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I. Bevezet6s

V6c V6ros Onkorm6nyzatGazdas6gi ProgramlSnaklegfontosabb feladata, hogy bemurassa, cissze-
gezze 6s tendszerezze azokat a c6lokat, valamint a megval6sit6sukhoz sziiks6ges eszkozoket, me-
lyek virosunk lak6inak 6letmin6s6g6t a jelen vdlaszt6stciklusban, illetve hosszabb tivoniavithatlilk.

I/1. A program k6szit6s6nek fogi 6s tdrt6neti hrittere

Az cinkormdnyzatok 1,990. ota kotelesek gazdasdgp programot k6sziteni. trrr5l el5szor a helyi on-
kormdnyzatokr6l sz6l6 - 6s imm6r nyolc 6ve hatilly6tvesztett - 1990. 6vi LXV. torv6ny (a tov6b-
biakban: Otv.) 91. $ (1) bekezd6se rendelkezett, mindcissze egy mondatban: ,lTiinkorrntiryTal meg

batdmlp gaqdasdgi programjdt ds kiihsdguetdMt. "Az Om. m6sf6l 6vuzeden kereszriil nem egy6rtelmfisi-
tette a gazdas6g; program tafiakn6t,6s m6g csak nem is utalt arra, hogy ennek megfogalmazisakor
mi az onkormdnyzatol,kal szembeni minim6lis torv6nyalkot6i elv6r6s. Ebb5l kovetkez6en a hely-
hat6s6gok nagy tobbs6ge - 6lve a )ogszabdLyb6l kovetkez6 jelent6s szabadsdgfokkal * nem 6llitott
iSssze gazdas6gi programot, hanem ehelyett a kolts6gvet6s6nek eg6sz6tyz,gy az egyik fejezer6t te-
kintette annak. (Hiszen az onkormdnyzatt kolts6gvet6s minden 6vben biztosan elk6sztilt; abban

Pedig - tagadhatadanul - sok szim, tdblilzat, gazdas6,g levezet6s, valamint el6rend5 c€l6.s az ezek
megval6sit6s6hoz sziiks6ges eszkoz szerepelt.) Mindemellett egyes onkorm6nyzatok pt6b6ltak a
gazdas6'gi Ptogram k6szit6si feladatuknak jobban megfelelni 6s a kolts6gvet6stikt5l elkirlonul6 -
ak6t tobb 6vte vonatkozo - elk6pzel6st megfogaimazni.Ezeka viszonylag hosszabb id5intervallu-
mok pedig logikusan alkalmazkodtak a villasztdsrciklusokhoz; l6v6n egy adott k6pvisel6-testiiletnek
akkoriban 4 6ve volt a strati.grai sz6nd6kai megval6sit6sira. Az egyes onkorminyzatok6ltal megha-
tdrozott gaz dasilgl programok ez 6rt kaptik a ciklusprogram elneve z 6s t.

V6rosunkban az els6 ciklusprogram 2003-ban, a m6sodik 2007-ben k6sziilt, az utols6 pedig 2011
6prilisiban.
A teljess6gh ez tartozlk, hogy 2005-ben az Otv. 91. $-6nak egyes bekezd6sei l6nyegesen m6dosultak,
kieg6szi.iltek, illetve megvilltoztak. A gazdas6gi program tatalmilravonatkoz6an viszonylag r6szle-
tes tendelkez6sek szilettek, 6s emiatt az onkormdnyzatoka 2006-os v6laszt6sokat kovet6en c6lsze-
ninek tartott6k azt,hogy arlLnylag nagyobb terjedelmri, iltfogo k6pet adjanak ahelyzettikr6l 6s a
jov6beni elk6pzel6seikr6l @ele6rnre azokata terveket, melyek megval6sithatosS,giideje meghaladja
a v6laszt6si ciklust).
Azzal egyi.itt, hogy 201,1, tavaszdn elk6szi.ilt V6c V6ros Onkorm6nyzat6nak (a tovdbbiakban: On-
korm6nyzat) ciklusprogram)a (mely roviden tafiahnazta a tobb6ves terveket), 2011 szeptember6ben
a k6pvisel6-testi.ilet gazdasS,gi programot is jov6hagyott, mely viszonylag r6szletesen bemuratta a

kiemelt elk6pzel6seket.

Itt kell sz6lrri arr6l, hogy 2011 december6ben fogadtak el aMagyarotszig helyi onkormilnyzataiol
sz6l6 CLXXXIX. torv6nyt (a tov6bbiakban: Motv.). Ennek 116. $-a kja el6 a gazdas|,gi proffam
k6szit6s6nek kotelezetts696t:

( ) A kdpusel1-nsuilet hoxryi tduil Jelles{dri elkdpTeldseit gaTdailgi programban, Je1leqtdsi tentben rdg-

7fti, mefinek elkds4ytisddrt a hefii iinkormdalTatJikl6s.
(2) A ga$asdgi pmgram,fejlet{dsi tent a kdpuiselI-testilkt megbiTatdsdnak iddtartamcifti uagy a{ meg-

haladd iddsTakra s4i/.
(i) A gaqdasdgi pmgram,felles{isi tent befii s{nten neghatdroTTa mindaTokat a t:ilkitii{seket dsfeladatokat,
amefiek a hefii i)nkormdnjt4il kiihsdguetdsi lehetdsdgeiuel iissqhangban, a hefii tdrsadalmi, ktirryeqeti ds gaqdasdgi
adottstigok dfogtfigyelenbeudtelduel a hefii iinkonndrytryt dltal ryttjtandrlfeladatok biqositisdt, s{nuonalinak

jaaitdsdt srylgilidk.
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(1) A ga$asdgi progran, fejles{isi tera * a negei nriiletfq'les4isi elkeP<eldsekkel i)ssqhangban - tar-

ta/ma77a, kiiliiniisen: a<e&les kiiTsrylgiltatisok biTlosittisdra, s{nuonaldnakjauittisira uonatko4i

fe1 h s {d si e I kdp ry ld s e ke t.

(5) Aga$asdgi pmgramot,.fq'lesTldsi teruet a kepui:el1-testiilet aqalakultl iilisdt kiiaetd hat hdnapon belill

Jbgadja e/. Ha a megliud gaqdasdgi program, Je1les{dsi teru aq e/6qd dklusiddn til/rytil/ri, tigy a7! aq

iljonnan megudlat{ott kipuisel1-nsillet a7 alakuld illdsdt kiiuetd hat hdn@on be/ill kiiteles feliiluiry-
gilni, ds legaldbb a ciklusidd uigiig kieg,s<lteni uagy mtidositani.

Az td6zett normasz6vegben a ,,gazdasigSprogram" kifejez6s hatszor szerepel, im egyszer sem cin-

magdban, hanem mindannyiszor igy ,,gazdasigS program, fejleszt6si terv". Ezek szerint teh6t a fej-
leszt6s a gazdasl,gkiemelt terilete, ,6s annak maxim6hs szem el6tt tartis6val kell programot alkotni.
A iogszab6lyi.szovegb6l egy6rtelmri, hogy a fejleszt6s az cinkorminyzatol<kal szemberu meghat6-

rc26 elv6.ris Am az is rgaz, hogy egy onkotminyzat tev6kenys6g6nek a rlszei komplex eg6szet k6-
peznek 6s a fejleszt6sek e sok cisszetev6 v6gs6 hat6sak6nt jelenhetnek meg. C6lszer6den a fejleszt6st
ci nmag6b an, os s z e fiigg6s ek n6lkiil 6rtelmez ni.

A Motv 116. $-6val kapcsolatban felt6deni.il 6rdemes megjegyezni, hogy e pamgtafus szrivege a

torv6ny hat6lybal6p6s 6ta egyszer sem v6ltozott (6.s ezzel az Motv. szakaszai. kozott zzigenritka
kiv6telek koz6 tartozik). Ebb6l egy6rtelmrien levezethet6 az,hogy a jogalkot6k el6gedettek az on-
korminyzatokszimiruel6rtszabilyozistartalmival.

r\z Onkorm|,nyzatnil utoliira 2075 mircrusiban k6sziilt gazdas6.g1 program. Az ebben megfogal-
mazott c6lokat - a megval6sithatos6gi idejiiket tekinwe - h6rom csoportba sorolhatjuk: a szinte
azonnalelv6gezhet5 munk6k, az cjt6ves ciklus alatt megval6sithat6 feladatok, valamint a hosszrit6vir
projektek.
A 2015-2019-es onkorminyzaa gazdasigS progtamban leirt c6lok szimos eleme m6r fll6vtizeddel
ezel6tt is hosszritivrinak min6siilt, ez6tt - a Motv. 116. S (5) bekezd6se alapj6n - a ielen anyagban
6rintjrik azokhelyzet6t 6s min6sitjiik a folytat6suk, megval5sithat6s6guk es6ly6t, avagy leheteden-
s696t.

I / 2. A programot meghatdtoz6 kiils6 folyamatok

T6nyk6nt rogzithetjiik 
^zt - b|rmennyfue is lehangol6 ez a megilllapitds akit Yic, akdr birmely

hasonl6 m^gyarorcz6gi telepiil6s kozoss6ge szimLra -, hogy sorsunk igen kod6tozott m6rt6kben
van a sai6t kezrikben, hiszen azt tagyr6szt ahazai 6s nemzetkozi fejlem6nyekhatdrozzik meg. Ki-
ernelten tgaz ez a jelen program u6s6nak id6pontj6ban, amikor a koronavirus l|rviny egyenes ko-
r.etkezm6nyek6nt az eg6.sz vtTigra kiteried6en hosszf 6vekig elhriz6d6 gazdasl,gS 6s t6rsadalmi v6l-
s6ggal kell sz6molnunk. A recessziti kihatdsai bizonyl,ra jelent6sen csokkenteni fogidk az onkor-
rrinvzatok mozgdster6t 6.s gitj|t k6pzik a telepiil6sek dinamikus fejl6d6s6nek.
E pillanatban a kdzis gazdasl,gp lefoly6sdt6l m6.ghozzfvet6leges ismereteink sem lehetnek. Nem
tudjuk annak nagysdgilt,id6tartamilt 6s azt sem, hogy a hatalmas probl6mahalmaztmilyen p6nziigyi,

iogi 6s admiilszti.ci6s eszkozok ig6nybev6tel6vel ktvinja kezelni az orszigos politrkai vezet6s.

A teljess6ghez pedig m6g az rs hozz|tartozik, hogy az ut6bbi 6vtizedben az cinkorminyzatokat
6rint6 korminyzatt int6zked6sek tobbs6ge egy6rtelmfien a hat6skorok 6s eszkozok szrikit6se ird-
nyiba mutattak. E k6t t6nyez6 (a most megjelen6 v6lsig, valamint a ft.g6ta tart6 fotiselvon6si
folyamat) sajn6latos egyiitt6llisa akir aztis jelentheti, hogy az Onkotmilnyzathamarosan k6nytelen
lesz nem csak a lelqn gazdas6gi progamj6t, hanem a rcjvidtdvri terveit, az 6ves kolts6gvet6s6t is

rijragondolni.
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Mindennek tudatiLban kell most elk6sziteni a gazdas6gSprogramor. Azonban jelenleg nincsen konk-
r6t ismeretiink arr6l, hogy a most kezd5d6 igen er6s dekonjunktura mik6nt foglakozvetlenril 6rin-
tertt' az onkorm6nyzatt munk6t f6l vagy egy 6v mrilva (nem is emliwe hosszabb id5horizontot), 6s

arr6l sem, hogy a korm6nynak a v6ls6gkezel6st c6lz6 16p6si hogyan hatnak a telepiil6siinkre. (A
korminyzat els5 reakci6i mindenesetre nem hagynak k6ts6get afel6l, hogy az 6llamiv6ls6gkolts6g-
ve t6 s e s zkoz ei megrop p anthatjilk az onko rm6ny z an s z f 6rit.)

Mindezek figyelembev6tel6vel, 6m mindennek ellen6re - m6s b,aszn6lb,ato megold6s hijdn - a 
f 
elen

progtamban azokat a c6lokat 6s ahozzilytk kapcsol6d6 eszkozrendszert fogalmazzuk meg, melye-
ket egy v6ls6g 6ltal nem srijtott, ,,norm6lis" v6rosi mrikod6sben el6rend5nek tartunk. Az pedig majd
az id6 el6rehaladtdval kidenil, hogy az adott konilm6nyek kozott mr a reaht6s 6s melyek azok a

c6lok, melyeknek megval6sit6s6r6l - kell6 forr6s lrtdnyiban - le kell mondanunk.
Mindenki el6tt nyilv6nval6, hogy egy gazdas6gp program - a jelleg6b6l ad6d6an - eleve nem telje-
sithet6 az adott ciklusid6 folyamdn nem csak az 6thiz6d6 projektek miatt, hanem a rendelkez6sre
(nem) 6176 fedezet ok6n is. A fejleszt6si keretek nagysdga mega$a a c6lok kozotti vdlasztis lehet6-
s696t.

I/3. Uni6s, nemzeti 6s r6gi6s strat6gi6k

A Motv 116. S (4) bekezd6se utal ana,hogy a gazdasl,gS programot a megyei teniletfejleszt6si elvek

- azon beliil is kiemelten 
^z 

eryes kozszolg6ltat6sokra - figyelembev6tel6vel kell megalkotni.

Pest megye teriiletfejleszt6si programja 2014-2020-ra sz6l. Ez egy6rtelmrien kapcsol6dik a kor-
mdny 6hal2011-ben kidolgozott 6s szint6n 2020-ig hat6lyos Nemzeti Int6zked6si Terv6hez, ami
viszont szervesen illeszkedik az E:urr6pai Uni6 strat6 gSai c6ll<rt6,z6sihez, az Europa 2020-hoz.
igy teh6t most nincsen olyan megyei teniletfejleszt6slptogram, melyhez ,z Onktr- 6nyzat a 2020-
2024-es id6szakra vonatkoz6an kapcsol6dni tudna. Nyilv6nval6, hogy azIJni6 2021-2027 -es prog-
rumozisiid6szakra vonatkoz6 elk6pzel6sei 6s kolts6gvet6se dont6en meghat6rozza majd az orc26,-

gos 6s a teriileti lehet5s6geket is. Annak ftiggv6ny6ben pedig - a ,,t6sz 6.s az eg6sz" viszonylat6ban

- iirafogalmazhat6leszYic V6tos helye 6s szerepe.

Mindezzel egpitt roviden bemutatjuk Pest megye 201+-2020-ta sz6l6 teniletfejles zt1si programjdt
(6s annak v6ci vonatkoz6sait), hiszen az most m6g hat6lyos.
Ez az afiyag m6t a bevezet6i6ben utal 16, hogy Magyarorsz6g megy6i kozil ez a legosszetettebb
helyzetfi, adotts6gri, problematik6jri t6rs6g. Ezhaz6nk egyeden fejlett ftg;6jinak r6,sze, a f6virost
koriilolelve, minden oldalr6l m6s megy6kkel, illetve az orszdghatdltal6vezve. A 187 telepril6s6n 615

1 milli6 244 ezer f6s lakoss6gahirom m6s 6tlagos megye l6leksz6mit is meghaladja. E megye ter-
m6szeti, t6rsadalmi 6s gazdas6,gi szempontb6l sem homog6n: a f6vdros t6szomsz6.ds6g6ban vi-
szonylag j6l prosper6lo gazdas6,g ovezetei vannak, mig a megyehatl,ratrr fejl6d6sben lemarad6 ter-
s6gek tal6lhat6k ftozel ni.gysz6zezres lakoss6gszdmmal). A magyarorczdgp megy6k kozril itt van a

legtobb vdllalkozds: kozel 100 ezer.

