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1. BEVEZETÉS
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 116. §-a szerint „a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért
a helyi önkormányzat felelős”. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program,
fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat,
amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi,
környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által
nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program,
fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza,
különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
fejlesztési elképzeléseket. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az
alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el.
A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választáson kapott képviselőtestületünk felhatalmazást arra, hogy fentiek alapján gazdasági program keretében határozzuk
meg a tágabb értelemben vett önkormányzat működésének, gazdálkodásának, fejlesztésének
céljait.
Az alábbi Gazdasági Program – a Covid-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet okán
2020. nyarán elfogadva - a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is
tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és
összehangoltabbá teszik azokat.
A településfejlesztés átgondoltságát is segíti a Gazdasági Program, amely az éves
költségvetési tervek alapját képezi. A prioritások meghatározását követően, a források
számbavétele után kerülhet sor a konkrét tervek kidolgozására.
A településfejlesztés során - az alapvető település üzemeltetési és közszolgáltatási célú
fejlesztések kivételével - azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, amelyek
költséghatékonysága indokolt, a fejlesztés eredményeként az önkormányzat tartósan, a
korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat vagy amelyek
hosszú távon a népességszám emelkedését biztosítják, vállalkozásokat vonzanak a
településre, munkahelyet teremtenek.
Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztési javaslatokat, amelyek a lakosság, vagy a
vállalkozók nagyon szűk körét érinti, és amely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás
aránytalan nagy működtetési kiadásokkal járna, a fenntartási kötelezettség, üzemeltetés
aránytalanul nagy terhet róna az önkormányzatra, illetve a közszolgáltatás más módon
kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.
A helyi versenyképességre önkormányzatunk csak közvetett hatásokat tud gyakorolni. A
versenyben eszközeink lehetnek: ipari parki és lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése, a helyi
adórendszer ösztönző hatása, a legnagyobb adózókkal érdekegyeztetések folytatása, a helyi
munkaerőpiac figyelembe vételével képzések szervezése.
Fontos cél, hogy településünk gazdasági programja igazodjék a Nemzeti Fejlesztési Terv
céljaihoz. Építsen azokra a stratégiai célokra, melyek az operatív programok (ágazati vagy
regionális) megjelenésekor támogatott célok, megfelelő projektötletek lehetnek.
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A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései, fejlesztési irányai: új energiapolitika, a
vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely
fejlesztési irányok kihatnak az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.
2. HELYZETELEMZÉS
A város következő négy évének működtetését meghatározó bizonytalan tényezők egyike a
járványhelyzet, aminek helyi gazdaságra gyakorolt gazdasági következményeit ma még aligha
lehet pontosan látni, a másik pedig az, hogy az Európai Uniónak nem született meg a
következő fejlesztési időszakra szóló költségvetése.
A város gazdasági súlyát a vegyipar, az autóipar, az építőanyag-ipar és az ehhez kapcsolódó
beszállítók, valamint a papíripar adja.
 Közúti közlekedés
A közlekedés tekintetében alapvető változás nem történt. Az elmúlt ciklusban került a 10-es
főút belterületi szakaszának rekonstrukciójára állami forrásból, ami a jobb állapotban lévő
Eternit-városrészi szakaszt nem érintette. Gazdaságfejlesztési szempontból fontos állomás
volt az Ister-Granum EFTC által pályázott Esztergom-Párkány teherkomp átadása, ami majd
az M1-es autópályára történő rákötéssel (102. sz. gyorsforgalmi út) hatást gyakorolhat
vállalataink teljesítőképességének további erősödésére.

 Demográfiai adatok (KSH)
Lakónépesség (fő)

Összesen

Ebből: nő

2010.12.31.

7510

3588

2011.12.31.

7571

3937

2012.12.31.

7550

3926

2013.12.31.

7469

3897

2014.12.31.

7402

3844

2015.12.31.

7390

3819

2016.12.31.

7490

3853

2017.12.31.

7450

3824

2018.12.31.

7415

3808

(A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező, kivéve tartózkodási hellyel máshol
rendelkezők; illetve azok, akiknek itt van a tartózkodási helye)
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Állandó népesség

(fő)

Ebből: nő

2010.12.31.

7777

4021

2011.12.31.

7793

4037

2012.12.31.

7776

4027

2013.12.31.

7730

4010

2014.12.31.

7672

3962

2015.12.31.

7622

3932

2016.12.31.

7590

3910

2017.12.31.

7545

3878

2018.12.31.

7508

3861

(Lakónépesség: egyetlen lakóhelyük az összeírás helye, illetve, ha több helyen van lakásuk,
ezt tekintik életvitelszerű lakóhelyüknek.)
 Saját bevételek alakulása
Megnevezés
Mérlegfőösszeg
(eFt)
Ingatlanok (eFt)

2014
7 675 171

2015
8 012 239

2016
8 648 138

2017
9 167 897

2018
9 580 619

6 256 936

6 259 632

6 219 038

6 334 714

6 778 069

2017
265 293
33 413
22 774

2018
259 139
34 409
21 151

788 194

790 756

Az önkormányzat adóbevételei (ezer forint) (lezárt évek adatai):
2014
2015
2016
Építményadó
248 974
249 111
248 111
Telekadó
33 030
33 695
33 520
Magánszemélyek
18 210
19 223
21 151
kommunális adója
Helyi iparűzési adó
550 518
567 532
982 844
(A gépjárműadó és az SZJA nem szerepel a táblázatban.)

A legnagyobb öt adózó hozzájárulása az adóbefizetéshez az alábbi adónemeknél (%):
2014
2015
2016
2017
2018
Építményadó
61,04
80,79
81,12
77,34
84,64
Telekadó
86,58
84,26
84,69
87,03
85,72
iparűzési adó
74,74
67,43
79,93
70,19
72,41
A bevétel egyik fő forrását jelentő helyi adók rendszerében nagy változások nem voltak, az ún.
„pinceadó” (építményadó) megszűnt és bevezetésre került az IFA (idegenforgalmi adó).
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 Az önkormányzat vagyona (eszközeinek mérleg szerinti nettó
értéke)
Megnevezés

2017. december 31.

2018. december 31.

