást a Perbál felöli körforgalom mellett az ÉDV Zrt. beruházásában épülő 
regionális központ is, amit szintén komoly önkormányzati közreműködéssel tudott 
megvalósítani a szolgáltató. A Szőlőhegy 11-n tervezett Integratív Medicina és Grapehill SPA 
Resort megvalósulása esetén komoly lehetőség nyílik munkahelyek megteremtésére és a 
település hosszú távú önfenntartó képességére. 

Két családi vállalkozáson kívül hiányoznak a kereskedelmi, szolgáltató egységek. Ez 
fontos a lakosság és fontos a tervezett turisztikai fejlesztések szempontjából. Mind a 
vállalkozások letelepítése, mind a szolgáltatásfejlesztés fontos eszköze a rendezési terv. Az 
óvodaépítés megvalósítása esetén a jelenlegi óvodaépület szolgáltatások részére is biztosíthat 
helyet. A település területéhez tartozó AFÉSZ ingatlan vállalkozói akarattal beépíthető 
kereskedelmi egységnek. 

A falun belüli közlekedés alapvetően önkormányzati utakon bonyolódik. Az átmenő 
forgalmat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett országos közút biztosítja. A 
közlekedésszervezés körülményeit az épített környezet nagyrészt meghatározza. A forgalom 
szervezésére terveket kell készíteni és fokozatosan meg kell valósítani. Az utakat a 
lehetőségek szerint folyamatosan karban kell tartani és tervszerűen felújítani. 

Önkormányzati gazdálkodás 

A gazdálkodás forrásai: - á
l

lami támogatások (normatívák, egyéb feladatfinanszírozások) 
- helyi adóbevételek (építmény, telek, iparűzési, idegenforgalmi)
- központi adóbevételek (gépj.adó településen maradó része /40 %/)
- működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak)
- felhalmozási bevételek (ingatlan hasznosítás)
- átvett pénzeszközök (lakosságtól, gazdálkodó szervektől)
- pályázatok (működési és falufejlesztés)

Az állami támogatásokkal kapcsolatban a teljes igényelhető összeget el kell számolni úgy, 
hogy visszafizetési kötelezettség ne keletkezzen. A saját döntésen alapuló bevételek esetében 
a források teljes feltárását és beszedését biztosítani kell a lakosság arányos terhelésével. 
Minden - a település arculata és a hatékonyság szempontjából fontos - pályázati lehetőséggel 
élni kell. Törekedni kell az információk naprakészségére. Olyan fejlesztések indíthatók, 
ahol biztosítva vannak a személyi és tárgyi feltételek, valamint a szükséges pénzügyi 
források! 

Az Önkormányzatnak vagyonával racionálisan kell gazdálkodnia. A feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes állapotukat biztosítva. Az 
önkormányzati feladatokhoz nélkülözhető vagyonrészeket racionálisan, hatékonyan kell 
hasznosítani. Az értékesítésből származó bevételeket fejlesztésekre kell fordítani! 















Képviselő-testület nem kíván a következő testület munkáját alapvetően befolyásoló 
kötelezettséget vállalni, de a község és a folyamatosság érdekében előkészíti a feladatok 
megvalósítását. 

A jelen Gazdasági programot Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
88/2019.(Xl.21.) sz. határozatával eHogadta. 
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