A Pest megye Teriiletfejleszt6si Programj6nak c6lrendszere 3 6tfog6 elhatfuozS,st jelol megi a g z-
das6g dinamiz6l5,s6t, a t6rrsadalmi megriiul6st, r.alamint a tlrszerkezet fejleszt6s6t, kiegyens ilyoz6s6t.
Ezt figyelembe v6ve, valamint torekedve az eu6pai uni6s tematikus c6lkitfizl.sekhez 6s ahazar
operativ programokhoz val6 illeszked6sre, B f6 beavatkozdsi teriiletet azonositottak:

- Pest megye tobb libon 6116 gazdas6,g6nak dtnamiz6l6,sa (I. pdorit6s)
- Pest megye fejl5d6sben lemarad6 t6rs6geinek komplex fejleszt6se (II. priorit6s)
- kozleked6sfejleszt6s Pest megye nemzetkozi, region6lis 6s t6rs6gi kapcsolatarnak javitasa

6rdek6ben (IIL priorit6s)
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- telepiil6si infiastrukturafeileszt6s az 6lhet6bb, fenntarthat6bb lak6kornyezetert (IV. prio-
rit6s)

- fenntarthat6 hat6konyan mrikod6, aHimav|ltozishoz alkalmazkod6 6pitett 6s term6szeti
kornyezet kialakit6sa (V. priodtds)

- tirsadalmi innov6ci6, illetve megrijul6s, valamint a t6rsadalmi befogad6s el6mozdit6sa 6s

a szeg6nys6g elleni kiizdelem (VI. priorit6s)
- testben 6s l6lekben eg6szs6ges Pest megye (VII. pdorit6s)
- integrdlt tenileu betuh6zisok Pest megy6ben (VIIL pdorit6s)

A megyei teriiletfejlesztlsiprogram - mely 777 oldal szoveget 6s ezen feliil 125 oldal mell6kletet
tartalmaz - virosunkkal viszonylag keveset foglalkozik: a szciveges r6szben V6c hatszor szerepel.

fibb6l h6romszor ak6rhizzal kapcsolatos fejleszt6si ig6nyr6l, egyszer a2-es rit b5vit6s6nek szii,k-
s6gess6g6r61, egyszet pedig a Duna-hid esetleges meg6pit6s6t6l esik sz6. Emellett v6rosunkkal osz-
szefrigg6sben egy 6tdekes min6sit6s is szerepel, m6gpedig a ptogram f6 meg6llapit6,satkoz6tt: ,,Bi-
qonltalan a be!ryt a<,,/italaku/d" Vric, aa/amint kisebb mirtdkben Dunakes{ tdrsegeberu - ahol a tecbnoldgidt,

tuddst hasTnositri ipanigak tefesitminle, a 2-esf6ilt alkotta tenge$ niiuekedisi perspektialra kirddseket uetfel." E
szciveg 6rtelmez6s6vel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 

^ 
prograrn kist6rs6gek/ jirisokhelyze-

t6.t vizsgilia 6s hasonlitja 5ssze. A megyei teleptil6sek koziil pozitivk6nt kiemeli a Budacirs, Erd,
Pilisvorosvdr, Szentendre kist6rs6gei alkotta rnnov6ci6s-v6l1a1koz6i rivet, illetve a Veresegyh6z-Go-
doll6 versenyk6pess6gi p61ust. Emellett Cegl6d, Rickeve, Gy6l, Monor, s6t m6g Dabas kist6rs6geit
is ,,feltcirekv6" 1elz6vell6t1a el. Ezzel szemben az innovici6 6s a versenyk6pess6g szemponqAb6l

,,feher foltnak" tekinthet6 az lpoly meflte, valamint Nagyk6ta 6s Asz6d kist6rs6gernek helyzete 6s

jov5je.

A m6g ,,616" megyei teriiletfejleszt6si ptogram mellett sz6lrri kell arr6l is, hogy 2013 december6ben
megsziiletett a ,,Pest Megyei Teriiletfejleszt6si I(onc epcr6 2014-2030" . E z h6rom kcitetben, cissze-

sen 622 oldalon 6t probill egy tobb mint m6sf6l 6vtizedre s2616 megyei fejleszt6si strat6gi6t felv6-
zolnt. Az 

^fly^gels6 
kotete a helyzetfeltir|,st, a m6sodik a)avaslatt|telt, a harmadik pedrg 

^tlrsa-dalmi, gazdasigS, kcirnyezeti hatisvizsgillatot tartaknazza.
Az Onkorm6nyzat hosszabb tivi elklpzel6seit is befoly6solhatjik azoka felvet6sek, gondolatok,
melyek a 2014-2030-as megyei koncepci6barY6,ccal kapcsolatban konkr6tan szerepelnek. Az els6
kotet 13.3. fejezet6ben hatirozzik meg a megye 20 ezer f6t meghalad6 lakossigszimi v6rosainak
lehets6ges telepiil6sfejleszt6si c61kitfiz6seir (Az afly^g alkot6i itt nemcsak a saj6t ismereteikre ala-
poztak, hanem az adott v6ros Integr6lt Telepril6sfeileszt6si Strat6gi6j6ra is.)
Vdc Viros eset6ben a kovetkez6k keniltek rogzit6sre:

Jovt5k6p, |tfogo c6lok:

Vdc hangulatos, nyitott kisvitos a Dunakanyarbalpartj6n. A t6rs6g szellemi (tudom6nyos,
mriv6szeti), ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi, sport tis nem utols6sorbar egyhilzi kdz-
pontja ftozel ezer 6ve a vici egyhizmegye sz6khelye),

A virosfejleszt6s sttat6giar c6lja: Vic v6ros lakossiga 6letmin6s6g6nek javitisa:
- Vic fennt arthat6 fe j les zt6s 6nek el6s egit6s e,

- V6c kist6rs6gi kozpont szerep6nek er6sit6se,
- Yic, mint a Dunakanyar 6s az 6szak-d6li folyos6 kozponti elem6nek fejleszt6se.

Tematikus c6lok:

Hum6ner5fort6s fejleszt6s megval6sit6sa, az oktatisiinfrasuuktura fejleszt6se:
- Vdc di6kv6rosi, iskolav6rosi funkci6i6nak er6sit6se, kiteljesit6se.



- A huminer6forr6s-fejleszt6s 6s a foglalkoztatasi szint emel6se a munkan6lkiiliek 6s

az'rnakttv n6pess6g munkaer5piacraval6 visszat6r6s6nek lehet5v6 t6tel6vel, f6lega
munkahelyteremt6s eszkoz6vel.

- Feln6ttk6pz6.s: az eg6sz 6leten 6t tart6 klpzlshez sziiks6ges t6rgyi 6s szellemi infra-
struktura felt6teleinek megteremt6se.

A kozleked6si infrastruktura fejleszt6se V6c kozponti szerep6b6l ad6d6an elengedhetetlen
az6fi,hogy a v6ros a ft.gro szellemi, kereskedelmi 6s idegenforgalmi kozpontj6v6 n5jon, 6s

ezilltal megtartsa vonzerejlt a t6rs6gben:
- V6c 6s Godol5 kozleked6si kapcsolat6nak fejleszt6se,
- azM2 sz6lesit6se, valamint a Duna-menti nyomvonalhoz kapcsol6dva aY6c 6s Go-

doll6 ko zotti region6lis ker6kp6r-forgalmi kapc s olat kialakitisa,
- rij Duna hid 6pit6se.

Duna Program (huszonot Duna parti telepril6s egyiittmrikod6s6ben) elemei:
- a terml.szeti kornyezet v6delme,
- a Dunakanyar turisztikai, kultur6lis 6rt6k6nek n6vel6se,
- av6ci Duna-part elhanyagolt teriilet6nek rendez6se, Duna park koncepci6,
- a t6rs6g term6szeti-turisztikai vonzerei6nek ncivel6se, egy vizisport centrum fejlesz-

t6se.

Gazdasi'gfejleszt6s c6lja a v6ros foldrajzi helyzet6b6l, kozleked6si lehet6s6geib6l 6s ipari
tradicioib6l ad6d6 potenci6lok kornyezetkim6l5 kihaszn6l6sa annak 6rdek6ben, hogy a v6-
ros a Dunakanyar egyik ipari cenftuma maradjon. Eszkozei:

- az ipari 6s kereskedelmi infrastruktura fejleszt6se,
- a t6vmunka tilmogatisa.

Kozs z olgltat6si rends z er fejles zt6s e; virosi koz mrife j les z t6 s :

- A megirjit6 v6rosfejleszt6si folyamat r6szek6nt a sok tekrntetben hi6nyos kozmfivek
feileszt6se, egy infrastruktur6lis koncepci6 k6szit6se, amely m6rlegeli a megrijul6
energiafajtdk felhaszn6l6si lehet6s6geit.

I(ozleked6s fejleszt6s :

- A viros megrijitott f6ter6nek haszn6lat6t segit5 felszin alatti kozponti parkol6 l6t-
rehozisa, amely lehet5v6 fogja tenni a gyalogos z6na l<tteqeszt6s6t, a parkol6s ki-
szoritis6t a sz$k belv6rosi utc6kb61.

- A kozponti p6lyaudvar 6s korny6k6nek rendez6se (intermod6lis csom6pont),av6,-
ros el6v6tosi helyzet6b5l fakado helyzet megteremtr6se - peronosit6s, a P*R rend-
szer kialakitilsa, a pillyaudvar kornyezet6nek rendez6se, a pdlydkkal p6rhuzamos
kozleked6 si rends z er kialakit6s a, az 61 bus z6llom6s elhelyez6 s e.

- Tov6bbi helyi kozleked6sfejleszt6si c6l a lok6lis ker6kpir-h6l6zati rendszerl<talal<t-
tiLsa, amely behdl6zza az eg6,sz v6rost 6s tobb helyen kapcsol6dik majd a region6lis
rendszerhez.

V6rosr6szek rehabiJit6ci6ja:
- Fontos a tort6nelmi v6roskozpont felijit6,sa,helyredl\tilsa, fejleszt6se.
- Az alulhasznositott 6s leromlott v6rosr6szek felijit6,sa nemcsak az lpitett kornyezet

min6s6g6nek javitdsa szempontiab6l fontos, de jelent6s hatasa lesz szocillts t6ren
is.

- A v6ros kozponti koztertileteinek a ,,koz ter6v6" Q<itzhaszn6latu, 6letteli teri.ilett6)
alakitils a, az alko zp o nto k,, f6 tereine k" ki6p it6 s e.



A virrekonstrukci6 folytatisa osszefiigg6sben a Duna-park fejleszt6s6vel, illerve a

v 6r o sb6,z a tomb j 6n ek ri j fu nkci6 kk al v al6 gaz dagitas 6v al.

Panel progr^rni az elmrilt rendszerben 6piilt - mdra m6r elavult 6pit6szeti megold6sokat
felvonultat6 * panelhizak fehijit6sa, az energsafelhaszrill6s racionaltzill6sa.

B arnamez 6s beruh6z6s ok:
- A batnamez6s, jelenleg alulhasznositott teriiletek fejleszt6se a helyi gazdasigf.ejlesz-

t6si program keret6ben.

Inform6ci6s t6rsadalomfejleszt6s :

- Y5,c c6lja az elektronikus iigyint6z6s kialakit6sa.

V6rosi kornyezet 6s 6letmin5s6g; V6c kultur6lis 6s szoci6lis ir6ny.ults6gainak kiteljesit6se:
- a megalakuh szinhdz nemcsak Vi.c, hanem a t6rs6g kulturilis 6let6t is szolg6\a,
- a v6rosi hagyomdnyok 6pol6sa 6s rijak teremt6se a polgin ontudat meg6rz6se.

Hum6n 6s szoci6lis inftastruktura fejlesztlse abiztonsigos, j6 kozlrzetetnyrrjt6 v6rosi kor-
nyezet megteremt6se a polg6rok szimLru.

I(ornyezet v6delme:
- A fenntarthat6 fejl6d6s szolgilat6ban a kornyezet v6delme a term6szeti 6s 6pitett

kcirnyezet, valamint a virosk6p v6delme 6rdek6ben,
- erd6-6s zoldprogram v6ghezvitele,
- kornyezetbardt 6s hat6kony hullad6k-gazd6lkodis kialakit6sa,
- egy hosszabb t6vir oko-v6ros koncepci6 kidolgoz6sa.

A 2014-2030 kozotti 6vekre vonatkoz6 megyei teri.iletfejleszt6si koncepcio el6z6leg bemutatott, a

v6rosunkat 6rint6 elemei koziil van jon6hiny, ami id6kozben mir megval6sult (pl.: vastti p6lyaud-
var fejleszt6se, P+R parkol6k liala.kit6sa, M2 sz6lesit6se), a tobbiek rragy r6.sz6nekv6gz6se folya-
matban van (pl.: vizisport-cefltrum 6pit6se, v6rrekonsrtukci6, e-tigyint6zls).
A megfogalmazott c6lok nagy r6,sze val6s, megoldand6 probl6m6ra mutat. Ezeka t6telek tobbs6ge
megj elenik az Onkorm ilnyzat ielen gazdas6gr programl 6ban is.

F. program osszedllitis6n6l egyrl.szt az Onkorminyzatjelenlegi mfikod6si jellemz6ib6l, a 2020. 6p-
nhs els5 fel6ben megl6v6 t6nyhelyzetb6l kell kiindulnunk. Az ett6l va16 tov6bbl6p6si lehet6s6gek
meghatirozisakor tobbszor utalis tort6nik a folyamatok kialakulis6nakhitter6re, hiszen e n6lkiil
az osszeftigg6sek nem voln6nak 6rt6kelhet6k.

Az irreilis elvLils volna, ha - a jelenlegi ismeretek alapjiln - mindenre kite{ed6en, id6rendi bon-
t6sban pontos 6s t6teles prognozisilt adn6nk annak, hogy mi fog tort6nni V6c Virosban 2024. v6-
g6ig. A gazdasdgr programunk azokat a clliatnkat tartaLmazza. melyeket most re6lisnak 6s megva-
l6sithat6nak v6liink. (Es itt visszautalunk az I/2. fe)ezet utols6 k6t bekezd6s6ben irottakra!) A tel-
jess6ghez tartoztk, hogy tobbszor is 6rintve lesznek olyan t6mik 6s feladatok, melyek ebben az
id6szakban eleve csak r6szben teljestilhetnek, illetve olyan iigyek, melyek l<tzir6laghosszabb tivon
kezdhet5k, illefve val6sithat6k meg, de mdr ezekben az 6vekben is - legal6bb az el6k6szit6s szinti6n

- foglalkoznunk kell veltik, Hiszen a viros mfikod6s6ben, 6let6ben folyamatok vannak: egy-egy
konkr6t tigy megold6sa sokszor tobb6ves el6k6szit6st, szewez|.st ig6nyel 6.s ezt kovet6en johet a -
n6ha az el6zm6nyekhez k6pest rovidebb - v6grehajtisi szakasz.



A gazdasdg1program ossze6llit6s6n6l meghatiroz6keretet jelentett a jogszabillyi kornyezet:
- torv6nyi el6ir6sok
- korm6nyszintri 6s miniszteri6lis rendeletek
- V6c V6ros Onkorm6nyzat rendeletei
- k6pvisel6-teshilet hatarozatai.

A polgirmestet jegyzi a gazdasS,gS programot. Ennek elk6szit6sekor figyelembev6telre keniltek a

kovetkez5 szempontok:
- a k6pvisel6k elk6pzel6sei
- a k6pvisel6-testiilet dont6sei, valamint a testi.ileti iil6seken elhangzott javaslatok, elgondo-

16sok

- a Polg6rmesteri Hivatalban, az onkorminyzaiint6zm6nyekben 6s a gazdas6,gpt6rsas6gok-
nil dolgoz6 szakmai v ezet6k v6lem6nye

- a v6rosban 6l6k re6lis ig6nye
- a helyi onszervez6d6 kozoss6gek elk6pzel6sei.

A gazdasig programban megfogalmazott c6lok el6r6se 6rdek6ben a k6pvisel6-testiiletnek k6tirdny-
ban kell lep6seket tennie:

- biztositania sztks6ges az egymdsra 6ptil5 programr6szek megval6sithat6s6g6t (ezen beltil
kiemelt figyelemmel kell lennie az egyes tartalmi elemek osszefiigg6seire, kohere nciiljira)

- meg kell teremtenie a szi.iks6ges anyagi forr6sokat 6s fedezetet.
Mfu a bevezet6benleszogezzik azt, hogy a gazdasdgS progmmban leirt c6lok, elk6pzel6sek megva-
L6sitdsdhoz a k6pvisel6-testiiletnek kell biztositanla a sziiks6ges p6nziigyi h6tteret.

T6nyk6nt kell kezelniink, hogy az onkorminyzattkolts6gvet6sben a feladatfinansznozdsra kapott -
6vente vilkozo m6rt6kri - osszegek 6s a saj6t bev6telek egyel6re csak a mfikod6s fedezet6re elegen-
d6ek. C6ljaink el6r6s6hez elengedhetedeniil sztiks6ges tov6bbi forr6sok bevon6sa, melyek kozott
pirhuzamosan kell dolgoznunk a sajiltbev6telek novel6s66rt 6s a min6l sikeresebb p6ly5,zatokr6v6n
tort6n6 fordsszerzls6rt @ele6rtve els5sorban az Uni6s 6s a korm6nyzatt p6nzeket, valamint a

TAO-s lehet6s6geket).

