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1.Költségvetés

 Golf Central Europe Kft. felé fennálló, önkormányzatunkat 

terhelő tartozás (1.143.000.000 Ft) és a keretjelzálog törlése 

(ténylegesen 879 651 000 tőkekövetelés)

 90 341 000 Ft adósságkonszolidáció (80 millió forint fejlesztési 

célú hitel + 10 millió folyószámlahitel + kamatai)

Pilismarót Község Önkormányzatának NINCS adóssága



2. Infrastruktúra

Megvalósult fejlesztések

 Dózsa György utcai járda felújítása (11.925.474 Ft)

 Ady Endre utcai járda felújítása (16. 915.181 Ft)

 Basaharci völgyben lévő vízvezeték helyreállítása (10.000.000 Ft)

 Pilismaróti Mesevár Óvoda és Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése (139.859.361 Ft)

 Hőszigetelés

 Tetőcsere, nyílászáró csere, korszerű hőszivattyú

 Sportcsarnok kazáncsere és sötétsugárzó ernyő kiépítése

 Szabadság körúti pincebeszakadás helyreállítása (2.419.500 Ft)

 ÖNO épületének felújítása

 fűtéskorszerűsítés (4.000.000Ft)

 Helyiségeinek felújítása, nyílászárócsere, külső homlokzat felújítása 

 Könyvtár berendezéseinek megújítása, átköltöztetése (teljes költség: 32.388.895Ft)

 Kompok, révek pályázaton való részvétel (5 év alatt: 31.622.390 Ft pályázati 
forrás igénybevétele, az üzemeltető Dunakanyar Révhajózási Kft. részére történő 
átadása) 



 Mesevár Óvoda kerítésének építése (4.140.000 Ft)

 Mesevár Óvoda tisztasági meszelése, (1.000.000 Ft) középső csoport 

parkettázása, cserépkályha elbontása Pilismaróti Sporttelep fejlesztése 

(73.851.000 Ft)

 Pályafelújítás

 Öntözőberendezés 

 Járda

 Kültéri világítás

 Edzőpálya kerítéssel

 Csarnok vizesblokkjainak megújítása

 Öltözők felújítása

 Kistraktor beszerzése

 Gyepszellőztető gép beszerzése

 1066 hrsz terület körbekerítése

 Járda javítás



Folyamatban lévő fejlesztések

 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (45.544.932 Ft)

 Kétszeri eredménytelen közbeszerzés 

 A fenti pályázat újbóli benyújtása (58.278.115 Ft) elbírálás alatt

 A rendelőhöz tartozó szolgálati lakás felújítása

 Orvosi rendelő felújítása

 Védőnői szolgálat helyének felújítása

 Udvar és a környezet rendezése

 Terv: új gyógyszertár építése az orvosi rendelő mellett (ezt állami segítség nélkül 

kell megvalósítani, hiszen nem alapellátás)

 Egészségügyi alapellátás fejlesztése, eszközbeszerzés (2.999.100 Ft)



 Művelődési Ház felújítása (19.999.998 Ft)

 Az elnyert összeget megkaptuk, árajánlatok beszerzése folyik

 Tetőfelújítás

 Fűtéskorszerűsítés

 Eszközbeszerzés

 Programok támogatása

 Régi könyvtár épületének felújítása (CSAK saját forrás:1.400.000 Ft)

 Tetőfelújítás

 Aljzatkiegyenlítés

 Tisztasági meszelés, beázás miatti álmennyezet csere

 Műpadló

Nyugdíjas Klub működését fogja szolgálni a felújított helyiség



További fejlesztések
(Beadott, elbírálásra váró vagy előkészítés alatt  

álló támogatások)

 Esőzések okozta károk helyreállítása (Szabadság körút: 115.840.772 Ft)

 Belterületi vizek elvezetése (Malom-patak, Református-domb: 90.000.000 Ft)

 Dózsa György út felújítása (33.000.000 Ft)

 Hunyadi János utcai járda felújítása (15.000.000 Ft)

 8 férőhelyes bölcsőde építése (beadásra kész dokumentáció)

 INTERREG határon átnyúló pályázat (50.000 euro)



Áthúzódó tervek, melyek a következő ciklus 

feladatai lehetnek
 SOK MUNKA (egyeztetés, tárgyalás, tervezés) ELLENÉRE A FELSOROLT FELADATOK MEGOLDÁSRA 

VÁRNAK:

 Új gyógyszertár épületének megépítése (Egészségügyi Komplexum kialakítása)

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása (Kisiskola épülete, kultúrház belső felújítása)

 Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc utcák szilárd burkolattal történő ellátása

