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Bevezető 

 
A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint a 
gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra 
szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok 
biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: 
 

 a fejlesztési elképzeléseket,  
 a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, 
 a településfejlesztési politika célkitűzéseit, 
 az adópolitika célkitűzéseit, 
 az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat,  
 a településüzemeltetési politika célkitűzéseit, 
 a szociálpolitika, családok támogatása,egészségügy kérdéseit, 
 a kultúra, művészetek,sport,civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek kérdéseit, 
 a  közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket, 
 a környezetvédelem körét. 
 
 

A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. 
Gondoskodni kell arról, hogy a négyéves gazdasági program összhangban legyen a hosszú távú 
településfejlesztési programmal. 
A gazdasági program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, 
amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik 
azokat. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja nem takarékossági terv, hanem a 
nagyközség feladat centrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Program, melynek 
célja, hogy Alsónémedi fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható és javítható 
legyen.  
A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, 
fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a település 
fenntartható fejlődését segítik elő. 
A nagyközség fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó 
jelentősége van népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program elsőséget ad a dinamikus, 
személyes boldogulásra is esélyt adó, az Alsónémedin élők komfortérzetét javító, identitásának, 
érzelmi azonosulásának kialakulását elősegítő programoknak. 
A településszerkezet alakításában a fenntartható fejlődés minden más megfontolást megelőz.   
A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető 
magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló 
programoknak.  
 

Gazdasági kilátások Alsónémedin 

 
A 2008-ban kezdődő gazdasági válság, valamint az előző kormányok vidékellenes politikája 
következtében az önkormányzatok nagy többsége nehéz gazdasági helyzetbe került. Alsónémedi az 
idetelepült ipar adóbefizetéseinek köszönhetően túlélte ezt a válságot. A rossz gazdasági környezet 
következtében viszont a beszedett adó összege nem emelkedik. A vállalkozások nagy része 
felfüggesztette, vagy elhalasztotta tervezett beruházásait. Az ország rossz gazdasági helyzete miatt az 
állami normatívák /működési támogatások/ évről-évre csökkennek. A településen az elmúlt 
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időszakban jelentős beruházások valósultak meg. Ezek részben önerőből, részben pályázati 
támogatásból, részben kötvénykibocsátásból lettek finanszírozva.  
Összefoglalva: mire számíthatunk? Csökkenő normatív támogatásokra, stagnáló vagy enyhén 
csökkenő adóbevételekre, a hosszú távú kötelezettségvállalások miatt növekvő kiadásokra. 

 
 

Alsónémedi Nagyközség gazdasági helyzete 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának vagyona (bruttó értéken) 

  

Ft 
 2008 2009 2010 

Forgalomképtelen            3 376 837 000              3 400 052 751               3 553 639 470    
Korlátozottan 
forgalomképes               666 814 000                 712 857 082                  714 180 519    

Forgalomképes               453 584 000                 530 720 625                  645 734 824    

ÖSSZESEN:            4 497 235 000              4 643 630 458               4 913 554 813      

Mint látható, az önkormányzat vagyona évről-évre növekszik. Remélem, ezt a tendenciát az 
elkövetkező időszakban is fent tudjuk tartani. Az önkormányzat tartaléka 2011. január 1-jén 
634 000 000 Ft kincstárjegy és mintegy 70 000 000 Ft szabad pénzmaradvány. A Suzuki telep 
értékesítése bevételi oldalon kockázatot jelent a 2011. évi költségvetésben, bár ez a vagyontárgy az 
ABÉVA Kft. tulajdonában van. Remélhetőleg, majd az ingatlanpiac várt fellendülésével értékesíteni 
tudjuk ezt az ingatlant. A Birgejárás II. területnek az értéke a szabályozási terv elkészítése után 
megnő. Ennek a területnek az értékesítéséből jelentős bevételre számítunk. A forgalomképes 
önkormányzati ingatlanvagyon azon részét, mely nem szerepel a hosszú távú fejlesztési 
elképzelésekben, értékesíteni kell, mivel fenntartása csak forrásokat emészt fel. 