4 664

2 669

57,2

7 122 583

7 641 310

107,3

9 545

9 545

100,0

Befektetett eszközök
összesen

7 136 792

7 653 524

107,2

Értékpapírok

1 779 760

1 229 756

69,1

Forgóeszközök

1 779 760

1 229 756

69,1

213 539

656 888

307,6

51 240

39 639

77,4

-13 435

811

-

9 167 896

9 580 618

104,5

Immateriális javak
Tárgyi eszközök, ebből:
Befektetett pénzügyi
eszközök (tartós részesedés)

Pénzeszközök
Követelések
Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások
Eszközök összesen

2018/2017
(%)

Forrás: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának mérlege.
A 2018. december 31-i mérlegadatok alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat
likviditása rövid és hosszú távon egyaránt biztosított, kockázatok nem állnak fenn. Az
Önkormányzat kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, a jelentős összegű fejlesztések nem
eredményezték a pénzügyi egyensúlyi helyzet romlását. Jelentős tartalékok állnak
rendelkezésre, ezek biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok folyamatos teljesítését,
illetve további fejlesztések teljesítését.
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Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátása, jelenlegi helyzet és tervek
3.1. Településüzemeltetés
Az elmúlt időszak társadalmi gazdasági folyamatainak eredményeként jelentős mértékben
felértékelődtek a közterületi közszolgáltatások, amelynek elsődleges oka a lakossági igények
erősödése, valamint az önkormányzati mozgástér jelentős mértékű szűkülése.
A közterületek tisztaságának és rendjének biztosítása jelentős többlet ráfordításokat igényel
az önkormányzat részéről, mivel alacsony létszámmal működik, és csak részben támogatott a
közfoglalkoztatási program.
Szükség van gépekre, gépi takarításra, köztisztasági akciókra, az illegális hulladékok
elszállítására. Ebben a ciklusban elengedhetetlen a retorziók alkalmazása, emellett a lakosság
környezeti szemléletét formáló programokra is szükség van.
3.1.2. Közterületek üzemeltetése, kezelése
Az Önkormányzat évtizedek óta tudatosan törekszik arra, hogy a zöldhálózatának színvonalas
fenntartásával, anyagi lehetőségeinek megfelelő fejlesztésével élhető, vonzó, biztonságos, jól
működő környezetet biztosítson. A közterületek üzemeltetésének, fejlesztésének kérdései a
korszerű várospolitikában egyre fontosabb szerepet kapnak. A közterületekkel a területet
használóknak (helyi lakosság, ingázók, vállalkozások) napi kapcsolatuk van,
A közterületeken az önkormányzat tulajdonosi joggal rendelkezik, szemben a magántulajdonú
építési telkekkel, ahol a szabályozás eszközeit alkalmazhatják.
A közterületek fejlesztésének jelentősége az alábbiakkal támasztható alá:
 a közterületek funkcionális és minőségi fejlesztése emeli a városi területek értékét,
presztízsét, serkenti az ingatlanfejlesztéseket.
 a közlekedés színterei: helyszínt biztosítanak az egyéni (gyalogos, kerékpáros,
gépjármű) forgalom számára;
 javítják a városi élettér minőségét: a közterek használhatósága, rendezettsége
meghatározza a területről kialakuló közvélekedést, befolyásolva a használók
közérzetét;
 klíma-komfortot adnak: a helyesen kialakított közterületek - mindenekelőtt a
zöldfelületek - mérséklik a szélsőséges klimatikus hatásokat, a szelíd mobilitás
előnyben részesítése csökkenti a környezet CO2 terhelését, mérsékli a
közlekedési célú energiafelhasználást.
 javítják a közbiztonságot: a közterületek megfelelő kialakítása önmagában képes
a közbiztonság fokozására;
 a Duna menti fejlesztési feladatok kapcsán kiemelten kell kezelni a városlakók és
a folyó kapcsolatának lehetőségét.
 közterületek lakossági használata - parkolás
Van olyan „kvázi közterületünk”, a Jókai utcai telek, ahol rendezetlen parkolási
állapot uralkodik. Gyakori a zöldfelületen parkolás, tárolás, noha ellentétes
vonatkozó rendeletünkkel. Ezen a területen fejlesztési cél további parkolók
kialakítása és az egymás mellett élés szabályairól szóló rendelet betartása,
betartatása. Szükséges az esztétikailag városkép-romboló garázsok, tárolók
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helyzetének felülvizsgálata. A társasházak építésekor nem veszik figyelembe a
valóban használható parkolók kialakításának igényét, így egyre többen a
közterületen próbálnak parkolni, vagy telephelynek, egész napos parkolónak
tekintik a közterületi parkolókat. A következő időszak feladatai között ezek
rendezése is célunk.
 Városkép, örökségvédelem
Az épületállomány védelmét és a történeti karakterrel bíró épületek védelmét a
város településképi arculati kézikönyve tartalmazza. Kiemelt cél a római és kuruc
emlékek védelme, műemlékeink felújítása, állagmegóvása.
 Árvízvédelmi megújulás
A klímaváltozásra visszavezethetően növekvő árvízi kockázat szükségessé tette
állami gát építését (épülőben az ipari parki szakaszon), melyhez az önkormányzati
tulajdonú Sándor-pataki szakasz szabályozása is kapcsolódik. A mértékadó
árvízszint értékének megemelése az árvízvédelmi művek kialakítását igényelheti
(záportározó a Bajóti-patak felsőbb szakaszán), ehhez állami forrás szükséges.
Önkormányzati tulajdonban/kezelésben lévő kisvízfolyások kotrása, kezelése a
szélsőséges időjárás kárainak csökkentésére.
 Kerékpárút-hálózat fejlesztése
A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek kialakítása további szakaszok
kiépítésével (új lakóterület), kerékpárbarát várossá fejlesztés.
 Rekreációs területek
az elmúlt időszakban erősödött a lakossági igény a közterületek közlekedési
funkciókon túli használatára: új fitnesz területeink, sportlétesítmények
fejlesztésével jól érzékelhető a megsokszorozódott rekreációs használati igény;
kisebb és nagyobb játszóterek, kisebb parkok kialakítása, játszóterek
biztonságosabbá tétele (közvilágítás, kerítés) a ciklus kiemelt célja. Nagymértékű
fásítás.
 Köztemetők fenntartása
Ütemezetten tervezendő a temetők parcelláinak kialakítása az új temetőben, urnák
elhelyezésére esztétikusabb megoldások biztosítása. Temetőkapu cseréje.
 Közvilágítás biztosítása
Az utóbbi években sor került a „sötét foltok” kivilágítására. Ebben a ciklusban az
energiatakarékos lámpatestek beszerzése nincs tervben, de a közvilágítás
kiépítése szükséges az új lakóterületen, új létesítményeknél, így a Zöld Város
projektjének helyszínén.
 Helyi közutak fenntartása, kialakítása
A belterületi utak folyamatos fenntartása és felújítása szükséges. Burkolt zártkerti
útjaink újak, pályázat esetén – a tulajdonviszonyok rendezése után – cél a hálózat
szilárd burkolattal történő ellátása. A hiányzó járdaszakaszok pótlása, kiépítése.
Folyamatos feladat a balesetveszély és a vagyonvédelem szempontjából a
kátyúzások elvégzése a tavaszt megelőzően és folyamatosan; felújítások
betervezése, védett kerékpáros útvonalak bővítése.
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 Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása
Az önkormányzat csekély közfoglalkoztatotti létszámmal (10-13 fő), az Életút
Egyesület és vállalkozói segítséggel gondoskodik az önkormányzati közterületek
tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a közutak téli síkosságmentesítéséről és a hó eltakarításáról. Az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek
karbantartása továbbra is külsős vállalkozó igénybevételével történik meg. A
korábbi évek nagyobb számú közmunkás létszáma még segítette a kisebb,
elszigeteltebb zöldfelületek karbantartását, a parkfenntartási költségek
csökkentését. A közfoglalkoztatotti létszám drasztikus lecsökkenése ezt már nem
teszi lehetővé, jelenleg egy vizsgával rendelkező munkavállaló sincs.
A
zöldfelület-gondozás munkáit végző vállalkozót minden évben nyílt közbeszerzés
útján választjuk ki, az elmúlt 2-3 év rossz tapasztalata (kis létszám, helyismeret
hiánya, minőségi problémák) megkívánja, hogy jelentősen változtassunk a
szempontrendszeren és a kiválasztás módszerén. A téli síkosság-mentesítés
minél jobb színvonalú ellátása érdekében (jelentősen növekedtek és növekednek
a burkolt útfelületek) két UNIMOG tehergépjárművel tudjuk egyidejűleg tisztítani a
várost, ehhez a személyi feltétel adott, két hivatásos jogosítvánnyal rendelkező
munkavállalónk van.