A gazdas6,gS program alapelveiben nyomat6kositjuk, hogy a mrikod6si c6hi bev6teleket mrikcid6sre,
a fejleszt6sekre megszerzettpl,nzeket pedig fejleszt6sekre koltjiik. Fejleszt6sre megszerzett bev6tel-
nek tekintjiik az illlami t6mogat6sok fejleszt6si rl.szlt,valamint az rngadanl,rt6kesit6s bev6tel6t is.

V6c V6ros meghataroz6 stat6giai dokumentumaiban (Integr6lt Teleptil6sfejleszt6si Strat6gia, Tele-
pri{6sfejleszt6si I(oncepci6, Telepril6sk6pi Atculati I(6zikonyv, I(ozleked6sfejleszt6si Koncepci6,
Szociilis Szolgaltatds Tervez6si Koncepci6, Helyi Es6lyegyenl6s6gi Terv) foglaltakat figyelembe
v6ve - illetve szem el6tt tatfrra a v6ros fejleszt6si torekv6seit, bels5 adotts6gait 6.s a gazdas6,si-t6rsa-
dalmi folyarnatatt - megfogalmazhat6: egy olyan gazdas6,gi programot kiv6nunk l6trehozni, ma;d
pedig megval6sitani, amely el5segiti a kiegyensflyozott 6s versenyk6pes v6rosi gazdasilgmrikod6s6t
olyanform6n, hogy kozben maxim6lisan tor5diink az itt 616lakoss6g 6rdekeivel.

A gazdas6,gp program sikeres megval5sit6sa 6rdek6ber, az alilbbi fejleszt6si alapelveket kiv6njuk ko-
vetri az elkovetkez6 id6szakban:

- a v6rosi bev6telek 6s kiad6sok hosszri t6vri egyensrily6nak megtafiilsa, a kotelez6nek te-
kinthet6 onkorm6nyzats feladatok ell6t6s6nak - lehet6s6gek szerinti - lavitS,sdval

- az cinkorm|nyzalrnt6.zm6nyek 6s onkormlnyzatt tulajdonri gazdasilgi t6rsas6gok miiko-
d6s 6nek racionahzll6s a, kolts 6ghat6kony ko z s zolg6ltat6s ok biz to sit6s a

- az onkormdnyzaa ingatlanokkal tort6n6 hat6kony vagyongazd6lkod6s; az inkorm|nyzaa
vagyon novel6se



- r6szv6tel azokon a p6ly6zatokon, melyek eredm6nyek6nt megval6sithat6k egyes onkor-
m6,ny zatt fej leszt6si c6lok

- a kornyezettudatos, komyezetbardt 6.s energia-hat6kony szeml6let er6sit6se 6s el6t6rbe
helyez6se a gaz das6,gf ej lesz t6si elk6p zel6s ek s or6n

- a teleptil6sszerkezeti ptobl6m6k megold6si ig6ny6b6l kiindul6 telepiil6s-, illewe r6szben
gazdasl,gfejleszt6s (c6lul kitfizve: a belviros, valamint avitosrlszi centrumok tov6bbi fej-
leszt6s6t, a nciotahz6ltabb v6rosr6szi funkci6megosztist, valamint barnamez6s fejlesz-
t6seket), melyekkel el6segithetirik a jov6beni beruh6z6i ig6nyekre val6 felk6szil6st, illetve
azok teniletr oflental sat

- a helyi villalkoz6sok 6l6nkit6se, torekedve a min6l nagyobb r6szv6tehikre a helyi fejleszt6-
sekn6l

- a munkan6lkiilis6g alacsony szinten tart6sa, a helyi lehet6s6gek 6s mozg6st6r maxim6lis
kihas zn616s 6val, tov6bb 6: aktsv foglalko ztat6sp olitika megval6 sit6s a

- a piac szerepl6ivel tort6n6 konzult6ci6s 6s kooper6ci6s kapcsolatok tovibbi er6sit6se
- a civil szervezetek koz6leti szerep6nek 6.s gazdasigfeileszt6si, ti'rsadalmi koh6zi6s funkci-

6inak tdmo gatisa, tev6kenys 6gi.ik ci s z tonz6s e.

A 2020-2024-es 6vekre vonatkoz5 gazdasl,gl program csak rigy fogzknazhat6 meg, ha az anyagunk
ezen r6sz6ben - legal6bbis 6rint6legesen 6s utal6sszerfien - bemutatiuk azokat a t6nyez6ket, melyek
a ciklus sor6n adotts6gk6nt vagy koriilm6nyk6nt a legmeghatdrozobban befoly6solhatl6k az onkor-
nai,nyzatt munk6t. Ezek olyan fontos osszetev6k, melyek alapvet6en segithetik vagy g6tolhati6k a

feladatok elv6gz6s6t. A kcivetkez6 6vek virospolitikai dont6sein6l ezek azok a - ma mdr ismert -
t6nyez6k, melyeket nem lehet megkenilni.

ill / l. Az iinkorm ilnyzatisitg helye, szerepe

Ivfint m6r aIf 2. felezet utols6 k6t bekezd6s6ben leirtuk: az elmrilt 6vtized kormdnyzaaint6zked6sei
egy6rtelm6en a kozponti hatalom teleszked6se 6s az cinkorm6nyzaasig visszaszorit6sa riryiba
mutatnak. Ennek p6ld6lavolt a j6r6sok megalakit6sa (6s j6n6hdny onkorminyzaa feladat odarinyi-
tisa), a korhiz 6s az iskol6k illlami tulajdonba adisa, ez 6v elej6n pedrg az 6pit6sigyi tev6kenys6g
jdr6,si hatiskorb e t6tele.

Az onkorminyzatok {tnansztozis6nak illlami r6sz6t a 2073.6ta mrikod6 feladatalapri t6mogat6si
rendszer adia. Ez a v6rosunk eset6ben eddig sem fedezte a mrikod6si kiad6sokat, 6s a p6nzrigyr
egyensrilyt gvakotlatilag minden 6vben a rendkivtili mrikod6si t6mogat6s (r6gi nev6n: onhiki) bizto-
sitotta. Ennek nagysl,ga az ut6bbi 6vekben a kovetkez5 volt (a sz6mok mi1li6 forintban 6rtend6k):

2014. 330,0
2015. 190,0
2016. 250,0
2017. 257,0

2018. 230,0
2019. 727,3

Az ut6bbi 6vtizedben az onkorml,nyzatt tev6kenys6g jogi keretei is folyamatosan viltoztak egyre
tobb 6s a konkr6t munkav6gz6st apr6l6kosan el6ir6 norm6kr6l van sz6. Mindezzel egpitt az on-
korm6nyzatt tev6kenys6get gener6lis an meghatitozz^ 

^2, 
hogy mik6nt rangsorol)uk a feladatokat.

Meg kell iegyezrrr, hggy - a r6gi Ow-vel szemben - a Motv. m6r nem jeloli meg a ,,kcitelez6en"
ell6tand6 t6teleket. Am a Motv. 13. S (1) bekezd6se nevesiti, melyek a helyi koztigyek, valamint a

helyben biztosithat6 kozfeladatok kor6ben a,,kilonosen" ellitand6k:



I . te kp ii ld sfej le s q:d s, te lep ii ld sreru de ry s ;
2. telepiildsiiTgmelnfis (ki)qlemetdk kialakitdsa ds fenntafidsa, a kiiTuildgitdsnll ualri gondo;kodtfu, ki-

miryseprfi-ipari srylglltatds biTyositdm, a he/1ti kiirytak ds tartoTdkainak kialakitdsa isfennturtdsa,
kiiparkok ds egydb kii<leriiletek kialakitdsa dsfennturtdsa, gepjdrm;iluek parkoldsdnak biqtosittisa);

i. a kA4er*letek, ualamint aqtinkomdnlqat tulEdondban dlld kiiqlntirytiry elneueTdn;
4. egesTsdgiigyi alapelldtds, aqeges1sdges dletmtid segttdsit cdl4i s4olgiltatdsok;
5. kiirryteTet-egesrydgiigy (kaqlis$asdg nleprildi kdrnleTet tisqlasdginak biryositdsa, roaar- ds nig'.rr)lti-

irtd:);
6. duodai elldtds;

7. kultanil* sTolgiltatds, killiintisen a nliludnos krirytutdri ellitds biTlositdsa;films{nhdq, el6adri-m;ilui-
sTgti sryraeryt tdmogatdsa, a kulturdlis i)niksdg hefii uddelme; a befii kiiryz;iluelfiddsi teudkenlsig tdmo-
gatdsa;

8. gyermekjdldti syolgiltatink ds elldtdsok;
8a. sqocidlis sTolglltatdnk ds elldtdsok, aneljtek keretdben telepAldsi tdmogatds dllapithatrf meg
9. lakds- is heflisdggaTddlkodis;
10. a teriiletin hajldktalanrui adlt srymdfiek e/ldtdsdnak ds rehabilitdd$inak, ualamint a hEldktalannd

ad ld s n ege l67d s d ne k bi 7yo sitdsa ;
I 1 . be fii kornleTe t- ds termdtTgtuide leru, uiTgaryld lkodds, uiikdre lh dntds ;
12. honaddelem, polglii addelem, katasTllnifauddelem, hefii kii{oglalkoqlatds;
13. heli addual, gaqdasdgsrynteqgxel ds a turi4,nassal kapcsolatosfeladatok;
14. a kistennelfik, 6stermel6k slimdra - jogsrybdfiban meghatdroqott termdkeik - drtdkesitisi hhe/6$-

geinek bi7l:ositdsa, ideinue a hdtudgi drusitds lehelIseget b;
15. tport, trtilsdgi iigyek;

16. nenrytisdgi iigyek;

I 7 . kii rye n i{ kri di s a n lep ii ld s kii qb i ry o n s dgi n a k b i qto s i tti s d b a n ;
I 8. h e ly i kii ryii s s egi kd 7!e ke d.e s b i 71 o sit d s a ;
/ 9. hu lkdi kgaqddlkodds;
20. tdubdsrylgiltatds;

21. nrykii7mfr-sqolgiltatds, amennliben a ilq1kii1mfi-sqolglltatdsnil s{lri tdradnjt rendelkeqesei sryint a
h e fi i ii n ko rm dn1 qa t e / ld td sd rt fe le hs n e k m i n d s ti l.

E jogszab6ly m6sutt rendelkezik arr6l is, hogy torv6ny a helyi koziigyek, valamint a helyben bizto-
sithat6 kozfeladatok kot6ben ell6tand6 m6s onkorm6nyzai feladatot is meg6llapithat. Az onkor-
minyzatok tovibbta is onk6nt vdllalhatjik olyan helyi kozrigyek ell6t6sit, amelyeket jogszab6ly nem
utal m6s szew kiz6r6lagos hat6skor6be. Ez azonban nem vesz6lyeztetheti akotelez6 feladatok el-
v6gz6s6t. A finanszirozishdtterlt els6sorban az onkormilnyz^t satatbev6telei, illetve az erre a c6iu:a
biztositott ki.ilon forr6sok k6pezhetik.
Erdemes megjegyezni,hogy az 6llamh6.ztart6sr6l sz6l6 2017.6viCXCV. torv6ny @z Aht,) 6s az
annak v6grehajt6sfu6l sz6l6 368/201,1. (XII. 31.) I(orm rendelet 23. $ (2) bekezd6se tartaknazza
azt a kotelezetts6get, hogy az onkorminyzau kolts6gvet6s tartalm6nak meghatdrozi,sakor a felada-
tokat meg kell bontani kotelez5 6s onk6nt v6llalt r6.szre;6m e normaszoveg nem ad eligazitilst azzal
kapcsolatban, hogy mik a feloszt6s elvei.

A Motv-b5l az el6z6ekben id6zett feladatok azok, melyre a gazdasiri program tartalm6nak kialaki-
t6sa sor6n logsztbillybanmeghatitozott fog6dz6k6nt 6s konkr6t t6mpontk1nttlmaszkodhatunk.
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Ill / 2. Demogtdfiai, titsadalmi helyzet

V6c lakoss6ga a ll. vtl6ghiboru ut6ni b6 h6rom 6vtizedben - meghatdroz6an a vdrosba tort6n6
bekoltoz6sek miatt 6s csak kism6rt6kben a term6szetes szaporod6s r6v6n - igen intenziven ncive-
kedett: az 1949.6vi21.287 f6s lakoss6gsz6m 30 6v eltelt6vel 33.700-ra emelkedett. Viszont ez a
szim a kovetkez6 6vtizedekben - gyakorlatilag napjainkig - stagn6lt: 1990-ben 33.747 f6 volt a

v6ros lakoss6ga, ami 2007-rc n6mileg visszaesett: 32.875-re. Ehhez k6pest az ut6bbi 6vtizedben
lassri gvarapodis, majd visszaes6s mutatkozott: 2006-ban 34,722,2009-ben 35.164 f6 volt a l6lek-
szim (ez a legmagasabb 6rt6k), rrig 2014-ben 34.862, tavaly pedig 34.102. A lakoss6,9 szlmdt te-
kinrve jelenleg Yic a magyarorczdgi telepiil6sek kozott a 29. helyet foglalja el.

A teljess6ghez tartozik,hogy az adatok 6rtelmez6sekor legal6bb k6tf6le megkozelit6ssel lehet 6l-
niink. Egyt6szt hivatkozhatunk ata akoztsmert t6nyte, hogy hazilnknak z tmalyr 9 mitli6 703 ezer

f6s n6pess6ge9,4o/o-kalkrsebb, mintaz 1980-as 10 milli6 707 ezres csrics6rt6k. Tovdbb6 az\sigaz,
hogy az otszdgban 1980. 6ta folyamatos a term6szetes fogy6s. (Ehhez k6pest v6rosunk l6tsz6m-
stagn6lisa nem min6sithet6 kedvez6dennek.) A m6sik aspektus viszont az,hogy a f6viros kozel6-
ben vannak olyan telepr.il6sek, melyek 6vtrzedek 6ta 6lland6 6s dinamikus lakoss6gszdm b6vtil6st
produkilnak (a korny6kiinkon p6ld6ul: Dunakeszi, F6t, Veresegyh6,z, de emlithetn6nk j6n6hiny kis
falut is). V6rosunk az agg;lomericro hatarin fekszik, im a szomsz6d telepiil6sekhez hasonl6, rob-
ban6sszer6 n6pess6gnoveked6s itt nem ment v6gbe. V6con igy kev6ss6 jelentkeznek azok a tdrsa-
dalomszociologiai probl6m6k, melyek egy6bk6nt legtobbszor evilkozis velej6r6i. (P6ldiul a hum6n
inftastruktura nem k6pes l6p6st tatani a ncivekv6 terhel6ssel, szinte megoldhatadan gondot okoz
a kozleked6s szervezr3se, megn6 a kornyezetszennyez6s.)
Felt6tleniil meg kell legyezni az.t,hogy az Onkorminyzat ingatlanpohtik6ia folyamatosafl ar::a u6-
nvult 6s most is azt c6lozza: a viros egyes teniletei harmoniz6kan fejl6djenek. A telepiil6srendez6si
terv mrndig a rendelkez6sre 6116 infrastruktrira terhelhet6s€g6hez igazitja a kivi.natos n6pess6g fels5
hatdrdt.

A kovetkez 6 tibllzat tartalmazza a viros lllando n6pess6g6nek alakulis6t:

Evek
Lakossig

(f5) 0-17 6v 18-59 6v 60 6r, felettiek

Kriltenileti
lakosok
szima

szama o/-/n SZAMA o/, szama o/o

2014. 34.862 5.946 17,0 20.137 595 8.179 23,5 1.357

2015. 34.870 5.944 11.1 20.481 58,7 8.445 )a) 1.334

2016. 34.663 5.900 17,0 20.111 58,2 f1.58(r 24,1 1.327

2017. 34.297 5.916 If ,3 19.645 57,3 8.736 25.4 1.299

2018. 34.298 5.899 1,7,2 19.580 57,7 8.819 )\'7 1.690

2019. 34.102 5,896 17.3 19.365 56,9 8.841 25,9 1.37 6

A tdbllzat viszonylag tovid id6szak demogr6fiai esem6nyeit mutatja be (hiszen a 6 6ves szakasz

g,vakorlatilag m6g egy emberolt6nek is csak kis h6nyada) . Am az adatsorokb6l - kilonosebb b6tor-
sdg n6lkil * tobb egy6rtelmri kovetkeztet6st Ie tudunk vonni. Az els6t m6r a szdmsor el6tu bekez-
d6 s ekb en megtettiik: a v 6ro s s tagn6l6 lakos s6gs z 6 miv al o s s ze fiigg6 sben.

