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I. BEVEZETÉS

1.1. A dokumentum célja  

Jelen dokumentum a GKIeNET Kft. terméke, és Monor Város Polgármesteri Hivatala 
számára  készült  az  ÁROP  program  Önkormányzati  szervezetfejlesztés  projekt 
keretében.

A  2010-es  Önkormányzati  választások  után  a  felálló  új  testület  feladata  lesz  a 
2010-2014-es ciklusprogram elkészítése  és  elfogadása.  Jelen  dokumentum célja 
ezen  ciklusprogram  megalapozása.  Tanulmányunk  szövegszerűen  beemelhető 
javaslatot tartalmaz a készülő ciklusprogramba, továbbá javasolt struktúrát mutat 
be  a  program  egyéb  részei  tekintetében.  Jelen  tanulmány  teljeskörű,  városi 
Gazdasági Program megalkotását teszi lehetővé, illetve alapoz meg a helyhatósági 
választást követően.

A  dokumentum  első  részében  egy  általános  tanulmányt  készítettünk,  amely 
bemutatja, hogy optimális esetben hogyan és milyen szempontok alapján készül el 
egy Monor méretű város Gazdasági Programja. 

A  következő  részben  elkészítettünk  egy  mintát,  amelyben  figyelemmel  voltunk 
egyrészt az első fejezet ajánlásaira, illetve a Monor város lakossága és cégei között 
elkészített  felmérés  eredményeire  is.  Ezeket  az  eredményeket  az  utolsó 
fejezetben,  kimutatásokkal és diagramokkal ábrázolva helyeztük el.  A mintában 
található  pontok  természetesen  csak  ajánlások,  azok  nem kötelező  jellegűek  a 
Polgármesteri  Hivatal  számára.  A  legtöbb  pont  esetében  életszerű  példával 
próbáltuk  konkretizálni,  és  könnyíteni  a  Gazdasági  Program  adatokkal  való 
feltöltését, ezeket kisebb betűmérettel szedtük.
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II. CIKLUSPROGRAM ELKÉSZÍTÉSE, 
SZAKPOLITIKÁK ÉRVÉNYESÍTÉSE A 

KÖLTSÉGVETÉSBEN
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1. Szakpolitikák tervezése a 2010-ben készülő ciklusprogram   
elkészítése során

1.1. Szakpolitikák

A  szakpolitikák  azon  jellemző  szakágak,  melyekkel  az  Önkormányzatnak 
mindenképpen foglalkoznia  kell  annak érdekében,  hogy a  rá  bízott  kötelező  és 
vállalható feladatokat maradéktalanul elláthassa.  Ezen szakpolitikák fontosságai, 
fajsúlyai az időben változhatnak, de elengedhetetlen, hogy legalább az alábbi ágak 
megfelelő képviseletet kapjanak.
Jelen  részben  definiálásra  kerülnek  a  költségvetés  tervezés  során  leginkább 
fajsúlyos szakpolitikák, amelyek részét képezhetik az önkormányzat jövőképének 
és  ciklusprogramjának  is.  Az  egyes  szakpolitikák  definiálása  kapcsán  a 
dokumentum,  fejlesztési  javaslatokat  tartalmaz,  amelyek  alkalmazhatóak  a 
ciklusprogram kialakításakor.

1.2. Szakpolitikák képviseleti mátrixa

  Szakpolitikai ág
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1
. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2
. Szociális és Egészségügyi Bizottság X X
3
.

Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság X

5
.

Közművelődési és Oktatásügyi 
Bizottság X X

7 Pénzügyi Bizottság X
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.
8
. Sport és Egyesületi Bizottság X X

1.3. A bizottságok munkája

A  képviselő-testület  határozza  meg  bizottsági  szervezetét,  és  választja  meg 
bizottságait.  A képviselő-testület  a kétezernél  több lakosú településen pénzügyi 
bizottságot választ. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti.
A  képviselő-testület  a  kisebbségi  jelöltként  mandátumot  nyert  tagjai 
kezdeményezésére kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre.
A  vagyonnyilatkozatok  vizsgálatát  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban 
meghatározott bizottság végzi.
A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi 
és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A képviselő-testület határozza meg azokat 
az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések 
a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület  döntési  jogot  adhat  bizottságainak  és  a  bizottság  döntését 
felülvizsgálhatja,  önkormányzati  rendeletben  hatósági  hatáskört  állapíthat  meg 
bizottságának.
A  bizottság  határozatképességére  és  határozathozatalára  a  képviselő-testületre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell 
választani.  A  polgármester,  az  alpolgármester,  a  települési  kisebbségi 
önkormányzat  elnöke,  a  képviselő-testület  hivatalának  dolgozója  nem  lehet  a 
bizottság elnöke vagy tagja.
A bizottságba indokolt beválasztani a települési kisebbségi önkormányzat tagját, a 
feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, 
társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.
A  bizottságot  a  polgármester  indítványára  össze  kell  hívni.  A  polgármester 
felfüggesztheti  a  bizottság,  a  részönkormányzat  testülete  döntésének  a 
végrehajtását,  ha az ellentétes a képviselő-testület  határozatával,  vagy sérti  az 
önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő 
ülésén határoz.
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A bizottsági  döntéshozatalból  kizárható  az,  akit,  vagy  akinek  a  hozzátartozóját 
személyesen  érinti  az  ügy.  A  személyes  érintettséget  az  érdekelt  köteles 
bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a 
bizottság dönt.
A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-
testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. 
Ha  a  bizottság  a  hivatal  tevékenységében  a  képviselő-testület  álláspontjától, 
céljaitól  való  eltérést,  az  önkormányzati  érdek  sérelmét,  vagy  a  szükséges 
intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.
A  képviselő-testület  -  szervezeti  és  működési  szabályzatában  -  településrészi 
önkormányzatot hozhat létre települési képviselőkből, más választópolgárokból. A 
településrészi önkormányzati testület vezetője települési képviselő.
A  képviselő-testület  a  településrészt  érintő  ügyekben  egyes  hatásköreit 
átruházhatja a településrészi önkormányzatra, anyagi eszközöket adhat számára.
A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselő-testület hivatala látja 
el.  A  településrészi  önkormányzati  testület  munkájának  segítésére  a  képviselő-
testület  hivatali  kirendeltségeket  hozhat  létre,  amelyek  egyben  a  lakossági 
ügyintézésben ügyfélszolgálati teendőket is elláthatnak.

1.4. A tervezés szintjei

A  hosszú  távú,  koncepcionális  tervezés  és  megvalósítás  alapkövetelmény  az 
Önkormányzatok esetében.  A települések  fejlődése rövid távú,  ad-hoc döntések 
mentén  nem  menedzselhető  megfelelő  hatékonysággal,  hiszen  a  nagyobb 
beruházásokat gyakran több, kisebb beruházással kell előkészíteni és ez hosszabb 
távú előretekintést igényel.
Az alábbi ábrán modellezett tervezési folyamat alapvetően három tervezési szinten 
különül el.
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A  jövőkép  a  település  fejlődésének  5-10  évre  irányt  mutató  elképzelése. 
Szerencsés, ha ez a misszió kiterjed minden szakpolitikai területre.
A Stratégiai  tervezés nyomán létrejövő stratégiai  tervek a misszió mentén kell, 
hogy meghatározzák az adott területhez tartozó legfontosabb célkitűzéseket. Ezen 
célkitűzések  természetesen  a  misszióban  foglaltaknál  részletesebben, 
szerteágazóbban  kerülnek  kifejtésre,  figyelembe véve,  hogy  az  egyes  célokhoz 
milyen peremfeltételeket kell megteremteni.
Míg a stratégiai tervek jellemzően csak követelményeket támasztanak, a taktikai 
tervek  a  követelmények  megvalósításának  módjait  fektetik  le.  Arra  keresik  a 
választ, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a magvalósításra és azok közül az 
adott  körülmények  között  melyek  az  optimálisak,  illetve  a  jogi  szabályozói 
környezettel összhangban lévők.
Rövid távú terv vagy operatív terv a mindennapi munkavégzés alapjául szolgáló 
terv, amely a taktikai terv egyes részeinek megvalósítását szolgálja. Ebben konkrét 
feladatok vannak meghatározva, felelősökkel, határidőkkel, olyan részletességben 
kifejtve,  hogy  azok  alapján  a  szakismeretek  birtokában  lévő  munkatársak  a 
feladatokat képesek elvégezni.
A  fentieknek  megfelelően  tehát  a  tervezés  menete  a  következő.  Megalkotásra 
kerül  a  település  jövőképe.  Ez  tartalmazza  a  város  fejlesztésére  vonatkozó 
elképzeléseket,  illetve  a  szakpolitikai  prioritásokat,  víziókat.  Ezt  követően  a 
stratégiai  tervezés konkrét,  lehetőleg egyszerűen mérhető célokra és al  célokra 
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bontja  a  jövőképet.  A  célok  megvalósíthatóságát  vizsgálva  kialakulnak  azon 
módozatok,  melyek  elfogadhatóak  az  érintettek  számára.  Ezen  módozatokat 
foglalják  össze  a  taktikai  tervek.  A  megvalósítás  finanszírozásának  kérdése  az 
egész  folyamatot  végigkíséri  de  hangsúlyosan  a  taktikai  tervezés  elkészültét 
követően kerül elő. Itt ugyanis már pontosan meg kell tudnunk mondani, hogy az 
adott  elképzelés  milyen  forrásból  fog  megvalósulni.  A  taktikai  terveket  ezt 
követően  operatív  lépésekre,  operatív  tervekre  bontjuk,  ahol  is  kiosztjuk  a 
feladatokat, felelősségeket és határidőket rendelünk az egyes lépésekhez.
A stratégiai  és  az  operatív  tervek  nem minden esetben  válnak  szét  egymástól 
erőteljesen. Előfordul, hogy a stratégiai tervekben már a taktikai vonatkozások is 
helyet kapnak.

1.5. Szakpolitikák tervezésének menete

Monor  Város  jelenlegi  tervezési  struktúrájában  az  egyes  szakpolitikákhoz 
kapcsolódóan az alábbi szinteken készített dokumentumokat:

  Tervezési szint

 Szakpolitikai ág St
ra

té
gi

ai

Ta
kt

ik
ai

Op
er

at
ív

1
. Gazdasági program X

2
. Oktatási politika X X

3
.  Szociális politika X X

4
. Kulturális politika X X

5
.  Környezetvédelmi politika X X

6
. Egészségügyi politika X X

7
. Ifjúság politika X X
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A  szociális  és  az  egészségügyi  politika  erősen  összefüggő  területként  került 
kezelésre  a  Szociális  Szolgáltatástervezési  Koncepció  dokumentumban.  Ezen 
dokumentum megfelel  a stratégiai  elvárásoknak,  hiszen tartalmazza a területek 
releváns célkitűzéseit,  viszont nem kapcsolódnak hozzá alaposabb megvalósítási 
és konkrét operatív lépések, melyek biztosíthatnák a célok teljesülését.
Az  oktatáspolitika  az  Önkormányzati  Minőségirányítási  Program  (ÖMIP) 
elkészítésével a stratégiai szintű elképzeléseket vázolja, illetve némiképp utat is 
mutatott  a  taktikai  megvalósítást  illetően.  Az  operatív  szint,  azaz  a  célok 
megvalósításának konkrét programozása viszont itt is hiányos. Ennek hiányában a 
megvalósítás nehezen elképzelhető. 
A környezetvédelem a legjobban tervezett szakpolitika, mely vélhetően annak is 
köszönhető,  hogy a törvényi előírások ott erősebb tervezést követelnek meg. A 
célok világosan megfogalmazottak, a módszerek és a megvalósítás konkrét lépései 
szintén  beazonosíthatóak.  Talán  az  operatív  szintje  lehetne  alaposabban 
kidolgozott,  mivel  felelősök,  határidők  nem  nagyon  találhatóak  a 
dokumentumokban.
A kulturális és az ifjúsági terület teljesen „elhanyagolt”. Nincsenek sem stratégiai 
célok  meghatározva,  sem  taktikai  lépések.  A  forráshiány  gyakran  válasz  az 
elmaradt  tervezésre,  de  ezen  két  terület  ügye  nem  pusztán  pénz  kérdése. 
Rengeteg lehetőség van ezen területeken kis költségvetésű projekteken keresztül 
előremozdulást elérni, de ezeket összehangoltan,  csak stratégiailag alátámasztott 
közös célok elérése mentén lehet hatékonyan megvalósítani.
Javasoljuk,  hogy  a  kulturális  és  az  ifjúsági  területre  az  Kulturális,  Oktatási  és 
Ifjúsági,  illetve  a  Sport  Bizottság  fektessen  le  stratégiai  célkitűzéseket  és  azok 
taktikai és operatív vetületét is dolgozza ki.