 Hulladékkezelés
A hulladékkezelési közszolgáltatás az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Szolgáltató Kft végzi. A Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás
tagjaként önkormányzatunk minden esetben meghozta a Társulás és a kapcsolódó
projektek működéséhez és végrehajtásához szükséges döntéseket, a Társulási
üléseken szavazatainkkal maximálisan próbáltuk támogatni a Rendszer
működését, a projektek időben történő végrehajtását. Földterületet biztosítottunk a
hulladékudvar kialakításához, amely 2019 tavaszától működik.
3.2.

Településfejlesztés
Az épített és természeti környezet meghatározza a településfejlesztés kereteit.

Általános településfejlesztési célok:
-

az integrált településfejlesztési stratégiának (ITS) megfelelő
megvalósítása,
belterületi és külterületi közutak karbantartása,
csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása,
szennyvízelvezetés hibáinak javítása,
buszvárók felújítása, korszerűsítése (eterniti városrész, Bajóti-út)
intézményi épületek kihasználásának optimalizálása,
műemlékek rekonstrukciója (Kernstok-villa, kápolnarom),
árvízvédelem,
egyéb feladatok.

7

beruházások

GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024

NYERGESÚJFALU VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2019-2024
Konkrét fejlesztési elképzelések, célok, irányok

A szükséges fejlesztések közül elsőbbséget élveznek a beruházás szempontjából jelentős
hányadú támogatással igénybe vehető támogatások (állami és EU-s pályázati támogatások,
településfejlesztési megállapodás, stb.). A beruházási költséges becsült értékének
jelentősebb százalékát el nem érő támogatások esetében mérlegelni kell az építőipar területén
tapasztalható infláció és a pályázatok adminisztrációs plusz terhei és ezek időigénye
szempontjából a támogatások megpályázását, a szerződés aláírását.

3.2.1. Beruházások, felújítások, tervezések, nagyobb költségű beszerzések
prioritási listája (végrehajtás a finanszírozási lehetőségek függvényében):
2020. évi fejlesztési terv
Megnevezés

Megjegyzés

Covid-19 védekezés 2020.03.11.-06.16.

Saját
forrás,
központi
adatszolgáltatási
rendszerbe
feltöltve, jelenleg nincs információ az
esetleges finanszírozásról.
Ady
Endre
Művelődési
Központ
2.
Túl van az első nyílt közbeszerzésen,
székhelyének
felújításának
újbóli ami sikertelen volt. A munka
elindítása, 2. nyílt közbeszerzés
elindításának
időpontja
a
közbeszerzés függvénye.
(Áthúzódó, sikeres pályázat esetén
megvalósulás: 2021-22-ben)
3. Crumerum látogatóközpont
Pályázati összeg (80 százalék) és
kivitelezésének megkezdése
saját tartalék rendelkezésre áll.
(Áthúzódó 2021-re, befejezési hi.:
2021.12.31.)
4. Bóbita Óvoda és Bölcsőde
2019-2020. évi ktsv. terhére,
Óvoda utcai telephelyének
megvalósult
bútorbeszerzése
5. Óvoda játszóudvarának kialakítása
Saját forrás, megvalósult
Óvoda utcai új óvodánál
6. Babits - Óvoda utca csapadékvízSaját forrás
elvezetés kivitelezése, Óvoda utca
esővíz- elvezetés óvoda – gyermekjóléti
szolgálat épületeitől
7. Babits utcai iskolaépület melletti épület Saját forrás, pályáztatás folyamatban
(étkező) felújításának folytatása,
környezet rendbetétele
8. Zöld Város szabadidőpark terveztetése Pályázati forrás
az új pályázati kiírás alapján (régi
labdarúgópálya)
9. Tó utca felújításának első üteme (járda, Saját forrás, jelenleg pályáztatás alatt
parkoló, önkormányzati közút)
10. Bottyán János utca és a kapcsolódó
Saját forrás, kivitelező kiválasztása
közterületek felújítása, ivóvízvezetéknyilvános ajánlati felhívást követően
csere
megtörtént,
munkaterület-átadás július végén
1.
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11. Ipari parki csomópont átépítése és
TORAY-hoz bevezető járda, kerékpárút
megépítése, gyalogátkelő

