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Gyömrő Város Önkormányzatának
2010-2014. évi gazdasági programja

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § d.) pontja és a 91. § (1)
bekezdése alapján Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi gazdasági
programot készíti a 2010-2014. évi időszakra vonatkozóan.
Gyömrő Város Önkormányzatának 2010-2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait
befolyásoló, meghatározó tényezők a következőkben foglalhatók össze:
 A 2010-2011. évi önkormányzati forrásszabályozásban előreláthatólag továbbra is a
normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások jelentik a meghatározó
részt.
 A költségvetési törvény meghatározza a kiadásokat is, a működési kiadásoknak
átlagosan több mint 50%-át a személyi juttatások és azok közterhei teszik ki.
 Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények szakmailag megfelelő
színvonalú működését egyre inkább nehezíti az a körülmény, hogy forrásaink nem
növelhetők, sőt várhatóan csökkenek (iskola) és az infláció is leértékeli a
nominálértékben közel azonos bevételt.
 Mindezekkel összhangban a saját bevételek területén tovább szűkül a mozgásterünk.
A kormányzat a helyi adó növelésére ösztönzi az önkormányzatokat, de az adó
mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és
az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani.
 Törekedni kell arra, hogy az intézményeink saját bevételei évről évre egyenletes
emelkedést tanúsítsanak.

Önkormányzati feladatellátás és finanszírozás
1. A városi, kistérségi és regionális – törvényen, illetve pénzügyi eszközökkel is ösztönzött
együttműködésen alapuló –, a racionális üzemméreteket érvényesítő feladatellátás
általánossá tétele. A kistérségek esetében ez különösen a közoktatásban, a
közigazgatásban és a szociális intézmény-fenntartási feladatokban érvényesül.
2. Az Önkormányzat által ellátott, nem kötelező feladatok felülvizsgálata, az ellátás
megszervezésének racionalizálása.
3. A helyi vízi-közmű szolgáltatások tekintetében a jövőben is 100%-os önkormányzati
tulajdonú üzemeltető szervezeten keresztül kell az üzemeltetési feladatokat ellátni. A díjak
meghatározásánál költségelvű díjképzést és önkormányzati hatáskörbe tartozó
díjmegállapítást kell alkalmazni.

I. Közoktatás
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1. Foglalkoztatási szabályok egyszerűsítése (racionálisabb munkaszervezés), a 100%-os
szakos ellátottság folyamatos biztosítása.
2. Társuláson belüli (kistérségi) feladatellátás szakmai és szabályozási feltételeinek
kialakítása, a település térségi szerepkörének erősítése.
3. Az önkormányzati (finanszírozási) reformhoz kapcsolódóan a közoktatási normatív
támogatási rendszer átalakítása a FELFIN program bevezetésével megtörtént.
Hosszútávon ezt a finanszírozási formát kívánjuk alkalmazni.
4. Alapfokú művészetoktatás meglévő szabályozási és finanszírozási rendszerének
fenntartása. Az alapfokú művészetoktatást ellátó intézmény minősítése megtörtént. Az
újra-minősítés, a törvényben meghatározott időszakonként kell elvégezni.
5. Különböző intézményfenntartók (állami, nem állami intézmény, főváros, vidék)
teherviselési arányai közötti indokolatlan különbségek megszüntetése. A nem
önkormányzati fenntartású, gyömrői székhelyű gimnázium fenntartójának támogatása.
6. Mérés-értékelés fejlesztése, az eredmények nyilvánosságra hozatala, rangsorok készítése.
Intézményi önértékelések elkészítése és folyamatos alkalmazása.
7. Minden önállóan működő nevelési-oktatási intézményben kialakításra kerültek a 11/1994.
MKM és a 19/2002. OM rendeletekben meghatározott kötelező helyiségek, illetve
rendelkeznek a minimális eszköz és felszerelési jegyzékben meghatározott tárgyi
feltételekkel. A korszerű nevelési-, oktatási eljárásokhoz szükséges eszközrendszer
folyamatos fejlesztése.
8. Az intézmények bővítésére a 2006-2010. időszakban megtörtént, a folyamatosan
megnövekvő igények kielégítésére felkészült a település. Az intézmények által ellátandó
egyedi – nem minden esetben kötelező – feladatait az alapító okiratba deklarálja a
fenntartó, az ezek ellátásához szükséges feltételeket (elsősorban személyi és eszköz)
folyamatosan megteremti.
9. A megnövekedett kapacitású intézményhálózat finanszírozását folyamatosan biztosítja,
feladatarányos finanszírozást fenntartja.
10. Az intézmények egyenletes terhelését a feladatleosztás folyamatos felülvizsgálatával és a
körzethatárok karbantartásával biztosítja.