1.6. Szakpolitikai prioritások költségvetés tervezés során   
történő érvényesítéséhez kapcsolódó protokollok

1.7. Oktatás politika

A  költségvetési  koncepció  elkészítésekor  már  az  oktatási  intézmények  leadják 
önkormányzatok  felé  személyi  és  dologi  igényeiket.  A  Közművelődési  és 
Oktatásügyi Bizottság megtárgyalja az oktatási intézmények igényeit. Amennyiben 
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támogathatónak ítéli, azt határozatában fogadja el, majd a Pénzügyi Bizottság elé 
kerül, amely véleményezi a javaslatot, amely így megy be a képviselő-testület elé. 
Képviselő-testületnek  joga  van  felülbírálni  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát.  A 
képviselő-testület  amennyiben  támogatja,  úgy  bekerül  a  költségvetési 
koncepcióba.
A koncepciót novemberben fogadja el a képviselő-testület azonban ekkor még nem 
tudja senki megmondani milyen lesz az oktatási intézmények állami normatívája. 
Az önkormányzat költségvetés benyújtási határideje február 15. Itt már az oktatás 
politika teljes egészében kell, hogy érvényesüljön. 
A  költségvetési  koncepció  elkészítésékor  a  Közművelődési  és  Oktatásügyi 
Bizottság  képviseli  az  oktatás  politikát,  még  a  Pénzügyi  Bizottság  a  fiskális 
politikáért  felel.  A  Közművelődési  és  Oktatásügyi  Bizottság  feladata,  hogy  jó 
színvonalú  oktatási  intézményei  legyenek,  míg  a  Pénzügyi  Bizottságnak  az 
olcsóság a szempont. A költségevetés megtárgyalásakor az oktatási intézmények 
benyújtják  saját  költségvetéseiket  részletesen  a  FELFIN  nevű  program 
segítségével.  Ebből  kalkulálható,  hogy  mennyit  fed  le  az  állami  normatíva  az 
oktatásra, a napközire, az étkeztetésre, és minden olyan dologra, amit előre lehet 
látni. A személyi és dologi kiadásaik legapróbb részletig bele kell, hogy kerüljön a 
költségvetéseikbe. A Közművelődési és Oktatásügyi Bizottság úgy tárgyalja, hogy 
azon az oktatási intézményvezető és a Pénzügyi Irodavezető is részt vesznek. Itt a 
bizottság részletesen megtárgyalja és javaslatot tehet bizonyos módosításokra. A 
módosításokkal elfogadott költségvetés megy a Pénzügyi Bizottság elé, amely még 
módosításokat  eszközölhet  az  intézményi  költségvetésen.  A  képviselő-testületi 
ülésen a bizottságok vezetői elmondják érveiket és ellenérveiket majd ezek alapján 
születik döntés. A döntéssel az intézmény költségvetése elfogadottnak tekinthető. 
Évközben  bármikor  dönthet  még  úgy  a  testület,  hogy  az  intézmény 
költségvetésében összeget zárol vagy elvon. 
Az  oktatás  politikába  beletartozik  még  a  hátrányos  helyzetű  gyermekek 
oktatásának,  nevelésének  támogatása,  beleértve  az  önkormányzat  által  kiírt 
pályázatokat, vagy az önkormányzat oktatással kapcsolatos pályázatait.
Általában a koncepció tervezésekor nem lehet konkrétan meghatározni az olyan 
pályázatokat, amelyeket nem az önkormányzat ír ki, így csak egy keretösszeget 
javasolhatnak a bizottságok. 
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A költségvetésben is  csak  egy keretösszeget  határoznak  meg,  mert  nem lehet 
tudni mennyi pályázat lesz, és milyen összegre van szükség. Nem tudni azt sem, 
hogy az állam milyen önrészt kér a pályázó önkormányzattól. 
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1.8. Szociális politika

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a koncepció elkészítésekor megnézi,  mire 
van a településnek szüksége és javaslatot  tesz ezek felvállalására.  Nagyon sok 
olyan támogatás van, amely kötelező és az állam bizonyos összeget biztosít rá az 
önkormányzatnak csak bizonyos százalékot kell hozzátenni. 
Ezt csak nagyságrendekben lehet tervezni, mert nem tudják előre ezek számát sőt 
a  költségvetésben  sem  lehet  pontos  adatokkal  számolni.  Vannak  benne  olyan 
összegek  melyeket  teljes  egészében  az  állam  ad  és  az  önkormányzat  csak 
pénzelosztó szerepet tölt be (pl.:a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása). 
A  jogszabály  meghatározza,  hogy  kinek  jár  majd  az  önkormányzat  egyben 
megigényli a pénzt és továbbadja a jogszabályban meghatározott összeg szerint a 
lakosoknak.
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Van olyan támogatási forma, amelyben van normatív és méltányossági támogatás 
(pl.: a közgyógyászati ellátás). 
Az  átmeneti  segély  egy  keretösszeg,  melyet  a  bizottság  vagy  a  polgármester 
használhat fel. Rendeletben kell szabályozni, hogy kinek adható ebből a keretből. A 
koncepcióban a Szociális és Egészségügyi Bizottság kér egy keretösszeget, mely 
tovább  kerül  a  Pénzügyi  Bizottság  elé,  végül  a  képviselő-testület  dönt  a 
bizottságok javaslata alapján.
Kétezer fő lakosság szám felett kötelező létrehozni a Szociális Kerekasztalt, mely 
véleményformáló lehet a képviselő-testület számára.
A  költségvetési  koncepció  elkészítéskor  még  nem  lehet  látni  a  szociális 
intézmények bevételi és kiadási oldalait, de a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
javaslatot  tesz  az  intézmény  létrehozására,  tovább  működtetésére  vagy 
megszüntetésére.
A  Pénzügyi  Bizottság  megvizsgálja  az  adott  intézmény  szükségességét  és 
létjogosultságát,  majd  javaslatot  tesz  a  képviselő-testület  felé  az  intézmény 
működtetésével kapcsolatban. 
A Magyar Köztársaság Költségvetési törvényének elfogadása és kihirdetése után 
már  lehet  látni  a  szociális  intézmény  állami  normatíváit  és  lehet  számolni  a 
jogszabályok által engedélyezett térítési díjakkal. Továbbá meg lehet tervezni az 
intézmény  személyi  és  dologi  kiadásait.  Minden  intézmény  meghatározott 
maximális létszámmal működhet. 
A  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság a  szociális  intézményekért  harcol,  míg  a 
Pénzügyi  Bizottság  nézi,  hogy  kötelező-e  az  adott  intézmény,  illetve  hogy 
nyereségesen  működik-e.  A  képviselő-testület  rendelkezik  döntési  jogkörrel  a 
szociális intézményekkel kapcsolatban. 
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1.9. Kulturális politika

A  költségvetési  koncepció  elkészítésekor  a  Közművelődési  és  Oktatásügyi 
Bizottság javaslatot tesz a kulturális kiadásokra, amely tartalmazza a, művelődési 
ház,  könyvtár,  működésére  és  fenntartására  esetleg  felújítására  háruló 
költségeket. A Közművelődési és Oktatásügyi Bizottság kér továbbá egy bizonyos 
összeget  a  kulturális  programokra.  Itt  már  a  visszatérő  kulturális  programokra 
konkrét összeget kérnek, mivel ezek volumene ismert, míg keret kerül kijelölésre a 
még nem ismert események finanszírozására.
A javaslat a Pénzügyi Bizottság elé kerül, mely megtárgyalja a Közművelődési és 
Oktatásügyi Bizottság javaslatát.  A két bizottság javaslata kerül be a képviselő-
testület elé, aki dönt a kérdésben. 
Az  önkormányzati  költségvetés  elkészítésekor  a  Közművelődési  és  Oktatásügyi 
Bizottság újra napirendre tűzi a koncepcióját majd az általában kis módosításokkal 
kerül  a  Pénzügyi  Bizottság  elé.  A  Pénzügyi  Bizottság  tételesen  megvizsgálja  a 
programokat és azokra kért összeget majd javaslatot tesz a képviselő-testületnek 
elfogadására.
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Sajnos az önkormányzatok a gazdasági válság hatására egyre kevesebb támogatót 
tudnak szerezni a kulturális rendezvényeik támogatásához, így a kultúra prioritása 
alacsony.

Bizottsági 
haztározat

Pénzügyi Bizottság 
véleményezi a javaslatokat

Képviselő testület dönt a 
kérdésben

Képviselő testület 
iránymutatásai

Kulturális 
stratégia

KTG.-vetés tervezési 
folyamat

Közművelődési és 
Oktatásügyi Bizottság

javaslatok a 
megvalósításra
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1.10. Környezetvédelmi politika

A  Városfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottságnak  a  település  fekvése  és 
adottságait figyelembe véve kell törekedni a település környezetének megóvására. 
Sajnos  sokak  szerint  a  település  fejlődésével  együtt  jár  a  környezeti  ártalom 
növekedése,  de  ez  nem  szabad,  hogy  így  legyen.  A  Városfejlesztési  és 
Környezetvédelmi  Bizottságnak  kell  foglakozni  a  településrendezéssel,  mert  ez 
által hatékonyabban tudja érvényesíteni politikáját. Általában ez a bizottság tesz 
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javaslatot a hulladékkezeléssel kapcsolatos dolgokra. Itt a bizottság a költségvetési 
koncepció  elkészítésekor  a környezetvédelmi  kiadásokra kér  egy keretösszeget, 
mely  Pénzügyi  Bizottság  véleménye  után  kerül  a  képviselő-testület  elé. Az 
önkormányzat költségvetésének elfogadása is ilyen formán történik. 

Bizottsági 
haztározat

Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi 

Bizottság véleményezi a 
javaslatokat

Képviselő testület dönt a 
kérdésben

Képviselő testület 
iránymutatásai

Környezetvédelmi 
program

KTG.-vetés tervezési 
folyamat

Hulladékgazdálkodási 
terv

1.11. Egészségügy politika

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a költségvetési koncepció kidolgozása során 
az  igényének  alapján  konkrét  összegekkel  tervez  vagy  a  várható  költségek 
tekintetében  kér  költségvetési  támogatást  az  egészségpolitikához.  A  Pénzügyi 
Bizottság véleménye után kerül a költségvetési koncepció a képviselő-testület elé.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az alábbi témakörökben illetékes:
Védőnői  szolgálat  amely  felöleli  a  személyi  és  dologi  kiadásokat.  Igaz,  hogy  a 
védőnők bérét átadott pénzeszközként megkapja az önkormányzat a TB-től, de a 
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dologit ő állja. Itt nem sok a teendő a Pénzügyi Bizottság javasolhatja a körzetek 
csökkentését a gyermek létszám csökkenése miatt.
Mások a házi orvosi ellátás, amely kötelező önkormányzati feladat. 
A  költségvetés  elkészítésekor  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  ülésen  az 
orvosok illetve az egészségügyi szakértők vesznek részt, a bizottság kültagjaként. 
Ezeken a bizottsági üléseken támogatást kérnek eszközbeszerzésre, támogatást az 
épület felújítására, a saját tulajdonúnál pedig a fenntartásra. 
A  bizottság  tételes  összegekre  tesz  javaslatot  az  egészség  megőrzéssel, 
szűrővizsgálatokkal,  épület  felújítással  és  fenntartással  kapcsolatban.  A  konkrét 
feladatra  és  összegre  bontott  javaslatok  kerülnek  be a  Pénzügyi  Bizottság  elé, 
majd úgy képviselő-testület elé.
Lehet  még  szakellátás  a  településen,  továbbá  gyermekorvos,  fogorvos  ezek  is 
általában  olyan  támogatást  kapnak,  mint  az  alap  ellátásban  részt  vevő  házi 
orvosok.
Fontos  még  az  ügyeleti  ellátás  támogatása,  amit  általában  a  bizottságok 
ellenszavazat nélkül fogadnak el. Ezeknek ellátását általában gazdasági társaságok 
végzik. Itt az önkormányzatok még megfelelő gépjárművet is biztosítanak, hogy 
zavartalan legyen az ügyeleti ellátás. Ezen a gépjárművek beszerzésére pályázati 
lehetőség van, így csak az önrészt kell állni amelyet a Pénzügyi Bizottság is jobban 
támogat 
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Bizottsági 
haztározat

Szociális és Egészségügyi 
Bizottság javaslatok a 

megvalósításra

Pénzügyi Bizottság 
véleményezi a javaslatokat

Javaslat 
véleményezése

Képviselő testület dönt a 
kérdésben

Képviselő testület 
iránymutatásai

Szociális 
Szolgáltatástervezési 

Koncepció

KTG.-vetés tervezési 
folyamat

1.12. Ifjúság politika

Fontos a költségvetési  koncepció elkészítésekor előirányzati  összegeket rendelni 
az ifjúsági politika megvalósításához. A költségvetési koncepció elkésztése előtt a 
BURSA Hungarica pályázat önkormányzati  támogatásáról  is  dönteni  kell.  Ezekre 
támogatásokra a Sport és Egyesületi  Bizottság tesz, javaslatot majd a Pénzügyi 
Bizottság javaslata után kerül a képviselő-testület elé.
Továbbá a Közművelődési és Oktatásügyi Bizottság javaslatot tesz egy keretösszeg 
megállapítására, amivel támogatja az önkormányzat nappali képzésben résztvevő, 
közép-  és  felsőfokú  tanulmányokat  végző  diákok  tanév  kezdését,  amelyről  a 
Pénzügyi Bizottság jóváhagyása után a képviselő-testület dönt.
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Az önkormányzat támogathat  ifjúsági  szervezeteket,  épületet biztosíthat  ifjúsági 
kluboknak,  rendezvényeknek.  Ezekre  a  Sport  és  Egyesületi  Bizottság  tesz 
javaslatot,  ami  ezután  a  Pénzügyi  Bizottság  elé  kerül.  A  képviselő-testület  a 
bizottságok javaslatát figyelembe véve dönt.

Bizottsági 
haztározat

Pénzügyi Bizottság 
véleményezi a javaslatokat

Képviselő testület dönt a 
kérdésben

Képviselő testület 
iránymutatásai

Ifjúsági stratégia

KTG.-vetés tervezési 
folyamat

Sport és Egyesületi 
Bizottság, Közművelődési 
és Oktatásügyi Bizottság   

javaslatok a 
megvalósításra

Javaslat 
véleményezése
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III.A GAZDASÁGI PROGRAM 
SAJÁTOSSÁGAI

1. Jogszabályi háttér  
Az Önkormányzatok részére az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) gazdasági program 
készítését írja elő. A program, választási ciklusra, vagy azt meghaladó időszakra 
szól  és  több  éves  stratégiai  elemeket  tartalmaz.  Célja,  hogy  helyi  szinten 
meghatározza  azokat  a  célkitűzéseket,  feladatokat,  amelyek  a  költségvetési 
lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok 
figyelembevételével  az  Önkormányzatok  kötelező  és  önként  vállalt  feladatainak 
biztosítását  szolgálják.  A  programnak  illeszkednie  kell  az  Új  Magyarország 
Fejlesztési  Tervében,  (illetve  az  Új  Széchenyi  Tervben)  meghatározott 
prioritásokhoz, a regionális fejlesztési programokhoz, a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióhoz,  a  város  stratégiai  programjához,  valamint  az  Integrált 
Városfejlesztési Stratégiához és a helyi építési szabályzathoz.
Az Ötv. alapján a gazdasági program tartalmazza: a fejlesztési elképzeléseket, a 
munkahelyteremtés  feltételeinek  elősegítését,  a  településfejlesztési  politika,  az 
adópolitika  célkitűzéseit,  a  közszolgáltatások  biztosítására,  színvonalának 
növelésére vonatkozó megoldásokat, a befektetés-támogatási politika, valamint a 
városüzemeltetési  politika  célkitűzéseit.  A  gazdasági  program  -  mint  az 
Önkormányzat  középtávú  terve  –  tartalmazza  az  irányelveket  az  egyes  évek 
költségvetésének elkészítéséhez.