12. Közlekedésbiztonsági beruházások
13. Május 1 téri játszótér bekerítése,
javítása
14. Vadkörtefa utcai lakótelkek kialakítása
15. Posta terének rehabilitációja - tervezés
16. Gyógyszertár-mentőállomás épületének
javítási munkálatai, személyzeti
parkolók az udvarban
17. Sportház tetőszigetelése
18. Padányi tér- Ady Endre utca sarkának
és a bolt előtti térnek felújítása,
közművezetékek feltárása
19. Idom utca 10 hasznosításának
tervezése az új lakáskoncepcióban
foglaltak végrehajtását követően
20. Tekepálya csapadékvíz-elvezetése
21. Öt „kis játszótér” kivitelezése;
játszótér-áthelyezés és fejlesztések
22. Óvodákba udvari játékok vásárlása
23. Nagyértékű eszközbeszerzések:
rendelőintézet, művelődési ház, óvodák
24. Klímastratégiához kapcsolódó
tevékenységek/beszerzések
25. Kernstok-villa (műemlék) felújítása,
közpark kialakítása

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Településfejlesztési megállapodás
alapján
a
Toray
Kft.
finanszírozásával,
önkormányzati
beruházás
keretében,
területvásárlásával a kapcsolódó
földterületeken
LED-es
sebességmérő,
gyalogátkelők,
fekvő
rendőrök
telepítése, korlátok
Saját forrás
Saját forrásból, telkek tekintetében
megelőlegezve; kivitelezésre kiírt
nyílt közbeszerzés lezárult
Saját forrás
Saját forrás, pályáztatás
befejeződött
Saját forrás, megvalósult
Saját forrás, pályáztatás
befejeződött
Saját vagy pályázati forrás
Saját forrás
Saját forrás
Saját forrás
Saját forrás
Pályázati forrás
Saját forrás, engedélyes
közbeszerzés indul

tervek,

2021. évi fejlesztési terv
Megnevezés
Megjegyzés
Crumerum látogatóközponthoz tartozó
Pályázati forrás
további turisztikai elemek
megvalósítása
Buszmegállók felújítása
Saját forrás és vállalkozói (hirdetői)
forrás
Kutyafuttató létesítése (Május 1 tér,
Saját vagy/és pályázati forrás
Zöld Város melletti terület)
Május 1 téri játszótérre játékok
Saját vagy/és pályázati forrás
beszerzése
Szentgyörgyi Albert utca (járda)
Saját vagy/és pályázati forrás
Petőfi-Damjanich utca, Diófa utca
Saját vagy/és pályázati forrás
kivitelezés
Cső utca tervezése
Saját vagy/és pályázati forrás
Posta környékének rekonstrukciója
Saját vagy/és pályázati forrás
Irinyi J. utcai sportpark bővítése
Saját vagy/és pályázati forrás
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35. Kölcsey-utcai híd megépítése
36. Vadkörtefa utcai lakótelkekhez
szabadidős övezet alakítása
37. Váci Mihály utca tervezése (járda és
védett kerékpársáv)

Saját vagy/és pályázati forrás
(tervek készen)
Saját vagy/és pályázati forrás
Saját vagy/és pályázati forrás

2022. évi fejlesztési terv
Megnevezés
Megjegyzés
38. Harmat utca, Idom utca, Kertalja utca, Saját vagy/és pályázati forrás
Óvoda-Klapka utca kivitelezés
39. Tó utca II. ütem kivitelezése (íjászház Saját vagy/és pályázati forrás
parkolójától)
40. Váci Mihály utca kivitelezése
Saját vagy/és pályázati forrás
2023. évi fejlesztési terv
Megnevezés
Megjegyzés
terveinek
elkészítése, Saját vagy/és pályázati forrás
41. Strand
közbeszereztetés lebonyolítása
42. Cső utca és Idom utcai járdák, garázsok Saját vagy/és pályázati forrás
rendezése
43. Kamerarendszer bővítése
Saját vagy/és pályázati forrás
2024. évi fejlesztési terv
Megnevezés
44. Városi strand építése

Megjegyzés

Folyamatos feladatok:
-

tisztító meszelések (rendelőintézet, óvodák),
kátyúzás,
energiahatékonysági pályázatok figyelése,
árvízvédelmi megoldások keresése a Bajóti-patak problémájára
azbesztszennyeződés megszüntetése állami finanszírozással az eterniti
városrészben
klímavédelmi akciók, beszerzések, nagymértékű faültetés,
könyvtár vagy tudásközpont létrehozása,
kerékpárút felújításban nem érintett szakaszának pályázati segítséggel történő
felújítása,
áruházlánc letelepedésének elősegítése,
Duna-part rendbetétele, szabad-strand létesítésének elősegítése.

3.2.2. Egészségügyi ellátás
A rendelőintézet továbbra is közvetlen önkormányzati irányítás alatt működik, nem
intézményként. Erre a rendelőintézeti beruházásra beadott pályázat és a finanszírozási
lehetőségek miatt is szükség volt, a fenntartási időszak lejárt. Ez a szervezési forma
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költséghatékonyabb, mint egy önálló intézmény működtetése. Szakmai szempontból ez az
állítás kérdéses, vizsgálatra érdemes.
A képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást az
alábbi területeken kívánja továbbra is biztosítani:
háziorvosi ellátás,
ügyeleti ellátás a kistérségi társulás keretében – központi orvosi ügyelet,
fogorvosi alapellátás,
védőnői ellátás,
iskola-egészségügyi ellátás az általános iskolában és a középiskolában,
megyeszékhelyen fogorvosi ügyelet – hozzájárulással,
gyermekek kórházi ellátása (megfigyelés) az esztergomi kórházban (önként
vállalt feladata a kórháznak, melyet támogatunk),
 szakorvosi ellátások.








3.2.3. Szociális ellátás
Anyagi és személyi feltételrendszerünk lehetőségeihez képest cselekszünk a hátrányos
helyzetűek támogatásáért, a kirekesztettség leküzdéséért, az esélyegyenlőség
megteremtéséért. Ez a szociális-gyermekvédelmi, pedagógiai és egészségügyi szolgáltatások
szakembereinek, valamint civil szervezetek összehangolt munkájával valósítható meg.
Megalakult a területen – egyelőre a rendszert kidolgozó kerekasztal formájában - a közösségi
alapon segítő civil összefogás, amely nem csak a hátrányos családokat segíti, hanem a
generációk és a különböző helyzetű társadalmi rétegek összefogását is hivatott megalapozni.
Stratégiai dokumentumok segítségével koordinálja az önkormányzat az ellátást:
Az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése
szerint a települési önkormányzatoknak ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi
programot kell készíteniük. Önkormányzatunk 2013-tól 2018-ig tartó időszakra vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Programját a Képviselő-testület felülvizsgálta, ezt követően a
258/2018. (IX.29.) Ny.Kt. határozatával a jelenlegi öt éves időszakra (2018-2023) vonatkozóan
új Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogadott el.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) 92. § (3) bekezdése előírja:
„ A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális
feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési
koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat,
illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.”
A koncepció tartalmát az Szt. 92. § (4) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:
„ A koncepció tartalmazza különösen:
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
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b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról,
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttműködés kereteit,
d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális
ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.”
Nyergesújfalu Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját Nyergesújfalu Város
Önkormányzati Képviselő-testülete a 278/2014.(XII.18.) határozatával fogadta el.
Szociális ellátások Nyergesújfalun
Szociális ellátások
Pénzbeli