A m6sodik konkhizi6 a v6ros eloreged6s6vel kapcsolatosi az orsz6gos tendenciik lek6pez6se jelenik
meg a t6bl6zatnak a kormegos zl6,st muta;t6 r6sz6ben. Az adatsorok a fiatalok , az akttv koniak 6s az

id6sek reliciojit jelenitik meg. M6g ilyen kicsi id6tiv alatt is kirajzol6dik egy sajnilatos helyzet: a
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vizsg6lt id6szakban a gyerekek szdma gyakorlatilagv6ltozadan, a munkak6pes korosz t61y6. folyama-
tosan cscikken, mig az inakavnak tekinthet6k6 ugyanilyen iitemben emelkedik. Amennyiben az

,,oreged6si indexet" (az otegek sz6m6t osztiuk a fiatalok6val) vizsg6ljuk, akkor el6g mark6ns adatot
litunk: mig2014-bett ez 

^z 
index 137,6 7o-os volt, addig - folyamatos emelked6s mellett - 2019-

ben m6r 149 ,9 
o/o. (Azaz: v6rosunkban misf6lszer annyi az id6s ember, mint a gyerek.)

Itt kell megjegyezni azt, hogy V6con a nyugdijban 6s nyugdi)szer(t ell6t6sban 6vente iellemz5en
500-850 f5vel tobben r6szesi.ilnek, mint ahdnyan betoltott6k a 60. 6let6vriket. Az anyagi helyzeriik
ugyan els6dlegesen az |llami nyugeli6t6st6l fiigg, 6m tudom6sul kell venni a kapcsol6d6 onkor-
m6nyzatt felel5ss6gv6llal6st 6s kotelezetts6geket is. Egyben meg6llapithat6, hogy V6cnak - sok m6s
v6roshoz hasonl6an - hosszabb t6von fel kell k6szilnie arra,hogy az onkorminyzaa ell6tisi fel-
adatat 6tstruktur6l6dnak: csokken a fiatalokkal kapcsolatos szerepe 6s a mostanin6l er6sebb6 v6lik
az id6sgond ozS,ssa) osszefligg6 r6sz.

A t6bl6zat utols6 oszlopa a gazdas6,gi programunk szempontjilbol nagyon ,,besz6des": a kiilteri.ile-
ten 6l5k helyzete v6rospolitikai k6rd6s lehet, bele6rvre 

^z 
infrastrukturdlis ell6t6st, az el6rhet6 koz-

sz olg6kat6sok mennyis 6g6t 6 s min6 s 696 t, a v agy onbizton s 6got.

A t6rsadalmi 6llapotok fontos lellemz6ie a munkan6lkiilis6g alakulisa. V6rosunkbafl ezt a kovet-
kez6 szimok mutatj6k:

6v munkanelkiili (f6) munkakepes (fd) rhta (uh)
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

837

61,1

497

492
432

24.01,9

23,887
23.606
23.046
22.892

3,5

2,6

2,1

2,1

19

Els6sorban a v6tosunk iparosodotts6ga, m6sodsorban pedig Budapest kozels 6ge magyarizza az
igen alacsony munkan6lkiilis6gi 6tdt. @,gy1bk6nt az otsz|.gos adatok is csokken6st mutatnak, 6m a
nagys6guk kozel dupl6ja a victnak: 2015-ben 6,7 o/o, tavaly pedig 3,3 7o).

A munkan6lkiilis6ggel osszeftigg6 t6rsadalmi kovetkezm6nyek nem kis r6sz6t is a v6rosnak kell
kezelrue. Onkorm6nyzai sztnten m6g a legminimilisabb munkan6lki.ilis6g is probl6m6t ielent, 6m
az tlyen )ellegu t6m6k V6con az ut6bbi 6vekben nem okoztak megoldhatatlan gondokat. Viszont a

kozeljov6bei ez 
^ 

helyzet v6lhet6en drasztikusan v6ltozri fog, hiszen a valsdg egyik azonnali ko-
vetkezm6nye a megsokszoroz6d6 munkan6lkiilis6g lesz.

lll / 3. L gazdiikodris megh athtoz6 t6telei

A gazdllkod6ssal kapcsolatban m6r az elo\fuoban rogziteri kell, hogy a legfontosabb szempont az
egyensrilyi mfikod6s, melynek szlmtalan aspektusa van,6m koziilik legaldbb kett5 mindenki 6ltal
6rtelmezhet5: a kolts6gvet6s, valamint a fvet6k6pess6g.

A legut6bbi ciklus viszonylag saj6tos volt abb6l a szempontb6l, hogy 2010-2014-hez k6pest relative
kev6ss6 vlltoztak a munka kiils5 kori.ilm6nyei. Ez egy arl;nylag nyugodt, tewezhet6 kornyezetet
jelentett, melyben a kolts6gvet6s 6ves biztons6ga 6s a likvidit6s mindv6gig megmaradt. (Ehhez
azonban egyr€szr6l a bev6telek kozott elengedhetetlentil sztiks6g volt a III/1,. fejezetben bemuta-
tott rendkivi.ili mfikod6si timogatisra. M6sr6.szt pedig a fejleszt6sek sem voltak olyan jelent5sek,
hogy azok p6nziigyi kihatisai nagy probl6mdt okoztak volna. igy a normill napi ,,b6keid6s" mfiko-
d6s folyamatos volt.)
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Mindezek mellett az elmflt ciklusban elengedheteden volt banki likvid hitel felv6tele 6s 6v kozbeni
felhasznillilsa is, melynek keretcjsszege 600 mitli6 forint volt. E biztosit6k n6lkiil a ielen id6szak
munk6ja sem folytathat6.
A gazd6lkodilsra hat6 hosszritivri elkotelezetts6gek kozott sz6lri kell m6g a 2077-2079. kozott
felvett cisszesen 468,7 milli6 forintos hitek6l, mely 72 db TAO-s beruhdzils onkorm6nyzatt om6.-

szeit fedezi. G,bb61 egy 72 milli6 Ft-os t6tel a Tivh6 I(t. fel6yit6si munk6it 6rinti, a tobbi pedig
sportc6lrS projektekkel osszefiigg6 ad6ssdgv611a16s.) A kapcsol6d6 ad6ss6gszolgillat 2025-ig 6vente
53,2 milli5 fodnt. (Ezt kovet6en m6r egyre csokken6 a kotelezetts6g; az utols6 r6.s2t2028-ban kell
utalnunk.)

A ciklusnyit6 2015-ben a kolts6gvet6s bev6teli oldal6n 6.614.234 eFt, a kiad6sn 6.617 .617 eFt sze-
repelt. Ugyarez a k6t mutat6 tavaly 9.077.878 eFt 6s 8.457 .199 eFt volt.

Az onkorminyzaavagyoll ebben az rd6szakban gyakorlatilag stagn6lt:
2015.: 20.961.918 eFt
201,6.: 22.401.650 eFt
201,7.: 20.558.276 eFt
201,8.: 20.637.460 eFt
2079.: 20.768.295 eFt

Az Onkorminyzat hosszf tiv:6 virbat6 finanszitozisi 6.s egyensfilyi helyzet6nek meg6rt6s6hez el-
engedheteden egy t6ny6llapot rogzit6se. Iiindulds lehet a gazdasig1 program megfu6sakor hatilyos
onkormdnyzati kolts6gvet6s, mely val6s k6pet mutat a gazdasl.gl helyzetr6l. (Az m6s k6rd6s, hogy
a hamarosan bekoszon6v6ls6,g miatt a 2020-.as biidzs6 m6g sokszor 6tu6sra keriil.) A viros idei
kolts6gvet6s6nek mark6nsan jellemz6 adatai (a szizal|kszdm az cisszesenb5lvalo a megoszlisi 16-

szesed6st mutatia):

I(olts6gvet6si bev6telek
- onkorm6nyzat mfikod6si timogatisai
- mrikod6si t6mo gatds illTamhiztartist6l
- kozhatalmi (ad6) bev6tel
- mrikod6si bev6tel

osszes kolts6gvet6si bev6tel

I(olts6gvet6si kiadisok
- szem6lyi juttat6sok 6s jirul6kaik
- dologi kiad6sok
- egy6b m6kod6si c6l
- felhalmozisi kiad6sok

- felhalmozilsibevltel 473.527 eFt 6.60/o

1.448.685 eFt
212.972 eFt

3.906.200 eFt
1.085.314 eFt

7126$98 eFt

3.103.449 eFt
2.599.496 eFt

632.793 eFt

20,3 o/o

3,- o/o

54,9 o/o

75,3 o/o

700,0 o/o

47,5 o/o

34,9 o/o

8,5 o/o

7.737 .714 eFt 75-2 o/o

osszes kolts6gvet6si kiadds 7.473.452 eFt 100,0 %

Az adatsorokat annyiban m6g szi.iks6ges kieg6sziteni, hogy a bev6teleknek a kiad6sokhoz m6tt l6t-
sz6lagos hrilnyit b5ven ellensrilyozz^ 

^z - itt nem felti.intetett - 400.000 eFt-os el6z6 6vi felhalmo-
z6,si c6li maradviny.

A tibl|zatokb6l n6h6ny 6ltal6nos kovetkeztet6s is krinnyen levonhat6, kii,lonosen annak tudat6ban,
hogy a 2020-as kolts6gvet6s f6 szimai nem egyediek 6s ezek anagysigrendek j6l jellemzik az ,,6rJa-
got". (Azt viszont sokadszor iriuk le: a trend napokon behil nagyot fordul, m6gpedig a bev6telek
kddra.)
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Az els5 fontos tanuls6g: az Onkormilnyzztbev6teleinek tobb mint a fele szirmazik a helyi adokb6l.
Az el6rdnyzott3,9 milli6rd forint hiromnegyede az tpar6z6.si ado Q.,950 milli6rd forint a tervezett
osszeg), mely viszont - a v6lsigba jutott c6gek t6nyleges teljesitm6nye miatt aligha lesz megkozelit-
het5.

Tovibbi bev6telkies6st hoz a g6pjdrmiad6 (115 milli6 Ft) beielentett 6llami elvon6sa, valamint a
mrikod6si sorhoz t^rtozo m6lyga.r.5;zs 6s t6rfelszini parkol6s (terv: 109 milli6 forint) ingyeness6 t6-
tele.

Az Onkormdnyzatbev6teleinek kevesebb, mint egynegyede 6rkezik az 6l1amt6l. (A tdbl6zatels5 k6t
sordn kiviil m6g ide kell sz6mitanunk azt - az osszesenb5l 7,1. o/o-kalr6szesed6 

-77,2 miih6 forin-
tot, mely a felhalmoz6si bev6telek kozott jelenik meg.)

A kiad6sok kozott mindig is a b6r 6s j6rul6kai a ineghatilroz6k, hiszen az cinkormdnyzattsl,g egy
rendkivtil,,6l6munkaig6nyes" 6gazat.
A tiblilzatbol az ts kit6nik, hogy ez 6vben 

^z 
tervezett felhalmoz6si jellegri kiadisok (beruh6z6s,

felriiit6s, felhalmoz6s) er6teljesen meghaladj6k az rlyenjeltegri bev6teleket. Teh6t: az Onkorm ilnyzat
ak6pz6d6 forr6sokat nem a napi m6kod6sre, hanem a v^Won^ t6vlatos novel6s6re 1<rv6n1a fordi-
tani.

Virosunknak vannak olyan alapadotts6gai, melyek akornyez6 m6s telepiil6sekkel szemben komolv
versenyel6nyt biztositanak, 6m term6szetesen csak akkor, ha ezeket az er6forr6.sokat k6pesek va-
gyunk cllzottan 6s optim6lisan fe*taszn6lni. Ugyanakkor vannak olyan probl6m6,k is, melyek azon-
nali beavatkoz6"sravlrnak,illefve olyanok, melyekr6l m6r most rudunk, 6m konkr6tan majd csak a
jov5ben jelennek meg, 6m a kezel6siikre fel kell k6sziilnrink.

lY /1. Gazdashg

A gazdas6'gS er6ss6gek kozott els6k6nt azt kell kiemelni, hogy a v6rosban az ut6bbi 6vuzedekben -
a hasonl6 nagys6gri telepril6sekhez k6pest - a viszonylag magas fokir iparosodottsdg, valamint a

kiilonf6le termel6 6s szolg6ltat6 villlalkoz6sok nagy szdma volt a iel7emz6. A c6gek tev6kenys6ge
sokszinfi; munk6juk r6v6n kozvedeni.il kapcsol6dnak Magyarorszigt6voli vid6keihez is, s6t beszer-
z|.si forul,saik, elad6si piacaik 6s - nem egy esetben - tulajdonosi struktur6jukon keresztiil a kiilfold-
hoz. A vdtos tirgyi infrastruktfuiljakellS h6tteret ad a szinvonalas gazdas6gi tev6kenys6g v6gz6s6-
hez. Pozitir.'umk6nt rogzirhet6 az,hogy V6con minden olyan t6nyez6legallbb megfelel6 szinten
rendelkez6sre 6ll, mely sziiks6ges egy v6llalkoz6,s'ndtt6s6hoz 6s v6.gz1s6hez (term6szetesen, ha egy

,,6tlagos", nem pedig valamilyen speci6lis c6gr6l van sz6).

Y6,c gazdasigi lehet6s6gei h6tter6nek vizsg6latakor az egyik l6nyeges t6nyez5 a f6vdros kozels6ge.
I(6ts6gtelen ugyanis, hogy Budapest - Uni6s osszehasonlit6sban - a megfelel5en fejlett nagyv6-
rosok koz€ tartozik. Ennek a helyzetnek a f6v6ros gazdasi,gi perif6ri6j6n elhelyezked6 telepiil6sek
6lvezhetik az el6nyert (p6ld6ul munkaer6 min5s6ge, villlalkozisok komplexitdsa, a metropoliszr6-

96 visilil6ereie, az innov6ci6 6s a fejleszt6sek kozponti szerepe, a struktur6lt kozleked6si kapcso-
latok 6s a makroh6lozatokgyors el6rhet6s6ge, a j5 infrastruktur6lis h6tt6r), de megvannak ennek a

negat(r,'umai is (p61d6ul: a kornyezetmin6s6g er6s roml6s a, a f6v6rosnak a kvalifik6lt munkaer5t
elsziv6 hatisa).
Itt kell megjegyezni azt is, hogy hazilnk r6gr6i kozott a I(oz6p-magyarorszigi a legfejlettebb: az

Eur6pai Uni6 268 ftgS6ja kozi.il 
^z 

egy f6re jut6 vils6rl6er6-parit6sos GDP alapj6n a 92. helyen
tal6lhat6I(oz6p-Magyarorszig, mig a versenyk6pess6gi rangsorban a 739. helyen van.
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A kist6rs6g kozpontiibanYdc vitathatadan gravitici6s er6vel bu6 gazdas6ggal rendelkezik, hiszen
a munkahelyek szima tobb mint ahdny munkav6llalo 6l a v6tosban.
A regisztr6lt munkan6lkiiliek arinya - mint mir sz6 volt r6la * folyamatosan alatta marad az orsz6-
gos 6dagnak, s6t a tavalyi 7,9 o/o-os tita Pest megye 2,4 o/o-os mttat6jdn6l is jobb. A munkan6lktili-
s6g relative kedvez5 szrntilre hat6ssal v^raz) hogy a viros lakosaraz 6iagn6l kvalifik6ltabbak 6s

k6pzetts6gtik alapjin konnyebbe n talllhatnak elhelyezked6si lehet6s6get.
N{indezzel egyritt is folyamatosan sz6molni kel1. azzal, hogy a stilyosbod6 t6rsadalmi kiilonbs6gek a

szocidlis feszirlts6gek et6sod6s6vel jdrnak. Ebb6l ad6d6an onkorm6nyzatjszrnten probl6m6t okoz-
hat a leszakad6 r6tegekr6l val6 fokozott gondoskod6s frnanciilis h6tter6nek biztositisa.

A vdros fejl6d6s6nek egyik biztosit6ka az ha az onkorm6nyzatt gazd6lkod6s stabil 6s kisz6mithat6.
Ezk|pezi alapiirt 6s egyben a tov6bbi lehet6s6g6t annak, hogy folyamatosan adott lesz a v6llalko-
zisokmunkij6nak 6s a lakoss6g 6letfelt6teleinek megbizhat6 hittere. Mindehhez elengedheteden a

megl6v5 6rt6kek meg6visa 6s lehet6s6gek szennti fejleszt6se is.

