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I. BEVEZETŐ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91. szakasz (6)-(7)
bekezdése gazdasági program megalkotását írja elő az önkormányzatok számára a képviselőtestület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időre.
Az Ötv. az át nem ruházható hatáskörként nevesített gazdasági programot az alakuló ülést követő
hat hónapon belül kell elfogadni. Tartalmát illetően az Ötv. 91 §. (6) bekezdése úgy fogalmaz, hogy
: „A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza
különösen:
1. a fejlesztési elképzeléseket,
2. a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,
3. a településfejlesztési politika,
4. az adópolitika célkitűzéseit,
5. az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldásokat,
6. a befektetés-támogatási politika,
7. a városüzemeltetési politika célkitűzéseit.”
Az Önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik arról, hogy a négyéves gazdasági programmal
összhangba legyenek az ágazati intézkedési tervek, koncepciók és a kidolgozásra váró hosszú
távú településfejlesztési program.
A törvényben előírtakon belül az alábbi területeket érinti – nem ebben a felbontásban - a
Gazdasági Program, meghatározva a célokat, elképzeléseket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság
Helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés
Kommunális feladatok (benne: utak, közművek, közlekedés, stb.);
Lakáshelyzet;
Szociálpolitika, családok támogatása;
Oktatás-nevelés;
Egészségügy, megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők;
Településfejlesztés, városarculat, nagyberuházások;
Villamosenergia-ellátás, gázszolgáltatás, távfűtés;
Közszolgáltatások (szemétszállítás és -ártalmatlanítás, víz és csatorna, tömegközlekedés,
stb.);
Kultúra;
Sport;
Civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek;
Nemzetközi kapcsolatok,
Katasztrófavédelem;
Közbiztonság;
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•
•
•

Turizmus, idegenforgalom;
Igazgatás;
Környezetvédelem.

A program elemeinek megvalósítását az aktuális költségvetési rendelettel összhangban az
önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósításán keresztül éri el.
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének gazdasági programja választási
ciklusra szól, azonban olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon
megszabják az önkormányzati döntések irányát és összehangoltabbá teszik azokat.
A Gazdasági Program célja, hogy Nyergesújfalu fejlődésének üteme fenntartható legyen, az itt élők
életminősége legalább a jelenlegi színvonalon biztosítható legyen.
A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának
kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a
programokat, amelyek a város népességmegtartó erejét növelik, a lakosok identitástudatát
elmélyítik, a település környezetbarát, fenntartható fejlődését segítik elő.
A Gazdasági Program legfontosabb feladatának tekinti a kötelező önkormányzati feladatok
teljesítését, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló
programoknak.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a képviselő-testület bizottságainak elnökeit, hogy a
gazdasági programban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.
II. ALAPÉRTÉKEK