Természetbeni
 köztemetés

 települési támogatás
-

gyógyszertámogat
temetési
kismértékű

Kötelező:

támogatás
-

lakhatási
támogatás

támogatás
-

alapszolgáltatások:

 települési

ás
-

Szociális szolgáltatások

-

krízis támogatás

támogatás
-

Nem kötelező:

 családsegítés,

 Idősek otthona

 étkeztetés,

 Fogyatékosok

 házi

lakóotthona

segítségnyújtás,
 idősek

krízis támogatás

szakosított ellátások:

nappali

ellátása,
Nem kötelező:
 fogyatékosok
nappali ellátása
 jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
 támogató szolgálat

A fenti ellátási formák közül mind megtalálható városunkban.

3.2.3. Lakás- és helyiséggazdálkodás
A Képviselő-testület megalkotta és a 90/2015. (IV. 30.) számú határozatával elfogadta az
Önkormányzat lakáskoncepcióját, melyben – a helyzetkép bemutatását követően – a
következő irányelveket határozták meg:
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a közművesített építési telkek számának növelése;
differenciált, a szociális szempontokat és a lakás állapotát is figyelembe vevő
lakbérrendszer kialakítása;
a lakások energiahatékonyságának növelése, műszaki állapotának javítása, a bérlők
bevonásával;
a lakásállomány rendeltetésszerű használatának ellenőrzése;
hatékonyabb, eredményesebb fellépés a lakdíj-hátralékok rendezése érdekében;
a meglévő lakástámogatási rendszer fenntartása;
lakás-mobilitás elősegítése;
pályázati források figyelemmel kísérése, bevonása új lakások építéséhez, a meglévő
lakások felújításához;
az Eternit városrészen elhelyezkedő bérlakás-állomány hasznosítása (Idom utca 10.)









A koncepcióban meghatározott irányelvek részben teljesültek. Nem, illetve részben valósultak
meg a lakások energiahatékonyságára, műszaki állapotának javítására vonatkozó
célkitűzések és megoldást kell keresni az építési telkek kialakításának finanszírozására.
A lakásgazdálkodással kapcsolatos fontosabb mutatók a 2015-2018. időszakban a következők
szerint alakultak:
Magyarázat

2015

Lakásállomány (db), ebből

2016

2017

2018

2018/2015

98

96

92

91

92,9

13

13

11

9

69,2

3

3

4

3

100,0

82

80

77

79

96,3

4

4

4

1

-

16 948

16 057

21 821

3 444

-

-

2

-

-

-

(ezer Ft)

-

7 934

-

Lakbér előírás (ezer Ft)

11 387

12 863

13 160

12 812

112,5

12 159

13 616

13 353

13 897

114,3

36 511

32 318

30 922

26 810

73,4

27 446

23 740

22 719

19 609

71,4

9 065

8 578

8 203

7 201

79,4



szolgálati,



közérdekű elhelyezést
szolgáló
szociális bérlakás



Lakás értékesítés (db)
(ezer Ft)
Lakásvásárlás (db)

befizetés (Ft)
Hátralék, ebből (ezer Ft.)


közüzemi díjak (ezer Ft)



bérleti díjak (ezer Ft)

Lakbér (Ft/m2
végén)1

az

időszak
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komfortos

165

200

205

210

127,3



összkomfortos

220

265

275

285

129,5

12 577

17 469

14 272

17 997

142,9

103,4

129,3

106,9

129,5

-

16 146

42 621

53 342

59 903

371,0

2 557

9 509

20 193

26 750

1 046,1

16 589

33 112

33 149

33 153

199,8

Ráfordítás
(karbantartás.
felújítás) (ezer Ft)
Ráfordítás/lakbérbevétel (%)
Lakáscélú pénzeszközök (ezer
Ft)




ebből
lakáscélú
folyószámla egyenlege
(ezer Ft)
lekötött betét (ezer Ft)

az lakbérbevételi számla egyenlege folyamatosan növekvő tendenciát mutat, a 2015.
évi 16 146 ezer Ft-ról 2018. december 31-ére 59 903 ezer Ft-ra (a négy év
viszonylatában több, mint háromszoros mértékben, 371%-kal) nőtt. A bevételek
azonban más, a lakásgazdálkodással összefüggő célokat is szolgálnak (pl. önerős
lakásvásárlás, lakásépítés támogatása, lakóövezetbe sorolt területek közművesítése
építési telkek kialakítására).

Összefoglalva, tulajdonosi állásfoglalás szükséges annak eldöntéséhez, hogy az
Önkormányzat továbbra is fenntartja az igen jelentős lakásállományt, vagy annak, illetve egy
részének értékesítése mellett (estenként kedvezményes áron, illetve egyéb fizetési
könnyítésekkel) foglal állást. Amennyiben az előző változatot részesíti előnyben, a
lakásállomány (illetve annak egy része) fenntartása, a kulturált lakhatási feltételek biztosítása
jelentős anyagi és humán erőforrás bevonását teszi szükségessé.
Az összközműves építési telkek biztosítása területén új telkek kialakítására törekszünk. A
korábbiakkal ellentétben nem cél az önkormányzati tulajdonú lakásállomány növelése,
ellenkezőleg, a közüzemi hátralékok a bérlakás-állomány értékesítésére, részben cseréjére
késztetik az önkormányzatot. Ez nem vonatkozik a szolgálati lakásokra. Az önerős
lakásépítés, vásárlás helyi támogatása folyamatos. Az önkormányzati tulajdonban levő
lakások állagának megőrzése érdekében az éves felülvizsgálat szükséges. Különösen a
panellakás-állomány szempontjából a felújításhoz igénybe vehető pályázati kiírások
folyamatos figyelemmel kísérése, lehetőség szerint a lakóközösségek pályázatokon való
részvételre ösztönzése fontos preventív feladat.
A romló állapotú lakásokra egyre többet kell költeni, ezért a vegyes tulajdonú épületekben
elszórtan levő lakásainkat értékesítjük kiköltözés után. A lelakott, rossz állapotú lakásokat csak
akkor szabad felújítani, ha az gazdaságosan megoldható.
Kezelni kell az Idom utca 10. lakóinak lakásmegoldását, a ház felújításának céljáról döntést
kell hozni. Az eterniti társasházak felújítását elő kell segíteni egy, a városrészre kialakított
városrész-rehabilitáció keretében.
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3.2.4. Munkahelyteremtés