1.1. Gazdasági Program helye a szabályozásban, a város   
tervezési dokumentumai között

Monor  Város  Gazdasági  Programjának  több  tervezési  szinthez  és 
tervdokumentumhoz is  kapcsolódnia kell,  így a kistérség,  a megye,  a régió,  az 
ország és az Európai Unió terveihez és programjaihoz.
A Gazdasági  Program nem operatív  terv,  nem a gazdálkodás elemeit  összegzi, 
hanem több évre szóló gazdasági stratégia, melynek célja a település és lakossága 
életkörülményeinek javítása.
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Területfejlesztési  koncepció - Gazdasági  Program. Monor Város Területfejlesztési 
koncepciója  2010-2014  év  időtávlatában  hosszú  távú  fejlesztési  elképzeléseket 
bemutató dokumentum. A Gazdasági  Program a Területfejlesztési koncepció által 
kitűzött célrendszer általános irányelveit az adott időszakra vonatkozóan értelmezi, 
figyelemmel a Várost körülvevő szabályozási, gazdasági, demográfiai, partnerségi 
viszonyok  változásaira  és  az  ehhez  történő  folyamatos  alkalmazkodásra  és 
kiigazításra.
Gazdasági  Program –  Operatív  feladatterv.  A  korszerű  tervezési  folyamat 
megköveteli a későbbiekben a programozás folytatását, azaz operatív programok 
elkészítését,  a megvalósítást  megalapozó feladatterv  kimunkálását.  A fejlesztési 
stratégiához  kapcsolódó  konkrét  intézkedések  kidolgozásával  folytatódik  a 
programozás,  beleértve  az  operatív  programok  konkrét  megvalósításához 
szükséges tartalom és célmeghatározást, a megvalósítás módját, mechanizmusát, 
a  program  pontos  forrásösszetételét,  az  intézkedés  kritérium  rendszerét,  a 
megvalósításban  közreműködő  szervezeteket,  az  eredményesség  vizsgálatát, 
értékelését, az adott program keretében végrehajtandó intézkedéseket.
Gazdasági Program – Költségvetés. Monor Város Gazdasági Programja a következő 
években  a  költségvetést  meghatározó  alapdokumentumként  funkcionál,  alapját 
képezi az adott év költségvetési, tervezési sarokszámainak. A program által felölelt 
időszak  egyes  éveinek  költségvetési  számai  kialakítása  a  gazdasági  program 
prioritásainak  figyelembe  vételével  történik.  A  Gazdasági  Program a  választási 
ciklusra  vonatkozó,  többéves  stratégiai  elemeket  tartalmazó  program,  a 
költségvetés  a  Gazdasági  Program elemeit  tartalmazó  adott  költségvetési  évre 
vonatkozó terv.  A költségvetés éves tervezésnél  a szükséges önrész biztosítása 
mellett törekedni kell a pályázati források és egyéb külső források bevonására.

1.2. Fejlesztési alapelvek  
Összhangban az Új Magyarország Fejlesztési  Terv,  valamint  a Monori  Kistérségi 
Stratégia  alapelveivel  a  Gazdasági  Program fejlesztési  alapelveit  a  következő 
pontok szerint javasoljuk meghatározni:

 Rugalmasság  és  kiszámíthatóság:  a  fejlesztéspolitikának  egyszerre  kell 
stabil kereteket biztosítania a társadalom és a gazdaság szereplői számára, 
valamint rugalmasan alkalmazkodnia a gyorsan változó körülményekhez és 
a végrehajtás során felhalmozódó tapasztalatokhoz.
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 Kiegészítő jelleg: a fejlesztéspolitika mozgósítani, nem helyettesíteni kívánja 
a  társadalomban  és  gazdaságban  meglévő  energiákat.  Ezért  a 
programoknak  csak  a  társadalmilag  hasznos,  de  a  magántőkét  nem 
helyettesítő beruházásokat szabad finanszíroznia, ugyanakkor ösztönöznünk 
kell,  hogy  a  magánforrások  bevonásával  jelentősen  emelkedjen  a 
befektetett források mennyisége.

 Fenntarthatóság: csak azok a fejlesztések tekinthetők valós előrelépésnek, 
amelyek pozitív hatásai a fejlesztési támogatások után is fennmaradnak. 

 Átláthatóság és számonkérhetőség: Olyan átlátható rendszert kell felépíteni, 
amelyben – a társadalom bevonásával – a hibák felismerhetővé és a javítás 
lehetőségei  megfogalmazhatóvá válnak.  Kellő  nyitottsággal,  a  társadalom 
széles  körű  részvétele  mellett  nem  csak  a  fejlesztések  közvetlen 
eredményei, de azok másodlagos hatásai is kedvezőbbé tehetők.

 Megfelelő  szabályozási  környezet  kialakításával  biztosítani  kell,  hogy  a 
tervezett  fejlesztések  munkahelyeket  teremtsenek,  a  résztvevő  vállalatok 
pedig  helyi  beruházásokra  fordítsák  a  fejlesztési  programokból  származó 
bevételeiket.

 

1.3. Gazdasági Program kialakításának szempontjai  

1.4. Új Magyarország Fejlesztési Terv

A 4 éves gazdasági program célkitűzéseinek összhangban kell állnia a különböző 
szinteken megfogalmazott célokkal, valamint a fejlesztési lehetőségekkel. 
A város fejlesztésében a beruházások jelentik a gazdasági élet motorját, a fejlődés 
hosszútávú biztosítékát, kihatnak a gazdasági élet szereplőire. A hazai fejlesztés 
politika  legmagasabb szintű  dokumentuma az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv 
valamint a most készülő Új Széchenyi Terv. A fejlesztések forrásaira az Európai 
Unió által létrehozott Kohéziós Alap és a Strukturális Alapok szolgálnak. A Kohéziós 
Alapból  tagállami  szinten  meghatározott  közlekedési  és  környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztési projektek kapnak támogatást. 
Magyarország 2007 és 2013 között az EU kohéziós politikája keretében 2004-es 
árakon számolva 22,4 milliárd euró fejlesztési  forrásra  jogosult,  melyet  a hazai 
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társfinanszírozás és magántőke is kiegészít. Az egyes operatív programokhoz 15 
%-os hazai kormányzati társfinanszírozás társul.
Javaslatunk  szerint  ide  kellene  beilleszteni  két  táblázatot.  Az  első  az  Új 
Magyarország  Fejlesztési  Terv  a  2007  és  2013  közötti  időszakra  vonatkozó 
prioritásokat és a hozzájuk rendelt operatív programokat tartalmazza, a második 
az  Új  Széchenyi  Terv  hasonló  paramétereit  foglalja  magában.  Ezzel  egy 
dokumentumon belül visszakereshetők lennének ezek a sarokszámok.
Az operatív programokra az Önkormányzat direkt módon pályázhat, a prioritások 
jelentős  része  Monor  számára  is  megcélozható.  Az  EU-s  források  elnyerése 
jelentheti a megvalósítandó beruházások egyik legjelentősebb volumenét.

1.5. Lakossági és vállalati igények

Egy  jó  gazdasági  program  készítésének  első  lépése  egy  alapos,  széles  körű 
diagnózis,  helyzetértékelés  és  elemzés.  Monor  Város  gazdasági  programjának 
elkészítéséhez mindenképp szükséges figyelembe venni a lakosság és a vállaltok 
véleményét és terveit a város jövőjével kapcsolatban.

1.6. Ciklusprogram tartalmával kapcsolatos javaslatok   
valamint elkészítésének nehézségei 

A  gazdasági  ciklusprogram  összeállításakor  vázlatszerűen  tekintsük  át,  mely 
területeket  javasolt,  hogy  érintse  a  program,  meghatározva  az  önkormányzat 
következő ciklusához irányt mutató aktuális középtávú célokat, elképzeléseket:

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

II. BEVEZETÉS

III. HELYZETKÉP

IV. GAZDASÁGI PROGRAM

A. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

B. MINŐSÉGI ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

C. KÖRNYEZETVÉDELEM,  KÖRNYEZETFEJLESZTÉS, 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS

D. INFORMATIKA
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V. ÖSSZEFOGLALÓ

VI. IRODALOMJEGYZÉK, HIVATKOZÁSOK

A felsorolás is jelzi, hogy a feladat egy átfogó, az önkormányzati feladatokon is 
túlmutató program elkészítése, amely az önkormányzati választási ciklus idejére 
kijelöli  az önkormányzati  munka, benne az éves költségvetések mozgásterét,  fő 
irányait.
Ahhoz,  hogy a  célokat  helyesen,  kellő  megalapozottsággal  határozhassuk  meg, 
ismerni kell a pénzügyi lehetőségek várható alakulását. Ez pedig azt jelenti, hogy 
meg kell becsülni az elkövetkező négy év költségvetési bevételeit és kiadásait.
Ez úgy valósítható meg, hogy gazdasági program tervezésekor minden esetben a 
hosszú távú terveket  kell  alapnak tekinteni.  Amennyiben szükség mutatkozik  a 
korábban rögzített céloktól való eltérésre, abban az esetben a gazdasági program 
kidolgozásával  párhuzamosan  gondoskodni  kell  a  hosszú  távú  terv  konzisztens 
módosításáról is.
Láthatjuk,  hogy a  gazdasági  program szinte  az összes  önkormányzati  feladatot 
magába  foglalja,  így  a  tervezéskor  minden  bizottságot  be  kell  vonni,  és 
megjegyzéseiket, véleményüket alaposan át kell gondolni és figyelembe kell venni, 
hiszen ez program fogja meghatározni a város főbb stratégiát, jövőképét.

1.7. Gazdasági Program elkészítése  
Az  ÁROP  projekt  során  elkészül  Monor  Város  Önkormányzatának  Gazdasági 
Program tervezete.  A  javasolt  Gazdasági  Program a  III.  fejezetben  található.  A 
program készítése során elkészítettük annak vezetői összefoglalóját, bevezetését 
és  Monor  Városának  helyzetértékelést.  Azokat  a  részekről  amelyekről  úgy 
gondoltuk,  hogy  nem  szorulnak  módosításra  a  következő  Gazdasági  Program 
elkészítése során „”-be tettük..  A dokumentum további részében a lakossági és 
vállalati  lekérdezés  eredményeit  valamint  más  önkormányzatnál  végzett 
tanácsadási  feladataink  során  szerzett  tapasztalatok  segítségével  javaslatokat 
fogalmaztunk  meg,  hogy  Monor  Város  Önkormányzatának  mire  kell  kitérnie  és 
figyelni a következő Gazdasági Program véglegesítése és jóváhagyása során.
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IV.MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014
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1.1. Vezetői összefoglaló

Ebben  a  fejezetben  a  polgármester  és  a  képviselő  testület  célkitűzését  kell 
feltűntetni. A fejezet célja egy rövid mindenki számára érhető jövőkép és jövőbeni 
elérni  kívánt  helyzet  felvázolása.   A  következő  bekezdésben  szeretnénk  Monor 
számára megfogalmazni egy jól használható vezetői összefoglaló szöveget, amely 
tükrözi a Gazdasági programban foglaltakat:
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„Monor  Önkormányzatának  elsődleges  célja,  hogy  a  változó  gazdasági 
környezetben  is  megőrizze  működőképességét,  gazdálkodásának  stabilitását. 
Mindezt  annak  érdekében,  hogy  a  város  lakosságának  a  lehető  legmagasabb 
szintű szolgáltatásokat tudja nyújtani.
A program fő hangsúlya,  hogy a helyi  igényeknek megfelelő,  magas színvonalú 
szolgáltatások  rendszere  alakuljon  ki.  A  gazdasági  programban  törekedtünk 
megteremteni a kényes egyensúlyt az önkormányzat nyereséges működése és a 
városban  jelenleg  élők,  valamint  a  potenciális  jövőbeni  beköltözők  számára 
nyújtott  szolgáltatások  magas  színvonalú  minősége  között.  A  program továbbá 
kitér  a  város  fejlesztési  lehetőségeire,  amely  magában  foglalja  a  munkahely 
teremtést, oktatás korszerűsítést stb.”

1.2. Bevezetés

„Az Európai  Unió középtávú jövőképét meghatározó célja,  hogy az Unió a világ 
legversenyképesebb  és  legdinamikusabb  tudásalapú  gazdaságává  váljék,  mely 
képes  a  fenntartható  gazdasági  fejlődésre  azzal  együtt,  hogy  több  és  jobb 
munkahelyet teremt és figyelmet fordít a szociális kohézió továbbfejlesztésére. A 
növekedést  és  munkahelyeket  támogató  kohéziós  politika:  Közösségi 
iránymutatások, 2007-2013 c. Bizottsági kommunikációval (2005.07.05.), valamint 
a megújult Lisszaboni Stratégia elvei alapján a stratégia a következő alapelvekre 
épül:
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- a növekedésre, 
- a foglalkoztatás erősítésére,
- a versenyképesség növelésére.

A  program  céljaiból  egyértelműen  a  növekedés  és  a  foglalkoztatottság  került 
előtérbe. Az Önkormányzatnak a helyi gazdaságban jelentős befolyásoló szerepe 
van.  Nemcsak  az  általa  képviselt  stratégiai  elképzelések  és  ennek  alapján 
elkészített  szabályozási-,  adó-,  befektetés-,  és  támogatáspolitika  révén,  hanem 
saját erejénél és súlyánál fogva is mely elsősorban a tulajdonában és kezelésében 
álló szolgáltató és egyéb funkciót betöltő vállalatain keresztül valósul meg.
A Liszaboni Stratégia elvei szerint a fenntartható emberi élettér nem érhető el a 
fenntartható  helyi  közösségek  nélkül.  Az  Önkormányzat  áll  a  legközelebb  a 
lakosokhoz és osztozik a felelősségben a központi kormányokkal az emberiség és a 
természet jólétének minden területén. Éppen ezért a városok a változó életstílus, 
termelés, fogyasztás és területhasználati szokások kulcsszereplői.
A Gazdasági Program elkészítését a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében írja elő.
Alapvető  célja,  hogy  megfogalmazza  az  alapelveket,  prioritásokat,  teendőket, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az önkormányzat költségvetésének egyensúlyban 
tartása mellett:
- - biztosítsa a város lakói számára fontos intézmények működését
- - gondoskodjon a város infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről,
- - törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására,
- - segítse a város munkavállalók versenyképességét a munkaerőpiacon,
- -  csökkentse  a  hátrányos  helyzetű  családok  leszakadását  (Cinka  Panna 

Telep),
A Gazdasági Program kialakítjuk az EU-források megszerzésének hatékony módját 
és elősegítjük az ezt megalapozó felkészülést. 
A Gazdasági Program tartalmazza a fejlesztési kockázatokat, lehetőségeket és a 
közeljövőben várható kihívásokat.  Foglalkozik  az európai  uniós forrásokhoz való 
hozzájárulás  lehetőségeivel.  A  program áttekinti  az  önkormányzat  feladatait  és 
ezen túlmutatva a jövőt meghatározó fejlesztési célkitűzéseket.”
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1.3.  Helyzetkép
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1.4. Közép- Magyarországi Régió

„Ebben a fejezetben a régió meghatározását, földrajzi elhelyezkedését, területét, 
térszerkezetének  illetve  az  ország  területéhez  viszonyított  arányát,  valamint 
geopolitikai helyzetét értékeltük.
Összegyűjtöttük továbbá a népesedéssel, népsűrűséggel kapcsolatos adatokat. Az 
egyéb  információk  közül  vizsgáltuk  az  urbanizáció  arányát,  az  általános 
munkanélküliségi rátát összehasonlítva az országos átlaggal, valamint az aktivitási 
arányt és az infrastruktúrára vonatkozó adatokat.