II. Településfejlesztés
A képviselő-testület meghatározza (TSZT, HSZ véglegesítésével) azokat a legfontosabb
fejlesztési feladatokat, amelyek elvégzését a fenti időszakban szükségesnek tart, és
amelyekhez a szükséges forrást az elkövetkezendő években a költségvetésben biztosítani kell.
A településrendezési terv a képviselő-testület által meghatározandó településfejlesztési
koncepcióban rögzített településpolitikai célkitűzések, fejlesztési elképzelések alapján készült.
A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat jóváhagyása után a település építési
tevékenységének jogi kereteit adják, ez a legmagasabb szintű helyi építési jogforrás. A
dokumentumban kerül meghatározásra az új sportpálya helye.
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III. Beruházások
A 2010-2011. közötti időszakban a fejlesztési beruházások minden területén elsősorban az
Európai Uniós pályázati források igénybevételére kell támaszkodni (KMOP, KEOP, TÁMOP
EGT Norvég Finanszírozási Alap). A csökkenő állami finanszírozás és az önkormányzatokra
háruló növekvő terhek miatt az elkövetkezendő években elsősorban csak a kismértékű
önkormányzati önrészt igénylő fejlesztések lesznek megvalósíthatók. A pályázati források
bevonása nemcsak szükséges, de célszerű is, hiszen a 2007-2013. közötti pályázati célok
legtöbb tekintetben megfelelnek a városban szükséges fejlesztések megvalósításához. Ehhez
szükséges, hogy a képviselő-testület elfogadja az erre az időszakra vonatkozó pályázati
stratégiai tevét. Minden, a település számára fejlesztési lehetőséget és előnyt jelentő
pályázaton célszerű részt venni. Nagy volumenű beruházások esetében a még így is jelentős
összegű önkormányzati önrész finanszírozásának lehetőségeit elsősorban a fejlesztési
területekből bevont forrásokból lehet biztosítani.
1.

A víziközmű rendszer hosszú távú lakosságlétszám növekedésből eredő, megnövekedett
kapacitásigényt is kiszolgáló működéséhez fejlesztések megvalósítása szükséges. A
feladatot az önkormányzati tulajdonú Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft-vel
szoros együttműködésben kell megvalósítani: Ivóvíz bázis fejlesztés II. KEOP-1.3.0/2F/092010-0009 (740.525.000,- Ft) pályázat finanszírozásában. Az ivóvízhálózat fejlesztésének
legfontosabb és legsürgetőbb kérdése a Mendei úti új ivóvízbázisra való áttérés, és ehhez
kapcsolódóan a városközpontban húzódó főnyomó vezetékek cseréje. Az új vízbázis
központi tározóba való bekötésével az ivóvíz minősége jelentősen javítható, kapacitása
pedig növelhető.