A tartalékokkal szemben a kötvénykibocsájtás által keletkezett kötelezettségvállalás áll. Míg 2011-ben 
40 millió, 2012-ben 73 millió, 2013-ban 104 millió, 2014-ben 100 millió forintfizetési 
kötelezettségünk várható. A törlesztési kötelezettség 2024-ben jár le. Addig a mostani euró 
árfolyamon számolva összesen 1 171 094 787 Ft-ot kell visszafizetni. 
 
 

Fejlesztési elképzelések 
 
 
Folyamatban lévő beruházások: 

- katolikus templom körüli tér burkolatcseréje, 
- iskola hőszigetelése, és tetőablakok cseréje, 
- Birgejárás II. szabályozási terv készítése, 
- településrendezési eszközök felülvizsgálata,  

 
Elsőbbséget élvező beruházások: 

- szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése, 
- Felsőerdősor u. aszfaltozása, 
- Szent István téri óvodaépületet körülvevő útszakaszok aszfaltozása, 
- Haraszti úton járda felújítása, 

 
Hosszabb távon megvalósítandó beruházások: 

- a felszíni vízelvezetés problémáinak megoldása, 
- központi orvosi rendelő megépítése, 
- földes vagy útalappal rendelkező utcák szilárd burkolattal való ellátása, 
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- iskola belső udvarrész rendezése, atlétikapálya építése a műfüves pálya körül, 
- külterületi gyűjtő utak szilárd burkolattal való ellátása, 
- településközpont fejlesztése, 
- E-közigazgatás fejlesztése, 
- vállalkozási területek kialakítása, vállalkozásélénkítés, 
- járdák építése, 
- Fő út mentén parkosítás, területrendezés, 
- kerékpárút továbbépítése az északi iparterületig,  
- parkok, közterületek, játszóterek felújítása, szépítése, építése, 
- idősek napközi otthonának kialakítása. 

 
 

Ezen fejlesztések közül a folyamatban lévő beruházások mintegy 80 millió forintot igényelnek. 
Ezekhez a beruházásokhoz önkormányzati forrásból 35 millió forint szükséges.  Ez a pénzösszeg a 
2011. évi költségvetésben biztosítva van. 
 
Az elsőbbséget élvező beruházások összes költsége mintegy 700 millió forint. A beruházások közül 
elsőbbséget élvez a szennyvíztisztító bővítése, felújítása. Ez a telep jelenleg 100% fölötti kapacitással 
üzemel. A felújítást viszont nem csak ez teszi szükségessé, hanem a nem megfelelő minőségű tisztítás 
is. Jelen pillanatban a jelentős összegű környezetvédelmi bírságot csak azért nem vetik ki ránk, mert 
már évek óta tervezve van a bővítés, felújítás. A beruházás nettó 500 millió forintba kerül, ha sikerül 
nyerni a pályázaton, akkor 120 millió forint önrésszel megvalósítható. Látszik tehát, hogy ez a 
pályázat sikeressége nagyban befolyásolja az elkövetkező évek beruházási, fejlesztési lehetőségeit. 
Amennyiben nem nyerünk ehhez a beruházáshoz támogatást, egy-két éven belül akkor is meg kell 
valósítani a felújítást és bővítést. 
 
A hosszú távú elképzelések közül 2011-ben elkezdjük a központi orvosi rendelő megépítésének 
előkészületeit. A régi épület – a volt tejüzem – bontása és az új létesítmény engedélyes tervének 
elkészítése ebben az évben megvalósul. A teljes beruházás kb. nettó 300-350 millió forintba kerül. Ha 
megvalósul ez a beruházás, ebbe az épületbe tud koncentrálódni a teljes egészségügyi ellátás. A 
felszabaduló épületeket más célra lehet majd használni vagy pedig értékesíthetők lesznek. 
 