A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 
6.919 km2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki. Bár területileg a hét közül 
a  legkisebb  régió,  az  ország  lakosságának  27,8%-át  teszi  ki.  Így  a  régió 
Magyarország legsűrűbben lakott területe, az országos átlag négyszerese. A Régió 
lakosságának több mint 82%-a 32 városban lakik, a fennmaradó 18% pedig 153 
községben. A munkanélküliségi ráta az országos átlagnál (5,5%) alacsonyabb, 4%, 
azaz 50.600 fő volt. Az aktivitási arány 58,3%, amely az országos átlagot 4,2%-kal 
haladja meg. A Közép-Magyarországi régió – nevének megfelelően – az országos 
térszerkezetben központi  helyet  foglal  el.  Budapestnek köszönhetően az ország 
gazdasági-, pénzügyi központja is, valamint itt koncentrálódik az infrastruktúra, az 
intézményrendszer  is.  Geopolitikai  helyzetéből  adódóan  kiemelkedő  lehetőségei 
vannak a nemzetközi együttműködésekben is.”

 Földrajzi és infrastrukturális adottságok
„A korábbi évek fejlesztései ellenére a régiókban az infokommunikációs műszaki 
infrastruktúra, a közösségi intézmények kiépítettségében jelentős lemaradás van. 
A számítógéppark hiányosságai, a hálózatok kiépítettségi fokának alacsony szintje, 
az adatátvitel sebessége jelentősen megnehezíti az elektronikus információcserét, 
a helyi közigazgatásban az e-közigazgatás kiépítését.”

 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés
„A  Közép-magyarországi  Régiót  Európa  közlekedési  tengelyei,  az  ún.  "Helsinki-
folyosók"  közül  három  fő,  és  két  mellék  korridor  érinti:  Berlin/Nürnberg-Prága-
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Pozsony/Bécs-  Budapest-Konstanca  /Szaloniki  /Isztambul;  Velence-Trieszt/Koper-
Ljubljana-Budapest-Ungvár-Lvov; Plocse-Szarajevó-Eszék-Budapest; X/B. Budapest-
Újvidék-Belgrád folyosók. A Közép-magyarországi Régió az Észak- és Dél-Európa, 
valamint  Nyugat  és  Kelet-Európa  közötti  áramlási  irányok  gyűjtő-  és  elosztó 
központja,  ezért  jó  eséllyel  válhat  az  európai  régiók/városhálózat  meghatározó 
szereplőjévé.”
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 Település szerkezet és térségi egyenlőtlenség
„A  KSH  a  kistérségeket  fejlettségük,  fejlődésük  szerint  öt  csoportba  -  1) 
dinamikusan fejlődő, 2) fejlődő, 3) felzárkózó, 4) stagnáló, 5) lemaradó - sorolta. A 
Közép-Magyarországi Régió az egyetlen a hét régió közül,  amelynek kistérségei 
kizárólag  az  első  három  csoport  valamelyikébe  tartoznak.  A  régión  belül 
határozottan elkülönül a dinamikusan fejlődő főváros és agglomerációs gyűrű. A 
fejlettségük  szerint  elkülöníthető  kistérség-csoportokon  belül  természetesen 
további különbségek mutatkoznak.
A  külföldi  működő  tőke  egy  lakosra  jutó  értéke  a  Budaörsi  kistérségben  és 
Budapesten a legmagasabb, többszörösen meghaladva a többi kistérség értékét. 
Ezzel  szemben  ezen  értékek  jóval  alacsonyabbak  a  "külső"  kistérségekben 
valamint Dunakeszi kistérségében. Ebből adódóan a személyi jövedelemadó alapot 
képező jövedelem egy lakosra jutó értéke ugyancsak Budapesten és a Budaörsi 
kistérségben  a  legmagasabb.  Az  agglomerációban  a  két  déli  (Gyáli,  Ráckevei) 
kistérség helyzete kedvezőtlenebb.
A városok, illetve a nagyobb népességű települések a fővárost megközelítő utak 
mentén helyezkednek el. A Budapestről sugárirányban kiinduló útvonalak mentén 
találhatók  a  nagyobb  települések,  melyek  ellenpólusként  szolgálhatnának.  De 
mivel  egymás közötti  kapcsolataik  hiányoznak,  térszervező  hatásuk  csak  közeli 
környezetükre terjed ki.
A  főváros  központú,  sugaras  szerkezetű  főútvonal  és  vasúthálózat,  valamint  a 
folyami  hidak  elégtelen  száma  gátolja  a  regionális  kapcsolatok  erősítését,  és 
jelentős egyenlőtlenségeket okoz az elérhetőség színvonalában.
Szükséges lenne az évek óta napirenden lévő,  tömegközlekedési  szolgáltatások 
(MÁV, BKV, Volán) összehangolása, hogy legalább stagnáljon, de inkább bővüljön a 
helyi  és  helyközi  tömegközlekedést  igénybe  vevők  száma.  A  tömegközlekedési 
szolgáltatások  fejlesztése  az  életminőség  és  a  települési  környezet  javítása,  a 
gyorsabb  elérhetőség  biztosítása,  valamint  a  közlekedésbiztonság  növelése 
érdekében lenne indokolt.
A területfejlesztés cél és eszközrendszere szempontjából a kistérségi szint kiemelt 
fontosságú. Ez az a szint, amely a területfejlesztés, továbbá a foglalkoztatás és 
munkaerőpiac  alapegységének  tekinthető.  Ebből  adódóan a  területi  folyamatok 
megfigyelésének egyik legfontosabb színtere.
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Területfejlesztési  szempontból  a  jövőben  minden  kistérségnek  legyen,  legalább 
egy földrajzi értelemben vett városa, amely képes a XXI. században megváltozó 
centrum-periféria kapcsolatban a centrum szerepét eljátszani. A jövőben kevesebb 
települést magában foglaló kistérségre van szükség.”

Pest megye

„A Közép- Magyarországi Régió egyúttal Pest megyét is jelenti, azonban Budapest 
nélkül, ezért külön vizsgáltuk a következő szempontok alapján:

 Gazdasági  fejlődési  tengelyek  középpontja:   a  gazdasági  fejlődés  és  az 
innováció folyamata szorosan kapcsolódik a közlekedési folyosókhoz. Azok 
mentén  fejlődési  tengelyek  alakulnak  ki.  Az  informatikai  innovációnak 
köszönhetően  pedig  közös  piaci  érdekek  mellett  működő  hálózatok 
kialakítása  válik  lehetségessé.  Pest  megye  élen  jár  e  folyamatok 
kialakításában.

 Innovációs központ:   a technológiai  fejlesztés komoly gazdasági erőfölényt 
jelent, ebben a megye szintén élen jár, hiszen – a főváros közelsége miatt – 
egyre több ipari park válik teljesen beépítetté az oda költöző magyar- és 
külföldi, innovációban élenjáró termelő vállalatnak köszönhetően.

 Közlekedési  csomópont,  logisztikai  központ  :  Hasonlóan  a  „minden  út 
Rómába  vezet”  mondáshoz,  Magyarország  közlekedési  szerkezete  is 
sugaras, jelenleg kelet – és nyugat között Pest megyén át vezet az összes 
autópálya.  Szintén  kedvező  helyzetben  van  a  megye  a  légi  és  vízi 
közlekedés  szempontjából  is,  hiszen  a  térségben  található  az  ország 
legnagyobb  nemzetközi  repülőtere,  a  kiváló  vízi  közlekedést  pedig  egy 
„2x10 sávos autópálya”,  a Duna teszi  lehetővé.  (Természetesen ebben a 
kérdésben nem tudjuk a fővárostól elválasztani a megyét.)

 Kereskedelmi,- Szolgáltatási központ:   a főváros közelsége, és a közlekedési 
csomópont jelleg előre vetítette a logisztikai szolgáltató központok 
letelepedését, elsősorban Budapest vonzáskörzetében, de távolabb is (pl. 
Cegléd) megtalálhatók.

Ezek  a  szempontok  Monor  számára  nagy  lehetőséget  jelenthetnek,  ha  sikerül 
kiaknázni  a  bennük  rejlő  lehetőségeket  akár  gazdasági,  akár  társadalmi 
szempontból.”
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Monori kistérség

Ezzel a ponttal szintén az ÁROP program keretében átadott „Működésfejlesztési és 
intézményi kapcsolattartási  javaslatok Monor város számára” című dokumentum 
„Önkormányzati  társulások,  kistérségi  társulások”  fejezetében  foglalkozunk 
részletekbe menően.
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1.5. Monor gazdasági helye és szerepe

1.6. A város stratégiai adottságai

„Az  adottságokkal  kapcsolatban  a  következő  pontokat  tartottuk  célszerűnek 
átvilágítani:

 A  város    földrajzi  fekvése    közlekedési-logisztikai  szempontból:    Monor  a 
fővároshoz  képest  a  mai  közúti  közlekedési  viszonyok  mellett  közel 
helyezkedik  el  (kb.  fél  óra).  Ennek  további  előnye,  hogy  a  Budapest  – 
Ferihegy Nemzetközi Repülőtér a főváros Monorhoz legközelebb eső részén 
található, közvetlenül a 4. számú főút, illetve az M0- körgyűrű mellett, így a 
nemzetközi légi fuvarozást igénybe vevő vállalatok szempontjából megfelelő 
területen belül.

 Tőkebeáramlás  dinamikája,  jövőképe:    Monor  Budapesthez  való  közelsége 
miatt ideális hely lehet a Budapestről kitelepülni kívánó vállalkozásoknak. A 
jövőben  erre  nagy  hangsúlyt  kell  fektetni,  hiszen  ez  a  tényező  nagy 
befolyással bír a város fejlődésében.

 Rendezett jogi, szabályozási környezet:   Monor elmondhatja magáról, hogy 
rendezett  jogi  és  szabályozási  környezettel  bír.  Az  ide  érkezőket  az 
Önkormányzattól  megfelelő  segítséget  kapnak  az  eligazodásban.  Fontos 
azonban  hogy  az  Önkormányzati  honlapon  beinduljon  az  elektronikus 
ügyintézés, erre a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni.

1.7. Népesedési  adatok,  (keresetek,  pályakezdők, 
lakásellátottság)

Ezek  az  adatok  a  gazdasági  program  fontos  részét  képezik,  hiszen  olyan 
információk  nyerhetők  belőlük,  amelyek  által  könnyebben  és  célzottabban 
készíthető el a gazdasági program. Ahhoz, hogy célzottabb fejlesztéseket lehessen 
végrehajtani a településen, pontosan fel kell mérni az itt élők különböző számszerű 
és arányosított életviteli adatait. 
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Népesség

Megnevezés Monor 
Népesség (fő) 18.526
Népsűrűség (fő/km2) 383 fő/km²
Természetes szaporodás, illetve fogyás (-)
Vándorlási különbözet

A népességfogyás országos jelenség, amely Monoron is érzékelhető. A vándorlási 
különbözet azonban pozitív, a város vonzó letelepedési helynek számít,  részben 
Budapest közelsége miatt.

Keresetek
A Városban  alkalmazásban  állók  havi  nettó  és  bruttó  átlagkeresetét  gyűjtöttük 
össze és értékeltük, ezeket a régiós és az országos átlaggal vetettük össze.”
Véleményünk  szerint  Budapest  ebben  az  esetben  nem  releváns,  hiszen  nem 
azonosak a feltételek sem.

Megnevezés Monor
(Ft/fő)

Közép-
Magyarország

(Ft/fő)
Magyarország

(Ft/fő)
Alkalmazásban állók havi bruttó 

átlagkeresete
Alkalmazásban állók havi nettó 

átlagkeresete

„Lakásépítés
A lakásépítéssel kapcsolatban az a statisztika releváns, amely megmutatja, hogy 
hány db lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt. 
Egy  esetleges  visszaesés  a  lakásépítés  területén  összefüggésben  állhat  a 
lakáshitelezés szabályainak központi módosításával is.

Városi, megyei, régiós adatok
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Megnevezés
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Közép-
Magyaro

rszág

Lakáshelyzet 
Lakásállomány (db)
100 lakásra jutó lakos
Épített lakás (2009)
Épített  lakások  száma  (2006-2009 
évek átlaga)
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Pályakezdők helyzete
„Ez a korcsoport különös figyelmet érdemel, hiszen a városban élő fiatalok helyben 
tartása  az  egyik  fontos  feladat  hosszú  távon.  Ez  az  a  korcsoport,  akikben  a 
legnagyobb arányban alakulhat  ki  a  lokálpatriotizmus,  a  helyi  identitás,  hosszú 
távon ők lehetnek a közösség alappillérei.
Ahhoz,  hogy  ezt  a  fiatal  munkaerőt  sikerüljön  megőrizni,  vizsgálatot  kellett 
folytatni a regisztrált munkavállalók és a regisztrált munkanélküliek arányában is. 
Közöttük is külön az alap-, a közép- és a felsőfokú végzettségűek arányát. A pontos 
kép érdekében arra is kitértünk, hogy melyik az a pályakezdő korcsoport, amelyik 
a leginkább veszélyeztetett a munkanélküliség által.