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011-2014. közötti időszakra
tevékenységéhez a következő alapértékeket határozza meg:
1. Az önkormányzat Nyergesújfalu területén kötelező jelleggel látja el a törvényben előírt
közszolgáltatási feladatait.
2. Kötelező feladatain túl vállalhat olyan közfeladatokat, amelyeket törvény nem utal
kizárólagosan más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok további ellátását a
programban csak célként jelöli meg, megvalósításuk nem veszélyeztetheti a kötelező
feladatok ellátását.
3. Feladatainak teljesítése érdekében intézményhálózatot működtet.
4. A Képviselő-testület az elfogadott program alapján előrelátással, vonzáskörzeti szemlélettel
dolgozik. Lakossági igényekre alapozva, rugalmasan igazodik a lehetőségekhez, korábbi
értékeinek, eredményeinek megőrzésével, változásra képes működést valósít meg.
5. Kötelező feladatain túl is vállalja a város fejlesztésében érdekeltek kezdeményezéseinek és
tevékenységének összehangolását, a település érdekeinek nyilvános képviseletét.
6. Kötelező és önként vállalt feladatai finanszírozása során elkerüli a veszélyes mértékű
eladósodást és vagyona felélését – annak gyarapítására törekszik.
7. Nemzetközi kapcsolatait, továbbá Magyarország Európai Uniós tagságát, az uniós
pályázatok adta esélyeket igyekszik a település gazdasági lehetőségeinek minél jobb
kiaknázása érdekében felhasználni.
8. Biztosítja az állampolgárok, a társadalmi, a gazdasági szervezetek számára az őket érintő
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témákban az érdemi tájékoztatást.
III. HELYZETELEMZÉS
A mutatók változásában tapinthatók ki azok a trendek, amelyek alapján jól megfogalmazhatók a
célok.
Nyergesújfalu általános bemutatása
Nyergesújfalu 1989-től város. Területe 3950 hektár, területe 39,51 km2. Komárom-Esztergom
megye északi részén, a szlovák országhatár mellett fekszik. Délen a Gerecse fő csúcsáig (Nagy
Gerecse: 634m) húzódik (Pusztamarót) északon a Duna a határa. Mai arculatát is meghatározza
az egykori egyutcás, országúti jelleg. A Duna-menti iparvidék részeként eternitpala- és
viszkózműszál-gyára révén vált ismertté. Lakosságának egy része német nemzetiségű. A város
népességszáma 1994. 12. 31-én 7833 fő volt, valamivel kevesebb mint 1980 - ban, amikor 8095
fő, 2006- ban 7556 fő, 2009-ben 7722, 2010. decemberében 7.888 fő volt. Várhatóan nem
csökken a népesség: a születésszámok alapján a stagnálás időszaka következik, amire az új
beépítésű lakóterületek fiatal családjai és az ipari fejlődéssel járó várható betelepülés is biztosíték.
A népesség összetétele a kistérségi-, megyei átlagtól nem tér el. Nyergesújfalu ipari település,
lakosságának jó része az utóbbi évtizedekben az ipari munkásság köréből került ki. Az építőipar és
a vegyipar szerkezetének átalakulásával csökkent a helyben lévő munkalehetőségek száma,
viszont a térségre jellemző fizetőképesebb kereslet folyománya a szolgáltatások jövedelmezősége.
1985-ben készült el a Nyergesújfalu Általános Rendezési Terve, mely időpont óta a fejlődés
töretlen és jól látható. A 10. sz. főút belterületi szakaszának példamutató – azonban az elmúlt közel
két évtizedben felújításra érett - megjelenése, új üzletek, szupermarketek, a Térségi Közösségi
Ház, a zeneiskola és a Polgármesteri Hivatal, az elmúlt év végén átadásra került rendelőintézet, a
felújított közterületek, valamint a település egyéb, régi és új beépítésű részei példázzák a fejlődést.
Az infrastrukturális kiépítés csaknem 100 százalékos a csatornázottság, vezetékes földgáz
hálózat és távközlési ellátottság vonatkozásában. (Földrajzi adottságok okozzák, hogy egyes
fogyasztók a kiépített csatornahálózatra nem tudnak rákötni.)
Nyergesújfalu központi részétől még elkülönül az eterniti városrész: korábban csak a 10-es számú
főközlekedési út melletti keskeny földsávon és mezőgazdasági utakon megközelíthető
településrészt ma a főutat kísérő kerékpáros és gyalogos közlekedésre kiépített út, valamint a
Sánchegy déli oldalán egy kétsávos aszfaltút köti össze a „régi” városrésszel. Az eterniti oldalon
felépült új sorháznak köszönhetően néhány száz méter távolságba kerültek a két terület épületei.
Itt a többlakásos panelházak aránya nagyobb, mint a régi városrészben. Ezek keverednek a
nagyrészt 30-40 éve épült családi házakkal, de új építésű ingatlanokkal is találkozunk. Évente tíztizenöt körül van a születések száma, ennek ellenére óvoda- és iskolaépület működik a területen.
(A hosszú távú városfejlesztési tervekben szerepel lakótelkek kialakítása.) Az iskola telephelyének
fenntartása a minimális létszámhatárok el nem érésével kérdésessé vált, azonban 2006-ban a
Bajót önkormányzatának kezdeményezésére iskolai feladatellátásra kötött társulási
megállapodással javultak a létszámadatok (a német nemzetiségi és általános tantervű csoportok
létszámai átlagolhatóak az intézményegységek között). Egy évvel később - 2007. szeptemberétől a felső tagozatosok beutaztatása és a másik városrész utcáit elsősorban esélyegyenlőségi
megfontolásból ide soroló körzetesítés mentette meg az eterniti iskolaépületet a normatívamentes működéstől. A közoktatási intézményeken túl más közintézmény nem található az eterniti
városrészben. Jelenleg folyamatban van a Gyermekjóléti Szolgálat számára új ingatlan építése az
óvoda épülete mellett.
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A tavaly lebontott ún. „eterniti romok” eltűnésével új beruházási célterület alakult ki a 10-es
út mentén.
A 10-es számú közút leterheltségének, veszélyességének problémája befolyással lehet az
intézményhálózat jövőbeli változásaira.
Környezeti állapot
Városunk a Duna és a hegyek találkozásánál kedvező fekvésű település, méretéhez képest
kulturális öröksége sem elhanyagolható.
A szennyvízelvezetés – az eterniti kivezetés kivételével – néhány, földrajzilag sajátos helyen épült
ingatlan kivételével mindenütt megoldott.
Az üzemek közül a veszélyeztető anyagok és készítmények mennyisége alapján a Zoltek Zrt. felső
küszöb értékű üzemnek minősül.
A 10-es számú úton a por- és zajterhelés jelentős.
A belterületi zöldfelületi területek aránya jónak mondható, a várost délről erdők veszik körül.
Lakásállomány, lakásépítés
A lakásépítés ütemét vizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzat telekalakításai után az elmúlt
években a családi házas építés a meghatározó, de jelentős az új építésű társasházi lakások száma
is.
Gazdasági és foglalkoztatási jellemzők helyben és a kistérségben
A foglalkoztatási szerkezet a rendszerváltoztatást követő évtizedben jelentősen módosult, mivel a
korábban hangsúlyos ágazatok (pl. építőipar, bányászat) veszítettek jelentőségükből. Ez az
alacsonyabban képzett ipari munkásságot érzékenyen érintette, ami a lakosság kevésbé képzett
rétegénél romló foglalkoztatási helyzetet eredményezett.
Más területeken, pl. a kereskedelemben és a közszférában némileg emelkedett a foglalkoztatás a
gazdasági válságot megelőző időszakig. E térség iránt a beruházó tőke érdeklődött: Esztergom,
Dorog, Komárom, majd Nyergesújfalu ipari parkja jelentős számú vállalatot fogadott be, ami a
képzett fizikai és szellemi munkaerő tekintetében nagyobb mértékű munkaerő-keresletet
eredményezett. Működő üzemek privatizációja folytán, valamint zöldmezős beruházás formájában
számos nagyüzem telepedett meg, vagy alakult át tulajdonosváltást követően a térségben, ezek
közül Nyergesújfalu költségvetését érinti: Zoltek Zrt. – Nyergesújfalu (árbevétel alapján rangsorolva
a megye 14. vállalata, országos listán a 307. 2009-ben1), Vasbetonipari Zrt. – Lábatlan, Cembrit Kft.
– Nyergesújfalu, Toyo Seat Kft.-Nyergesújfalu.
Az országos átlagot meghaladó jövedelmi viszonyok megfelelő keresletet indukáltak, melynek
következménye lett a vállalkozások jövedelmezősége.
A világgazdasági válság kedvezőtlen folyamatokat indukált: a KSH 2009. III. negyedévi munkaerőfelmérése2 szerint a foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbihoz képest országosan 3,6 % - kal
csökkent. A közép-dunántúli régióban ennél lényegesen kedvezőtlenebbül alakult a helyzet, mivel ez
idő alatt nagyobb arányú, 7,2 % - os csökkenés következett be. Régiónkon belül megyénkben
szűkült leginkább a foglalkoztatottak köre, számuk 9,6 %-kal (13,4 ezer fő) fogyatkozott meg egy év
alatt. A megyénkben nyilvántartott álláskeresők száma 2009. december végén 16.174 főt, a
gazdaságilag aktív népesség számán belüli arányuk 11,1 %-ot ért el. A megye fő munkaerő-piaci
mutatói tehát igen kedvezőtlenül alakultak, amit az is mutat, hogy a nyilvántartott álláskeresők
1
2

HVG, 2009. 2. száma
KDR Munkaügyi Központ 2010. januári hírlevele

5

NYERGESÚJFALU VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014
tárgyév végi létszáma az 1996. december végén jellemző szintre jutott vissza, és a gazdaságilag
aktív népesség számához viszonyított arányuk is igen régen, utoljára 1998. január végén volt
hasonlóan magas.
A csoportos, sőt néhány esetben tömegesnek mondható leépítések miatt munka nélkül maradt és
nyilvántartott álláskeresővé váltak száma azonban a munkaügyi központok teljes belépő
forgalmának csak viszonylag kis részét tette. Mellettük igen nagy számban jelentkeznek olyan
álláskeresők is kirendeltségeiken, akik korábban kis- és mikro-vállalkozásoknál dolgoztak, illetve
csoportosnak nem minősülő létszámcsökkentés miatt voltak kénytelenek munkahelyükről távozni.
A pályakezdő álláskeresők több mint egynegyede (éves átlagban 26,3 %-uk) a szakképzetlennek
számító legfeljebb általános iskolát végzettek csoportjába tartozik, ezen belül is 23,4 %-nak van
meg az alapfokú végzettségnek számító 8 osztály, további 2,9 %-uk pedig azt sem tudta befejezni.
További 14,7 %-kal a középfokú végzettségű szakképzetlenek táborát gyarapítják a gimnáziumi
érettségivel rendelkezők. Alapfokú végzettségű, szakképesítéssel rendelkezik 20,8 %-uk, akik
szakmunkásképzőt, szakiskolát, speciális szakiskolát végeztek. 24,3 % a szakközépiskolai
érettségit, s további 6,5 % a technikusi minősítést is megszerzők aránya, így a középfokú
végzettségű szakképzettek részesedése 30,8 %-os a pályakezdők között. Főiskolai diplomával 5,2
%-uk, egyetemi oklevéllel pedig 2,2 %-uk rendelkezik, így a felsőfokú végzettségűek (akik
természetesen szakképzettnek minősülnek) összesen 7,4 %-nyi részt képviselnek az állástalan
fiatalok között.
Az ingázók száma jelentős: irányát tekintve a Budapest felé irányuló munkaerőmozgás a jellemző,
de továbbra is jellemző az esztergomi, dorogi és komáromi ipari parkokba irányuló munkaerőmozgás.
Elmondható, hogy az elmúlt évtizedek munkája alapján ma már városi nívójú élet biztosítható az itt
élők számára: szociális és gyermekvédelmi intézmények, úthálózat, közvilágítás,
szennyvízkezelés, kereskedelem, egészségügy, szabadidős lehetőségek széleskörű kínálata,
közoktatási intézményhálózat, közösségi terek nagy száma, okmányiroda és körzetközponti
funkciók ellátása.
Az elmúlt választási ciklus legfontosabb céljai teljesültek:
−