Településünkön még mindig több mint tíz utcának nincs szilárd burkolata. Ezen utcák hossza összesen 
több mint 4500 méter. Csapadékos időjárás esetén ezeknek az utcáknak egy része szinte járhatatlan. 
Reményeim szerint 2015-re az összes utca szilárd burkolatot fog kapni. A burkolat kiépítésével egy 
időben a csapadékvíz elvezető rendszer is megépül. Az út és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 
nettó áron több mint 350 millió forintba fog kerülni. 
 
A fenti tételek forrásigényére való tekintettel a további fejlesztési elképzelések megvalósítása 
elsősorban pályázati források felhasználásával tervezhető. 
 
Mi biztosít forrást a fejlesztésekre: 

1. Takarékos gazdálkodás.   
2. Pályázati pénzek felhasználása. 
3. Lakossági hozzájárulás.   
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő felesleges ingatlanok értékesítése. 
5. Az iparterületek kijelöléséből származó bevétel. 

 
Az Önkormányzat fejlesztései során előnyben részesíti a megújuló energia felhasználását. 
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Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság 
 

Alsónémedin 2011. március 1.-i adatok alapján 122 fő regisztrált munkanélküli van. 
Ellátásban részesül 66 fő, ellátásban nem részesül 56 fő. Ez a teljes lakosság arányában 2,4%-os, a 
munkaképes lakosság arányában 3,7%-os munkanélküliséget jelent. Ez az arány az országos átlag alatt 
van, de így is magas.  Ezen személyek munkába történő visszavezetését segíteni kell.  
Ez az alacsony munkanélküliség a nagyszámú őstermelőknek és magánvállalkozásoknak, Budapest 
közelségének, valamint a településen gyökeret eresztett vállalkozások munkaerő felszívó-
képességének köszönhető.  

Az önkormányzat 118 fős átlagos statisztikai állománnyal tervez 2011-ben. Közvetlen 
munkahelyteremtő beruházást nem tervezünk, viszont az iparterület további bővülése új 
munkahelyeket fog teremteni reményeink szerint. A település területén letelepült ipar és kereskedelmi 
központok sajnos elsősorban a képzetlen vagy alacsonyan képzett munkaerőt igénylik. A magasan 
képzett munkaerő továbbra is ingázik a fővárosba vagy elköltözik a községből. Ez az állapot nem 
szerencsés a település életére, de bízunk abban, hogy olyan vállalkozások is településünket választják, 
amelyek magasan kvalifikált munkaerőt igényelnek. 

A településen nagyszámú képzetlen külföldi munkaerő van jelen. Ez a település fejlődésére 
káros hatású. Az idegen munkások számát a szükséges minimumra kell szorítani. Nagy létszámuk 
közbiztonsági problémákat is felvet. 
 A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka 
ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi 
feltételekkel – részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával – tud elláttatni közcélú 
feladatokat. Ezek igénybevétele eddig nem volt jellemző településünkre, de már a közeljövőben sajnos 
változás várható az állami szociális kiadások mérséklődésének, a mind gyakoribb 
munkahelyvesztésnek a következményeként. 
 Az önkormányzat, legalább a törvényi előírásoknak megfelelő számban, szeretne megváltozott 
munkaképességű személyeket foglalkoztatni. Ezen munkaerő kínálat felmérése 2011 első hónapjaiban 
megtörténik, majd ezután foglalkoztatásukat megpróbáljuk megoldani. 
 
 

A településfejlesztési politika 
 
A munkahelyteremtés, a lakosságmegtartó erő növelése a településfejlesztésen alapszik, melyben az 
önkormányzat a magánszféra képviselőinek és a lakosság önszerveződő közösségeinek partneri 
viszonyt kínál, amennyiben azok céljai nem ellentétesek az önkormányzat érdekeivel. 
 