1.8. Foglalkoztatás, munkanélküliség

Ebben  a  fejezetben  megvizsgáltuk,  hogy  a  városunkban  milyen  mértékű  a 
munkanélküliség,  illetve  mekkora  a  foglalkoztatás  aránya  az  aktív  és  a  teljes 
lakosság  arányában.  Ezzel  kapcsolatban  adatokat  gyűjtöttünk  és 
összehasonlítottuk a régiós, valamint az országos átlaggal.
Többek között arra terjedt ki a vizsgálatunk, hogy mennyi a Munkahelyek száma a 
régióban, hiszen az alacsony munkanélküliség is okozhat problémát pl. egy új cég 
letelepedésekor, ha nincs kellő számú, megfelelően képzett munkaerő.
Ez a táblázat a Monor város vonzáskörzetében dolgozók, illetve az itt lakó, ám más 
településen  dolgozó  népességet  csoportosítja.  Segítségével  egyszerűbben 
számítható az aktív keresők aránya.

lakóhelyén dolgozó 
(fő)

bejáró 
(fő)

összes helyben 
foglalkoztatott (fő) eljáró (fő)

Monor
*szomszédos 
település
*régiós átlag

A  lakók  foglalkoztatási  ágak  szerinti  megoszlását  is  értékeltük.  Segítségével 
tisztább  kép  kapható  a  városban  lakók  helyzetéről,  amely  könnyebbé  teheti  a 
fejlesztési  lehetőségeket.  (Pl.  ha  a  szolgáltató  szektorban  dolgozók  aránya  a 
magas, akkor más szokásaik, igényük, értékrendjük keletkezhet, mintha a termelő, 
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vagy esetleg a mezőgazdasági szektorban dolgozók aránya dominálna.)  Erre az 
adathalmazra a következő táblázatot dolgoztuk ki.
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Monor  város  fontosabb  foglalkoztatási  mutatói  megyei  és  regionális 
összehasonlításban:

Megnevezés XVIII.Ker. 
80e főnél 
nagyobb 
kerületek 
átlaga

Közép- 
Magyaro
rszág

Foglalkoztatottság
Alkalmazásban állók száma (fő)
Ebből:
Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás
Ipar
Építőipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Pénzügyi közvetítés
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
Közigazgatás,  védelem,  kötelező 
társadalombiztosítás
Oktatás
Egészségügyi, szociális ellátás
Iparban alkalmazásban állók aránya, %
Mezőgazdaságban  alkalmazásban  állók  
aránya, %
Szolgáltató szektorban alkalmazásban állók  
aránya, %

Értékelésünk arra is kitért,  hogy a térség munkaerőpiacán az elmúlt időszakban 
történt-e csoportos létszámleépítés. Ezekről az adatokról a Regionális Munkaügyi 
Központ adott részletes elemzést.
Fontos volt informálódnunk arról is, hogy a munkanélküliséggel érintett csoportok 
munkaerő  piaci  integrálására  készültek-e  komplex  programok  a  Közép-
Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ irányításával, melyek pl. motivációs 
tréninget, képzést, illetve támogatott foglalkoztatási lehetőséget jelentenek.
Vizsgáltuk  továbbá,  hogy  a  munkaadók  milyen  arányban  keresik  a  minőségi 
munkaerőt,  ebből  következően  az  egyszerű  betanított  munkafolyamatok 
elvégzésére is a szakmunkás képzettségi szintet követelik-e meg az alkalmazás 
feltételeként. Ugyanis ennek következtében veszélyforrásként jelenik meg, hogy a 
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képzetlen, illetve a különböző problémákkal küzdő munkavállalók egyre nehezebb 
helyzetbe kerülnek a térség munkaerőpiacán.”

1.9. A monori cégek helyzete

Magyarországon összesen mintegy 539 ezer társas vállalkozás található, ebből 156 
ezer  darab,  főállású  alkalmazottat  nem foglalkoztató  cég  működik,  amelyből  a 
Monor  várossal  egy kategóriában  lévő (15-20  ezer  fő  lakosságú)  településeken 
5600 darab tevékenykedik. Monoron az ilyen vállalkozások száma 200 darab, ez 
23%-át teszi ki az összes cégnek, ami megfelel a hasonló méretű településeken 
megfigyelhető aránynak. Az egy fővel működő cégek száma országosan 147 ezer, 
a 15-20 ezres lakosságú településeken 6300 darab, Monoron 230 darab működik 
ebben  a  méretkategóriában,  az  összes  céghez  viszonyított  hányad  mindegyik 
esetben 28% körül alakul. A 2 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok száma 60,7 
ezer Magyarországon, 2800 a 15-20 ezer fős településeken és 100 Monoron, az 
összes cégnek ez 11-13%-át jelenti. A 3-4 fővel működő cégek 9-10%-ban, az 5-9 
főt  alkalmazók  7-9%-ban  vannak  jelen  Monoron,  illetve  a  hasonló  méretű 
településeken is. A 10-19 főt foglalkoztató cégek aránya a vizsgált sokaságban 4%, 
a  20-49  főt  foglalkozató  cégek  hányada  3%,  míg  az  50-99  fővel  működő 
vállalkozások aránya már nem éri el az 1%-ot. Ennél nagyobb létszámmal jelenleg 
nem működik vállalkozás Monoron, a 15-20 ezres helységek esetében sem haladja 
meg ezek hányada az 1%-ot. A monori cégek által foglalkoztatottakra jutó lakosok 
száma átlagosan mintegy 4 fő, ami megfelel az országos értéknek és a hasonló 
méretű települések átlagának is. 
Monoron a  legfeljebb 20 millió  forint  árbevételt  elérő  vállalatok  száma 560,  az 
összes  itt  működő  cég  kétharmadát  ezek  a  vállalkozások  adják,  ami  országos 
viszonylatban és a hasonló méretű településekhez képest is átlagosnak tekinthető. 
Az  21-50  millió  forint  és  az  51-300  millió  forint  forgalmat  bonyolító  vállalatok 
aránya egyaránt 10-10%. 300 millió forintnál nagyobb árbevételt a cégek 3%-a ért 
el (23 db), 1 milliárd forint felett mindössze 2 vállalat található. Érdemes kiemelni, 
hogy  Monoron  a  300  millió  forintnál  nagyobb  forgalmú  cégek  aránya  némileg 
magasabb  az  országos  átlagnál  és  a  hasonló  méretű  települések  átlagánál  is, 
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ugyanakkor az 1 milliárd Ft feletti árbevételt realizálók hányadát tekintve elmarad 
ezektől.
A  1.  táblázat  jól  érzékelteti,  hogy a  hasonló  méretű  településekhez  viszonyítva 
Monoron magasabb a mikro-, a kis- és a középvállalatok, ugyanakkor alacsonyabb 
a nagyvállalatok száma, ami az árbevétel szerinti megoszlásban is megmutatkozik.
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1. táblázat A cégek létszám és árbevétel szerinti megoszlása 

Összes BP nélkül 15-20 ezres 
városok

15-20 ezres 
városok 

átlagosan
Monor

Árbevétel szerint
Ismeretlen 57964 35078 2496 83 86
0-20 Millió Ft 351773 209155 14428 481 560
21-50 Millió Ft 54202 34026 2355 79 86
51-300 Millió Ft 54016 34010 2353 78 80
301-500  Millió 
Ft 7441 4500 326 11 5
501-700  Millió 
Ft 3559 2110 164 5 8
701-1000  Millió 
Ft 2762 1638 127 4 2
1001-2500 
Millió Ft 4085 2371 163 5 6
2501-4000 
Millió Ft 1078 584 52 2 0
4001  Millió  Ft 
felett 2013 1089 85 3 2

Az alkalmazottak száma szerint
1 fő 59464 36132 2552 85 92
2 fő 155822 83122 5605 187 195
3-4 fő 147240 91191 6266 209 233
5-9 fő 60704 38132 2780 93 105
10-19 fő 47349 30862 2137 71 78
20-49 fő 35247 23279 1590 53 78
50-99 fő 17804 11664 833 28 30
100-149 fő 9732 6515 460 15 21
150-199 fő 3011 2005 159 5 3
200-249 fő 918 611 63 2
250-299 fő 462 327 32 1
300-499 fő 272 175 22 1
500-999 fő 155 107 8 0
1000-1999 fő 322 202 19 1
2000-4999 fő 255 168 16 1
5000 fő felett 74 42 3 0
Összesen 538893 324561 22549 752 835
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1.10. Gazdasági Program 2010-2014
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1.11. A Gazdasági Program pénzügyi alapjai

1.12. Az Önkormányzat bevételeinek várható alakulása

Ebben  a  pontban  véleményünk  szerint  azt  szükséges  vizsgálni,  hogy  van-e  az 
Önkormányzatnak  a  korábbi  évek  tendenciájától  lényegesen  eltérő  bevételi 
forrása, akár pozitív, akár negatív irányban. Amennyiben igen, mik ezek az elemek 
és  miért  alakultak  így?  Mit  lehet  tenni  ennek  megtartása/megváltoztatása 
érdekében? Monor Önkormányzatánál az elmúlt időszakban mekkora jelentőséggel 
bírt a saját bevételeken belül az iparűzési adó?
Javaslatunk szerint feltétlenül szükséges vizsgálni azt is, hogy a város gazdasági 
teljesítőképessége  alapot  ad-e  arra,  hogy  ezen  bevétel  stabilan  szolgálja  az 
Önkormányzat működőképességét, a tervezett fejlesztéseket.
Véleményünk  szerint  fontos  azt  is  kiemelni,  ha  az  Önkormányzat  a  város 
gazdaságához közvetett módon, tehát nem a költségvetés kiadásain keresztül is 
hozzájárult az iparűzési adórendeletben biztosított adókedvezmények nyújtásával. 
Javaslatunk szerint fel kell mérni, hogy az európai uniós csatlakozással megnyílt 
lehetőségek kihasználása sikeres volt-e a város számára, ha nem, miért?
Alapvető  célként  kell  megfogalmazni  ezeknek  a  lehetőségeknek  a  maximális 
kiaknázását, amihez mindenekelőtt az Önkormányzat pályázati önerő képességét 
kell növelni.

Külső forrásként figyelembe vehető tételek:
 a város körzetében megvalósuló kormányzati fejlesztések, 
 a területfejlesztési alapok (országos és helyi regionális alapok),
 pályázati alapok,
 európai uniós programok forrásai,
 a városban és a megyében működő decentralizált  szervek  és  képviseleti 

szervezetek fejlesztési forrásai,
 a gazdasági szereplők ilyen célra mozgósítható forrásai.
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1.13. Pályázati  lehetőségek  bemutatása  az  Önkormányzatokkal 
kapcsolatos operatív programok tekintetében

Véleményünk szerint egy település gazdasági programjának hangsúlyos kérdése, 
hogy  illeszkedjen  hazánk  és  az  EU  stratégiai  koncepcióihoz,  prioritásaihoz.  A 
program végrehajtásának  meghatározó  forráselemei  ezen  programok  forrásaira 
épülnek.  A  gazdasági  program kidolgozásának  alapja  ezen  operatív  programok 
ismerete és lehetőségeinek minél szélesebb körű igénybe vétele.
Magyarország  2007  és  2013  között  22,4  milliárd  eurós  uniós  támogatásban 
részesül. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás 
bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat 
kiemelt  területen  indított  el  összehangolt állami  és  uniós  fejlesztéseket:  a 
gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet 
és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival 
összefüggésben.

1.  A  gazdaságfejlesztés  a  versenyképesség  javítását,  a  gazdaság  bázisának 
szélesítését, az üzleti környezet fejlesztését, valamint a foglalkoztatás bővítését 
szolgálja. 
2.  A  közlekedés  fejlesztés  elsősorban  a  versenyképességet  és  a  kohéziót 
egyaránt szolgáló elérhetőség javítását szolgálja.
3.  A  társadalom  megújulásának  alapja  az  emberi  erőforrások  minőségének 
fejlesztése.
4. A környezeti és energetikai fejlesztés a tartós növekedés cél eléréséhez járul 
hozzá a káros környezeti hatások csökkentésével, a növekedés alapjául szolgáló 
természeti környezet megőrzésével, a megelőzés, a hatékonyság és a komplex 
problémák integrált megközelítésével. 
5.  A  területi  fejlesztés  a  területi  versenyképesség  javítását  és  a  területi 
felzárkózást egyaránt jelenti.
6. Az államreform folyamat keretében a beavatkozások célja, hogy fenntartható 
finanszírozású,  jobb  minőségű  és  jobb  hozzáférésű  szolgáltatásokat  tudjon 
nyújtani az állam az állampolgárok és a vállalkozások számára. 
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A 2011-től  hatályba  lépő,  az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv  helyébe  lépő  Új 
Széchenyi  Terv  is  hasonló  célokat  kíván  megvalósítani  az  Önkormányzati 
fejlesztések területén, azonban ezt eltérő szerkezetben kívánja végrehajtani.

Ennél a résznél javasoljuk részletezni azokat a lehetőségeket, amelyek a régióban 
a leginkább pályázható területekre vonatkozik.
Itt érdemes megemlíteni azokat a kiemelt nagyprojekteket is, amelyek a Magyar 
Kormány döntése alapján jelenleg is előkészítés, vagy megvalósítás alatt állnak.

2010 és 2013 közötti időszakban, várhatóan az alábbi operatív programok fognak 
Monor Város Önkormányzata számára pályázati lehetőségeket nyújtani:

A. Közlekedési Operatív Program
B. Társadalmi megújulás Operatív Program
C. Társadalmi infrastruktúra Operatív Program
D. Környezet és energia Operatív program
E. Államreform Operatív program
F. Elektronikus közigazgatás Operatív Program
G. Közép-Magyarországi Operatív Program
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1.14. A Gazdasági Programban foglalt beruházások 
finanszírozása, potenciális forrásbevonási lehetőségek

A  konkrét,  kidolgozott  operatív  feladatok,  projektek  megvalósításához 
finanszírozási  forrásokat kell  biztosítani.  A programok megvalósításának keretét, 
egyben  megvalósíthatóságát  is  a  szükséges  források  biztosításának  lehetősége 
adja  meg.  A  lehetséges  források  az  Önkormányzat  saját  forrásai,  az  Új 
Magyarország  Fejlesztési  Terv  pályázati  forrásai,  az  Európai  Unió  pályázati 
rendszerben biztosított forrásai, az Új Széchenyi Terv pályázati forrásai, valamint a 
magántőke bevonása.