a városi bölcsőde kialakítása megtörtént,

−

a kistérség összefogás területeinek száma növekedett, ebben a keretben működik a
központi orvosi ügyelet,

−

mentőállomással gazdagodott a város,

−

több utca teljes felújítására sor került,

−

ipari parki területek népesültek be, munkahelyeket és adóbevételt teremtve,

−

megújultak óvodáink, kivéve az eterniti óvodaépület,

−

támogatásnak köszönhetően extrém sportpályával és nagy értékű játszótérrel
gazdagodott a város,

−

saját forrásból egy játszótér létesült,

−

elkészült a Tátig és Bajótig húzódó kerékpárút-szakasz, így minden irányban kiépült
a városon átvezető szakasz mellett;
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−

befejezéséhez közeledik a túlnyomórészt saját forrásból finanszírozott Kernstok
Károly Általános iskola intézményi székhelyének felújítása, a műszaki átadás
megtörtént;

−

megépült az új egészségház, új szakrendelések jelentek meg,

−

több pályázaton indult sikeresen 2010-ben is az önkormányzat, a beruházások
megvalósítása a 2011-es esztendőbe nyúlik.

A választási ciklus legnagyobb kihívása az, hogy miként leszünk képesek
szolgáltatásaink színvonalának megtartása, sőt némi emelése mellett előrelépni.

meglévő

Ehhez szükség lesz népszerűtlen döntésekre, hiszen az oktatási és kulturális intézményhálózat
épületeinek száma folyamatosan nőtt – stratégia nélkül.
Olyan komfortos kisvárost építünk, ahol gondoskodunk az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe
került lakótársainkról, de megakadályozzuk a közpénzek és közvagyon nem megfelelő
felhasználását (bérlakás-rendelet áttekintése, szociális térkép készítése) miközben - pályázatok
segítségével - végrehajtjuk a szükséges fejlesztéseket.
Mindez csak racionális gazdálkodással, ugyanakkor bátor, de egyben konszenzuson alapuló
várospolitikával realizálható. Csak a megegyezés, a tisztességes együttműködés, a széleskörű
partnerség, összefogás alapján haladhatunk előre.

IV. GAZDASÁGI PROGRAM

1. PÉNZGAZDÁLKODÁS, VAGYONGAZDÁLKODÁS
A város 2011.évi költségvetési rendelete 2.543.499 ezer Ft bevétellel és kiadással került
jóváhagyásra.
Feladatok:
•

Az aktuális költségvetések tervezése során törekedni kell a hitel nélküli gazdálkodás
feltételeinek megteremtésére,

•

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátása során törekedni kell a leghatékonyabb
működési struktúrák kialakítására, melyek központi költségvetési finanszírozással
párosulnak.

•

A kötelezettségvállalásoknak minden esetben jóváhagyott előirányzatokon kell alapulnia és
törekedni kell pályázati tartalékalap képzésére.

•

Folyamatosan biztosítani kell a pályázatok rendszeres figyelését – a testületet azonnal
vagy a soron következő ülésén tájékoztatni kell- és a programhoz kapcsolódó
lehetőségeket azonnal ki kell használni.

•

Az önkormányzat vagyona 7.255.864 ezer forint. A vagyon forgalomképtelen, korlátozottan
forgalomképes és forgalomképes vagyonelemekből áll.
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A forgalomképtelen elemek (közterületek) esetében a megfelelő megjelenés, tisztaság és az
állagmegóvás minden évben jelentős forrásokat igényel. A kulturált városkép fenntartása
érdekében fokozottan szükséges bevonni a lakosságot, hiszen a ciklus első évében megszűnt
az önkormányzati közmunkaprogram, ami negyedére csökkentette a várostisztaság
fenntartásában részt vevő alkalmazottak számát (ld. zöldterületek fejezet).
Ipari parkunk fejlesztése folyamatos feladat: a 2011-ben megvalósuló infrastrukturális
beruházást követően el kell indulni a „helyi vállalkozók utcájának” kialakításával.
A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek (pl. szociális, egészségügyi, oktatási
intézmények) esetében célunk a méretgazdaságos működtetés. Áttekintjük az intézmények
működését és a gazdaságosság érdekében tervszerűen, előkészítve, konszenzust keresve hajtjuk
végre a szükséges összevonásokat, bővítéseket.
A vagyonelemek fenntartását, karbantartását, felújítását és fejlesztését intézmény-felújítási
program keretében tervezzük, melyet rendszeresen aktualizálunk.
Forgalomképes vagyonunkkal továbbra is tervszerűen, megfontoltan gazdálkodunk. A bérlakások
problémáira a lakásüggyel foglalkozó fejezetben térünk ki.
A pénzgazdálkodás területén Nyergesújfalu önkormányzata „hagyományos” módszerekkel
tevékenykedett, mégis sikerült ellátni feladatait és látványosan fejlesztenie a várost. Sok helyütt
bebizonyosodott, hogy a vállalkozó önkormányzat fogalma veszélyeket rejt magában, legalábbis
hasonló adottságok esetén.
Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek (Distherm Kft., a hét
önkormányzat működtetésében fenntartott Hétforrás Kft.) mellett a következő években
meggondolandó pl. a parkfenntartás vagy az egészségház, esetleg a remélhetőleg beinduló
turizmus
kiszervezése/szervezése
közhasznú
non-profit
társaság
formájában.
A bevétel egyik fő forrását jelentő helyi adók rendszerében nagy változásokat nem tervezünk (a
központilag tervezett változásokról még nincs információ). Az inflációt követő adóemelésnél
magasabb a jelenlegi helyzetben nem időszerű, hiszen a lakosság és a vállalkozói szféra egyaránt
leterhelt.
Az iparűzési adó remélhetőleg továbbra is helyben marad, és abban is bízunk, hogy az idei
mélypontnak tekinthető e sajátos működési bevétel tekintetében.
Feladat:
•