 Lakosság számának alakulása Alsónémedin: 
 

 
 
Mint látható, a lakosság száma az elmúlt 15 évben folyamatosan emelkedett. Ez az emelkedés főleg a 
községünkbe betelepülő családoknak, valamint a lakcímkártyával itt tartózkodó külföldi 
állampolgárok nagy számának köszönhető. A külföldi állampolgárok ily nagy száma már most is sok 
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problémát okoz a településnek /közbiztonság, egészségügy, szociális gondok, stb./, a későbbiekben 
pedig jelentős anyagi terhet is jelenteni fog a falunak. Ha az őslakosok számát vizsgáljuk, az enyhe 
csökkenést mutat. A nagyközség lélekszáma elérte az „Alsónémedi XXI. századi jövőképe”című 
tanulmányban kívánatosnak tartott 5000 főt.  Amennyiben meg szeretnénk tartani településünk 
falusias jellegét, az építési övezeti besorolásnál előnybe kell részesíteni a falusias lakókörnyezetet a 
kertvárosi lakókörnyezettel szemben. Új lakóterületek kijelölésére nem nagyon van szükség, hiszen ha 
az összes kijelölt terület beépülne, Alsónémedi lakosságának száma elérné a 7500-8000 főt. 
Ösztönözni kell viszont a régi falurészben üresen álló telkek beépítését és az itt található házak 
lakásként való hasznosítását. 

A lakosság kor szerinti megoszlása 

A település korosztályonkénti összetétele az országos átlagtól kedvezőbb, de így is a lassú elöregedés 
felé halad. Bízunk benne, hogy a Kormány családpolitikája, és a kedvező helyi körülmények ezt a 
tendenciát megfordítják.  
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A településfejlesztési politika elemei: 
 
- Segíteni kell olyan befektetők Alsónémedire települését, amelyek a törvényi előírásoknak megfelelő 
tevékenységükkel hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, a lakosság és az önkormányzat 
bevételeinek növeléséhez, esetleg a közszolgáltatások színvonalának emeléséhez. Az önkormányzat 
elvárja a befektetőktől a partneri viszonyt, cserébe ő is ezt kínálja. Az önkormányzat, ha pénzügyi 
támogatással nem is, de a befektetések feltételeinek kialakításával közreműködést vállal. 
- Újabb vállalkozások letelepítésére alkalmas területek feltárása, ezeknek a településrendezési terv 
alapján vállalkozási tevékenységre alkalmassá tétele. 
- A fentebb felsorolt fejlesztési elképzelések feltételeinek megteremtése, együttműködve a 
magánbefektetőkkel, a környező településekkel.  
 - A fejlesztésekhez anyagi források biztosítása. 
 - Vonzó települési arculatot kell kialakítani, minden lehetséges módon növelni kell a lakosság 
Alsónémedihez való kötődését. A vonzó arculat elemei pl.: 

- virágos, rendezett köz- illetve magánterületek, 
- az utak, járdák, csapadékvíz elvezetők korszerűsítése, felújítása, új utak építése, 
- a temető rendezettségének további fenntartása, 
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- játszóterek építése, 
- a járdák mellett, ahol erre lehetőség van, padok elhelyezése, 
- a köztéri hulladéktárolók minél nagyobb számban való kihelyezése, 
- a közterületeken ízléses utcanév- és házszámtáblák elhelyezése, a tájékozódás segítése, 
- köztéri műalkotások kihelyezése, 
- élénk társadalmi és kulturális élet, 
- az önkormányzati jelképek használata 
- a cselekvő lokálpatriotizmus erősítése. 