A város életében stratégiai fontosságú cél a munkahelyteremtés, a város gazdasági
potenciáljának növelése. A gazdaságfejlesztés akadálya, hogy az ipari park területei
elfogynak, több érdeklődőt kellett elutasítani, a park nagy része a Holcim Zrt. jogutódjának
tulajdonában áll. Többször tárgyaltunk a terület visszavásárlásáról, jelenleg nem tervezi az
eladást a cég.
A bölcsődei férőhelyek iránti igény 2010 óta nőtt, ezt csoportlétszám-emeléssel kezeltük,
időszakonként várólista alakul ki. Az eterniti óvodaépület felújításával bölcsődei csoport is
indult. Az új lakóterület melletti önkormányzati tulajdonú terület
3.3.4. Köznevelés
Állami fenntartásba került intézmények
A korábban az önkormányzat által működtetett intézmények állami fenntartásba és
működtetésbe kerültek:





Kernstok Károly Általános Iskola (két nyergesi épülettel rendelkezik, évek óta tervezett
felújítása ebben a ciklusban várható)
- az étkező épületének további korszerűsítése a Babits utcai tagiskolában az
önkormányzat feladata
Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (bajóti és lábatlani telephellyel
rendelkezik)
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (2019-ben részleges felújítást végeztünk rajta)

Önkormányzati fenntartású intézmények
Az önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít az intézmények állagmegóvására,
korszerűsítésére, az oktatás eszközeinek pótlására, működtetési kötelezettségeinek
teljesítésére.
Óvodáink (bölcsődéink) és gyermek-létszámadatok (fő) 2019. december hó:
Benedek Elek Óvoda
Bóbita Óvoda
Bóbita Bölcsőde (székhely)
Bóbita Óvoda (eterniti th)
Bóbita Bölcsőde (eterniti th)
Napsugár Óvoda

121
72
20 (bejegyzett: 26, keret: 24)
28
8, keret: 12)
89

5 vegyes életkorú csoport
4 homogén életkorú csoport
2 csoport
2 vegyes életkorú csoport
1 csoport
4 homogén életkorú csoport

Az előző önkormányzati ciklusban új szárnyat kapott a Benedek Elek Óvoda, jelentős
korszerűsítés volt a Napsugár Óvodában, az óvodaudvar fejlesztése valósult meg a Bóbita
Óvoda székhelyén, Óvoda utcai telephelyének felújítása heteken belül elkészül.
Az elmúlt években is teljes körű volt a 3-6 éves gyermekek óvodai ellátása. A nevelés feltételei
adottak, minden épület felszereltsége megfelelő. Az óvodai pedagógiai munka színvonalának
további emelése – kiemelten a szakemberhiánnyal küzdő német nemzetiségi nevelés –
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érdekében szükséges külső és belső továbbképzéseken való részvétel, segítő szándékú
szakértői tevékenység bevonásával, az elismerési rendszer kiépítésével, szolgálati lakás
biztosításával.

Az intézmények tálalókonyhával rendelkeznek, a közétkeztető kiválasztása nyílt
közbeszerzésen történik (közbeszerzési törvény alapján).
3.3.5. Kultúra, közösségi élet
Alapvetően kell változtatni a kulturális terület színvonalán, esetleg az intézményi működtetés
szerkezetén. Közelebb kell kerülni a fiatalok igényeihez; több, a közösség számára vonzó
programot kell kínálni, ezeket megfelelően előkészíteni és utólagosan hírt adni róluk. Mindezt
a közösségfejlesztő folyamatban megfogalmazott kritikák is indokolják. A polgármesteri hivatal
nem művelődési ház, nem feladata kulturális rendezvények szervezésének felvállalása.
Az Ady Endre Művelődési Központ épületei:
 Intézményi székhely (Kálmán Imre tér): felújításának első üteme 2015-ben
fejeződött be. Mintegy 80 millió forintból megtörtént a beázások
megszüntetése, tetőszerkezet cseréje. Ezután, 2016-ban TOP-os pályázaton
indultunk, ahol nyertünk, de ehhez módosítani kellett a már engedélyes
terveket. A tervezők leterheltsége miatt ez sok időt vett igénybe. Az
adósságrendezésben nem érintett önkormányzatok pályázatán is nyertünk 180
millió forintot, amit utakra csoportosítottunk át, az ott felszabadult összeget
pedig ide. A nyílt közbeszerzési eljárás 2019-ben nem vezetett eredményre.
 Ideiglenes intézményi székhely (Kossuth L. u.)
 Civilek Háza (Bartók Béla u.) – öntevékeny csoportok, egyesületek befogadó
háza (Pinocchió Bábcsoport, Aikido, Barátság Kör Egyesület, Alkotóház). A
Distherm irodája is itt működik a Térségi Közösségi Ház felújítása óta.
 Kernstok-villa (műemlék, műemléki környezet) – komplex felújításra tervek
rendelkezésre állnak, újragondolandó a felújítás módja és mértéke
 Térségi Közösségi Ház (Kossuth L. u.) – mozi, irodák, közösségi helyiségek
 Tájház és Nyergesi János Emlékszoba (Munkácsy-liget)
 A GINOP-pályázaton nyert Limes látogatóközpont és kapcsolódó
létesítmények nyílt közbeszerzésének elindítása konzorciumi keretben (további
három önkormányzat és állami szerv tartozik ebbe) idén történik, támogatási
összege 280 millió forint. A régészeti feltárások megtörténtek.
A művelődési központ alkalmazotti közössége
A közös igazgatású intézményben 7 főállású közalkalmazott dolgozik: igazgató
(könyvtáros-művelődésszervező)
3 fő könyvtáros
1 fő művelődésszervező
2 fő technikai személyzet (elsősorban takarítási munka)
ezen kívül megbízási díjjal egy fő a moziban.
A Limes-projekt a pályázat fenntartási időszakára további három fő
alkalmazását írja elő turisztikai és programszervezői területen.
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Civil szervezetek, öntevékeny közösségek