•
•

•

•

Elsődleges a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozásának biztosítása.
Kötelező feladataink színvonalának megtartása érdekében továbbra is kiegészítjük
saját forrásainkból a központi támogatásokat.
Felhalmozási bevételeinket lehetőség szerint nem fordítjuk működési kiadásokra.
A biztonságos éves gazdálkodás érdekében az éves költségvetési javaslatok
összeállítása során biztosítjuk a megalapozott bevételi előirányzatok és a működéstfejlesztést célzó kiadási előirányzatok egyensúlyát.
A méretgazdaságosság szempontjaira tekintettel az intézményhálózat és a
polgármesteri hivatal feladatainak gazdaságos, takarékos (a lakossági igényekhez
igazodó) ellátásához szükséges személyi és tárgyi erőforrásokat rendszeresen
felülvizsgáljuk.
Bővítési szükséglet esetén a működési többletforrásokat kizárólag, a fejlesztési
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•

2.

többletforrásokat elsősorban saját bevételekből biztosítjuk.
Az önkormányzat vagyonát a tulajdonában lévő vagyonelemek ütemezett, előzetes
felméréseken, többéves koncepciókon alapuló, tervszerű felújítása, fejlesztése útján
gyarapítjuk.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A helyi igényeknek megfelelő ellátás összhangjának megteremtése az ellátórendszerrel való
szoros együttműködéssel valósítható meg. A meghirdetett „Semmelweis Terv” célkitűzése a város
egészségpolitikájának is célkitűzése kell, hogy legyen.
Nevelési-oktatási intézmények munkájába az egészségnevelés szakembereinek bevonása
szükséges.
Az alapellátás, mint kötelező önkormányzati feladatok:
1. háziorvosi ellátás négy körzetben
2. gyermekorvosi ellátás két körzetben
3. fogorvosi ellátás két körzetben
4. védőnői, iskola-egészségügyi feladatok
5.sürgősségi ügyeleti ellátás kistérségi keretben (Esztergom)
Az alap- és szakellátásban a 2010. évben befejeződött rendelőintézet- felújítás minőségi változást
jelent.
Az egészségügyi ellátórendszer sajátosságaiból következően a város egészségpolitikája
megvalósításában a helyi orvostársadalom, az egészségügy szakmai felügyelete, az
intézményrendszer és az önkormányzat összefogása szükséges.
3. SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER, MUNKAHELYTEREMTÉS
Mi lehetne fontosabb egy település választott vezetői számára, hogy azok, akiknek képviseletét
ellátják,
biztonságban
éljenek,
biztonságban
tudhassák
családjukat,
méltóságban,
kiszolgáltatottság nélkül élhessék mindennapjaikat. A jelenlegi gazdasági-, munkaerő-piaci
helyzetben nehéz teljesíteni ezt a küldetést, de anyagi és személyi feltételrendszerünk
lehetőségeihez képest mindent elkövetünk a hátrányos helyzetűek támogatásáért, a
kirekesztettség leküzdéséért, az esélyegyenlőség megteremtéséért. Ez a szociálisgyermekvédelmi, pedagógiai és egészségügyi szolgáltatások szakembereinek, valamint civil
szervezeteknek összehangolt munkájával valósítható meg.
Nyergesújfalun ma olyan szociális háló működik, amely a legrászorultabbakon képes segíteni. Ez
csupán az adósságcsapdába kerültekre nem igaz, mivel a nagyszámú eladósodott
megsegítéséhez nem állnak rendelkezésre anyagi források. Esetükben nem is reális elvárás, hogy
a települési önkormányzat nyújtson megoldást. Ilyen méretű, forrású önkormányzat nem képes
erre, csak abban az esetben, ha eltekint a fejlesztésektől. Arra viszont módot kell találunk a ciklus
folyamán, hogy gyermekeik támogatásával, vagy más módon enyhítsünk az ilyen helyzetbe került
családok sorsán. Célunk, hogy a jelenleg meglévő valamennyi eddigi támogatási formát
fenntartjuk. Ezen túlmenően intézkedéseket kívánunk tenni annak érdekében, hogy a rászorulók
minél többen legyenek képesek önmagukon segíteni.
Fontos feladat, hogy a rászorultság szerinti szociális juttatások folyamatosan biztosítva legyenek.
Egy felnőttképzéssel is foglalkozó szervezettel (KEM TISZK) tárgyalások folynak képzések
indításáról. Minden olyan felvállalható beruházást támogatni kell, amely magántőke bevonásával,
pályázati lehetőségek kihasználásával forrásokat teremt az önkormányzatunk részére, munkát az
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itt élők számára. Minden, a munkához jutást megkönnyítő munkaprogram-pályázaton el kell
indulnia az önkormányzatnak. Pályázatok segítségével, önkormányzati önrész biztosításával
foglalkozni kell olyan kereset-kiegészítő források elérhetővé tételével, mint például a bakancsos
turizmuson alapuló falusi vendégfogadás, a már megpályázott kerékpáros-klaszter, vagy a szabad
önkormányzati területeken közösségi kertek kialakítása. Ezek és a hasonló kezdeményezések sok
profitot ugyan nem termelnek, de – amellett, hogy a közösségi tudatot fejlesztik – jó válaszok a
bennünket körülvevő gazdasági-, környezeti-, energia- és értékválságra.
Az önkormányzat honlapja bemutatkozási lehetőséget kínál a helyi vállalkozásoknak; kisebb
beruházásoknál, szolgáltatások igénybevételénél – amennyiben a jogszabályi háttér erre
lehetőséget ad - a helyi vállalkozásokat részesíti előnyben; tanácsadással segíti a kisvállalkozókat.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat:
• a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
• segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni,
hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
• a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a
köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
• aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a
honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
• rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatallal.
A Kormány 2011. évtől Közfoglalkoztatási Programot vezetett be az eddigi közcélú foglalkoztatás
helyett. Ennek keretében rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-12 hónap)
közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít nagyarányú állami, melyben az önkormányzat részt
vesz.
Feladat:
− A kistérségi ellátás keretében működtetett ún. jelzőrendszeres segítségnyújtás nagy
segítséget nyújt az idősek számára. Az igények függvényében növelni kell a segélyhívóval
ellátott háztartások számát.
− A Szent Mihály Időskorúak Otthona ellátási formáiban részt vevők körének bővítését
támogatni kell, hiszen egyre nő az idősek, ezen belül a magányos, vagy napközben
otthonukban felügyelet nélkül maradó idősek száma (napközbeni felügyelet, házi
segítségnyújtás, stb.)
− A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat az eterniti városrészben költözik új
épületébe 2011 őszén.
− Meg kell oldani az eterniti városrészben lakó, nehezen közlekedő idősek – elsősorban
orvoshoz történő - szállítását.
− A rászorulók számára kiegészítő jövedelmet kell biztosítani szociális szövetkezet, vagy
egyéb jövedelemtermelő tevékenység megszervezésével (közösségi kert, piac, stb.).
− Általánosságban: fontos hatékony és célzott szociálpolitika működtetése, amelynek egyes
elemei rugalmasan reagálnak a felmerülő szociális problémákra.
- A gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettségének visszaszorítása
érdekében biztosítjuk a korának, fejlettségi állapotának és családi helyzetének megfelelő
közösségi ellátást.
- Időskorúak életminőségének javítása: klubélet fellendítése, új közösségi tér létrehozása a
Térségi közösségi Házban.
- A meglévő ellátórendszer fejlesztése.
- Informatikai képzés szervezése idősek számára.
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4. LAKÁS- ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. november 3-án a 219/2009.(X.29.)
számú határozatával fogadta el Nyergesújfalu Város Lakáskoncepcióját, mely településünk lakás
és helyiséggazdálkodásának irányelveit az alábbiak szerint határozta meg:
• összközműves építési telkek biztosítása
• önkormányzati tulajdonú lakásállomány növelése
• önerős lakásépítés, vásárlás helyi támogatása
• lakásmobilitás elősegítése
• nagyobb összegű tartozások kezelése
• önkormányzati tulajdonban levő lakások szükség szerinti felújítása, korszerűsítése,
illetve állagának megőrzése, javítása
• az önkormányzati költségvetés készítése során a lakásalap elkülönítése, bevételi
forrásainak és felhasználásának oly módon történő megtervezése, hogy fenti irányelvek
megvalósítását lehetővé tegye
• a lakásépítéshez, felújításhoz igénybe vehető pályázati kiírások folyamatos
figyelemmel kísérése, lehetőség szerint a pályázatokon való részvétel
Fenti irányelvekkel összhangban kell jelen gazdasági program lakásügyekkel kapcsolatos
feladatait meghatározni.
Az utóbbi években folyamatosan épültek az új családi házak, társasházak. Jelenleg 52 telek
kialakítására alkalmas terület áll készenlétben, várva a gazdasági fellendülést és az
építkezési hajlandóság megjelenését.
Önkormányzatunk a szociális helyzet figyelembe vételével az önerős lakásépítést, vásárlást eddig
is kamatmentes kölcsön és/vagy vissza nem térítendő támogatással segítette, ezen a jövőben sem
kívánunk változtatni.
Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 105 lakás van, ez a városban található lakásállomány 3-4
%-a.
Teljes egészében önkormányzati tulajdonú épület a Munkás u. 2. sz. alatti ingatlan, melyben
2004-ben pályázat igénybevételével a volt Viscosa munkásszálló átalakításával 18 szociális
bérlakás került kialakításra. Ezeket a lakásokat 2024-ig nem lehet elidegeníteni, kizárólag szociális
bérlakásként lehet hasznosítani.
A város területén elszórtan, vegyes tulajdonú társasházakban 87 lakásunk található, túlnyomó
többségük felújításra szoruló, elavult műszaki állapotban levő lakás. Bérbeadásukat tekintve 17
lakást az önkormányzattal munkaviszonyban álló dolgozók részére szolgálati lakásként, 70 lakást
pedig szociálisan rászoruló családok elhelyezésére használunk.
A romló állapotú lakásokra egyre többet kell költeni, ezért megfontolandó, hogy a vegyes tulajdonú
épületekben elszórtan levő lakásainkat értékesíteni kellene a benne lakó bérlők számára, akik
feltehetően tulajdonosként több gondot fordítanának az ingatlan állagára.
Rendszeresen ellenőrizni kell a rendeltetésszerű lakáshasználatot. A lelakott, rossz állapotú
lakásokat csak akkor szabad felújítani, ha az gazdaságosan megoldható. Amennyiben a bármely
okból megüresedett lakás felújítása gazdaságtalan lenne, a lakást pályáztatás útján kell
értékesíteni, az így képződött bevételt pedig vissza kell forgatni a lakásgazdálkodásba.
Legfontosabb feladatunk a kintlévőségek (lakbérhátralék, közüzemi díjak) kezelése, a tartozások
behajtása. A notórius nem fizetőkkel szemben határozottan kell fellépni, akár a bérleti jogviszony
felmondása, a kiköltöztetés is indokolt lehet.
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A szociális helyzet alapján lakáshoz jutás feltételeit felül kell vizsgálni, újra kell gondolni az
önkormányzati lakások értékesítésének feltételeit, a helyiségek hasznosításának módját.
Szükséges a helyi lakásrendeletünk módosítása vagy újra alkotása.
5. KÖZOKTATÁS
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt közoktatási feladatait - közoktatási intézkedési terve
alapján - az alábbi intézmények működtetésével látja el:
•
•
•
•
•
•