- Az idegenforgalom és a turizmus fellendítése érdekében együtt kell működni a kistérség, a megye és 
a régió településeivel, intézményeivel, szervezeteivel, lehetőség szerint segíteni kell a helyi 
vállalkozók tevékenységét. Segíteni kell Alsónémedi adottságainak széleskörű megismertetését. 
- Az óvodai nevelés, iskolai oktatás területén az önkormányzat célja a nyugodt, stabil, 
kiegyensúlyozott anyagi és szakmai háttér biztosítása.  
- Az egészségügy területén folytatni kell a mai kor követelményeinek megfelelő színvonalú 
alapellátások és szakrendelések működtetését. 
- A szociális ellátások rendszerét – az Önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve – úgy kell 
alakítani, működtetni, hogy a legrászorultabbak ne maradjanak támogatás nélkül. Ki kell használni a 
kistérségi együttműködésben rejlő lehetőségeket. 
- A szabadidő, szórakozás, kultúra, sport lehetőségeinek minél szélesebb körű kiterjesztése. Az 
önkormányzat az új tornacsarnokban minden sportlétesítményében nagyobb teret kíván biztosítani a 
település lakói számára. Cél a tömegsport támogatása. 
- A kultúra területén a Képviselő-testület az önkormányzati lehetőségek rendelkezésre bocsátását 
(szervezés, koordináció, szállítás, helyiségek biztosítása stb.), az önszerveződő közösségek 
támogatását, a testvér települési kapcsolatok bővítését tűzi ki célul. 
- Szabadidő, szórakozás területén cél a kikapcsolódásra, regenerálódásra való lehetőségek bővítése, 
ennek keretében a Művelődési Ház célszerű és hatékony működtetése, lehetőségeinek jobb 
kihasználása. Szükséges biztosítani közösségi épületet, közösségi tereket, rendezvénytermet az 
önszerveződő, kulturált időtöltésre a közösségek részére. 
 
 

Az adópolitika célkitűzései 
 
A helyi adók esetében az önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy 
az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az önkormányzat biztos bevételi 
forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően 
Az önkormányzat tervezi a kommunális adó bevezetését. Erre a közös teherviselési elv érvényesülése 
érdekében van szükség. Az adó mértéke 15 000 forint körül lenne évente, telkenként. Az útépítéshez 
hozzájárulók adómentességet kapnának egy meghatározott időszakra. A jelenlegi adókat nem kívánja 
növelni az önkormányzat, csak abban az esetben, ha ezt törvény írja elő vagy, ha a működéshez 
szükséges bevételek más forrásból nem biztosíthatók. Az adófizetési morál romlott a településen, ezért 
az adók befizetését fokozottan fogjuk ellenőrizni. 
 
A helyi adókból és gépjárműadóból befolyt összeg 2010-ben: 
 Iparűzési adó:   424 300 000 Ft, 
 Építményadó:     56 300 000 Ft, 
 Gépjármű adó:   100 200 000 Ft, 
 Idegenforgalmi adó:     6 700 000 Ft. 
A befizetett adók összegéből szeretnénk minél kisebb részt működési költségre fordítani, melyet 
következetes, takarékos gazdálkodással igyekszünk majd elérni. 
 
 

Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások 
 

Az önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. 
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A Képviselő-testület az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a hivatala, önkormányzati 
tulajdonban lévő vállalkozás vagy külső vállalkozások bevonásával látja el. 
  
Az önkormányzat által vagy az önkormányzat közvetítésével ellátott közszolgáltatások színvonalát 
javítani lehet és kell; e téren a romlás nem megengedhető, mert ez alapját képezi a lakosság 
mindennapi elégedettség-érzetének. Ennek legfontosabb eleme, hogy a benne résztvevő személyek 
képzettsége, rátermettsége, kompetenciája, tapasztalata a lehető legjobb legyen (megfelelő ember, a 
megfelelő időben, a megfelelő helyen). E tekintetben döntő az önkormányzat és intézményei 
vezetésének képzettsége, rátermettsége, kompetenciája, tapasztalata, helyzetfelismerő képessége. 
A közszolgáltatások fejlesztési munkáiba be kell vonni – szükség szerint – külső, megbízható, 
speciális szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket. Ezt követi az anyagi források 
megteremtése.   
 