Saját források 

A stratégiai program végrehajtása során az Önkormányzat szerepvállalása az adott 
évi  költségvetési  adataiban mutatkozik  meg. A Város költségvetésében minden 
évben  elkülönítésre  kell,  hogy  kerüljenek  többek  között  az  egészségügy,  az 
oktatás,  a  szociális  ellátás,  a  városüzemeltetés  területén  az  Önkormányzatra 
háruló nagyrészt kötelező jellegű feladatok ellátását biztosító keretek.
Az adott évi költségvetésben el kell különíteni továbbá mindazokat a forrásokat, 
amelyek a Gazdasági Program további fejlesztési jellegű feladataihoz biztosítanak 
fedezetet.  Az  Európai  Unió  támogatási  forrásai  felhasználásának  alaptétele  az 
addicionalitás elve, azaz az elérhető támogatások önmagukban nem vállalják fel a 
fejlesztések  teljes  fedezetét,  az  egyes  projektek  jellegéből  adódóan  az 
Önkormányzatnak saját erőt fel kell mutatnia. A ciklus egyik legfontosabb feladta 
ennek a saját erőnek a biztosítása, minél jelentősebb vállalkozói tőke bevonásával 
is.
Stratégiai  cél,  hogy  a  megvalósuló  fejlesztések  a  szükséges  saját  erő 
felhasználásával,  a  költségvetést  kevésbé  terhelő  módszerekkel,  pályázati 
forrásokból és számottevő vállalkozói tőkéből valósuljanak meg, ezáltal is jelentős 
forrásokat koncentrálva a Városba és környezetébe.

Európai Uniós források 
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Az Önkormányzatokkal kapcsolatos pályázati lehetőségek bemutatására a program 
több fejezetében is kitért.  Minden magyarországi program végrehajtására, így a 
városi  programok  végrehajtására  is  vonatkozó  általános  alapelv,  hogy  a 
programfinanszírozás jellegében hazánk részére biztosított támogatási forrásokat a 
lehető  legmagasabb  arányban  elérhessék  a  hazai  pályázók.  A  korlátozott 
mértékben rendelkezésre álló pályázati források elérésére a hazai pályázók között 
éles verseny alakult ki. A programok között szereplő kiemelt projektek egy része 
komoly  beruházás,  helyenként  igen  nagy  forrásigénnyel.  Ezen  programok 
végrehajtása csakis külső források, köztük pályázati  pénzeszközök felhasználása 
mellett képzelhető csak el. Ennek következtében megállapítható, hogy a program 
sikeressége alapvetően a pályázati források elérésén is nagymértékben múlik.

Magánszektor, mint finanszírozási forrás

A  magántőke  részvételének  sokfajta  formája  lehet:  PPP,  BOT  (Build  Operate 
Transfer),  kockázati  tőke,  Önkormányzati  szolgáltatások  magántőkével  történő 
megvalósítása. A Gazdasági Program jelentős finanszírozási háttere lehet köz- és 
magánszféra  partnerségét  jelentő  PPP  (Public-Private  Partnership)  konstrukciói, 
amelyben  a  közfeladat  ellátásához  szükséges  eszköz  tervezési,  építési  és 
finanszírozási, illetve az üzemeltetési feladatokat - az Önkormányzattal kialakított 
komplex együttműködés keretében - a magánszektor látja el. A PPP magánszektor 
gazdasági  hatékonyságát,  projekt  megvalósítási  és  üzemeltetési  tapasztalatát, 
innovatív eljárásainak bekapcsolását biztosítja a közszolgálati feladatok ellátásába.
A PPP konstrukcióban megvalósuló projektekhez az alábbi előnyök kapcsolódnak: 

 A  költségvetés  forráshiányos  helyzetében  az  indokoltnak  minősített 
beruházások  megvalósítása  oly  módon  történik,  hogy  a  beruházás 
finanszírozásának  terhei  hosszabb  időtávon  és  kizárólag  az  előre 
meghatározott  feltételek  teljesülése  esetén  terheljék  az  Önkormányzati 
költségvetést. 

 A  megvalósuló  beruházások  nem  jelentkeznek  egy  összegben  azonnali 
forrásigényként  így,  egyidejűleg  több  jelentős  beruházást  lehet 
megvalósítani egymással párhuzamosan. 

 A PPP konstrukció a kiadások hosszútávú tervezhetőségét is biztosítja  
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 A  projekt  megvalósítás  során  jelentkező  kockázatok  jelentős  részének 
áthárítása a magánszektorra. 

A  rendelkezésre  álló  források  leghatékonyabb  felhasználása  a  privát  szektorra 
jellemző  költséghatékonyság  biztosításával,  a  beruházással  kapcsolatos 
kockázatok jelentős mértékben történő áthárítása a magán szférára. 
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1.15. Szakterületenként meghatározott programok

Ez a fejezet hivatott a gazdasági program elemeinek tételes felsorolására, a három 
fő  terület  –  a  gazdaságfejlesztés,  a  minőségi  életkörülmények  fejlesztése  és  a 
környezetvédelem  –  szerint  strukturáltan  felosztva.  Az  egyes  pontok  nem 
mindegyike valósítható meg egy gazdasági ciklus alatt,  azonban úgy gondoljuk, 
hogy  előkészítésük  és  megvalósításuk  elkezdése  feltétlenül  szükséges  annak 
érdekében,  hogy  a  város  hosszú  távon  is  élhető,  gazdasági,-  kulturális,-  és 
letelepedési szempontból is vonzó környezetet biztosítson.

A.1 GAZDASÁGFEJLESZTÉS

A.2 INNOVATÍV GAZDASÁGI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Helyzetértékelés 

A helyzetértékelés javaslatunk szerint a jelenlegi állapotok bemutatását szolgálja. 
Hol helyezkedik el a város gazdaságilag a térségben, mik a kitörési pontok, mi az a 
versenyelőny, ami miatt a város versenyképes a többi településsel szemben?
Véleményünk szerint érdemes szót ejteni a gazdasági szektorok (mezőgazdaság, 
ipar, szolgáltatás különböző ágazatai) szerinti megoszlás előnyeiről – hátrányairól, 
a város földrajzi és infrastrukturális adottságairól, a térségben vállalt szerepéről.

Célkitűzések

Javaslatunk szerint itt lehet kifejteni azokat az irányokat, amelyek meghatározzák 
a feladatok elvégzését. Érdemes részletesen leírni az alapcélt, hogy könnyebben 
és pontosabban behatárolhatók legyenek a sikeres és hatékony megvalósításhoz 
szükséges intézkedések. 
Ilyenek  lehetnek  pl.:  az  induló  vállalkozásokat  segítő  Inkubátorház-ban  rejlő 
további innovációs lehetőségek kihasználása, az intézmény tovább fejlesztése, a 
beköltöző cégek segítése, a teljes talpra állásig. Ez főleg a helyi kkv-k esetében 
nyújt  nagy segítséget.  Ugyanitt  érdemes megkezdeni a különböző vállalkozások 
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közötti koordinációt és párbeszédet annak érdekében, hogy a város valamelyest 
függetlenedni tudjon gazdaságilag a környező településektől.
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Javasolt akciók

A.1.1 Inkubátorház
A.1.2. Befektetés ösztönzés, KKV-k erősítése
A.1.3. Klaszterhálózatok kiépülésének elősegítése

Várható eredmények, előnyök

Az innováció fejlesztés eredményeképp véleményünk szerint olyan vállalkozások 
jönnek  létre,  amelyek  jövőbe  mutató  fejlesztéseik  és  termékeik  révén,  hosszú 
távon képesek fennmaradni, új cégeket tudnak a térségbe vonzani.
(Az inkubátorház a Gazdasági programban csak példaként szerepel, viszont itt nem 
változtattunk az összes betűméreten,  hogy szerkezetileg könnyebben követhető 
legyen. Az inkubátorház- példa az ide várt intézkedések, innovációk bemutatását 
segíti elő, természetesen megvalósítása nem elvárt.) 

A.3 INKUBÁTORHÁZ

Helyzetértékelés

Ebben  a  részben  szükséges  részletezni  az  inkubátorház  létrejöttének 
szükségességét,  eddig  elért  eredményeit,  valamint  a  kkv-kra  gyakorolt  pozitív 
hatását. 
Pl. érdemes kiemelni, hogy milyen jó hatásfokkal sikerül saját lábra állítani induló 
cégeket, amelyek aztán hosszú távon is működőképesek, munkahelyet teremtenek 
és adót fizetnek. A város célja, hogy minél több ilyen céget „neveljen ki”.

Célkitűzések 

A célkitűzések között az inkubátorház üzemeltetésének kialakítását, fenntartását 
és fejlesztését  kell  megjelölni,  véleményünk szerint  csak hosszú távú közvetlen 
megtérüléssel  számolva.  Fontos,  hogy  az  itt  „nevelkedő”  cégek  mielőbb 
önállósuljanak,  illetve  teremtsenek  minél  szorosabb  kapcsolatot  a  többi  helyi 
vállalkozással.
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Javasolt akciók

A célok eléréséhez szükséges feladatok kereteit  kell  megadni ebben a pontban. 
Érdemes bemutatni, hogy mik azok a pontok, amelyek megvalósítása elősegíti a 
mielőbbi, hatékonyabb üzemeltetés kialakítását. Pl.:

 Fenntarthatósági modell felülvizsgálata
 Menedzsmentszervezet felállítása (akár cégvezetők is lehetnek)
 A  projekt  egyes  elemeire  pályázatok  kidolgozása  az  ÚMFT  kiírásaival 

összhangban  (pályázatok  beadása  a  KMOP,  GOP,  TIOP  vonatkozó 
kiírásaira)

 Sikeres  pályázatot  követően  a  tervezett  funkcióknak  megfelelő 
alprojektek végrehajtása

 Innováció ösztönzés

Lehetséges finanszírozás

Javaslatunk szerint a projekt megvalósítása érdekében fel kell használni az alábbi 
operatív programok pályázati lehetőségeit: KEOP; KMOP; GOP; TIOP; TÁMOP.

Várható eredmények, előnyök

A várható előnyök közül véleményünk szerint az új munkahelyek létesítése, helyi 
dolgozókkal történő feltöltése, az Önkormányzat és a helyi vállalkozásokkal történő 
szorosabb kapcsolat kialakítása az egyik legfontosabb. Érdemes részletezni, hogy 
az  inkubátorházak  meggyorsítják  a  piacra  jutást,  ez  az  Önkormányzatnak  is 
bevételt jelenthet.

A.4 BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉS, KKV-K ERŐSÍTÉSE

Helyzetértékelés

Fontosnak  tartjuk  a  Gazdasági  Programban  korábban  bemutatott  vállalati 
összetétel alapján egy akcióterv kidolgozását a helyi kkv-k erősítésére.

Célkitűzések 

60/137



MONOR 2010-2014 ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 

Javaslatunk  szerint  ide kerülhetnek  a  város,  vállalkozásokkal  kapcsolatos  céljai. 
Ilyenek lehetnek például:

 Megfelelő háttér-infrastruktúra kialakítása (irodahelyiségek, ipari parkok 
szabad kapacitása)

 Befektetés ösztönzés 
 Szolgáltatások fejlesztése, vonzó életkörülmények megteremtése
 Munkaerővonzó  képesség  növelése,  megfelelő  humán  erőforrás 

biztosítása (szakképzett, idegen nyelveket beszélő munkaerő)

A fenti célkitűzések szorosan összefüggnek más, a Gazdasági Programban szereplő 
célkitűzéssel és projekt-tervvel.

A.5 JAVASOLT AKCIÓK A KKV-K BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE

Pl.:
 Javaslat kidolgozása kedvezmények biztosítására újonnan betelepülő, ill. 

magas hozzáadott értékkel termelő (innovatív) vállalatoknak.
 Angol,  német  nyelvű  városismertető  kiadvány  készítése  a  befektetők 

számára
 Idegen  nyelvű  képzési  programok  kidolgozásának  ösztönzése, 

támogatása  középfokon  Klaszterhálózatok  kiépítésében  történő 
koordinációs részvétel

 Pályázatfigyelési szolgáltatás (ÚMFT pályázatai, regionális pályázatok)
 Vállalkozói központ kiépítése,
 Üzleti klub létrehozása a vállalatok számára.
 Nyilvántartás  a  városban  elérhető  üres  irodahelyiségekről,  ipari  parki 

területekről 
 Egyablakos ügyintézés  biztosítása  a  városba települő  új  vállalatoknak, 

segítségnyújtás  az  Önkormányzathoz  forduló  befektetőknek  idegen 
nyelven

Lehetséges finanszírozás
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Pl.: A fenti lehetőségek nagy része a szereplők közti hatékony kooperációval, belső 
erőforrások  átcsoportosításával  is  megvalósítható.  A  külső  források  közül 
véleményünk  szerint  a  pályázatok  útján  történő  forrásszerzés  az  egyik  legjobb 
módja a fejlesztés finanszírozásának.

Várható eredmények, előnyök

Itt  javasoljuk  azokat  az  előnyöket  felsorakoztatni,  amelyek  miatt  szükséges,  és 
érdemes  megvalósítani  a  felvázolt  terveket.  (Pl.  az  új  befektetések  révén  új 
munkahelyek nyílnak az itt  lakók, és az újonnan betelepülők számára, ezáltal  a 
foglalkoztatás nő és az életkörülmények javulnak.)

A.6 KLASZTERHÁLÓZATOK KIÉPÜLÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

Helyzetértékelés

Monor Város esetében javaslatunk szerint meg kell vizsgálni azokat a gazdasági 
tevékenységeket,  vállalkozásokat,  amelyek  alkalmasak  arra,  hogy  magasabb 
szintű  együttműködés  kialakítását  segíthesse  elő  a  város.  A  klaszterhálózatok 
fejlődése  mindig  magával  hozza  a  gazdaság  általános  fejlődését,  mind  a 
vállalatokon belül, mind pedig a környezetükben található vállalkozások esetében.
Kiemelkedő gazdasági szektorok, klasztermagok Monoron: 
Pl.:

 logisztika
 élelmiszeripar
 kereskedelem
 termelés

Célkitűzések

Pl.: A város célja, hogy a monori székhelyű, illetve a Monori Többcélú Kistérségi 
Társulás  területén  meghatározó  vállalkozások  között  a  termelés  mellett  tudás-
intenzív, magas hozzáadott értéket igénylő tevékenységek végzésével létrejöjjön – 
regionális szinten - a klaszterképződés.