Altalinosan meg6llapithat6, hogy a v6rosi vagyonelemek 6s eszkozok fenntartisilla minden koriil-
m6nyek kozott kolts6gvet6si forr6st kell tudnunk biztositani. Fejleszt6sre pedig - annak nagys6g-

rendj6t6l ftigg6en - v^gy a sajdt biidzs6 vagy pedig p6ly6zatt for6s n1'ujthat fedezetet. M6r a beru-
hS,zdsok el6k6szit6sekot figyelemmel kellett lenriata,hogy mely c6ljainkhoz lehethazarvagy uni6s
t6mogat6st kapcsolni.
A nagyptojektek kozil az elmirlt ciklusban fejez6dtek be:

- kozvrlilgit6s korszerfisit6se (496,4 milli6 Ft uni6s 6s 87,6 milli6 Ft saj6t forr6s)
- m6lygar,d'zs tulajdonjog megszetz6se 6s iizembehelyzl.se (2 milli6rd Ft 6llami timogat6s)
- ASP bevezet6se (9 milh6 Ft 6llami t6mogatds)

Athrizodo nagyprojektek:
- Bauer utcai bolcs6de6pit6s (334,6 milli6 Ft uni6s forr6s)
- vizitira meg6ll6hely 6pit6se (101,4 mi1li6 Ft uni6s, 1i0,6 milli6 Ft MKKSZ,20,3 milli6 Ft

egyesi.ileti timogatis, 51,7 milli6 Ft saj6t er5)
- Attila kir6ly eml6kmri 6pit6se (74 mi1li6 Ft 6llami t6mogatis)
- Barokk belviros 6s Mrizeumnegyed (3 + 1 mi1li6 Ft illami tdmogat6s)

I\{egszffntetett projektek:
- Arvizv6delmi fejleszt6s (2.220 milli6 Ft uni6s forr6s)
- Multifunkciondlis sportcsarnok 6pit6se (4.968,2 mi11i6 Ft 6llami t6mogat6s)

F6szab6lyk6nt elfogadhat6, hogy egy onkorm6nyzat a meghatiroz6,l6wdnyos fejleszt6seit csak

ktils6 - ak6t uni5s, akilr 6llami- forr6sok bevon6s6val k6pes megval6sitani.
A bera,h6,z6,s sor6n elk6szi.ilt ,,eredm6nyterm6k" 6rt6ke jelent5sen ncivelheti a telepiil6s vagyon6t.
Nem szabad azonban azt sem figyelmen kivi.il hagyni, hogy csak olyan fejleszt6st lehet v61la1ni,

mclvnek a mfkod6se zokken6mentes lesz 6s semmrlyen finanszirozdsi gondot nem jelent.

M6r a ciklus kezdetekor jelent6sen vdltoztattunk a projektjeink kezel6s6nben: r6szben bels6 6tcso-
portositdssal, misr6szt szakember felv6tel6vel a Polg6tmesteri Hivatalban cin6ll6 fejleszt6si osztillyt
alakitottunk ki, melynek a feladata a p6lyizatokkal kapcsolatos cjsszes l6nyeges tev6keny6g elv6g-
z6se, menedzsel6se. Ugy it6ljiik meg, hogy a jov6ben az eddrgSnll sokszorta hat6konyabban kell
ezzel a t6mdval fogialkozni, hiszen a virospolitikai ielent6s6gri iigyek tobbs6ge csak sikeres p6ly6-
zatok mellett oldhat6 meg.

AIII/3. fejezetben mdrsz6 volt arr6l, hogy azrpar6z6si ad6 mennyire meghatirozzaavdrosikolt-
s6gvet6s alakul6s6t. Az ut6bbi m6sf6l 6vtizedben folyamatosan jellemz6 az igen er6s koncentricio:
az cisszes befoly6 ipar$zlsi ad6nak tobb mint a n6gyotod6t - a kb. nl.gyezer ad6z6 koziil - a hrisz
legjelent5sebb c6g utalja 6s koziiliik n6gyen frzetnek 6vente 100 mitti6 forint feletti cirsszeget.
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Az onkotmdnyzai gazd6lkodilsban a potenci6lis vesz6lyek koz6. tartozhat, hogy a jov6ben nincsen
re6lis lehet5s6g egyes vagyonelemek nagyosszegfi 6rt6kesit6s6re. (Az ut6bbi ciklusokban ilyen volt
a r6.szv6nyek elad6sa, vagy a Karacs koll6gium, illetve az Eszterhdzy utcai ingatlan hasznosit6sa).

IY /2. Kdzleked6s

A Viccal kapcsolatos b6rmilyen gazdasdgS elk6pzel6s megfogaimazilsakor megkeriilhetetlen k6rdes
a kozleked6si h6tt6r vizsgillata. Ebben a tekintetben sz6mos er5ss6ggel 6.s - ezzel p6rhuzamosan -
n6hiny vesz6llyel is sz6molni kell.

A pozitir,'umok kozott els6k6nt a v6ros foldra)zi elhelyezked6se emlithet6: a telepiil6s konnyen
megkozelithet6. Az idevezet5 6s a helys6get 6rint5 $thdl6zat eleve az Eszak-Pest megyei 6s D6l-
nyugat-N6$6d megyei t6rs6gek term6szetes kozponti6v6 emelik V6cot.
A meg6pi.ilt Megyeri-hid r6v6n kozfti kapcsolat jott l6tre a vdros, valamint Obrd^ 6s a Duna menri
Eszak-Pest megyei telepiil6sek kozott. Ez a t6ny tov6bbi - ma m6g kihaszn6latlan - lehet6s6geket
reit magdban. Viszont az is igaz, hogy a v6ci Duna-hid hi6nya folyamatos gondot jelent.
V6c koziti kapcsolatai rendezettek: akdr a r6gi 2-es, illetve az ijabb - a v6rosunkt6l imm6r k6ts6-
voss6 b6vitett - 2/A. it j5 lehet6s6get ad ak6t a f6v6ros, akir az lszaki orszS"ghatfit gyors, 30-60
percen beliili el6r6s6hez. A M0-6s aut6ft eddigmeg6piilt r6sze (bele6rwe a Megyeri-hidat is) - a
n)'ugat-magyarorsz6,g kapcsolatok kiv6tel6vel - jelent5sen konnyiti a t6vols6gp c6lok el6r6s6t.
A2/A.6s az M0-6s utak igen )elent6sen leroviditik a f6virosban l6v6 nemzetkozi repiil6t6r Vicrril
val6 el6rhet6s6g6nek idej6t.

A kozriti tomegkozleked6sben a tivolsl,gp buszj6tatok k6znl26 viszonylat 6rinti a v6rost. Ezek ko
ziJ'l8l<rzir6lag V6cot kapcsolja cissze m6s kozpontokkal.
A v6rosb6l 4 rilnyban mennek szem6ly- 6s tehersz6llit6 vonatok. A f6vonal egyben fontos nem-
zetkozi kapcsolatot is jelent - kozvetleniil v6ci meg6ll6ssal - 5 eur6pai f6vdros fel6..

Budapest 6s V6c kozponti r6szeinek kiemelked6en gyors - 25 perc alatt megval6sul6 - osszekot-
tet6s6t az 6rdnk6nt kozleked6 z6n6z6 vonatok biztositj6k. A k6t v6ros kozotti kapcsolatot j6l szol-
g6\a az, hogy f6id6ben gyakorlatilag hriszpercenk6nt j6,rnak a szerelv6nyp6rok.

V6c Duna menti v6ros. Ez az adotts6ga jelenleg tobb lehet6s6get, mint t6nylegesen kihaszn6lt
el5nyt jelent, l|vlrt a vizi kozleked6s 6s sz6lhtils - akfu a szem6ly, ak6r pedig a teherfuvarozS,s vi-
szonylatdban - kev6ss6 jellemz6.

Az el6z6ekben 6rintett pozitir,'umok mellett t6nyk6nt kell kezelni nehilny kedvez6tlen adortsigot,
illetve helyzetet. Ezek koziil a probl6m6k egy r6sze m6ra kozeljov6ben rendez6dhet, am n6hdny
gond hosszri tivon is megmarad.

Adottsigk6nt kell egyiitt 61ni azzal, hogy a vasrit ,,kett6vdga" a telepiil6st 6s kozleked 6.si eszkozzel
a viroson beli.i{ csup6n 3 alu\6ron, valamint 2 egyszrnti 6ti6ron lehet dtjutni a sineken tuli terirle-
tekre. (Emellett V6c lszalihatilriban van 1 vasriti feliilj6r6, a d6liben pedig tov6bbi 1 keresztez6-
d6ses 6tj616.)

Yicrol a Duna tuloldal6ra csak komppal lehet 6tkelni. Mivel a kikot6 a belv6rosbarr.van, a kapcso-
I6do g6pj6rmri forgalom is ide osszpontosul.

Az elmrilt 6vekben els5sorban a kovetkez6 t6m6k 6tgondol6s6ra volt ig6ny:
- a legforgalmasabb utak 6s v6rosr6szek tehetmentesit6se
- a v6ros 6s a kornyez6 telepiil6sek kozoss6gi kozleked6si kapcsolatainak rijragondolisa
- a busz 6s a vonatkozleked6s (esetleg a komp 6s ahajoj6ratok) viszonylatanak osszhangba

hozisa
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- a helyi kozoss6gi kozleked6s anomihdtnak megold6sa (bele6rtve - tobbek kozott - a busz-
jdratok vonalainak ijraszervez6s6t, a menetrendi viltoztatisokat, a buszok kapacit6si
probl6m6inak kezel6s6t, a szolgdltat6s kolts6g6t 6s jegydrait is), tovibb6: a jelenlegi szol-
g6ltat6 6s m6s c6gek versenyeztet6se

- a vizi kozleked6s 6s a tobbi kozleked6si forma szerves kapcsolat6nak megteremt6se
- aY6cot 6s a komyez6 telepiil6seket osszekot6 ker6kp6rith6l6zat el6gtelen volta
- olyan kozleked6si rendszer kialakit6sa, mely jelent6sen cscjkkenr akornyezetszennyez6st
- a 3 vasriti meg6ll6 (als6,nagyirllom6s, fels6v6ros) intermod6lis csom6pontk6nt kezel6se 6s

szerves bekapcsol6sa a vdros eg6sz6nek 6s a kornyez6 telepiil6seknek a kozleked6si szo-
vet6be.

A fenu probl6makor iltlogo elemz6s6t 6s ezzel kapcsolatos megold6si javaslatokat tartalmaz az a

megval6sithatos6gi tanulm6ny, mely 2013/2074-ben Uni6s t6mogatisri projekt sorin k6sziilt Vic
V6ros helyi kozleked6si rendszerrlnek fejleszt6s6re.

A telepril6s rovid t6vri kozleked6si probl6m6i egy r6sz6nek megoldis 6hoz jelent6senhozzdldralt a

v6ci vasritillomds 2013-2015-os 6vekben tort6n5 teljes it6pit6se, mely nem csupin a kozponti 6pi-
let kornyezet6t 6rintette, hanem |tfogo m6don fejlesztette a kozelben l6v6 2 aluli6r6t. Emellett a

nagyilTomis 6s V6c-als6 kornyezet6ben P+R parkol6k kialakit6sa is megval6sult, nem utols6sorban
pedig a p6lyatest mellett zajv6.d6 falak is 6priltek.

lY / 3. Idegenforgalom, kultutdlis 6let, kiirnyezet

Yic eset6ben az idegenforgalom ,6s a kultura sok esetben szefiesen egym6sra 6piil, mely a v6ros
sok |vszS,zados tort6nelmi hagyomdnyaibol is kovetkezrk. F,z a tlryhelyzet a tovibbiakban, hosszri
tiyon a vdros szimira igen sok lehet6s6get biztosithat.

A sokszinfs6get j6l szeml6lteti az,hogy V6c V6ros, vagy 
^z 

Onkorm6nyzat, illetve a Polgirmesteri
Hivatal az ut6bbi 17 6vben sok elismer6st kapott a kultirra, a sport, az es6lyegyenl6s6g, az id6sek
6s a csalidosok ell6tisinak szinvonala ok6n.

Az adotts6gok kozott kiemelendS az,hogy a magyarorszS,gTv6,rosok kozril V6con van a 8. legtobb
miieml6k. Ezek fenntartdsa, meg6v6sa a napi cinkorm6nyzati munka szerves r€sze; s6t a lehet6s6-
gek szerinti b6vit6se is.

Szrnt6n az er6ss1gek kozott kell rogziteni azt, hogy V6c ezer6ves egyhlzmegyei kozpont. Ennek a

t6nynek szilmtalan kultur6lis 6s mfiv6szeti vetiilete jelenik meg a v6ros 6let6ben (p6ld6ul: templo-
mok, s z obt ok, k6lv 6na, H 6tk6p olna, Vorosh6z, ll.d6i^ napi bricsri).
A katolikus egyh6,z mfikodteti a virosban az Apor Vilmos F6iskol6t, melynek 16te tov6bb er6siti
Vdc iskolajelleg6t.

A v6rosi mriv6szeti 6s idegenforgalmi jellegfi rendezv6nyek koziil otsz6gosan is egyre rnk6bb ismer-
tek: a Vici Virosi Vigalom, aTavaszr Fesztiv6l, aYiciNydr, az Oszi Mriv6szeti Hetek, aYiroshizi
Est6k, aF6t6i zen6s est6k, a Dunakanyarszinhiz el6adisai, a Gregoridn Fesztivil6s a templomi
hangversenyek.

A v6ros nemzetkozi megismertet6s6t, valamint a hirnev6nek novel6s6t szolglljik a testv6rv6rosi
(DeuilJa-Barre, Donaueschingen, Givatayim, Ipolys6g, Jirvenpdd, M6ritolgyes, Otrokovice, Sa-

river, Sz6kelyudvarhely, T6cs6, Zavradzl<te), illetve egyiittmrSkod6si (Yudhonjo) kapcsolatok.

17



Az idegenforgalmi adottsigainkban rejl5 es6lyeink koziil kev6ss6 kihaszn6hak a vizitwrizmushoz 6s
az ahhoz kapcsol6d6k. A Duna r6v6n az eddigiekn6l 6l6nkebb nenzetkozi osszekottet6seket le-
hetne kialakitari, anndl is ink6bb, mivel a 8 Duna menti 6llamb6l csak 2 nem tagja azEIJ-nak.
Nagyot lendithet telepril6srink tomegsport6let6ben az,ha a ,,Yizifrilra meg6llohely 6pit6se V6con"
t6rgy'tr VEKOP projekt keret6ben elk6szril a cs6nakh6z,mely a dunai kajakos 6s evez5s turist6k
ig6nyeit fogja kiszolg6lni.

A folyamatosan 6ptl5 ker6kp6rut h6l6zzt rlv6n a v6ros rijfajta idegenforgalmi kapcsolatrendszerbe
keriilhet. Ez kiilonosen akkor igaz, ha a jov5ben a bicildiutak sz6ma 6s hosszris6ga nem csak a
virosunkban, hanem akomyez6 6s a r6gi6hoz tafioz6 telepiil6seken (illetve az lpoly jobb partj6n
is) m6g sz6mottev5en megn6, tov6bb6, megval6sul a V6c-Godoll6 nyomvonal (bele6rtve ennek a

hawani kieg6szit6st is).

A klasszikus o.uiz6k sz6m6ra is kedvez6 lehet5s6get ad a v6ros fekv6se: YS,chat6,riban van a Na-
sz6ly hegy (a speci6lisan kialakitott tancisv6nnyeD, a v6rost6l nem messze teriilnek el a Borzsciny, a

Cserh6t 6s a Pilis hegys6gek.

A v6ros vonzerei6t noveli az elismert sport6lete. V6con jelenleg 30-nii tobb sportegyesiilet mriko-
dik, kb. 3 ezer igazolt vetsenyz6vel. Az fgynevezett ,,kiemelt sport6gak" kozril a n6i k6zilabda csa-
pat - imm6t 19 6ve megszakitils n6lkiil - szerepel az NB I-ben 6s 

f 
elenleg a f6ffr szakilgis ebben az

osztllyban versenyez. Az egylni sportok kozi.il sok 6vtizedes hagyominya .vafl 
^ 

kaiak-kenunak (az
egyesiilet olimpiai bainokokat nevelt) 6s az evez€snek (a klubban vil6gbajnokok versenyeztek).