 

Településüzemeltetési politika célkitűzései 
 

- A település ivóvízellátásának és szennyvíztisztításának magas szintű biztosítását fenn kell tartani.   
- A település vezetése – közigazgatási határán belül – tiltani és gátolni fog továbbra is minden 
bányászati tevékenységgel kapcsolatos kezdeményezést. Ehhez minden törvényes eszközt, lakossági 
és civil összefogást fel kíván használni. 
- Az Önkormányzat intézményeinél kezdeményezni kell az energiatakarékossági szempontok előtérbe 
kerülését: a víz, a fűtési- és villamos energia  felhasználásának hatékonyságnövelését, alternatív és 
megújuló energia felhasználását. 
- Környezet- és természetvédelmi feladatok tekintetében fontosnak tartja az önkormányzat: 

- a településen és környékén lévő illegális szemétlerakó-helyek felszámolását, 
- az évi két lomtalanítás rendszerének megtartását, 
- a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabbá tételét, 
- fásítást, parkosítást, 
- a meglévő természetvédelmi területek kezelését, 
- új természetvédelmi területek kijelölését. 
 

A településüzemeltetés terén az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a  talaj, a termőföld, a 
felszíni és felszín alatti vizek, a zaj - és rezgés, a levegőtisztaság, a táj - és természetvédelemre 
vonatkozó törvények és jogszabályok betartását, betartatását.  
  

A szociálpolitika, családok támogatása, egészségügy kérdései 
 

 Az önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan 
szociális háló fenntartását, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások 
területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 
- A Képviselőtestület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt 
szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.  
- A következő szociális és gyermekjóléti ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:  

- időskorúak járadéka, 
- aktív korúak ellátása, 
- lakásfenntartási támogatás, 
- ápolási díj, 
- átmeneti segély, 
- temetési segély, 
- köztemetés, 
- közgyógyellátás, 
- csatornahasználati támogatás, 
- szociális étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
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- családsegítés, 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
- kedvezményes gyermekétkeztetés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás 
- első lakáshoz jutás támogatása, 
- tehetséges tanulók támogatása, 
- felsőoktatásban tanulók támogatása. 

 
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a 
gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja 
biztosítani: 

- háziorvosi ellátás, 
- védőnői ellátás, 
- iskola-egészségügyi ellátás, 
- összevont orvosi ügyeletet, 
- fogorvosi ellátás, 
- szűrővizsgálatok szervezése, 
- lehetőségek szerint szakrendelések biztosítása, 
- egészséges életmódra való nevelés. 

 
Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez 
pályázati lehetőségeket keres.  
 

 
A kultúra, m űvészetek, egészséges életmód, sport, civil kapcsolatok, egyházak, 

kisebbségek kérdése 
 
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban, önkormányzati 
rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala 
emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: 
 
A könyvtár működtetése során: 

- a könyvállomány folyamatos gyarapítását fent kell tartani,  
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,  
- bővíteni kell a könyvtár eszközellátottságát, 
- a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani, 
- kampányt kell indítani az olvasás érdekében. 

 
A Művelődési Ház további működésével kapcsolatban: 

- biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat,  
- pótolni kell az elhasználódott eszközöket, 
- a Művelődési Ház nyitva tartását és az általa szervezett programokat az igényekhez 

kell igazítani, 
- gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó 

szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, 
kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához,  

- pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat,  
- bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est, 

felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével),  
- szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat 

bővítését, 
- támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. 

 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a művészeti iskola további támogatását és a civil szervezetek 
pályázati keretének fenntartását. 
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A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő 
közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának 
emelése érdekében: 

- a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást 
végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az 
egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében Támogatja azokat a 
kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az 
időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel 
kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak, 

- az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi 
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet, 

- az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történő kulturált időtöltés 
feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat szabadidő park, erdő létrehozását, 
bővítését kezdeményezi, melynek érdekében keresi a lehetőségét az önkormányzati 
tulajdonú, más irányú hasznosításra nem alkalmas földterületek parkosítását, 

- a kulturális rendezvények sorába épüljön be minél több, a dohányzás, alkohol, és 
drogfogyasztás veszélyeire felhívó program.  