 Iparterület funkciójának erősítése

 Belterületi vizek elvezetése

 Posta épületének és szolgáltatásának megújítása

 Heckenast kúria megszerzése és üzemeltetése, tanösvény kialakítása (MŰEMLÉK)

 Limes látogatóközpont kialakítása (világörökség része, MŰEMLÉK)

 11. számú főútvonal melletti járda tulajdonba vétele, felújítása

 Kertalja utca önkormányzati tulajdonba vétele

 Nagy-öböl körüli területek hasznosítása

 Gerenda hasznosítása 

 Eurovelo 6 kerékpárút kialakítása, Pilismarót-Dömös községeket összekötő kerékpárút kialakítása

 Árvízvédelem

 Hajótemető felszámolása



3. Együttműködések

Intézmények

 Mesevár Óvoda

 Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretében 7x14 méteres műfüves-

multifunkciós pálya (2.850.000 Ft, árnyékoló háló beszerzése)

 Óvoda udvar játékainak fejlesztése (4.988.399 Ft)

 A KEM-i József Attila könyvtár keretein belül a községi könyvtár működtetése

 A Pilismaróti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése (Híd 

Gyermekjóléti Központtal szakmai együttműködés)

 A Pilismaróti Védőnői Szolgálat működtetése

 Közösségi tér működtetése, sportcsarnok működtetése



Egyházi és civil szervezetek

 Egyházak

Kiváló kapcsolat

 Temetők karbantartása

 Nemzeti Emlékoszlop környékének karbantartása

 Segítségnyújtás a pályázataikhoz

 Segítségnyújtás az egyházi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában

Köszönjük ezúton is a munkájukat az állami és önkormányzati ünnepek méltó 

lebonyolításában.

 Nyugdíjas Klub, Retro Ladyk, Baba-mama Klub

 Önkormányzati épületben kaptak helyet.

 Rendezvényeiket, programjaikat támogatjuk

 Idősek Napja 



4. Kapcsolataink
 Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola (Esztergomi Tankerület)

Kiváló kapcsolat

 Az iskola épülete ad helyet több önkormányzati rendezvénynek (Március 15-i ünnepség, 
Magyar Kultúra Napja, Karácsonyváró műsor, Falunapi rendezvények, gyermek és felnőtt 
előadások, könyvbemutatók stb.)

 Az együttműködés keretében az iskola tanulóinak versenyeken való részvételének, 
odajutásának támogatása

 Segítségnyújtás az iskola épületének megóvásában (gondnok, műfüves pálya stb)

 Sportcsarnok bérbeadása testnevelés órák, iskolai sportprogramok lebonyolításához

 Segítséget kaptunk az iskola-óvoda közötti kerítés cseréjéhez (összköltség: 700.000 Ft)

 Esthajnal Időskorúak Otthona

 Szükség esetén támogatás megítélése

 Rendezvényeiken való aktív részvétel

 Karbantartási munkálatok (lépcsőjavítás)

 Fűnyírás, favágás

 Dr. Göllesz Viktor Egészségügyi Ápoló és Szociális Otthon

 Önkormányzati ingatlan térítésmentes biztosítása, cserében a falu közterületeinek 
virágosításához palánták ingyenes biztosítása



4. Kapcsolataink
 Egészségügy

 Az egészségügyi ellátás zavartalanságának biztosítása (hibák javítása, 
épületüzemeltetési feladatok ellátása, takarítási feladatok, stb)

 Fogorvosi ellátás biztosítása az óvodás és iskolás gyermekeknek 8havi 35.000 Ft működési 
támogatás)

 OEP által nem támogatott védőoltások támogatása

 Sport, szabadidő

 Grassroots torna évenként két alkalommal történő megrendezése dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök és Steinbach József református püspök fővédnökségével, a Magyar 
Speciális Olimpiai Szövetség támogatásával

 A Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége, majd a Fővárosi 
Horgászegyesületek Szövetségével való kiváló együttműködés

 Kistérséggel való éves gyakoriságú Dobozy kupa megtartása

 A Postás kupa tájfutó verseny a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel közös megrendezése

 a Tour de Hongry verseny világbajnokának fogadása, valamint az amatőr verseny 
starthelyének biztosítása

 Játszótér karbantartása, hibák, rongálás okozta károk helyreállítása (több elutasított 
pályázat: kültéri fittnesz eszközök)

 Együttműködés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel és a DINPI-vel



Közbiztonság
Rendőrség, polgárőrség

 Folyamatos napi kapcsolat az esztergomi rendőrkapitánysággal

 Évek óta tartó Szent György Napi jutalmazása a KMBS-eknek.