A nonprofit szervezetek, be nem jegyzett körök szerepvállalása a
rendszerváltoztatás óta folyamatosan növekszik. Egy részük hasonló gondolkodású, korú,
igényű ember összefogása, más részük kilép a szervezeten kívülre, így kapcsolódik be a város
életébe. Olyan is van, amely az önkormányzati törvényben rögzített közfeladatot lát el,
társadalmi problémák megoldásán fáradozik. Az önkormányzat helyiségek térítésmentes
biztosításával, pénzbeli támogatással, esetenkénti egyéb segítséggel erősíti a szervezetek
működését.
Egyházak
Erősíteni kell az eddig kialakult jó kapcsolatot a városban működő történelmi egyházakkal. Az
egyházi fenntartású intézmények és az önkormányzat, valamint a más fenntartású
intézmények közötti jó kapcsolatot és együttműködést fent kell tartani, mélyíteni.
3.3.6. Sport, egészséges életmód
A sport rendszerének működtetésénél fontos, hogy annak értékei minél szélesebb körben
érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához,
a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Ez nem érvényesül maradéktalanul, a szakosztályok
többsége a versenysport részese, ami motiváló erő, de sok fiatalt visszatart az edzések
látogatásától.
Támogatja az önkormányzat sportrendezvények szervezését. Sportolásra alkalmas
szabadtéri pályákat – grundokat, játszótereket – ebben a ciklusban is létesít az önkormányzat.
A városi sportkoncepció 2017-2023 időszakra vonatkozólag tartalmazza a terveket,
feladatokat.
3.3.7. Környezetvédelem
A város kedvező természeti adottságai felelősséget rónak az önkormányzatra az épített és
természeti környezetünk védelmében. Környezetvédelmi feladataink megvalósítására,
környezetünk védelmére programunk van (2012), a gyakoribb problémákat (zaj, égetés) helyi
és központi jogszabályok fogalmazzák meg.
Pályázatot nyertünk klímastratégia megalkotására, ez a következő hetekben megkezdődik.
Továbbra is fontos feladat az eterniti városrészben Dunába kerülő szennyvíz kezelésének
megoldása, erre kormányhatározat született, az állami vízmű terve, hogy dorogi, regionális
tisztítóba juttatja a szennyvizet az egész városból.
A levegőtisztaság védelmében folyamatos intézkedés szükséges. Amennyiben pályázati
források lehetővé teszik parlagfű-mentesítő program kidolgozása és megvalósítása
szükséges. A szúnyoggyérítés ma már állami feladat, többnyire jól működik.
Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a parlagfű-mentesítésre, az ismeretterjesztésre.
A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a klímavédelmet szolgáló akciók, programok.
A klímastratégiára épülő cselekvési terv javasolt elemei:
1. Közterületen
fásítási
koncepció
végrehajtása
(Karlsdorf-Neuthard
Guabiruba/Brazília városokkal együttműködés keretében is)
2. Szabadtéri játéklehetőségek fejlesztése
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Limes keretében tanösvény kialakítása
Közterületi formatervezés (gyeppad, stb.)
Land-art, Public-art akciók, műalkotások
Települési identitás-mélyítő környezetbarát
Gyermekek környezetvédelmi nevelése (óvodakert, zöld óvoda-program, szelektálás,
stb.)
8. Duna-parti programok
9. Együttműködés gazdálkodó szervezetekkel a klímastratégia kialakításában
3.
4.
5.
6.
7.

3.3.8. Szennyvízkezeléssel kapcsolatos kérdések


Az eterniti városrészben működő ülepítő –amelynek kiváltása a projekt célja – rekultivációs
területre épült, a pályázat nem tudja kezelni a talajszint alatt lévő azbeszt mentesítését sem
pénzügyi, se időbeli tekintetben. Az érintett terület magántulajdonban van.

3.3.9. Turizmus fejlesztése
A 2017. év folyamán elkészült Nyergesújfalu és térségének desztináció-fejlesztési stratégiája
a Dorog és térsége Turizmus Egyesület gondozásában. A dokumentumban foglaltak
értelmében Nyergesújfalun, Lábatlanon, Süttőn és Bajóton megkezdődik a turisztikai
termékfejlesztés, mely egyaránt szolgálja a turisták érdekeit, de szem előtt tartja a települések
lakosságának igényeit is, tudatos imázs-építéssel, identitásnöveléssel, valamint az itt élőknek
szóló gazdag programkínálattal. 2017 júliusában egy turisztikai szakértő kezdte meg a
turisztikai építkezés első lépéseit, az előkészítést, a kapcsolatfelvételt, a tervek véglegesítését,
a helyi termelők felmérését. 2018-19 már a konkrét termékcsomagok fejlesztéséről, garantált
programok szervezéséről, valamint olyan programok összeállításáról szólt. Csatlakoztunk a
Dunamente Turisztikai Térséghez.
Megnyílt a város második panziója, ennek idegenforgalmi jelenősége jelenleg nincs az ipari
üzemek foglalásai miatt.
A Limes-projekt lesz az első olyan attrakció, amely klasszikus turisztikai fejlesztésnek
tekinthető. A pályázat előírásai szerint három alkalmazott – turisztikai szakember, animátor,
programszervező – felvétele kötelező.
3.3.10. Informatikai terület
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-eszköz-tartalom” összehangolt, célirányos fejlesztése. Az informatikai
rendszer összefüggő elemekből álló együttes, a rendszerjelleg arra utal, hogy egyik a másik
nélkül sikeresen nem fejleszthető.
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.
- a honlap fejlesztése az év végére lezárul.
2.) A közszolgálati dolgozók befogadják és alkalmazni tudják a korszerű informatikai
megoldásokat.
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Az elmúlt időszakban több szoftver kivezetése történt meg az ASP-rendszer bevezetésével
párhuzamosan. Jelenleg is használtak:
-

-

-

MikroVoks: elektronikus döntéstámogató rendszer (Edtr), melyet mindenki
használ, a képviselő-testület és a bizottság külsős tagjait is beleértve. Testületi
döntések előkészítésére alkalmas, ebben a programban kerül megírásra,
ellenőrzésre és több szintű jóváhagyásra minden előterjesztés.
Optijus törvénytár: jogtár, mindenki használhatja.
Térinformatikai rendszer: ez gyakorlatilag egy weboldal, ami a belső hálózaton
és az internet fele is publikálva van, hasonlóan az edtr-hez. Mindenkinek
használhatja, többnyire az adós kollégák és a Településfejlesztési Osztály dolgozói
veszik igénybe.
Govcenter, hagyatéki leltár rendszer
PTR: szociális és gyermekvédelmi ellátások országos és egységes nyilvántartása
EAK: elektronikus anyakönyvi rendszer
VÁKIR: választási kommunikációs és informatikai rendszer