 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további 
biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák 
folyamatos fenntartásáról. Ezen létesítményeket rendelkezésre kívánja biztosítani a helyi 
sportszervezeteknek, a helyi társadalmi és civil szervezeteknek, valamint a helyi lakosoknak, így is 
elősegítve a tömegsport fejlődését. 
A helyi sportéletet elsődlegesen az ASE támogatásával képzeli el az Önkormányzat, illetve évente 
kispályás labdarúgó kupát szervez a helyi csapatok részvételével, azok versenynaptárába illesztve. 
 A történelmi egyházakkal fennálló jó kapcsolatot tovább kívánjuk ápolni. Az egyházakat 
érintő elképzeléseket egyeztetni fogjuk az érintettekkel. Keressük az együttműködési lehetőségeket.    
Véleményem szerint az idősek ellátásában, a fiatalok vallásos neveltetésében, a nemzeti öntudatra való 
nevelésben még sok kiaknázatlan lehetőség van. 

Az örmény kisebbségi önkormányzattal a megkötött együttműködési megállapodásban 
foglaltakat kívánja teljesíteni az Önkormányzat. 
 

Közbiztonság biztosítása, javítása 
 
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének adott időszakban és adott helyen jogilag 
szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek személyiségi jogai, élete, és javai 
biztosítottak az illetéktelen támadással szemben. 
A közbiztonság infrastrukturális tényező is, a gazdaság működésének üzemen kívüli feltétele, amely 
befolyásolja a beruházási szándékokat, az idegenforgalmat, a termékek előállítási költségét, stb. 
A közbiztonság állapota a helyi problémák összességéből tevődik egybe, így annak kezelése, a 
hatékony reagálás is helyben, helyi összefogással lehetséges. A lakosság és a rendőrség közös 
ellensége a bűnözés, amelyet meg kell állítani, a helyi társadalmat és humán értékeit meg kell védeni. 
Szükséges a törvénytisztelő, jogkövető lakosság bevonásával, a helyi speciális viszonyok 
figyelembevételével egy olyan rendőrségi stratégia kimunkálása, amely – a lakossági megelégedettség 
mellett – biztosítja azt, hogy a rendőrség rövid időn belül hatékonyan felléphessen minden olyan 
jogsértő cselekménnyel szemben, amely sérti vagy veszélyezteti a település (településrész) lakóinak 
személy- és vagyonbiztonságát.   
Közbiztonság fontosságára tekintettel és az önkormányzás lényegéből fakadóan előre kell tervezni a 
baleset-, bűnmegelőzés terén a legfontosabb teendőket, így szükséges a település közbiztonsági 
koncepciójának áttekintése, felülvizsgálata. 
 
A közbiztonság hatékony kezelésének alapja a megelőzés.    
A lakosság biztonságérzetének legfontosabb erősítő és fenntartó tényezője a rendőrség működése, 
jelenléte. Alsónémedin hatékonyabbá kívánjuk tenni a körzeti megbízotti szolgálatot. Ennek 
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érdekében a körzeti megbízottakkal egy támogatási szerződést írtunk alá, melynek következtében a 
rendőrség folyamatos járőrözéssel jelen lesz a település életében. A támogatás finanszírozásában az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány is részt vállal. Reményeink szerint ennek a jelenlétnek fontos 
szerepe lesz nem csak a bűnüldözésben, hanem a bűnmegelőzésben is. Fontos a szerepe a rendőrökkel 
szoros kapcsolatot kiépítő polgárőrségnek. E civil szerveződések feladata szintén a járőrözés, a 
lakosságra és vagyonára történő odafigyelés. A vagyonvédelmet szolgálják az egyre jobban elterjedő 
riasztó- és csendes riasztó rendszerek, melyek működtetése jelentősen emeli az emberek 
biztonságérzetét. Egyre gyakoribb a személy- és vagyonvédelmi cégek jelenléte, melyek feladata 
elsősorban az objektum védelem. A település közlekedés- és közbiztonsági helyzetét javítja a részben 
elkészült térfelügyeleti rendszer is, melynek szakmailag előkészített teljeskörű kiépítése a cél. 
A biztonságérzetet szintén fokozzák a kiépített lámpás gyalogátkelőhelyek.  
A település közbiztonságának javításában fontos szerepe van a közterület-felügyelőknek.  
A külterületek védelmében a jól működő mezőőrségnek van nagy szerepe. Ezt az intézményt továbbra 
is fenn kívánjuk tartani, melynek működéséhez mezőőri járulékot szedünk a földtulajdonosoktól. 
 