Javasolt akciók
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Pl.:
 Aktív részvétel  a klaszterek kialakulásának előmozdításában (vállalatok 

feltérképezése, megkeresése, koordináció)
 Pályázatfigyelési szolgáltatás gazdasági klaszterek számára (ÚMFT – Új 

Magyarország Fejlesztési Terv - pályázatai, regionális pályázatok)

Lehetséges finanszírozás

A  célok  megvalósítása  érdekében  az  Önkormányzati  saját  erő  igényének 
minimalizálása  mellett  meg  kell  keresni  mindazokat  az  operatív  programokat, 
melyek a fejlesztések forrásait biztosítják. Az intézkedések jelentős részében az 
Önkormányzat koordináló, szervező szerepe érvényesül. Pénzügyi forrásokra lehet 
közvetve  számítani  a  Közép-magyarországi  Operatív  Program,  hasonló 
projektjének költségvetéséből.

Várható eredmények, előnyök

A klaszterek innovációs tevékenységet segítik elő. A kooperáló területek minőségi 
munkákat, magasabb jövedelmeket tudnak kínálni, ezáltal Monor munkaerővonzó 
településsé válhat.

A.7 VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE

Helyzetértékelés 

Fontos  kiindulási  alap  a  jelenlegi  versenystratégia  megléte,  vagy  olyan 
önkormányzati  dokumentum,  amelyben  bármilyen  utalás  van  versenyképesség 
javítására.  Ezeket  megvizsgálva  kell  értékelni,  hogy  ezen  a  vonalon  haladjon 
tovább a fejlesztés, vagy új koncepcióra van-e szükség. Érdemes tanulmányozni a 
környező térségek, települések versenyképességre irányuló tervezeteit is.

Célkitűzések

A  célkitűzés  mindenképpen  a  jelenlegi  helyzetnél  jobb,  átfogóbb,  a  felmerülő 
igényeknek jobban megfelelő versenystratégia kidolgozása.

63/137



MONOR 2010-2014 ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 

Javasolt akciók, stratégiai részprogramok

A Gazdasági Programban található részek, amelyek a következők:
A.2.1. Munkaerő-piaci és humán erőforrás fejlesztések

A.2.1.1. Vállalkozásösztönzés, munkahelyteremtés
A.2.2. A város logisztikai értékének növelése

A.2.2.1. Közúti fejlesztések
A.2.3. Együttműködések, a város regionális szerepének növelése
A.2.4. Szolgáltató Önkormányzat (e-Önkormányzat fejlesztése)

Várható eredmények, előnyök:

Monor  Város  olyan  versenyelőnyt  tud  biztosítani  a  környező  településekkel 
szemben, amely vonzó lehet az itt letelepülő vállalatoknak, valamint jól használja 
ki a főváros közelségét.
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A.8 MUNKAERŐ-PIACI ÉS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSEK

Helyzetértékelés

Az európai közösségen belül – a négy szabadságjog közül – a munkaerő szabad 
áramlása már 1968-ban megvalósult, de az igazi áttörést a Schengeni Egyezmény 
(1995)  jelentette.  A  közösség  munkaerőpiacának  legfontosabb  célkitűzései:  a 
foglalkoztatottság  növelése,  a  munkabérek  színvonalának  emelése  és  a  bér-
megkülönböztetés kiküszöbölése. 
A humán erőforrások fejlesztésének kérdését kiemelten szükséges kezelni a helyi – 
regionális, megyei, kistérségi és városi – dokumentumok, fejlesztési koncepciók és 
programok  kialakítása  során.  Az  Európai  Unió  2007-2013-as  időszakának 
legfontosabb célkitűzései a növekedés és foglalkoztatottság emelése. Monor Város 
humánerőforrás  fejlesztési  stratégiájának  kidolgozásakor  három  prioritást  kell 
felállítania:

1. A munkaerő mennyiségi és minőségi kielégítése – részben a városba 
és városkörnyékbe áramló migrációval, részben a meglévő tartalékok 
feltárásával és kihasználásával
2. A gazdasági igények és a szakképzés összhangjának lehetőség 
szerinti erősítése
3. Az életminőség és az életkörülmények folyamatos javítása

Véleményünk szerint ezzel összhangban kerülhetnek megfogalmazásra az alábbi 
célkitűzések.

Célkitűzések 

Javaslatunk szerint a célterületen az alábbi stratégiai célokat kell megfogalmazni:
 A  humánerőforrás-fejlesztésre  fordítható  források  növelése,  különös 

tekintettel a munkaerő-állomány foglalkoztathatóságának sikerességére 
és a társadalmi esélykülönbségek csökkentésére. A városi és a térségi 
humánerőforrás alkalmazkodóképességének javítása, az oktatási-képzési 
rendszerek fejlesztése, a munkaerő-piaci elhelyezkedés sikerességének 
elősegítése.
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 Az  oktatással  szembeni  gazdasági  és  társadalmi  elvárások 
felerősödésének  megfelelő  fejlesztéspolitika  kialakítása,  tartalmi 
elemeinek kidolgozása és megvalósítása.

 Az oktatási, képzési rendszerek korszerűsítése a minőség, a hozzáférés, 
a hatékonyság hármas követelményéhez igazodva

 A képzésben érintett szociális partnerek együttműködésének fokozása

Javasolt akciók

Pl.:
 Az  oktatásban  dolgozók  alap-,  tovább-  és  átképzésének  támogatása; 

pedagógusok  munkaerő-piaci  elhelyezkedését  segítő  bizottság 
működtetése.

 Az  informatikai  és  kommunikációs  technológiák  használatára  való 
alkalmasság fokozása.

 A  pályaorientáció  valós  társadalmi  szerepének  biztosítása  valamennyi 
intézménytípusban.

 A  szociális  kompetenciák  fejlesztéséhez  szükséges  intézményi 
intézkedések  ösztönzése,  és  ellenőrzése  (Idegen-nyelv  tudás 
elterjesztése és általánossá tétele, nemzetközi kapcsolatok támogatása, 
a szakma-, és képzés-független kreativitás fokozása)

 Központok  kialakítása a halmozottan sérült  és  sajátos  nevelési  igényű 
tanulók  esélyeinek  javítására  kiírt,  releváns  pályázatokra  alapozva 
(Beruházás a 21. század iskolájába, Digitális Iskola fejlesztése, oktatási 
kistérségi társulások, TIOK, TISZK)

 Az intézményi és a személyes innovációs potenciál fejlesztése, különösen 
a tehetség kibontakoztatásának segítése

 Minőség  javítását  és  a  költséghatékonyságot  egyidejűleg  ösztönző 
szervezeti  megoldások  bevezetése  és  elterjesztése.  Hálózatszerű  és 
projektszemléletű  kooperációs  kultúra  kialakítása.  Az  ebből  adódó 
követelményrendszer érvényesítése a magasabb vezetők kiválasztása és 
minősítése során 
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 A szakképzési  lehetőségek  biztosítása  a  hátrányos  helyzetű  csoportok 
számára.

 A  módszertani  megújulás  segítése,  korszerű  oktatási  eszközrendszer 
biztosítása 

 A formális  és nem formális  együttműködés rendjének strukturálása.  A 
párhuzamos és átfedő tevékenységek integrálása

 Az  együttműködés  személyi  felelősségének,  tárgyi  és  infrastrukturális 
feltételeinek, rendjének szabályozása

Lehetséges finanszírozás

Pl.:  A  fenti  stratégiai  célok  megvalósításának  feltételrendszeréhez  és 
finanszírozásához  az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv  2007-2013.  pályázatai 
szolgálnak. Az alábbi operatív programok keretében lehet forrásokat lehívni:

 Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP)
 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja (TIOP)
 Regionális  Fejlesztés  Operatív  Programjai  –  Közép-magyarországi  OP 

(KMOP)
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Várható eredmények, előnyök

Pl.:  A  fenti  célok  megvalósítása  érdekében  a  munkaerőpiac  szereplőinek 
folyamatos  és  tudatos  együttműködése  szükséges,  hiszen  a  közös  cél  –  a 
foglalkoztatottság  növelése,  a  munkanélküliség  csökkentése  –  érdekében  a 
megnyíló pályázati lehetőségek révén számos probléma megoldása válik lehetővé. 
Ennek  következményeként  a  városban  és  vonzáskörzetében  a  munkaerő-piaci 
folyamatokhoz,  igényekhez  alkalmazkodni  tudó szakképzett  munkavállalói  réteg 
alakulhat ki. 

A.9 VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS, MUNKAHELYTEREMTÉS

Helyzetelemzés

„A  gazdasági  válság hatására  az  elmúlt  években városunkban is  emelkedett  a 
munkanélküliek  száma.  A foglalkoztatás növelése,  illetve a vállalkozásösztönzés 
érdekében  kiemelt  területként  kell  kezelnünk  a  város  gazdasági  életének 
élénkítését, a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását.”
Erre  vonatkozóan  javaslatunk  szerint  itt  érdemes  külön  is  kiemelni,  tételesen 
felsorolni a tervezett intézkedéseket.

A munkahelyteremtéssel  kapcsolatban fontos kiemelni,  hogy a szintén az ÁROP 
program  keretében,  a  lakosság  és  a  vállalatok  körében  elvégzett  felmérés 
eredményeként  a  válaszadók  a  munkahelyteremtést  találták  a  város  által 
elvégzendő  legfontosabb  feladatnak,  ahogy  ez  a  lenti  szemléltető  ábrákon  is 
megjelenik.
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A  vállalkozások  válaszaiból  is  jól  látszik,  hogy  egybehangzó  kívánalom  a 
legkisebbtől  a  legnagyobb  cégekig,  a  munkahelyteremtés,  ami  egyúttal  a 
gazdaság fejlesztését is magában kell, hogy foglalja. A 0-1 főt foglalkoztató mikro 
vállalkozások 69%-a, a kis- és középvállalkozásoknak pedig a 73-73%-a választotta 
ezt az elemet a felsorolásból.

Célkitűzések

A  vállalkozásösztönző  intézkedésektől  várt  eredmények:  munkahelyteremtés,  a 
helyi  mikro-  kis-  és  középvállalkozások  versenyhelyzetének  erősítése,  valamint 
hosszabb távon növekvő helyi adóbevételek.
Javaslatunk  szerint  példaként  a  következő  pontokban  lehetne  a  fejlesztést 
megvalósítani:
Pl.:

 A tervezett  ipari  park  megnyitásának  érdekében  a  rendelkezésre  álló 
terület  tulajdonjogát  minél  előbb  tisztázni  kell.  A  betelepülő 
vállalkozásokat  az  Önkormányzat  infrastruktúra  (út,  víz,  gáz,  villany, 
csatorna) kiépítésével támogathatná. 

 A  városszerkezetileg  zavart  okozó  elhelyezkedésű  tevékenységek  ki-, 
illetve  áttelepülésének  segítése  a  fejlődő  ipari  és  logisztikai  körzetek 
irányába. 

Egy ipari  park esetleges létrehozása véleményünk szerint  fellendítené a monori 
munkaerő keresletet, valamint adóbevételt jelentene a város számára.

A foglalkoztatás növelésével kapcsolatban javasoljuk felmérni továbbá a városban 
jelenleg  is  létező  programokat,  lehetőségeket,  amelyek  elősegítik  a 
munkanélküliség csökkentését.
Az Európai Unió törekvéseit követve javaslatunk szerint a városban megindítható 
projektek céljai például a következők lehetnének:

 A  munkaerőpiac  rugalmasságának  fokozása,  az  oktatási  és  képzési 
rendszerek fejlesztése stb. 

 Segíteni  a  városban  lakók,  idősek  és  fiatalok  elhelyezkedési  esélyeit, 
érvényesülését a munkaerőpiacon, széles körű partnerség kiépítése és a 
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munkaerő-piaci  keresletet-kínálatot  megjelenítő  internetes  portál 
megvalósítása.

 Ezen kívül  Karrier  iroda kialakítását,  képzési  lehetőségeket,  hátrányos 
helyzetű csoportok segítését célzó intézmény létrehozását javasoljuk.

A  munkát  keresőknek  szánt  további  intézkedésekre  javasoljuk  a  különböző 
foglalkoztatási  programok,  és  egyéb  kezdeményezések  számbavételét  és 
megvalósításukat.
A fent említett programok tekintetében fontos cél, hogy az ilyen és ehhez hasonló 
projektek  folytonossága  biztosított  legyen,  illetve  emellett  újabb  projektek 
kidolgozása szükséges a munkaerő-piaci szereplők bevonásával.
Fontos  a jelenleg  elérhető  másodlagos információk  felkutatása  és  osztályozása, 
illetve ki kell dolgozni az információ-kezelésnek gyakorlati alapvetéseit.
Széleskörűen és pontosan fel kell térképezni a munkaerő-piaci szereplők igényeit.

Javasolt akciók

Pl.:
 Információs  napok  tartása  a  potenciális  partnerek  részére  annak 

érdekében,  hogy  a  munkaerő-piaci  szereplők,  a  lehetséges  partnerek 
egymásra találjanak 

 az  Új  Széchenyi  Terv  keretében  színvonalas  pályázatok  kerüljenek 
benyújtásra

 Információs rendszer kidolgozása a munkaerő-piaci szereplők között 

Lehetséges finanszírozás

A  fent  említett  programok  folytatásához,  illetve  új  projektek  támogatásához 
véleményünk szerint többek között az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013. 
illetve az Új Széchenyi Terv pályázati forrásai nyújthatnak segítséget.

Várható eredmények, előnyök

Pl.:
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 Ezen  programok  tekintetében,  a  javasolt  akciók  révén  lehetővé  válik, 
hogy  a  munkaerő-piaci  szereplők  közötti  párbeszéd  folyamatossá  és 
fenntarthatóvá válik.

 A városban képzett munkaerő elhelyezkedési lehetőségei hosszú távon 
nőnek azáltal, hogy a gazdaság igényeinek megfelelő képzési struktúra 
kerül kialakításra.

 A  városban  élő  hátrányos  helyzetű  célcsoportok  munkaerő-piaci 
esélyeinek  növekedését,  illetve  reintegrációját  eredményezik  a  közös 
projektek.