Benedek Elek Óvoda
Bóbita Óvoda és Bölcsőde (társulásban, Bajóton tagóvodával rendelkező intézmény)
Napsugár Óvoda (Eternit városrészben telephellyel rendelkezik)
Kernstok Károly Általános Iskola (társulásban, két nyergesi telephellyel és egy bajóti
tagintézménnyel rendelkezik)
Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (bajóti és lábatlani telephellyel
rendelkezik)
Pedagógiai Szakszolgálat (társulásban): a nevelési tanácsadást és a logopédiai
feladatellátást a többcélú kistérségi társulás keretében – mikrotérségi szinten,
intézményfenntartó társulás keretében, Lábatlan, Bajót, Süttő részvételével – folytatja a
Pedagógiai Szakszolgálat (nyergesújfalui székhelyen). Utazó gyógypedagógusi szolgálatot
működtet Bajót és Nyergesújfalu településeken.

Az intézmények önállóan működőek; az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervek. Pénzügyi-számviteli feladataik
ellátását Nyergesújfalu Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Osztálya látja
el.
A Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületének felújítása – annak műszaki
átadása - megtörtént. Ebben a választási ciklusban szükséges az eterniti óvodaépület kiváltása,
lehetőleg a 2012. évben.

A közoktatás problémái azonban nem csak a fizikai állapotban testesülnek meg. A nemrégiben
jóváhagyott közoktatási intézkedési tervben határidőkkel lebontva szerepel mindaz, aminek
megvalósítása fontos a következő években. A pedagógiai munka színvonalán kell változtatni
folyamatos párbeszéddel, színvonalas továbbképzéseken való részvételre ösztönzéssel, segítő
szándékú szakértői tevékenység bevonásával, az elismerési rendszer kiépítésével. A felújításokat
és a korszerűsítést folytatni kell, minden gyermek számára lehetővé kell tenni az informatikai
oktatásban való részvételt (lehetőleg az óvodákban is, amint az már Bajóton is megvalósult), a
színvonalas nyelvoktatást.
6. KULTURÁLIS ÉLET
A művelődési ház 1943 körül épült, azóta komplex felújítása várat magára. Tekintettel a szakértő
által több tekintetben megállapított veszélyességére (érintésvédelem, ablakkeretek és üvegtáblák
állapota, fűtésrendszerből eltűnő víz, beázások) és elhasználódott berendezésére, ebben a
ciklusban szükséges részbeni vagy pályázat esetén teljes felújítása. Az épület funkciójának
kiválóan megfelel, továbbra is a közművelődési terek kiemeltje kell, hogy legyen.
Szervezeti értelemben művelődési házunkhoz tartozik a Bartók Béla úti ún. Tömegszervezeti
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Székház, a várhatóan 2011. szeptemberére megújuló és átadásra kerülő Kernstok-villa, a Térségi
Közösségi Ház, a Nyergesi János Emlékház és Tájház, valamint a hivatal alagsorában működő
Kernstok Galéria. A Kernstok-villa és a Térségi Közösségi Ház szabad termeinek bevonásával és
az új iskolai színpad és rajzterem kihasználásával új funkciót kaphat a Tömegszervezeti Székház.
Ideális volna pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásához – amennyiben az új közoktatási
törvény fenntartja ezt az intézménytípust. A Kossuth utcai iskolaépület régi épületfrontja pótolhatja
a bezárás idejére a művelődési házat.
A rendezvények közül továbbra is megmarad a Crumerum Történelmi-Kulturális Fesztivál és a
Szent Donátusz Borünnep, a sörfesztivál helyett új közösségi alkalmakat szervezünk.