Nagy terhet és kockázatot jelentenek a település számára a nagy számban itt lévő vendégmunkások. 
Ezek az emberek más kulturális és szociális környezetből érkeztek. Ezeknek az embereknek egy része 
alacsonyan szocializálódott. Nem egyszer körözött bűnözők és nem tisztességes szándékkal érkező 
személyek is vannak köztük. Ezen személyek kiszűrése céljából fokozott ellenőrzéseket fogunk tartani 
a következő időszakban is. Konfliktus forrása az elszállásoltak környezete. Ezeken a helyeken sokszor 
15-20 fő van elszállásolva. Az általuk „vendégségbe” fogadott személyekkel együtt sokszor 30-40 fő 
is összeverődik. Ezek a zajos csoportosulások nem csak zavarják a környezetüket, hanem félelmet is 
ébresztenek a környék lakóiban, és az arra közlekedőkben. Ezek az emberek nem szolgálják a 
település fejlődését, számukat a szükséges minimumra kell szorítani. Felelőtlen magatartás a 
szállásadók részéről is ez a cselekedet, mert a pillanatnyi haszonszerzés érdekében veszélyeztetik a 
település nyugodt fejlődését. Minden törvényes eszközt fel kívánunk használni eme káros és veszélyes 
jelenség visszaszorítására. 
 
 

Épített és természeti környezet védelme 
 
A Képviselőtestület az épített és természeti környezet védelme érdekében 

- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti 
értékeket a településrendezési eszközök felülvizsgálata során, 

- szükség szerint megalkotja, illetve módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét, 
fokozza a közterületek és közintézmények környezetének tisztántartását és szépítését, 

- elkészíti a kijelölt természetvédelmi területek kezelési tervét, 
- új természetvédelemre alkalmas területeket kutat fel, és ezeket helyi, vagy országos 

védelem alá kívánja vonni. 
- kiemelt feladatként kezeli a környezetvédelmi programban foglalt feladatok 

megvalósítását, a program végrehajtásának évente történő figyelemmel kísérését, 
illetve annak aktualizálását. 

 
 

A gazdasági program megvalósításának feltételei és módja 
 

- Stabil, kiszámítható és fegyelmezett költségvetési gazdálkodás. 
- Átgondolt humán erőforrás gazdálkodás. 
- A lakossággal, kistérségi és régiós intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, önszerveződő 
közösségekkel való folyamatos kommunikáció. 
- Magas szakmai színvonalon működő önkormányzati intézményrendszer. 
 
A gazdasági program elemei egymástól szétválasztva, önmagukban nem állják meg helyüket. Ezen 
elemek csak egymással összefüggésben, egymásra oda-vissza hatva, kölcsönös összefüggéseikben 
értelmezhetők és kezelhetők. 
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Program elfogadásával kötelezettséget vállal arra, 
hogy rendeleti szintű, vagy határozatba foglalt döntéseinél a programban megfogalmazott 
célkitűzéseket figyelembe veszi és a település anyagi teherbíró képességéhez mérten igyekszik azokat 
megvalósítani. 
 
Az Önkormányzat anyagi erőforrásainak ismeretében a képviselő-testület minden évben meghatározza 
azokat a feladatokat - hozzárendelve a forrásokat is -, amelyek az adott évben megvalósításra kerülnek 
és ezt költségvetési rendeletében rögzíti. 
 
A Képviselő-testület minden évben, a költségvetési koncepció elfogadásakor áttekinti, hogy a 
programban vállalt kötelezettségeinek mennyiben sikerült eleget tenni. 
 
A Képviselő-testület a lakossági fórumokon, közmeghallgatáson számot ad a program végrehajtásáról, 
az adott időszakban megvalósított feladatokról. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 02.  
 
 
 
 
        Vincze József 
                    polgármester 
 
 