 Folyamatos fogadóóra tartás lehetőségének biztosítása a Polgármesteri 

Hivatalban

 Szolgálati lakás biztosítása a körzeti megbízott részére

 Az Esztergomi Polgárőr Egyesület folyamatos működési támogatásának 

biztosítása 



5. Szociális és egyéb támogatások 

rendszere

 Újszülöttek 25.000 Ft-os támogatása

 75 év felettiek karácsonyi támogatása 35-40.000 Ft

 Beiskolázási támogatás 6-12.000 Ft

 Szociális hasított tűzifa 5 év alatt 456 m3

 Szociális támogatás rászorulóknak (5 év alatt több, mint 30.000.000 Ft)

 Átmeneti támogatások (10-30.000 Ft)

 Bursa Hungarica (felsőoktatásban tanuló fiatalok segítése havi 5.000 Ft/fő)

 Falunk kiváló sportolóinak (Minczér Albert, Pétervári-Molnár Bendegúz, Kis 

Balázs Mihály, a diák olimpiát nyert leány focicsapat) támogatása



6. Környezetünk

 Első világháború történelmi emlékét őrző emlékművek rendbetétele: Dobozi 

emlékmű felújítása (1.809.500 Ft) 

 A közmunkaprogramba bevontak végzik a település üzemeltetés folyamatos 

ellátását

 Elektronikai hulladékgyűjtés és papírgyűjtés 

 Te szedd! akcióban való részvétel



7. Rendezvényeink

 Falunapi rendezvények

 Nemzeti- és önkormányzati ünnepeink

 Falusi disznóvágás

 Adventi gyertyagyújtások

 Magyar Kultúra Napja

 Idősek Napja

 Gyereknap, Márton napi lámpás felvonulás

 Megyei programokban való részvétel (KEOP, Megyénk körül megyünk körül)

 Civil szervezetek, intézmények által szervezett programok támogatása

 (Bálok, sportrendezvények, kirándulások, színházlátogatások, találkozók 
stb.)

Bármilyen rendezvény kezdeményezését támogattuk!



Összegzés
 2014-2019-ben megvalósult tartozás és keretjelzálog törlése: 

1.143.000.000 Ft (879.651.000 Ft tőkekövetelés)

 Konszolidáció: 90.341.000 Ft

 Megvalósult beruházások költségei

Beruházás összköltsége: 311.229.666 Ft

Igényelt támogatás: 292.136.984 Ft

Megítélt támogatás: 243.515.917 Ft

Pályázati önrész: 71.713.749 Ft

Az elmúlt 5 évben a fejlesztési elképzeléseink 77,3%-os támogatottságot kapott.

 Folyamatban lévő beruházások leendő költségei

Esőzések okozta károk helyreállítása (115.840.772 Ft)

Belterületi vizek elvezetése (90.000.000 Ft)

Dózsa György út felújítása

Hunyadi János utcai járda felújítása

8 férőhelyes bölcsőde építése



Költségvetési stabilitás

 A képviselő testület az elmúlt ciklusban felelősen gazdálkodott, adósságot 

nem keletkeztetett. 

 2017 évben a Káprás Kft. felperes Pilismarót Község Önkormányzat alaperes 

perben az önkormányzat 20.809.000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás 

igénybevételével rendezte. A támogatás összege: 19.800.000 Ft. A megítélt 

TOP-os fejlesztési támogatásból került volna elvonásra a fenti összeg.

 Jóváhagyott konszolidált mérleg

 Nincs 60 napon túli tartozás



Köszönet
A beszámolóban összegyűjtött munka megvalósításához szükség volt:

 A kormánypártok támogatására, kapcsolatokra

 A képviselő-testület munkájára, együttműködésére

 A külsős tagok segítségére, támogatására

 Az óvodavezető, a nevelő-testület, illetve valamennyi dolgozója áldozatos 
munkájára

 Az önkormányzat valamennyi dolgozójának (kulturális szervező, védőnő, 
családsegítő, iskola konyhásai, gondnok karbantartó, sportcsarnok gondnok és 
dolgozói, település üzemeltetők, közfoglalkoztatottak) munkájára.

 Pilismarótért Alapítvány vezetőjének együttműködésére, munkájára

 A hivatal valamennyi dolgozójának szakértelmére, és lelkiismeretes munkájára

 Jegyző asszony, műszaki ügyintéző „odafigyelésére, elhívatottságára”  

 Az egyházak és civil szervezetek vezetőinek együttműködésére, a tagok munkájára

 Minden pilismaróti polgárra, aki elviselte a beruházásokkal, programokkal járó 
„kellemetlenségeket”, ötleteivel, építő kritikájával, részvételével segítette a 
munkát (a támadásokra is, hiszen innen tudhatjuk, ha nem jó az irány)

ŐSZINTE KÖSZÖNET MINDENKINEK!