2018. január 1-től bevezetésre került az elektronikus ügyintézés.
ASP rendszer bevezetése 2019.01-01-től:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2016.
július 1-től hatályos módosítása, a Mötv. 114. §-a kötelezően bevezetni rendeli az
önkormányzati feladatok végzését segítő és szabályozó informatikai rendszert, az ASP-t
(Application Service Provider). A rendszer bevezetése, kezelése több olyan ismeretet
igényel, ami korábban nem volt szükséges a programokhoz, bonyolulttá, hosszadalmassá
teszi a munkafolyamatokat.
Az ASP alszakrendszerei a következők:
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer,
c) elektronikus ügyintézési portál rendszer (elektronikus űrlap szolgáltatással),
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adórendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.
A polgármesteri hivatalban minden számítógépet lecseréltünk, a telefonközpontot
szintén, hálózatfejlesztés és – bővítés történt. A szerver áthelyezésre került.
Rendelőintézetben:
2017. november 1-én csatlakozott az Önkormányzat az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Térhez. A fizikailag már működő, egyéb területen problémákkal küzdő
EESZT egy modern és egységes informatikai környezet, egy olyan felhőalapú
technológiát használó kommunikációs tér, ami a jelenleg elérhető legmagasabb fokú
adat- és kiber - védelemmel ellátva kapcsolja össze az egészségügyi ellátókat
egymással – beleértve a kórházi, a járóbeteg - és a háziorvosi ellátást, valamint a
gyógyszertárakat is –, illetve számos, a gyorsabb gyógyulást és kényelmet biztosító
szolgáltatást nyújt a lakosság számára.
A rendelőben két alkalommal volt szerver-csere, beüzemelés alatt van végre az új
sorszámosztó, a szakellátásban minden munkaállomás cseréje megtörtént.
Hálózatfejlesztést hajtottunk végre.
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A közszolgálati dolgozók befogadják és alkalmazni tudják a korszerű informatikai
megoldásokat.
- folyamatos a munkaállomásokhoz kapcsolódó perifériák korszerűsítése, cseréje
(nyomtatók, monitorok)
- Minden hivatali dolgozó sikeres vizsgát tett az információ-biztonsági
tudatosságfokozó e-learning tanfolyamon.
- A hivatal informatika, internet kapcsolatát biztosító router cseréje megtörtént.
Fontos feladat az egyre szigorúbb adatvédelmi szabályoknak való folyamatos alkalmazkodás.
Két éven belül szükséges a hivatali szerver cseréje.
3.3.11. Közbiztonság feladatainak ellátása
A közlekedéssel kapcsolatos beruházásaink (út és járdaépítés, tábla-csere stb.), a helyi közúti
közlekedés biztonságának fenntartása, közlekedéspolitikánk alapvető célja. Nyergesújfalu
Város Önkormányzata beruházásain keresztül aktívan befolyásolja a balesetmentes
közlekedés megvalósulásának feltételeit. A 10 sz. főút rekonstrukciójára 2016-ban került sor.
Több alkalommal kerestük meg a megyei közútkezelőt, a 10 sz. főút gyalogos átkelőivel
kapcsolatban. 2017 márciusában egyeztetéseket folytattunk a 10. sz. főút – Tó utca
csatlakozással kapcsolatban. A közút állásfoglalása alapján több forgalombiztonságot növelő
forgalomtechnikai eszközzel rendelkezik ez a gyalogos-átkelő, csak forgalomirányító közúti
jelzőlámpa telepítésével tehető még biztonságosabbá 2016-ban a Tó utca-Ady utca
csomópontjába új gyalogos-átkelőhelyet alakíttattunk ki, valamit a biztonságos közlekedés
elősegítésére érdekében az Ady utcában új térkővel borított járda épült. Az önkormányzat 10
millió forintos hozzájárulásával megújult a rendőrség épülete, ezen kívül két lakást újítottunk
fel az állomány számára. A polgárőrség a pénzbeli támogatás mellett új gépjárművet kapott
2017-ben. Kiépült a korszerű városi kamerarendszer.
A ciklus céljai:





a Városháza kameráinak cseréje indokolt,
közlekedésbiztonsági beruházások a fejlesztéseknél részletezettek szerint,
ismeretterjesztés idősek és gyermekek körében,
rendőrség munkájának segítése: szolgálati lakás biztosítása, közterületi jelenlét
támogatása saját alkalmazottakkal, kamerarendszer működésének optimalizálása.

3.3.12. Nemzetközi kapcsolatok
A két német testvértelepüléssel 1991 óta fenntartott kapcsolatok továbbra is élőek, gyakori
látogatásokkal, emellett 2017-ben Muzsla községgel írtunk alá partnertelepülési
megállapodást.
A kapcsolatok célja a szemléletformálás, a jó gyakorlatok megismerése, az egyház,
intézmények, civil szervezetek és a polgárok közötti kapcsolat létrehozása, elmélyítése, a
nyelvtanulás lehetősége, segítségnyújtás a magyarságtudat megőrzéséhez.
3.3.13. Városmarketing
Városmarketing terv kidolgozása indokolt, mely tartalmazza a belső és külső marketingkommunikáció elemeit, azok következetes alkalmazását valamennyi területen (pl.:
városfejlesztés, turizmus, identitás-mélyítés, befektetők irányába történő kommunikáció, stb.)
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4.

Befejezés

Nyergesújfalu Város Önkormányzata a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető
fontosságúnak tartja a település működésének és fejlesztésének fontosságát. Figyelemmel a
kistérség lehetőségeire és egészének fejlesztésére, városunk polgárai igényének felismerése
alapján alkotja meg a változásokhoz alkalmazkodni tudó gazdasági programját, mely az elért
és meglévő eredmények megőrzésén túl tartós értékek mielőbbi megteremtésére törekszik.
A földrészek, országok, régiók közötti verseny mellett erőteljesen érződik a települések,
különösen a hasonló adottságokkal rendelkező települések közötti verseny is. Verseny a
befektetésekért, a munkahelyekért, a megélhetésért a jövőbeni jövedelemért.
A város gazdasági programjának legfontosabb feladata, hogy összegezze, rendszerezze
azokat a célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, melyek városunk lakóinak
életminőségét javíthatják.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
73/2020. (VI.30.) számú határozatával jóváhagyta.
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