Yic a legnagyobb hagyom6nyokkal bir6 maryar v6rosok koz6. tatozik. Ennek term6szetesen igen
sok el6nye van,6m k6ts6gtelentil h6tr6nyok is sz6rmaznak ebb6l. Az egyik tlyen az,hogy az 6vsz6-
zados kor6 koz6piileteken 6s mag6nh6zakon,valamint az utcikon 6s tereken sok esetben nem csak
a tort6nelmi patina, hanem a gondozaians6,g6s az 6lTagroml6s is megjelenik. T6nyk6nt kell kezelni
azt,hogy - ttzmrlhirdos nagys6grendri fort6s hi6ny6ban - 6tfogo, mindenre kiterjed5 virosrekonsr-
rukci6ra nincs es6ly, csup6n egyes r6szek felijitas6ra.
A ciklus folyamdn igen )elent6 idegenforgalmi attrakci6s fejleszt6s tort6nhet, ha berndul a ,,Barokk
belv6ros 6s a Mrizeumnegyed" ptojekt. Ennek r6v6n av6roskozpont n6h6ny r6gi 6prilete megriiulna
6s m6s funkci6t kapna, valamint meg6piilhetne a mrizeum is.

Nem csak az lvszdzados, tort6nelmi l6tesitm6nyek 6s h6zak jelentenek v6rossz6p6szeti probl6m6t,
hanem legal6bb ilyen srillyal jelentkeznek a lak6telepek felirjit6s6val kapcsolatos ig6nyek. Az elrnilt
rendszerben 6ptilt, m6ta mdr elar,'ult technol6giai megold6sokat felvonultat6 panelh 6.zak iltfogo mi-
n5s6gi lavitasa elengedhetetlen, krilonosefl 

^z 
energiaracionalu,6l6s miatt. A panelprogram osszetett

igy az 6pit6szeti r6sz mellett tafiaknaz zoldteriileti, kozleked6si 6s t6rsadalomszociol6giai l,onat-
koz6sokat is.

Az 6vekkel ezel6tt indult F6utca-F6t6r programban megrijult a belv6ros nagy rlsze, 6m az tlyen

l.U.g" virosrehabrht6,cio nem 6rintette V6c m6s korzeteit. Egy6rtelmri vesz6lyk6nt rogzithet6, hogy

- a jelent5s min5s6gi kiilonbs6gek okin - a v6tosr6,szek term6szetes osszhangja megbomolhat;
nagy ellentmond6s keletkezhet az elegilns 6s a kev6sb6 fenntartott helyek kozott. Ez ut6bbiakn6l
megindulhat a lepusztul6s fti.ilonosen, ha olyan ingadanokr6l van sz6, melyekre az onkormlnyzat
nem tud kozveden hat6st gyakorolni). Nyilv6nval6an tobb ciklust 6t:vel6 programot olel fel a v6-
rosr6szek kozotti harm6nia megteremt6se; kiilonosen bele6rtve ebbe az egyes teniletek kozpontja-
inak kialakit6s6t, fejleszt6s6t.
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A komyezeti probl6mik kozott tovibbta is az egyik f5 gondot a hullad6kgazdilkod6s jelenti. Ezen
beltil 6get6 gondot okoz az illeg6lis letak6sok megel5z6se. Emellett onkorm6nyzat sz6ndlk 

^ 
sze-

lektiv hullad6kgyrijt6 szigetek szim6nakb6vit6se (6s ezek ellen6rz6se t6digyel6 kamer6kkal),ahdz-
hoz men6 szelektiv hullad6kgyfijt6s bevezet6se, a z6ld hullad6k komposzt6lilsinak cisztonz6se.

Hosszri t6von helyi szinten is foglalkoznunk kell a klimavilltozi.s negativ hatisaival6s azok lehets6-
ges megel6z6s6vel, kiv6d6s6vel,yagy a kovetkezm6nyek tompit6s6val. Az ezzelkapcsolatos orsz6,-

gos vagy teri.ileti ptogramokban az Onkorminy zat r6.szt vesz.
A most kirobbant vrlilgjlrvdny apropojin is halaszthatadanul szriks6gess6 v6lik a glob6lis, a regio-
n6lrs 6s a helyi cselekv6sek cisszehangol6sa. Emellett pedig az Onkormanyzat szerepel vlllal av6,ci
lakoss6g klima- 6s eg6szs 6gtudatos 6letm6dj 6nak kialakitds6rban.

lV /4. Onkormdnyz^ti szefriezeti h6tt6r

Hosszf 6vtizedeken keteszni{ poziav p6ldak6nt lehetett bemutatni aviros j6l struktur6ltht6zm€.-
nyi rendszer6t, mely alkalmas volt megfelel5 szinvonalon ellitni a kotelez6 onkorminyzaa felada-
tokat 6s emellett sok olyan c6lnak is megfelelt, melyek kiszolg6l6sa nem tartozott az alapelv6r6sok
koz6..

A megl6v6 szervezeit berendezked6s - az onkorm6nyzai rendszer tot6lis iltalakitisa miatt - gene-
r6lis an v illtozott 201 2 / 20 13 -ban.

A klasszikus alapfeladatokat ell6t6 int6zm6nyeink koz6 tartozik a 3 bolcs5d6nk, melyek hosszrit6ni
fenntart6sa elemi 6tdek. Mellettiik m6g sziiks6glet mutatkozik egy riiabb ilyen lellegfi rnt6zm6ny
meg6pit6s6re, hiszen a jelenlegiekben 100 o/o-os a kapacit6skihaszn6ltsig,6s a de6kviri r6sz e szem-
pontb6l ellitatlan teriilet. A Bauer utcai bolcs6de rendszerbe6ll6sa a szoci6lis hil6 tov6bbi kitelje-
sed6s6t is jelenti: a vdrosban 616 fntal munkav6llalok gondjai egy r6sz6nek megoldisit segiti a kis-
gyermekrik szinvonalas bolcs6dei elhelyez6s e.

Az Onkotmilnyzatnak 11 ovodilja van. Meg kell jegyezni, hogy mig a bolcs6d6k eset6ben a v6ros-
ban csak cinkorminyzattrnt|.zmlnyek mfikodnek, addig az ovodiknil m6g 3 egyhizi,illetve alapit-
v6nyi is l'an, am - 6vente v6ltoz6 arinybtn - a vici osszes ell6tott 80-85 o/o-a az 6vodiinkban van
beiratva. Az onkormlnyzatt f6r5helyek kihaszndltsiga igen magas: 80-88 %-os (de m6g igy is el-
marad a bolcs 6dei kapacit6,sn6l tap asz talhat6 telj es lefedetts 6g6t6l) .

A koznevel6si int6zm6nyek vonatkozdsilban az Onkormdnyzatnak mfikodtet6si 6s 6tkeztet6si fel-
adatai vannak, melyeket a Gazdasigp Hivatal l6t el, mivel a szem6ly1, tirgy, technikai felt6telek itt
6llnak rendelkez6src. 2073. lantdr 1-j6t6l az |tvltebe keriil6 koznevel6si int6zm6nyeknek megszrint
az onill6 kolts6gvet6si szerv st6tuszuk 6s jogl szem6lyis6ggel tendelkez6 szerrezett egys6gk6nt v61-

tak a I(lebelsberg Int|.zmlnyfenntart6 I(ozpont r6szeiv6. A KLIK illlomdnyiba keniltek a pedag6-
gus, valamint a nevel6 6s oktat6 munk6t kcizvedenril segit6 munkakorokben foglalkozt^tottk6zal-
kalmazottak Az 6rintett int6zm6nyek technikai dolgoz6i pedig a Gazdasdgi Hivataln6l vannak to-
vibb alkalmazva.
A fent leirt int6zked6sek alapiiln az 5 6ltal6nos iskolink, tov6bbd a zeneiskola mfikodtet6se az On-
korminyzatndl maradt, csakrigy, mint a Mad6ch Gimn6zium6. (A koz6pfokri int6zm6nyek koztil a

Botonkay, az I. G6za 6s a Bemith iskol6k teljesen a I(III(-hez, illetve a reform6tus egyhizhoz
keriiltek.)
A koznevel6si int6zm6nyeink mrikodtet6ssel osszefiigg6sben az Onkormdnyzatotjelenleg az 6tkez-
tet6ssel osszefrigg6sben j elennek meg kolts6gek.
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A szoci6lis ell6t6rendszer megfelel6 szinvonalon 6ll az ig6nybe vev6inek a rendelkez6s6re:
- A Bolcs6d6k 6s Fogyat6kosok Int6zm6nye a nev6ben is jelzett kett5s feladatot l6tja el.
- A Szoci6[is Szolg6ltatisok H6za r6v6n kis6rli meg az onkormdnyzat a v6rosi,,szoci6lis

h6l5" kialakitilsdt: az elesettek, betegek, egyediil6llok, oregek segit6s6t.
- Az ld6sek Otthona 6s I{ubj6ban k6tir6nyri lehet6s6g van a gondozortak elliltisra: teljes-

korfien (3 6ptiLletben bennlak6sos form6ban) illetve napkozbeni rendszerb en. Ehhez az
int6zm6nyh ez tartoztk a hajllktalanszdlT6 izemeltet6se is (ahol 1 5 f5 ell6t6s 6ra van mod).

- A V6ci Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti I(ozpont a legrijabb int6zm6nyiink: torv6nyi el6ir6s alap-

i6n a j6r6si sz6khely onkorm6nyzatoknak 2076. janudr 7-t6l kcitelez6 mfikodtetnie ilyen
int6zm6nyt. Munk6j6ban a csal6dsegit6s 6s a gyermekj6l6ti szolg6ltatils rntegrikan jelenik
meg.

Az trtl.zmlnyrendszeriinknek vannak olyan szervezetei, melyek nem felt6tlenril alapfeladatokat l6t-
nak el, de l6nikkel, az ilItalukv6.gzett munk6val6s szolg6ltat6saikkal szebb6, k6nyelmesebb6, 6lhe-
t6bb6 v6ltk a v6ros. R6gi elv az,hogy a kozmrivel6d6s 6piti a telepiil6s polg6rainak idenut6s6t, egy-
ben fontos t6nyez6ie a v6rosi trndzs alal<ttl,sinak A kultura szolg6\a az 6letmin6s6g emelked6s6t 6s
hozz6jdnl a turisztikai 6s region6lis vonzer6 noveked6s6hez.

- A Mad6ch Imre Mffvel6d6si I(ozpont tendezv6nyei sokszor orsz6gos 6rdekl6d6st v6lta-
nak ki. A l6togat6k sz6ma 6vente megkozeliti a 350 ezret. Ah6zban mrikod6 mriv6szeti
csoportok, egyesiiletek szdma tobb mint 30.

- A V6rosi Lev6ltdr l6te onmag6ban is kuri6zum, hiszen nem megyesz6khelyen van ez az
tnt6.zm6ny, melyben a v6rosnak 6s korny6k6nek sok 6vsz6,zados multjit lehet kutatni.

- A Tragor lgn6,cMizeumban m6r jelenleg is van egy igen sz6les kozons6get vonz6 atrrak-
ci6 (N4emento Mori ki6llit6s), 6m a vdrhat6 turisztikai fejleszt6s alaposan fellenditheti en-
nekaz int6zm6nynek az ismert6g6t.

- A Katona Lajos I(onyvt6r nem csup6n a klasszikusnak mondhat6 konyvt6ri tev6kenys6get
folytatja, hanem enn6l sz6lesebb szolgiltat6st is nyujt: a hangtlnal, valamint rendezv6-
nyek, konferenci6k, ki6llit6sok szeryez6s6vel 6s feL:6ttk6pz6ss el is.

- A Tourinform Idegenforgalmi Iroda a V6cot megismerni akar6knak ni.ujt tobbfajta lehe-
t5s6get, csakrigy mint a helyieknek a m6s teleptil6sek programjaib an val6 r6szv6telre.

- A Dunakanyar Szinh|znak a v6ci 6s a t6rs6gi kultur6lis 6letben betoltott hely6t 6s szerep6t
riira kell fogalmazm (figyelembe v6ve a vonatkoz6 jogszab6lyi v6ltoz6sokat is).

A szervezeti rendszerrel osszefiigg6sben kiemelten foglalkozni kell az Onkormdnyzat- kozvetlen
vagy kozvetett - 100 %-os tulajdon6ban 16v6 c6geinek a mfikod6s6vel (V6ci V6rosfejleszt6 I(ft,
Y6'ct^tivh6I{ft, V6ci Sport I(ozhaszni Nonprofit I(ft, V6ci Y6rosrm6,zs Nonprofit I(ft, V6ci Hul-
lad6kgazd6lkod6si I(ft, Dunakanyar Sznhdz Ifft.). E gazdasdgp t6rsas6gok tev6kenys6g6hez az On-
korm|nyzat 6ves szinten tobb mint t milli6rd forinttal 16rul hozz6,. Nyilv6nval6, hogy az ilha\uk
v6.gzett munka a v6rosiizemeltet6sben elengedheteden 6s kozvedeniil szolgillia a lakoss6gi ig6nye-
ket, elv6r6sokat. Mindezzel egyritt eseti.ikben is elengedheteden a hat6kony munkav6gz6s; a vdrosi
kozplnzek felhasznil6sa minden esetben a ,,16 gazda m6d16ra" tort6nhet.

V. Tervek. Drosramok

Sokadszor ism6teljiik, hogy a jelen gazdas6,9rprogramot ugyan a hamarosan bekoszon6 v6ls6g tu-
dat6ban fogaknazztk meg, 6m mivel ennek nem ismerjiik a kezel6si modj6t 6s az Onkorm6ny-
zatahirll6 negativ kovetkezm6nyeit, tov6bb6 akruis hosszris6g6t sem, ez6rta,,norm6l6llapoto-
kat" vessziik alapnak 6s ere terveziink. Tessziik ezt az6fi is, mert rem6lhet5en el5bb-ut6bb rijra-
rndul a gazdasilg 6s helyre6ll az a feltltebendszer, melyben elkezdhetjiik a t6vlatos c6lok megval6-
sit6s6t. Emellett pedig az ts rg z, hogy a megielolt fejleszt6sek j6 r6.sze ciklusokat itivel (r6szben a

p6nzrigyi forr6sok szrikoss6ge, m6sr6szt pedig a rendelkez6src 61lo id6 rovids6ge miatt). Erre j6
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p6lda az, hogy a kcivetkez5 fejezetekben sok olyan elk6pzel6sr6l sz6 lesz, mely az 5 6wel ezel5tti
programnak is r6sze volt.

Y /1. Gazddlkodis

A III/3. fejezetben m6r bemutattuk, hogy az Onkorm6nyzat murrkij6ban napi szinten 6s hossz6-
t6von is els6dleges szempont az egyensflyi gazd6lkod6s. Ez a bev6telekkel ar6nyos kiad6si szerke-
zetet,elent,igy, hogy kozben a mrikod6si 6s fejleszt6si t6telek ar6nyos felhaszt6l6s6val lehet6 viljon
a vagvon novel6se is.

Alig van olyan testirleti vagy bizotts6gi hatirozat, mely valamilyen m6don - ak6r kozvetlentil avagy
6tt6telesen - ne kapcsol6dna a kolts6gvet6shez, a v6ros tulajdoni elemeinek gyarapod6sdhoz vagy
csokken6s6hez. A ciklus sot6n els6dlegesen kovetend6 c6l, hogy 

^z 
egyes dont6sekn6l folyamatosan

szem el6tt kell tatani a gazd6lkod6s egyensrilyinakrg6ny6t, melyet osszhangba kell hozni a feilesz-
t6s, fejl6d6s kovetelm6nyeivel.

A tov6bbi kovetend6 6t kilelol6sekor az Onkormdnyzat abban a tekintetben nincs konnpi helyzet-
ben, hogy nem lehet nlhiny olyan egyszerfi, egyben flagyon hat6sos m6dszert, illewe dont6st alkal-
maznr, melyek r6v6n egycsap6sra ftnansztozhatovl.villik az Onkorm6nyzatminden egyes elk6pze-
l6se. Ezt al|timasztla az,hogy az 6ves kolts6gvet6seinkben viszonylag kicsi a sajit elhatdrozisb6l
elkolthet6 hinyad.
Mindemiatt kiemelked5en fontos a pLlyLzatt lehet6s6gek maxim6lis kihaszn6lisa. Ennek biztosit6,-
sinak szind6kival - mint azt a IY f 1.. fejezetben jelezti.ik - a hrvatah szenrezeten beliil l6trehoztuk
a fejleszt6si osztilyt.

A bev6telek novel6s6nek egyik lehets6ges ritja az onkorminyzau ad6k novel6se volna, 6m ebben
most is - 6s a v61s6g alatt azt6n ha*ilnyozottafl - g6tat szab a lakoss6g 6s a v6llalkoz6sok anyagi
helyzete.