7. SPORT
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat e
területtel kapcsolatban hosszú távú fejlesztési koncepciót köteles készíteni. Ez elkészült 2006-ban,
azonban több pályázatnál szükséges volt a korábbiakban sportrendelet benyújtása. Ennek
elkészítése elengedhetetlen.
Gyarapodjon a gyermekek száma a városban és a gyermekek minél egészségesebbek legyenek.
A városi sportegyesületek eddig is nagy erőfeszítést tettek az egészséges életmód terjesztésében,
az utánpótlás nevelésében. Olyan infrastrukturális feltételeket kell teremteni, hogy a sport részben
önfinanszírozóvá váljon. Addig viszont – 2012-től - új finanszírozási rendszert kell bevezetni, a
költségvetési lehetőségek függvényében - a gyermekeket, fiatalokat segítendő - emelkedő
támogatással.
Az iskola uszodájában lehetőséget kap úszástanulásra minden nyergesi és bajóti gyermek,
nagycsoporttól kezdődően.
A gyermekétkeztetésben ragaszkodunk az életkori sajátosságoknak megfelelő, egészséges
ételekhez, az iskolai büfé/automaták kínálatát (amennyiben vannak) is így kell kialakítani. Az
egészségügyi ellátásban biztosítani kell a kötelezően előírt orvosi, fogászati vizsgálatokat, a
drogprevenciós intézkedéseket, életmódjavító programokat.
Támogatja az önkormányzat sportrendezvények szervezését.
Sportolásra alkalmas szabadtéri pályákat – grundokat - kell létesíteni, amelyeket a fiatalok
bármikor birtokba vehetnek. A városban mindenki által elérhető módon elosztva elhelyezett
röplabdapályák, strandröplabda- vagy strandfoci-pályák, kosárlabdapalánkok és természetesen
játszóterek (!) létrehozása sürgető feladat. A családi házas övezetben is szükség van szabadtéri
közösségi terekre. Fontos feladat a labdarúgópályáknál tervezett sportház megépítése, mely idővel
önfinanszírozóvá válhatna. Célunk, hogy valamely akadémia, vagy más nagy labdarúgó szervezet
telephelyeként folytassa az egyesület a labdarúgó-utánpótlás nevelését.
8. KÖZLEKEDÉS
A további gazdasági fejlődést - a gazdasági visszaesés mellett - hátráltatja, hogy a kistérségnek
nagyon rossz a közúti összeköttetése a régió központi területeivel és a fővárossal. Az EsztergomTatabánya közötti út kb. 50 km hosszan 8 települést érint (a hegyeken át csak négyet), míg
Székesfehérvárra a legrövidebb út is 100 km-es (a legkevesebb érintett település 5, de a Gerecsén
és a Vértesen át. A 10-es úton megnőtt teherforgalom okozta kihívásra adott válasz kimerült egy
részleges útfelújításban. Az elkerülő út érdekében összefogás jött létre az érintett településekkel,
azonban a közlekedésfejlesztési tervek más módon képzelik el a tehermentesítést. Amennyiben a
déli elkerülő út megvalósítása területén nem járunk sikerrel, elengedhetetlen a 10-es sz.
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főközlekedési út teljes felújítása. A vasút korszerűsítése is nagyban hozzájárulna a jelenlegi közúti
leterheltség mérsékléséhez.
A következő négy évben törekedni kell minél több járda megépítésére is. Kiemelten kell kezelni az
iskolaépületekhez vezető járdák folytonosságának biztosítását, az eterniti városrészben - Babits M.
u. - iskolához vezető szakaszának felújítását, kiszélesítését. Több veszélyes járdaszakasz szintén
felújításra szorul, ezek a Duna utcai és Tó utcai - Május 1 téri lakótelepen, valamint a Kossuth
Lajos utcában fordulnak elő nagy gyakorisággal.
Folytatnunk és ösztönöznünk kell továbbra is a parkolók építését, valamint a lakosság segítését
térkő biztosításával. Új önkormányzati rendelet készüljön a parkolás szabályaira, mely
akadályozza meg a korlátlan helyfoglalás lehetőségét. Ez ugyanis lehetetlen parkolási helyzetet
okoz a központi területeken.
Meg kell említeni a városközpont kialakításának szükségességét, ami – legalább tervek szintjén –
el kell, hogy induljon.
Biztosítani kell további két lámpás átkelőhely kiépítésével (Bajóti út-Kölcsey utca sarok, Kossuth
Lajos utca - Felszabadulás tér sarok), hogy a városon áthaladó forgalom ne veszélyeztesse a
gyermekek közlekedését.
A főútba torkolló kereszteződések feltűnő jelölése (pl. piros festékkel lefestése) szükséges a
kerékpáros forgalom biztonságosabbá tételéhez. A kerékpáros közlekedés és egyben a város
turisztikai szempontú népszerűsítése érdekében szükség van őrzött kerékpártárolóra és
kerékpáros pihenők kialakítására.
Pályázati forrásból kell finanszírozni a kerékpárút felújítását.
Az útépítésekkel, felújításokkal egy időben továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a
közműhálózat felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére, melyhez szintén kapcsolódik az
előbbiekben említett városközpont-kialakítási törekvés.
A városközpontban a légvezetékeket földkábelre kell cserélni.
9. PARKFENNTARTÁS
Az önkormányzat gondoskodik az önkormányzati közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek
gondozásáról a közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról.
Utcáink és tereink növényeinek telepítését, virágosítását egységes elvek szerint képzeljük el,
ehhez a lakosság, az intézmények, vállalkozások közreműködését szeretnénk megnyerni. Idén
először meghirdetjük a városszépítő versenyt.
Javítjuk a kulturált ebtartás feltételeit, új rendelettel szabályozzuk az állattartás feltételeit, a
leglátogatottabb helyeken kutyaürülék-gyűjtő edényeket helyezünk el.
Támogatjuk az intézmények környezettudatosságra nevelő programjait.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
önkormányzat
• továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról;
• propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva
a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról,
• elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését,
• évente két alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
• évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek,
valamint a tanulók bevonásával,
• rendszeresen gondoskodik a temetőknél található hulladékgyűjtők ürítéséről,
• biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek
kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek.
• vizsgálja a külterületen keletkező szemét begyűjtésével kapcsolatos rendszer
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•

kialakításának lehetőségét.
nyilvános illemhelyek kialakítását tervezi.