2. A Gyömrő, Maglód, Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. a város számára várhatóan
még négy évig elegendő szabad kapacitást biztosít, azonban már most meg kell kezdeni a
jövőbeni fejlesztések tervezését. A 2000-ben elkészült csatorna hálózat bővítése és a
hiányzó 2% megépítésével a teljes körű lefedettség biztosítása.
3. A közművelődés fejlesztése érdekében és a város kulturális hagyományainak megfelelve,
illetve a civil kezdeményezéseknek minél nagyobb teret biztosítva új művelődési házat
kell építeni, melyre a Városközpont KMOP-5.2.1./B-09-1F-2010-0016 pályázatból
biztosít lehetőséget.
4. A közoktatási intézmények tárgyi feltételének és korszerű üzemeltetés biztosításának
érdekében az energetikai korszerűsítés folyamatos megvalósítása, a KEOP-5.3.0 pályázat
keretében.
5. Gyömrő város népi hagyományainak, illetve településtörténeti anyagának megőrzése
érdekében a tájház felújítása megtörtént, a várostörténeti kiállításnak megfelelő épület
biztosítása az önkormányzati későbbi feladata (elsősorban a NKA által kiírt pályázatok
bevonásával).
6. A járdaépítési program keretében elérendő cél 2014-re, hogy a város minden egyes
ingatlana előtt jó minőségű, akadálymentes és balesetmentes közlekedést lehetővé tevő
járda húzódjon. A kivitelezésben elsősorban a bizonyítottan jól működő önkormányzati
anyagbiztosítású és lakossági kivitelezésű járdaépítésekre kell a hangsúlyt helyezni.
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7. A játszóterek EU-s szabványoknak való megfelelés biztosítása érdekében a játszótér
fejlesztési program folytatása.
8. A gyömrői sportélet tárgyi feltételeinek javítása érdekében az Új sportpálya tervezése,
megvalósítása kiemelt feladat.
9. A fővároshoz való közvetlen és zökkenőmentes közlekedési feltételek további javítása
érdekében a harmadik peron kiépítése, a vonat járatszám emelése. Ezzel egy időben a P+R
parkoló kialakítása az állomás Erzsébet-telepi oldalán.
10. A meglévő térfigyelő rendszer bővítése, ezzel együtt a település forgalmasabb
csomópontjain a rongálás lehetőségének csökkentése, a közbiztonság feltételrendszerének
javítása.
11. A helyben élő munkavállalói réteg biztonságos megélhetésének megteremtése érdekében a
munkahely-teremtési lehetőségek felülvizsgálata, munkahelyek teremtése.
12. A meglévő úthálózat folyamatos karbantartása és fejlesztése, új csomópontok, kanyarodó
sávok kialakításával.
13. A gyermekorvosi ellátás növelése és a bölcsőde meglévő férőhelyszámának bővítése a
kisgyermekes családok életkörülményeinek javításához és a munkavállalás feltételeinek
javításához nyújthat segítséget.
14. A fő utca program folytatása településünk városias környezetének kialakítását szolgálja.
15. Az idegenforgalom fellendítése érdekében a szálláshelyek számának növelése és a
horgászturizmus kialakítása egészítheti ki a településünkön kialakult fürdő-turizmust.

IV. Költségvetési koncepció alapelvei
A kiemelt fejlesztési célok mellett a pályázati stratégiai tervben meghatározott fejlesztési
célok megvalósítására kell törekedni, emellett a 2011. évi költségvetési koncepció céljának
megvalósítása érdekében az alábbi feladatok állnak a város önkormányzata előtt:
Oktatási csomag
 FELFIN rendszer folyamatos aktualizálása.
 Nagy csoportos óvodások, valamint az általános iskola negyedik évfolyamára járó
tanulók ingyenes úszásoktatás folytatása.
 A megnövekedett intézményhálózat hosszú távú és szakszerű működtetése.
Városüzemeltetés csomag
 Meglévő Önkormányzati alapítású és tulajdonú vállalkozások működtetése, a
szolgáltatás színvonalának megtartása és a költséghatékony gazdálkodás fenntartása
mellett.
Turisztikai csomag
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 Búcsú tér és tőzeges tó környékének rendezése.
 Szabadidő turizmus bővítése (művészet, sport, kultúra).
Gyömrő jövője csomag





Pályázati anyagokhoz szükséges tervek készítése.
További pályázati lehetőségek felkutatása.
Új hulladékgazdálkodási rendszerbe történő belépés (ceglédi program beindulása).
Település részletes szabályozási tervének véglegesítése.

V. Munkahelyteremtés
Az agglomerációban húzódó, közel jövőben befejeződő nagyarányú úthálózat fejlesztést
kihasználva a város kulturális és turisztikai jellegéhez igazodó, sok dolgozót foglalkoztató
ipari, illetve kereskedelmi beruházások betelepítésére kell törekedni.

VI. Adópolitika
Gyömrőn alkalmazott helyi adók:
 építményadó, melynek alapján adófizetési kötelezettség terheli az önkormányzat
illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló épület tulajdonosát,
 iparűzési adó, melynek mértéke az adóalap 1,9%-a. A helyi rendelet szerint az
alkalmi ideiglenes iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 3.000,- Ft/nap.
Átengedett központi adó: gépjárműadó.
A gépjárműadóról szóló törvény módosítása – mely érinti az adó alapját, mértékét, az
adókedvezményeket és az adómentességet is – 2007. január 1-jétől hatályos.
Az önkormányzat bevételi forrás-rendszer szerkezete várhatóan 2014-ig nem fog változni.
A fizetési morál javítása érdekében az önkormányzat adóhatósága az általános intézkedéseket
és szankciókat alkalmazza. Elsődleges eszköz az adóhátralékkal rendelkezők esetében a
pénzügyi intézménynél kezelt összeg végrehajtás alá vonása, valamint a munkabér letiltás.

Gyömrő, 2010. december 13.

Gyenes Levente
polgármester
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