V6con jelenleg hatfajta ad6 kivet6s6re van m6d.
A III/3. fejezetben m6t bemutathtk az ipar$zlsi ad6nak a kolts6gvet6siinkben meghatarcz6 volt,it.
Ennek m6rt6ke a torv6nyi maximumon van: 2 o/o-os. A vonatkoz6 onkorm6nyzaa rendelet 6ltal
teremtett kedvezm6ny viszonylag csek6ly, ebb6l kovetkez6en 6ves szinten 10 mi11i6 Ft alattt az az

cisszeg, amely e mentess6g miatt nem kenil felsz6mitasra.
A v6tosban szint6n 6vtizedes mriltja van a mag6nszem6lyek kommun6lis ad6j6nak. Itt az ad6m6rt6k
2016. ota 20.000 Ft, mely t6tel elmarad a kir6hat6 30.161forintos lehets6ges maximumt6l. Az idei
kolts6gvet6sben 250 milli6 fodnt a tewezett bev6tel.
Epitm6nyadot2070. 6ta alkaknaz az Onkorminyzatavilllalkozilsok eset6ben; a m6rt6k 800 Ft/m2,
a lehets6ges 7.951, Ft/m'-tel szember,. Az ad6tfugyakra vonatkoz6 kiterieszt6s miatt 2019-t6l az

addigin6l magasabb a kolts6gvet6siinkbe befoly6 osszeg (az rdet terv: 480 milli6 forinQ.
Szint6n rijnak tekinthet6 a 2012-t6l bevezetett idegenforgalmi ad6, mely viszonylag jelent6ktelen
(varhat6an 6,2 milli6 Ft) lesz. Itt a 800 Ft/nap torv6nyi lehet6s6ggel szemben alkalmazott m6r6k:
300 Ftlnap.
Telekad6ra ez 6vben 65 milli6 forint a bev6teli el6bdnyzat. Ez az ad6nem a l<lhasznillatlan 6s bel-
teri.ileti v6l7alkoz6sr telkek ut6n keriil felszimit6sra 200 Ft/mz normival (a lehets6ge s 354 Ft/m2-
rel szemben).
A g6pjirmriad6t magasabb tendf iogszabily hatirozza meg, illetve azt 1s, hogy abb6l az eln:,alt
6vekben 40 o/o maradt az OnkormilnyzatnilL Oli"t m6r irtuk, 2020-bat a v6rhat6anbe6rkez6 115
milli6 forintot az 6lfam elveszi.)

Szolni kell az adofrzetlsi fegyelemr6l: a 20 ezret megkozelit5 szdmi adoalany egy r6sze nem teljesiti
a kotelezetts6g6t (igy az ad6 mintegy 30 o/r-a h6tral6knak tekinthet6). Az ad6sokkal szember az
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ut6bbi 6vekben egyre szigorubban l6piink fel 6s igy el6rtirk, hogy folyamatosan csokken6 m6rt6kff
a be nem ftzetett ad5kb6l megl6v6 kintl6v6s6g.

Osszess6g6ben meg6llapithat6, hogy a kolts6gvet6si egyensrily t - a virhat6an hamarosan kialakul6
teh6.z gazdas6gs-t6rsadalmi helyzetben - nem lehet ad6emel6ssel biztositani.
Sokkal rnk6bb sziiks6ges az onkorminyzatt tev6kenys6gek hat6konys6gi szempontb6l tort6nti
elemz6se 6s ezt kovet5en a feleslegek felszimol6s a, a gazdasigosabb megold6sok alkalmazisa.

Y /2.Yhtosfeileszt6s

A 2015-2019-es gazdas6gi program sok olyan fejleszt6si elk6pzel6st meghat6rozott, melynek meg-
val6sul6s6ra nem keriilt sor. (Ezekben n6h6nyszor kiils5, m6skor pedig egy6rtelmfien bels6 okok
litszottak szerepet.) A c6lok egy r6.sze m6g ma is aktu6lis, 6s a megval6sul6s6ban bizva itt keri.ilnek
rogzit6sre azok az onkorminyzaa szdndlkok, amelyeket a k6pvisel6-testiiletnek a dont6sein6l c6l-
szerfi hgyelembe kell vennie.

A tovibbiakban k6t rlsztebontva jelenitink meg a 2020-2024-es c6lokat. El6szor azokata t6teleket
vessziik sorra, melyek m6r 

^z 
ezt mege\6z6 ciklusprogramban is szerepeltek 6s m6g most is aktu6-

lisak, maid pedig azokat, melyek a jelen szind6kokattakarjdk6s a,,Ydc megijul" jelsz6hoz kap-
csolhat6k.

Y /2.a.Athriz6d6 c6lok

A virosi utak feliriit6sdra az elmult 6vekben 16r6.szt csak pdlydzati forrisokb6l jutott ptnz, 6m ez
nem volt elegend6 azok megfelel6 min6s6g6nek biztosit6s6ra. I(iilonosen a kiiltertileti utak tekonst-
rukci6i a halas zthatatJan.

A v6ci t6rs6g 6s a teljes Dunakanyat kozleked6s6nek megoldand6 gondja az 6szak-d6li ir6ny'u f5utak
6s a Duna k6t pattia kozotti kozriti kapcsolat hrilnyi,},ol kovetkezik. A foly6 k6t oldala kozotti osz-
szekottet6st jelenleg a kompkcizleked6s biztositja. A vdci Duna-hid 6vtizedes ig6nyk6nt jelenik meg,
hiszen ezzel olyan kozriti kapcsolat ionne l6tre, amely a v6ros vonz6skorzet6nek ig6nyei melletr a
Dunakanya r forgalmit is szolgilni, illeszkedve az orszS"gos h6l6zatokhoz.
Amennyiben a v6ros mellett hid 6piilne, irgy eleve rijragondolhat6 volna a kompnak a jelenlegi
hely6r5l val6 6tkolto ztetese, illetve az rij funkci 6i6nak megtal6l6sa. (A kikot6nek a v6roskozpontb6l
val6 6thelyez6se akkor is megold6sravilro t€ma,ha nem 6piil meg hid.)
A Dunakanyar d6li kapuv6rosa nemzetkozi kikot5 n6lki.il nehezen k6pzelhet6 el. Ennek megrerem-
t6se a Duna program kiemelt c6lja.

A Duna-parti EUROVELO ker6kp6rut fejleszt6s6vel egyidejrileg abba be kell kotni a helyi ker6k-
p6rnt-h6lozat mdr megl6v6 elemeit, 6s igy l6treyohet De6kv6r 6s Als6v6ros bekapcsol6sa is e rend-
szerbe. A de6kv6ri kapcsolatok kialakit6s6n6laz iszalidrS,csatlakozisra felfrizhet6 aY6c-fels6 vasriti
meg6ll6, illetve azlskolavdtos is, migaz als6v6rosi nyomvonalra az als6vdrosi,,intermod6lis" cso-
m6pont kothet6.

Onkorm6nyzatt feladat a helyi tomegkozleked6s fejles zt6se. Az 6vtizedek 6ta mrikodtetett rendszer
feltilvizsg6lata szorul. A busz6llom6ny rgen elavult, az izemeltet6si kolts6g pedig nagyon magas.
Ui kozponti busz6llom6s kialakitds6val a helyi 6s a helykozi tomegkozleked6si rendszer a jelenlegi-
n61 jobban osszekapcsolhat6 volna.

A v6roskozpont revitalizdcioI. tsll/1. i.itemeinek (aF6t6r 6s a F6utca egy r6sz6nek) elk6sziilt6vel,
illetve a vasft6llom6s 6s komy6k6nek fejleszt6s6vel e teriiletek megrijultak, fel6rt6kel6dtek. A k6t
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fejleszt6si teri.ilet kozott azonbat, a Cs6nyi korut 6s a vasft kozotti teri.i{etr6sz megrijul6sa (a F6utca-
F6t6r program kcivetkez6ll/2. iitem6ben) m6gv6ntmagdra. A fejleszt6ssel szorosan cisszefiigg -
6s ezzel egyidejrileg megtot6nhet - tobb fejleszt6s is:

- buszp6lyaudvar ilthely ez6.se

- Seniot tomb rendez6se
- Naszily it2. szdmi f6ritba tort6n6 bekot6se
- rend6rs6g tomb rendez6se.

A vd,roskozpont revitaliziciohoz kothet6en a ,,Belv6ros 6s Mrizeumnegyed fejleszt6s" projektben
tovibb kell folytatni a M6rcius 15. t6ren 16v6, tulnyom6an mrieml6ki v6detts6g alatt6176 6piiletek
felujitisit.

V6c ielenlegi telepiil6sszetkezete hfien tiikrozi 6s 6rzi fejl6d6s6nek, szerves noveked6s6nek egyes

6llom6sait. A v6rosfejleszt6si koncepci6ban megfogalmazott c61a v6rosr6szi ontudat, az emberek
idetat6s6rz6s6nek az er6sit1se. Ennek fontos eszkoze az alkozpontok ,,f6tereinek" ki6pit6se, ha-
sonl6an a M6rcius 15. t|rhez 6s az ahhoz kapcsol6d6 teriiletekhez. A k6pvisel6-testiilet hivatalosan
is lehatirolta a v6,.rost6szeket, 6s kijelolte a kozpontokat. Az els6 komyezetrendez6si terv a I(ilvin
utca 6s korny6k6nek fehijitis6ra k6sziilt el. A tervez6st folytatni kell, illetve el kell kezdeni a megya-
l6sit6st is.

Onkorm6nyzaa feladat a helyi 6pit6szeti 6s r6g6szeti oroks6g v6delme, fehijit6sa 6s tovibbfeilesz-
t6se: a mrieml6k 6s helyi v6dett 6piiletek feliiitisa vagy ennek tdmogatdsa, illetve hasznosit6sa, a

v6dett szobrok karbantartisa, i.itemezett restau6l6sa. I(iemelt c6l a v6rteriilet fejleszt6se, komye-
zetrendez6se is.

Kiemelt helyen 16v6 v6rosi 6piiletegyiittesek viLrnak fehijitisra, funkci6iuk megtal6l6s6ra,6s ezzel
szint6n foglalkozni kell a v6rosfejleszt6s kapcs6n:

- Yirosbdza melletti tomb - irgalmas rendi k6rh6z
- Testv6rv6rosok hdza 6s prac
- koz6pkod pinc6k
- I(aracs Ter6.z Koll6gium 6piilete
- borton tomb
- a volt rend6rs6g 6s strand tombje

A virtenilet fejleszt6s6vel szorosan osszefiigg a vir alattt t6rs6g, a Duna-part fejleszt6se is. Ezen
belril a d6h. szakasz (a ,,Duna-park") rendez6s6vel m6d nyilna av6,ci Duna-part egy jelent6s nagy-
s6gri elhanyagolt tertilet6nek sz6pp6, 6lhet6v6 t6tel6te. A leend6 park f6 egys6gei: els5dlegesen a

ferences templom alatt kialakitand6 rendezv6nyt6r (a mogottes teriilet r6szleges rendez6s6vel), m6-
sodsorban a sz6mos szabadid6s l6tesitm6nyt felf$26 d6li gyalogostengely, harmadsorban pedig a

kett6 kozt eltenil6 ligetes zoldfeliilet. A proiekt c6lja egyr6sz16l ezen t6rc6g szerves kapcsolal6nak
megteremt6se a tetm6szetv6delmi tedilettel, m6sr6szt olyan kozparki funkci6k biztosit6sa a (meg-
l6v6k b6vit6sek6nt), melyek r6v6n a virosi zoldfeliilet jelent5sen novelhet6,
A ,,Cs6nakhiz" pro)ekt megval6sitdsa r6v6n pedig rij aspektussal b6vtilnek a lehet6s6gek: avizitir-
izmus6val.

A Duna-park meg6pit6s6vel pithuzamosan felmeri.il 2 T.iget tajrchabthti,ci6jinak ig6nye, ann6l is
inkibb, mert e tertilet tekre6ci6s c|lilitogatisa - a kozhasznilla(t zoldfeliileti rendeltet6s6b6l ad6-
d6an, valamint a H6tk6polna miatt is - igen jelent5s.

A vdlros 6let6hez szervesen hozzdtartozlk a korz6z6s. A jelenlegi korz6 a v6ros teljes szakasz6n

tov6bbvezetend6. A megl6v6 szakaszon szebb, korszerfibb utcabritorok sziiks6gesek. A kisv6ci
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gyalogosr6s z l<talakitisa elodizhataian feladat. Kiemelt szempont a st6ci6k (Zenepavilo n, Orcz5"g-
ziszl6) rendszer6nek folytat6s a.

I(isv6con - kabinok 6s tusol6k telepit6s6vel - szabadsuand alakithat6 ki.

Erdekes szinfoltia lehet a Duna-partnak egy szilllodahajomegjelen6se csakrigy, mint egy jachtkikot6
meg6pit6se.

V6cott jelent5s a kavicsbinyilszat, mellyel osszefiigg6sben a visszamarad6 teriileteken tavak kiala-
kit6sa tot6nik, melyekn ek haszndlati m6d1a v6rosrendez6si k6rd6s. Ah^l b^n horgdszegyesriletek
mfikodnek e helyeken, de a tavakat rekre6ci6s parkk6nt is hasznositani lehetne: cs6nakdzdsi 6s f[ir-
d6si c6loka.

Virosfejleszt6si feladat a megl6v5 int6zm6nyek felfijit6sa, fejleszt6se is.
A Madich Imte Mrivel6d6si I(ozpont komplett telujit6,sira 6s a korny6k rendez6s6re volna szriks6g,
bele6rwe 

^z 
rntlzrr.erry melletti park megrijitilsitis.

A h6tom vS,ctkozgyiritem6ny: aKatona Lajos V6rosi I(onyvtir, aYiciLevlltilr 6s a Tragor Igndc
Mrizeum 6vek 6ta kozosen vesz r6szt a v6ros kultur6lis 6let6ben. A konywt6r 6piilete fehijit6sra
szorul, kcirnyezete (I-ovarda 6s korny6ke) pedig tov6bbi rendez6srev6r.

,,8 arrramez6s b eruh6z6s ban" megoldand6 probl6m6k:
- V6g6hid (lak6s6pit6si teriiletk6nt hasznosithat6)
- Forte 6s Mastetpiece Qak6s6pit6si teniletk6nt hasznosithat6) fontos kapcsol6d6 szempont

a Gomb6s patak rehabitt6"ci6ja, valamint az :irn. ipari g1,ujt6it 6wezet6.se a teriileten vagy
amellett)

- Huadis (ak6s 6pit6si teriiletk6nt haszno sithat6)
- C telep (I-ogisztikai kcizpont, illetve rukt6rbilzis l6tesit6se a hasznosit6,s h6nya. Jelenleg

kusza ,,b6d6 v6ros" van a teriilet"rr. At kell 6prilnie, hiszen egyft,szt az iskolav6ros szom-
sz6.ds6'ggban van, m6sr6szt itt ,,kezd5dik" a v6ros, tehdt egyfajta kapuk6nt is funkcionil.)

- GE elhagyott teriilete.

A Hirad6 laktanya2Shektdr nagys6gri. A hat6lyos rendez6si terv szerint ez a teriilet avdros egyetlen
jelent5s fejleszt6si r6nya. A projekt c6lia: e t6rs6g szerves kapcsolatinak megteremt6se a v6rossal,
egyben az 6szal<t v6rosrr3sz kozleked6s6nek megold6sa (a rendez6si terv szerint). A feileszt6si r6ny:
komplex szoci6lis, kulturilis 6s szolg6ltat6 kozpont l6ttehoz6,sa.

Nem fejez6dott m6g be az iskolaviros teljes ki6pit6se; szi.iks6ges m6g ott tov6bbi teriiletek meg-
szerzlse, kisaj6tit6sa, ingadanok v6sirl6sa, kiszolgil6 6s rij l6tesitm6nyek kialakit6sa: ,,iskolav6ros
kapuia", versenyuszoda, edz6terem, bolt, posta, stb. N6knlozheteden a t6tendez6s 6s fontos fel-
adat a tertilet szerves kapcsolat6nak megteremt6se a Dun6val. Egyel6re nem teljesen megoldott e

v6rosr6szben a kozleked6s: hi6nyzik a V6c-fels5 vasriti meg6ll6 6s emellett c6lk6nt megielenik a l6gy
kozleked6si m6dok fter6kp6ros, gyalogos) bekapcsol6sa.

A r6gi vlsirtlr egy srirrin lakott teriilet kozel6ben van,6s a funkci6ja zavarja a lak6k nyugalm6t. A
teriiletb6l sport- 6s szabadid6kozpont alakul ki. A rendez6si terv kijelolte av6sdtt6r rij hely6t. F-zzel
osszefligg6sben kiemelten fontos kapcsol6d6 elem volna a kilon szintri vasriti-kozriti osszekottet6s
biztositdsa.