A lomtalanítási akciókat nagyobb ellenőrzés mellett kell végrehajtani.

10.KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A város kedvező természeti adottságai felelősséget rónak az önkormányzatra az épített és
természeti környezetünk védelmében. Környezetvédelmi
feladataink megvalósítására, környezetünk védelmére környezetvédelmi rendeletet kell alkotnunk.
Vizsgálni kell a város belterületén a közterületek és a város körüli zöldterületek fejlesztési
lehetőségeit. A faállományt folyamatosan meg kell újítani, illetve megfelelő fafajtákra cserélni.
Minimális cél, hogy a meglévő zöldterületek aránya ne csökkenjen. Az önkormányzatának át kell
gondolnia az ún. régi labdarúgópálya hasznosítási lehetőségeit is.
Továbbra is fontos feladat az eterniti városrészben Dunába kerülő szennyvíz kezelésének
megoldása, ennek érdekében a Hétforrás Kft. pályázaton indult.
A szelektív hulladékgyűjtés érdekében és a lakossági hulladék hasznosítására hulladékgyűjtő
udvar kialakítása indul meg pályázati összegből.
A hat település által használt - majd felhagyott - hulladéklerakó rekultivációs terve elkészült, a
rekultiváció szintén pályázati keretből indul el.
Kiemelt feladat a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos
felújítása, ehhez
kapcsolódóan a tíz utcára vonatkozó nyertes pályázat megvalósítása, illetve a szükséges tervek,
engedélyek és pályázati források megszerzése.
Elő kell segíteni a külterületek belvízrendezését, első lépésként a régi temető és környékének
belvízmentesítése a legsürgősebb.
i
A levegőtisztaság védelmében folyamatos intézkedés szükséges. Amennyiben pályázati források
lehetővé teszik parlagfű-mentesítő program kidolgozása és megvalósítása szükséges.
Járványügyi szempontból is fontos feladat a belterületi szúnyoggyérítés folytatása, a közterületi
rágcsálóirtás, a kóbor ebek befogása.
Az elkövetkezendő ciklusban is szoros kapcsolatot kell tartanunk a környezetvédelmi civil
szervezetekkel.
11. IDEGENFORGALOM, TURIZMUSFEJLESZTÉS
A legfőbb turisztikai célokat az alábbiak szerint határozzuk meg:
• a térség természeti, táji értékei közül a Duna, a szőlőhegyek és a környező erdők
(Pusztamarót) turisztikai hasznosítása. Az itt megvalósítandó feladatok, fejlesztések
helyszínenként eltérőek (infrastruktúra fejlesztése, vízi-vízparti létesítmények,
sportlétesítmények, kereskedelem, vendéglátás, szállásférőhely, stb.)
• a falusi turizmus erősítése, bekapcsolása az idegenforgalomba, hagyományőrző
rendezvényekbe.
Meg kell valósítani elsősorban pályázatok által:
• a vízi sportok, vízi túrák feltételeit,
• a horgász- és vadász turizmus feltételeit,
• a lovas,- kerékpáros- és gyalogos túraútvonalak feltételeit,
• a térségi turisztikai programcsomagot, a térség arculatát.
12. INFORMATIKAI ÁGAZAT
Helyzetelemzés:
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A közelmúltban, a polgármesteri hivatal informatikai rendszerének üzemeltetése, a felmerülő
problémák megoldására korlátozódott, célirányos fejlesztés a háttérbe szorult, csak a
munkaállomások fejlesztése valósult meg.
Az eszközök többsége relatíve korszerű és a feladatok végzéséhez szükséges konfigurációval
rendelkezik.
A fejlesztési célok meghatározása
Helyi informatikai stratégiát a Nemzeti Információs Társadalom Stratégia rendelkezéseivel
összhangban kell megalkotni.
Az informatikát korszerű erőforrásként alkalmazó, az információs társadalom alapvető részeként
hatékonyan működő, elektronikus alapú önkormányzat és polgármesteri hivatal megvalósítása
tűzhető ki célul, annak alapulvételével, hogy napjainkban már a teljes önkormányzati-hivatali
feladatellátás informatikával támogatható. Ennek érdekében szükséges az „ember-eszköztartalom” összehangolt, célirányos fejlesztése. Az informatikai rendszer összefüggő elemekből álló
együttes, a rendszerjelleg arra utal, hogy egyik a másik nélkül sikeresen nem fejleszthető. A
számítógép nem hatékony eszköz a célnak megfelelő szoftver nélkül, ám a szoftver sem fut elavult
gépen. Az informatikai rendszer része az ember is, mint valós, illetve potenciális felhasználó. Az
informatikai rendszer a települési infrastruktúra része, hasonlóan más közművekhez.
A cél keretében el kell érni, hogy:
1.) Az önkormányzati adatvagyon közérdekű, közhasznú köre elérhetővé és hasznosíthatóvá
váljon a média, a cégek, a vállalkozók, a civil szervezetek, valamint a polgárok számára.
3.) A közszolgálati dolgozók befogadják és alkalmazni tudják a korszerű informatikai
megoldásokat.
1. Cél:
Hardver eszközök fejlesztése
A számítógépek elavultságának figyelembe vételével, az alábbi beszerzések szükségesek:
- 2011. évben: 2 db szerver cseréje
1 db hálózati adattároló beszerzése
- 2012. évben: 10 db számítógép cseréje
- 2013. évben: 1 db szerver cseréje
- 2014. évben: 25 db számítógép cseréje
Az egyes konfigurációk műszaki paramétereinek meghatározása szükségtelen és lehetetlen is,
mivel a robbanásszerű fejlődés miatt nehezen határozható meg jelenleg az, hogy 2 év múlva mi
számít átlagos teljesítménynek. A beszerzéseknél nem a csúcstechnika megszerzése a cél,
hanem a célnak megfelelő legoptimálisabb konfiguráció biztosítása.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a folyamatosan üzemelő szervereinket legalább 4-5 évente teljes
egészében cseréljük le. A célfeladatokat ellátó szoftverek adatállományai a szervereken találhatók,
ezek biztonsága érdekében mindent meg kell tennünk. Ilyen komoly feladatra csak jó minőségű,
speciálisan erre kifejlesztett gépet célszerű választani, mely nem annyival drágább, mint
amennyivel jobb a névtelen társainál.
Jelenleg semmi nem garantálja egy műszaki meghibásodás vagy elemi kár esetén az adatok
biztonságát. A legfőbb cél olyan eszközök beszerzése, mely lehetővé teszi az adatok biztonságos
tárolását!
Szükséges, a nyomtatási költségeket csökkenteni, ezért az alkalmazott technikákon kell
változtatni. A szakma ajánlásai szerint sokkal gazdaságosabb olyan hálózati, nagy teljesítményű
készülékeket használni, melyek nyomtatásra és fénymásolásra is alkalmasak (multifunkcionális
gépek), s speciális kialakításuk miatt ritkábban kell bennük a festéktartályokat cserélni, 1 teleírt lap
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nyomtatási ( másolási ) költsége jelentősen csökkenthető (50%-os költségmegtakarítás is
elérhető). Ezen eszközök megfelelő számban rendelkezésünkre állnak, csak sokszor kényelmi
szempontok miatt nem vesszük igénybe. Hivatalunkban sok kis teljesítményű nyomtató üzemel,
melyeket valójában az otthoni kisebb igénybevételre fejlesztettek ki, s a fenntartási költségeik
messze meghaladják a nagyobb készülékeknél fellépő költségeket. Távlati cél, hogy a tintasugaras
és a kisebb teljesítményű lézernyomtatókat fokozatosan kivonjuk /pl. meghibásodása esetén
kivonjuk a használatból /
A közepes/nagy teljesítményű, multifunkcionális (nyomtató-szkenner-fénymásoló) gépek
rendszerbe állítása a cél, de indokolt esetekben a kis teljesítményű nyomtatók is tovább
üzemeltetendők (pl. a tisztségviselői irodákban).
2.
Cél:
Hálózatfejlesztés
Jelenleg a hálózat megfelel a követelményeknek, a szerverek műszaki állapota kevésbé. Indokolt
egy nagy teljesítményű szerver beszerzése, mely kiválthatná a 4 db jelenleg üzemelő szerver
gépet. Ez az adatok hozzáférhetőségét és mentését is megkönnyíteni, nem utolsó sorban
környezetkímélőbb is, a mostani megoldásnál.
3.
Cél:
Oktatások, képzések
A hivatal dolgozói körében a munkavégzéshez szükséges ismeretek átadását helyben tartom
megoldhatónak, az új beszerzésű felhasználói programok esetében úgy kötöm a szerződést, hogy
a betanítás költsége -lehetőség szerint- a beszállító terhelje. Támogatom a dolgozók országos
szinten szervezett, informatikai ismereteket nyújtó képzéseken való részvételét.
A hivatal munkaerő politikájában érvényre juttatja azt az elvet, hogy a köztisztviselői kinevezés
alapfeltétele legyen a felhasználó szintű informatikai ismeretek bizonyítása.
A célok elérésénél figyelemmel kell lenni a költségek tervezésére és annak optimalizálására, ezért
a nagy értékű hardverek (pl. a multifunkcionális gépek), valamint a nagy értékű szoftverek (pl. a
komplex pénzügyi rendszer) beszerzésénél nem a tulajdonjog megszerzésére, hanem a használati
jog (pl. bérlet, leasing) megszerzésére kell törekedni.
A használói jog mellet szól az is, hogy a szolgáltatást biztosító cég jól képzett szakember-háttérrel
rendelkezik, folyamatos a kapcsolattartás, 24 órás felügyeletet is tudnak biztosítani, s egyszeri
nagy beruházás helyett előre tervezhető bérleti díjat kell fizetni.