A v6ros kozmfell6totts6ga megfelel5 szinvonahi.
koncepci6 elk6szit6se, melyben kiemelt szerepet
lehet5s6geinek vizsg6lata.

Ezzel egyiitt is elod6zhatat)an az inftastruktur6lis
kell kapjon a megrijulci energiafajtdk felhaszn6ldsi
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A panelprogramot az eddigin6l intenzivebben kell folytatni. Ennek sor6n - helyzetelemzls c6l)itb6l

- h6f6nyk6pes elj6r6ssal 6t kell vizsg6lni az osszes panel lak6tombot, illetve fontos tanulm6nyozni
azt is, hol vannak g6p6szeti probl6m6k. Az ossze nem 616 m6don 6piilt tomboket utc6sitani kell,
illetve meg kell oldani a gardzsprobl6m6t, a zoldteriiletek fenntart6s6t.

Napjainkban Magyarorszdgon )elent6s etd6sit6si torekv6seket figyelhetiink meg. A kapcsol6d6 elv
szetint: ,,Ne a viros nciveked)en az etd6ben, hanem az erd6 a v6rosban". A vonatkoz6 feileszt6si
programokban nem csak az erd6kr61, hanem a telepiil6seken 6tvezet6 fasorokr6l, vasrit melletti
r.6d6s6vokr6l is sz6 val. Ez a projekt Vicon is sikeresen volna alkalmazhat6.
Ezzelaz riggyel pirhuzamosan futhat a zoldptogtam, melynek f6 osszetev6i: a v6rosi parkok re-
konstrukci6ja,:6jak 6pit6se Q<iemelten az rskolavirosban) 6s a ,,Vir6gos Vdc" mozgalom folytat6sa.

A vdros tenilet6n talillbato turistautak sz6ma igen jelent6snek mondhat6. Term6szetesen kiemelt
feladat a bakancsos, a ker6kp6ros, valamint a lovas ritvonalak kijelol6se, azok folyamatos javitlsa,
infrastrukturfi)Lnak feileszt6se. A megl6v6 tanosv6nyek karbantart6sa, valamint tov6bb6pit6se a vd-
ros csod6latos term6szeti kornyezet6nek megismer6s6t is szolg6lja.

Y/2.b. Uj c6lok

1. Elhet6bb v6ros
- az ritburkolatok folyamatos karbantattS.sa 6s aszfaltozi.sa
- az ak6r magassarkri cip5ben, babakocsival 6s kerekessz6kkel is i6rhat6 Sz6chenyi 6s Gor-

gey utca kialakit6sa
- a Mircius 15. t6ren az bgalmasrendi k6rhdz melletti teriilet rendbet6tele, a teljes F5t6r

megrijit6sa, 616v6 t6tele
- onkorm6nyzaulakisievnoks6g l6tehoz6sa. helyi b6tlak6s program beinditisa (amely se-

gpt: az alacsonyabb b6rrel rendelkez6 vilciak lakhatls6t)
- Als6v6ros 6s a Contitech kozott gyalogosi6rda ki6pit6se
- a piac fehijitisa 6s megkozelit6s6nek konnyit6se
-kozvtlig;tisbeilttisam |vszakoknak 6s napszakoknak (sot6ted6snek) megfelel6en
- a vasit6llom6snak 6s korny6k6nek rendbet6tele, rij parkol6helyek kialakf tdsa, az 6llomis

el6tti 6s a v6rosban egy6b helyeken l6v6 korforgalmak hasznillhatov6 t6tele
- az Iskolav6ros teriilet6nek rehabilit6l6,sa, az iskolaigazgat6k bevonisival
- Civil h6,zllluehozisa: av6ci civil szeryezetek, ifjrisigi csoportok, nyugdijas klubok szilmira

kozoss6gi hely kialakit6sa
- a Madich Imre Mrivel6d6si I(ozpont bnf6j6nek a hozzd tartoz6 kihaszn6lad^fl ter^szot7

val6 kib6vit6se, vend6 gliltis cllji,},ol
- minden v6rosr6szbefl - az ott lak6k bevon6sival - Kis V6roskozpont kialakitisa
- a kiilteriileti g1di t6utak leaszfaltozisa

2. Csal6dbardtviros
- minden v6ci 6vod6ban 6s bolcs6d6ben tornaszoba kialakit6sa
- az ovod6k, bolcs6d6k szigetel6se, kifest6se
- a De61<v6,tr f6t6.ri 16tszot6r b6vit6se, kozvtTl,gitds6nak fejleszt6se, nyilv6nos WC kialakit6sa
- az als6virosi, a deikvdi 6.s a kisv6ci jdtsz6terek fel,6jitl,sa

- a Duna-paton)itsz6t6r b6vit6s, 6s ,mezidibas park" kialakit6sa
- Deikv6ron a Lidl Lruhiz mogott j6tsz6t6r kialakit6sa, f6sit6ssal egybekowe
- Gy6gyito Ovoda Program - 6voda az id6sotthonban kialakit6sa
- a Posta park b6kis kutj6nak megjavitisa, az ott)6v6 j6tsz6t6.r fejleszt6se
- h6tr6nyos helyzetti gyermekek sz|mdn tanoda mrikodtet6se, benne ingyenes nyelvokta-

t6ssal
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- kedvezm6nyes informatika tanfolyam nyugdija sok szilmira
- A V6rosbat6t OnkormilnyzatProgtam keret6ben minden 6vben egy alkalommalapolgir-

mester 6s a virosi k6pvisel6k meghivj6k az itiontanbekoltozott csal6dokat, hogy ismerj6k
meg a Yfu.oshiz6n zail6 munkit 6s a dolgoz6kat, majd egy v6rosn6z6 progtamot szervez-
nek sz6mukra

3. Zoldviros
- a Sz6chenyi utcu)apincseresznye fasor megment6se
- ezer fa telepit6se a lakoss6g iltal)avzsolt kozteri.iletekre, t6szben kozoss6gi faiiltet6s kere-

t6ben
- a Duna-part 6s a Liget fisit6sa
- a Liget, a H6tk6polna, aY6sdrt6r 6s a R6zsapark megfjitl,sa a helyi civil szervezetek 6s a

lakossig bevon6s6val
- az ilrt1ri tanosv6ny rendbehozatala
- a vir6gos v6ci l6pcs6k 6s a kiemelt kozteriiletek felvt6,goz6,sa
- a Duna-parti egybefiigg6 zoldteriilet megtart6sa, rendszeres gondozisa
- aYis6rt& rchabittillilsa, ahzszndlaton kiviiii teriilet beiiltet6se fd]rjrial
- ,,Tiszta leveg5t V6con is!" program kidolgoz6sa 6s megval6sit6.sa a kovetkez6 5 6vben (a

gyalogos 6s ker6kp6tos forgalom felt6teleinek kib5vit6se, 6s a lak6telepeken tobb zold
teriilet kialakit6sa)

4. T iszta, rendezett v6ros
- hullad6kudvar kialakit6sa
- szelektiv szem6tgy6jt6 ed6nyek rendbet6tele, :frik6zt szemetesek kihelyez6se a v6ros f6bb

pontiain
- az ritbukolatok javit6s a, folyamatos kdqizils
- a Budapesti f6irt aszfaltozisa
- a Zeneiskola el6tti kirt iizembehelyez6se
- az itpadk6k rendszeres takadt6sa
- a civil szem6tszed6 akci6k tdmogatisa az osszegfiitott szem6t elsz6l\t6sival, sziiks6g ese-

t6n eszkcizok kolcsonz6s6vel
- szem6tgyrijt6 ,,kommand6k" szervez6se (a ktilteriileten is)
- a megl6v6 v6rostakarit6 akci6k kib6vit6se

5. Sportos v6ros
- szabadstrand feileszt6s Kisv6con 6s Als6v6roson
- a ker6kp6rutak rendszeres karbantartdsa
- avici tomegsport kisz6lesit6se 6s a helyi sportegyesriletek t6mogat6sa
- a Rem6nys6g p6lya riji66pit6s6nek segit6se
- avici versenysport egyesiletek t6mogat6sa,az edz6si koriitm6nyeklavitisa
- a szabadid5s sporra alkalmas helyszinek b5vit6se, feileszt6se
- a megl6v6 sportrendezv6nyek tov6bbi timogatilsa
- ny'ugdijas sportprogramok rendszeres szervez6se, id6sebb v6ci sportol6k bevon6s6val
- V6c kotny6k6n @orzsony, Nasz6ly) bakancsos 6s ker6kp6ros turizmus, V6c kiindul6pont-

tal 6s kozponttal
- aY6ci Husz6t Band6rium sz6m6ru kozoss6gi hely kialakit6sa
- A Duna 6s a v6ros osszekot6se, avai turizmus fejleszt6se: cs6nakkolcscinz6s, a ker6kp6r-

utak korny6k6n kiszolg6l6 egys6gek, ker6kp6r t6ro16k, kolcsonz6k l6tesit6s6nek t6moga-
tilsa, a szabadid5s 6s s6rk6nyhaj6s evez6s, valamint a kisebb vend6gl6t6 egys6gek mriko-
d6s6nek segit6se (mindezek b6rleti dtjinakbev6teleib6l az Onkormdnyzattov6bbi feilesz-
t6seket v6gezhet a lakoss6g 6rdek6ben)
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6. Gazdagabb 6s eg6szs6gesebb v6tos
- villalkozdsbarit V6cot er6s kapcsolati h6l6 ki6pit6se a versenyszf6riba\ a gazdas6,gdrp-

lom6cia er6sit6se a megl6v6 c6gekkel
- a tulajdonosokkal kozcisen, gazdasi,g1 f6rumokon szervezvei az iites gy6r6priletekbe rij

innov6ci6k, programok, rij iizleti vdlTalkozilsokYicra koltoz6s6nek el6segit6se
- Babakelengye Program bevezet6se minden v6ci rijsziilott szilmilra tizezer forint 6rt6kben
- az SZTI{- 6ptilet6nek miel6bbi telies felujit6sa, egyeztetve az illet6kes vezet6kkel 6s szer-

vez etekkel, valamint a k6rh6zr p arkol6 kib 6vit6s e

- az id6se176t6s fejleszt6se: nagyobb szim:6 elhelyez6s biztosit6sa avdci id6s emberek sz6-

mira
- szigoritott ellen5z6s a hail6ktalansz6ll6 korny6k6n: ember utc6n nem lakhat, legyen lehe-

t6s6ge egy ffitott szobira,6s szocidlis program az elliltottakszim|ra
- az onkormilnyzatt lak6sok illlagjavitilsa
- a SzEp Yici H6zak Alapiwiny l6ttehoz6sa (helyi ku6totok bevonisival) a belv6ros tobb

1691 6pit6 sfi hizinak megment6s 6re, a tula j donos okkal egyrittmrikodve
- az 6.rt6kv1delmi alap megemel6se 6s sz6leskorff kiter)eszt6se a 16.91vicr 6pi.iletek homlok-

zatinak megijitisil6rt

7. Barokk v6ros
- a Yici Vil6gi Vigalmon - Miriz Teft.zia vici l6togat6sa eml6k6re - a barokk felvonul6s

vrssza6llit6sa
- a ,,Barokk belv6ros 6s Mirzeumnegyed megllitisa" turizmusfejleszt6si projektek "6ggi-

tele helyi szakemberek 6s civil szervezetek bevonis6val, a p6ly6zatt for6s kolts6ghat6kony
f elhas z n6l6s a, 6dithat6 gaz dilko d i s s al

- Ottemplom fesztiv6l V6con: a Piinkosd el6tti id6szakban meghonositiuk a Gy6rben m6r
6vek 6ta sikeres h6romnapos fesztivdlt, amelynek f5 tizenete a hit 6s az elfogadis

- a M6rcius 15. t6r 10. mrieml6khiz 6kal6nos inform6ci6s kcizpontt6 fejleszt6se, a f6t6ri
6piletek funkci6i6nak egys6gesit6se

- Miia Terlzra v6ct l|togatis6ra eml6kezve augusztus utols6 h6w6g6j6n ,,Yi,c, a barokk
csoda" cimmel tendezv6nysorozat 6s konferenciilk szenrez6se a barokk Y6cr6l6s a ma-
gy arorszdgS batokk kort6l

- csatfakozds a flemzetkozi Cittaslow (6lhet6 virosok szovets6ge) 200 v6rost mag6ban fog-
lalo mozgalomhoz: a helyi 6rt6kek v6delme, a vdrosi 6let min6s6g6nek fejleszt6se, a pol-
g6rok 6rdekeit szem el6tt tatt6 6letkonilm6nyek kialakitisa

- p6lydzatk6.szit6s az Eur6pa Nostra dijta, amellyel Vic felkeriilne Eur6pa turista t6rk6p6re
- aviros lak6i 6ltal is haszn6lt egyhdzi6piiletek 6s teriiletek fenntattdsinak, karbantart6sinak

segit6se, sz6lesebb korfi t6szv6tel, kozremrikod6s az egyhdzi pinc6k feltirisilnak el6moz-
dit6s6ban

8. Miir,6szetek v6rosa

- avdci fiatal mfiv6szcsoportok, helyi kulturdlis egyestiletek rendszeres timogatisa
- s z erv ezett szrnhizlitogatis nl,ugdiias ok szimira
- a Mad6,ch Imre Mrivel6 d6si I(ozp ont fel:6ijitts 6nak megkez d6s e

- a Dunakanyar Szrnhiz kolts6ghat6kony mfikodtet6se, a vdct sztnhlzi kur6tori kor kisz6le-
sit6se

- av6.ci mriv6szeti gyrijtem6nyek orszigos marketingj6nek er6sit6se turizmusfejleszt6s c6l-

iab6l
- ,,Itthon vagyok" program bevezet6se

- f6t6rt, onkorm6nyzati 6ptiletek kapualjainak nappali megnyit6sa a turisztikai, kultur6lis att-
rakci6k szLmira
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- V6cot r6gi6s kozpontt6 kell tenni kultur6lisan is (pl.: hi6nypotl6 programokkal a kornv6k
telepil6sein 6l6k szimira, hogy er6sodjon a vilroshoz val6 kapcsolatuk, ami a munkaer5
szempontb6l is fontos)

9. Biztons6gosabb v6ros
- apolgir6rs6g meger5sit6se; h6w6gi 6s liszakai jdr6rczolgillat
- k<iztenilet-feli.igyelet a rend6rs6g 6s a polgir5rs6g kozos szervez6s6ben
- rij kamer6k elhelyez6se, bekot6se kiemelten a szelektiv hullad6kszigetek mellett (eg6sz na-

pos kcizteriiler feliigyelet, j 6r5roz6ssel)
- kapcsol6dis aMagyarAszfalt I(ft. okos zebra programiilhoz,amellyel megrijithatjukav6,ci

gyalogos6tkel6ket

VI. Osszegez6s

A 2020-2024-es ciklus akkor sem volna konnld, ha a gazd6kod6s 6s a jogszabillyi kcirnyezet sem-
mit sem villtozna. Azonban most egy )elent6s vils6,gjon, mellyel kapcsolatban nem ismerjiik sem
a visszaes6s m6rt6k6t, sem az rd6tartamit;igy 

^ 
kovetkezm6nyei jelenleg kisz6mithatatlanok. Nyil-

vdnvzl6,hogy a kozeljov5 legfontosabb onkorm6nyzatt feladata av6ls6,ghelyi szintri kezel6se lesz.
Ennek sor6n is biztositani kell a v6ros mrikod6s6t, az alapszolg6ltat6sok viszonylagos stabilit6s6t.
Ha pedig * rem6lhet5en miel6bb - v6get 6rnek e ,,ttrzolt6si feladatok", akkot lehethozzl,fogm azon
t6m6k megold6s6hoz, melyek a jelen gazdasigi programban keriiltek rogzit6sre.

Az Onkormfunyzat c6lia minden esetben a folyamatos 6s fenntarthat6 fejl6d6s legyen, melyhez meg
kell tai6lnia a sziiks6ges forr6sokat. A noveked6s ig6nye mellett rovid- 6s hosszri tivon is maxim6-
lisan figyelembe kell venni az egyensirly kovetelm6ny6t. A financi6lis elvek mellett azonban a mun-
k6nk mott6ja: A7i)nkormdrulqatisdg nem csak a udrosgaVldlkoddsrtil d: aqigargatdsnil sqtil, hanem aqegyiiud

turto4is motory'a kell, hogy legyen!
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