13. VÁROSMARKETING JAVÍTÁSA
A rendszerváltást követő években Nyergesújfalu önálló arculatot, marketingstratégiát nem
dolgozott ki. Erre gazdasági szempontból kevésbé van szüksége, mint az idegenforgalmi
szempontból jelentős attrakciókat birtokoló településeknek. Az identitástudat fejlesztéséhez
azonban hozzájárul az arculat kialakítása, és az is lehet, hogy letelepedők – legyen szó gazdasági
szervezetről vagy családról – hamarabb felfigyelnek egy külső megjelenésére kiadványokban is
igényes
városra.
Tervszerűen
kell
évről-évre
készülni
az
önálló
arculatú,
egységes elv szerint készülő kiadványok megjelentetésére, marketingelemeket tartalmazó
pályázatokra. Ehhez hozzájárulhat az a határon átnyúló – immár befogadott - pályázat, melynek
keretében
több
tízmillió
forintot
költhetünk
városunk
népszerűsítésére.
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14. NYILVÁNOSSÁG, ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG
Át kell tekinteni a polgármesteri hivatal szervezeti felépítését, folytatni kell a szervezet
hatékonyságával kapcsolatos fejlesztéseket, melynek alapját képezi egy egységes informatikai
rendszer kialakítása. A települési honlap tartalmát folyamatosan fejleszteni kell és meg kell
teremteni az információszolgáltatásról szóló jogszabályokban foglalt tartalmi megfelelősséget.
15. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A két német testvértelepüléssel fenntartott kapcsolatot a civil szervezetek meglévő
együttműködése mellett szakmai síkra kell helyezni. Törekedni kell a kölcsönösségre, a
kizárólagos szabadidő-eltöltés helyett tartalmas programok, projektek szervezésére a képviselőtestületi találkozók területén is.
Testvér-települési kapcsolat kezdeményezésére határon túli magyarlakta településsel kívánatos
volna, hiszen érzelmileg szorosabb partnerség alakítható ki, nyelvi akadályok nélkül.
Az intézmények kapcsolódjanak nemzetközi programokhoz.
Minden testvérkapcsolati szereplő éljen a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel.

16. A HELYI TŰZVÉDELEM
Az önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
•
•
•
•

közreműködik az önkormányzati tűzoltó-parancsnokság eszközeinek (beszerzését),
bővítését célzó pályázati tevékenységben,
az polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában
figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,
tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás
megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről, a tűzoltó
készülékek időszakos ellenőrzésének elvégzéséről.

17. A KÖZBIZTONSÁG HELYI FELADATAINAK ELLÁTÁSA
Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
• bűnmegelőzési programot készít, pályázati és saját forrásokból megvalósítja,
• támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél;
• támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív
tevékenységét, anyagilag támogatja azt),
• javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre.

Nyergesújfalu, 2011. március 24.
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A Gazdasági Program megvalósításához rendelkezésre álló és megszerezhető források
1. Új Magyarország Fejlesztési Terv
1.1. Államreform Operatív Program
1. prioritás: Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés
3. prioritás: A kormányzási és megújulási képesség javítása
1.2. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
1.3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program
1.4. Környezet és Energia Operatív Program
1. prioritás: Egészséges, tiszta települések
2. prioritás: Vizeink jó kezelése
3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése
6. prioritás: Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése
1.5. Közlekedés Operatív Program
1.6. Társadalmi Megújulás Operatív Program
3. prioritás: A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
4. prioritás: Az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén
5. prioritás: Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése
1.7. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés
4. prioritás: A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában
1.8. Dél-alföldi Regionális Operatív Program
1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések
3. prioritás: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztés
5. prioritás: Településfejlesztési akciók
2. Norvég Alap
3. Svájci Alap
4. Hazai pályázatok (pl.: TEHU, TEUT, TEKI, CÉDE, UMVP)
5. Új Széchenyi Terv
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