 Hosszú  távon  a  város  adóbevételei  növekednek,  melyet  további  új 
munkahelyek teremtésére is fordíthat

A.10 A VÁROS LOGISZTIKAI ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE

Helyzetértékelés

A város logisztikai  értéke,  földrajzi  adottságainak  kihasználása – Budapest  és a 
repülőtér közelsége – véleményünk szerint a fejlődés egyik legfontosabb záloga, 
mely  a  vasúti,  a  közúti  közlekedés  fejlesztésén  kívül  immár  a  város  légi 
közlekedésbe  történő  szerves  kapcsolódását,  valamint  a  közlekedéssel,  a 
logisztikai  iparággal  kapcsolatos  szolgáltatások  magas  szintű  fejlesztését  és 
szervezését jelenti. A Gazdasági Program egyik fontos területe lehetne javaslatunk 
szerint ezen intézkedéscsoport. A szűkebb értelemben vett logisztikai értéknövelés 
a  város  szempontjából  az  infrastruktúra  megteremtését  jelenti.  (Pl.:  útfelújítás, 
közlekedés szervezésének modernizálása, közművesítés stb.) 
A  vállalkozások  számára  is  fontos  ez  az  intézkedés.  A  szemléltető  ábrán is  jól 
látszik,  hogy  ez  a  három  terület  a  Monor  területén  tevékenységet  folytató 
vállalkozások jó része számára a legsürgetőbb feladatok közé tartozik. Különösen 
igaz ez a termelő és kereskedelmi területekre,  a szolgáltató szektor elvárásai – 
tevékenységéből kifolyólag – kissé elmaradnak az első kettőtől.
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Termelés Kereskedelem Szolgáltatás

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy nagyobb cégek esetleges betelepülése 
magával  hozhatja  a  logisztikai  fejlesztési  folyamatok  felgyorsulását,  illetve  a 
fejlesztési tendencia erősödését.

Pl.: A témakörhöz kapcsolódóan már megvalósult, vagy a teljes megvalósításhoz 
közel álló projekt emeli a város értékét, élhetőségét. Ezek közé tartozik a megújuló 
4. sz. főút, illetve az autóbuszmegálló tervezett átalakítása.

Célkitűzések

A  város  közlekedésének,  elérhetőségének  fejlesztésével  kapcsolatos  célokat 
szükséges megfogalmazni. 
Pl.:  A  város logisztikai  értékének növelése  a  Gazdasági  Program mindhárom fő 
stratégiai céljának megvalósításában nélkülözhetetlen elem. A gazdaságfejlesztés 
és  a  városi  élet  minőségének  a  közszolgáltatások  biztosításának  egyik  fő 
célmotívuma.  A  közúti  fejlesztésekkel  azáltal,  hogy  a  város  logisztikai  értékét 
növelik,  a megközelíthetőséget javítják, mind gazdaságfejlesztési,  mind a városi 
élet minőségének javításában meghatározó célként és eszközként kell számolni.

Javasolt akciók
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A közutak állapotának javítása, erről bővebben a A.2.2.1. Közúti fejlesztések című 
fejezetben írunk.

Várható eredmények, előnyök

A  város  logisztikai  értékének  növelése  a  kereskedelmi,  gazdasági  potenciál 
növelése  mellett  közvetetten  és  közvetlenül  a  magasabb  színvonalú  városi 
életlehetőségek  megteremtésének  alapfeltételeit  adják.  A  közlekedési 
infrastruktúra  fejlesztése  a  város  gazdasági  életének  katalizátora  lehet.  A 
programok  megvalósításával  lehetőség  nyílik  arra,  hogy  a  várost  nagyívű 
fejlesztési  pályára  lehessen  állítani,  amely  a  jelenleginél  magasabb  szintű 
kapcsolati lehetőségeket jelent.

A.11 KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK

„Az  ÁROP projekt  során  elkészült  vállalati  és  lakossági  felmérés  eredményéből 
kitűnik, hogy a válaszadók az utak felújítását kiemelten fontosnak tartják, amelyet 
a következő ábrák is szemléltetnek. 
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Termelés Kereskedelem Szolgáltatás

A  vállalkozások  esetében  a  megvalósítandó  intézkedések  közül  első  helyen  a 
termelői  szektorban  tevékenykedő  cégek  több  mint  háromnegyede  (76%),  a 
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kereskedelmi  szektorban  tevékenykedő  cégek  67%-a,  szolgáltató  szektorban 
tevékenykedő cégeknek pedig 68%-a jelölte meg az utak felújítását.
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18-39 év között 40-49 év között 50 év felett

A  lakossági  felmérésből  is  kitűnik,  hogy  a  megkérdezettek  75%-a  az  utak 
felújítását kiemelten fontos feladatnak tartja. A válaszadók közül a 18-39 évesek és 
az 50 év felettiek több mint háromnegyede (78-78%), de a 40-49 éveseknek is 
közel háromnegyede (70%) jelölte meg az utak felújítását fontos önkormányzati 
feladatként.”

Javaslatok  az  útfelújítás  Gazdasági  Programba  történő  illesztésével 
kapcsolatban

Javasolt akciók

Ebben  a  részben  szükséges  részletezni  azokat  az  útszakaszokat,  amelyek 
fejlesztése  megtörtént,  illetve  azokat,  amik  felújításra  szorulnak,  valamint 
javasoljuk tételesen felsorolni  azokat a helyszíneket és intézkedéseket, amelyek 
esetében  a  város  közlekedésének  fejlesztése  szükséges.  Javaslatunk  szerint 
továbbá prioritásokat is célszerű megjelölni:  itt azokat az elérni  kívánt pontokat 
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kell  megfogalmazni,  amelyek  a  következő  években  sürgős  megvalósítást 
igényelnek. 
Pl.:  Monor  Város  közigazgatási  területén  található  földutak  szilárd  borítással 
történő ellátása, kerékpárutak fejlesztése.

Lehetséges finanszírozás

Pl.:  Az  ún.  1+ 1 forintos  Települési  Önkormányzati  szilárd burkolatú  belterületi  
közutak  burkolat  felújításának  támogatása kormányzati  támogatásra  lehet 
pályázni. Ezen kívül a Közép-magyarországi Operatív Program nyújthat segítséget 
belterületi  utak  felújítására,  kerékpárutak  fejlesztésére,  illetve  a  Közlekedés 
Operatív program kiírásainak vizsgálata szükséges. A beruházások finanszírozását 
a  magántőke  bevonása  mellett  az  Operatív  programok  támogatásainak 
felhasználása biztosítja. 

Várható eredmények, előnyök

Pl.  A  beruházások  megvalósításával  a  város  logisztikai  értékét  növeli,  lehetővé 
teszi  a  településrészek  egymással  történő  jobb  összeköthetőségét.  A  jelenlegi 
útfelújítások  folytatása  az  utak  minőségének  javulását  eredményezi,  amely 
egyrészt  a  városban  dolgozók  -  mind  helybeli  mind  vonzáskörzetből  bejáró 
munkavállaló  -  komfortérzetét  növeli,  illetve  a munkába járás  idejét  rövidítheti, 
másrészt a városba érkező, illetve átutazó turisták, vállalkozók is tapasztalhatják a 
város fejlődését.
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A.12 EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, A VÁROS KISTÉRSÉGI SZEREPÉNEK 
NÖVELÉSE

Helyzetértékelés

Monor jelenleg a Monori Többcélú Kistérségi Társulás központja, és ezt a szerepet 
meg  is  kívánja  őrizni.  A  térségi  szolgáltatások  kiépítése  számos  szervezeti  és 
infrastrukturális fejlesztési igényt is felvet, melyekre a városnak fel kell készülnie.
Ehhez kapcsolódnak mintegy kiegészítő elemként azok a fejlesztések,  melyek a 
központi szerepkörből, illetve a főváros közelségéből adódóan a városba költözők, 
ingázók  (munkaerő,  tanulók)  helyzetét  javítják.  Ide  sorolandó  az  elérhetőség 
fejlesztése, valamint oktatási, egészségügyi, kulturális fejlesztések. 

Célkitűzések 

Pl.:  Monor  Város  stratégiai  célja,  hogy  hivatalos  kistérségi  központi  szerepét 
megtartsa és megerősítse. 
Nem szabad megfeledkezni azonban a város és lakói közötti kapcsolatokról sem. 
Monor fejlődése nem lehet teljes a civil társadalom előrelépése nélkül. Megfelelő 
körülményeket kell tehát biztosítani a társadalmi kohézió és az esélyegyenlőség 
megvalósulásához. 

Javaslatok  a  város  kistérségi  szerepének  a  Gazdasági  Programban 
lefektetendő intézkedéseire

Javasolt akciók

Pl.:
 Kistérségi  központi  szerepkör  kiteljesítése  és  korszerű,  széles  körű 

szolgáltatások biztosítása a város és a kistérség lakóinak
- Térségi  kommunikációs  csatornák  kialakítása  (elektronikus  és  írott 

sajtó)
 Integráció  szorosabbra  fűzése  a  megye  és  a  kistérség  településeivel. 

Partnerség  kiépítése  és  szorosabbra  fűzése  régiós  és  régión  kívüli 
településekkel
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- Együttműködés a megye és a kistérség településeivel
- Közös fejlesztések előmozdítása
- Pályázati partnerség
- Kistérségi feladat ellátási együttműködés szorosabbra fűzése

 Intézményesíteni  kell  a  kistérségi  együttműködést  a  szomszédos 
kistérségekkel.  (A  közigazgatási  intézmények,  kulturális-,  oktatási-, 
egészségügyi-, szociális intézmények fejlesztésének területén.)

Lehetséges finanszírozás

Pl.:  A  célok  megvalósítása  érdekében  az  Önkormányzati  saját  erő  igényének 
minimalizálása  mellett  meg  kell  keresni  mindazokat  az  operatív  programokat, 
melyek a fejlesztések forrásait biztosítják. Az intézkedések jelentős részében az 
Önkormányzat koordináló, szervező szerepe érvényesül.

Várható eredmények, előnyök

Azokat a jövőbeli állapotokat kell  részletezni,  amelyek a célok megvalósításával 
elérhetők.
Pl.: A település a környező településekkel közösen pályázva nagy beruházásokat 
tud végrehajtani, amelyek szélesíthetik a város és környékének infrastruktúráját.

A.13 SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT (E-ÖNKORMÁNYZAT 
FEJLESZTÉSE)

Helyzetértékelés 

Az  e-Önkormányzat  fogalmának  jelentése  az  info-  kommunikációs  technológiák 
felhasználása a kommunikációra és a települési,- kistérségi közösség szolgálatára, 
tehát  a  szolgáltató  Önkormányzat  megvalósítása  Internet  alapú 
információrendszer támogatással.
A megvalósítást jelenleg támogató és hátráltató tényezők felsorolását javasoljuk 
itt.
Pl.:  Monor Város Önkormányzata jelenleg csak korlátoltan rendelkezik ezekkel a 
szolgáltatásokkal.  Annak  ellenére,  hogy  rendelkezik  önkormányzati  webes 
felülettel,  a  város  honlapja  nem  áll  készen  pillanatnyilag  egy  ilyen  fejlesztés 
maradéktalan befogadására.
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Célkitűzések 

Pl.:  A  Projekt  célja  Monor  Városban  és  vonzáskörzetében  olyan  elektronikus 
Önkormányzati  információs  és  ügykezelési  (ügyindítási)  szolgáltató  rendszer 
megvalósítása - különös tekintettel a vállalkozók részére nyújtott Önkormányzati 
szolgáltatásokra  -  ahol  az  alapvető  célkitűzés  az  Önkormányzati  ügyintézés 
interaktív  szolgáltatási  alapon történő működtetéséhez elengedhetetlen,  későbbi 
bővítési, fejlesztési igényeket kompatibilis módon támogató és soha sem korlátozó 
modern  informatikai  háttér  megteremtése.  A  kifejlesztett  rendszerrel  az 
Önkormányzat  megcélozhatná  a  monori  vállalkozások  számára  nyújtott 
szolgáltatások korszerűsítését, az ügyintézés elektronizáltsági szintjének emelését 
is.

Javaslatok az e-Önkormányzat fejlesztésére

Javasolt akciók

Pl.:
 A  közigazgatási  szolgáltatások  folyamatának  egyszerűsítése  és 

elektronizálása
 Nyilvántartási rendszerek, adatbázisok átalakítása, fejlesztése
 Szolgáltatás szemléletű közigazgatás kiszélesítése

Fontos célként javasoljuk, hogy az ebben a projektben megvalósított e-közigazgatási 
fejlesztések kerüljenek kiterjesztésre a helyhatósági feladatok összes területére,  a 
korszerű  eszközökkel  és  megoldásokkal  támogatott  hatékony  és  ügyfél-centrikus 
ügyintézés elősegítése érdekében. Egy olyan szolgáltatási platform kialakítása a cél a 
kistérség lakossága felé, amelyen minden információ elérhető, aminek az ügyfelek 
szempontjából  jelentősége  lehet,  illetve  amit  a  helyben  élők  érdekében  az 
Önkormányzat szolgáltatni tud. Ennek érdekében egy középtávú fejlesztési stratégia 
kerüljön kialakításra, amely része lehet majd egy 2010-14 közötti tervezési időszak 
önkormányzati informatikai pályázatának.

Lehetséges finanszírozás
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A  témakörben  tárgyalt  szolgáltatásfejlesztéssel,  informatikai  fejlesztésekkel 
kapcsolatos  akciók  megszervezésében,  lebonyolításában  és  finanszírozásában  a 
városnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv célkitűzései és pályázatai megfelelő 
hátteret és forrást kínálnak az intézkedéscsoport forrásainak biztosítására. 

Várható eredmények, előnyök

Véleményünk szerint egy ilyen rendszernek a kistérségre történő kiterjesztése által 
javul a kommunikáció a város és a kistérségi települések közt, a fejlesztésekkel 
elérhetővé  váló  új,  elektronikus  szolgáltatások  révén  pedig  az  ottani 
Önkormányzatok munkája is hatékonyabbá válhat.
Pl.:  Ezen  modern  informatikai  eszközökkel  és  megoldásokkal  támogatott, 
szolgáltatásközpontú  gondolkodásmód  mentén  kialakítandó  rendszer 
alkalmazásával  javul  az  ügyfélkiszolgálás  minősége  a  Monori  kistérség 
Önkormányzatainál, ezáltal csökken a gazdasági szereplők alkalmazottainak és a 
lakosságnak – korábban az ügyintézésekre – fordított  kieső ideje, javul a KKV-k 
tájékozottsága  és  a  civil  szervezetek  is  több  lehetőséget  és  korszerű  eszközt 
kapnak kézhez saját közhasznú információinak a terítésére.
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A.14 VAGYONGAZDÁLKODÁS

Monor  Város Önkormányzata  felelős  a  tulajdonában  álló  vagyontárgyakkal, 
pénzeszközökkel,  vagyoni  értékű jogokkal,  és egyéb,  a  város tulajdonát  képező 
értékkel gazdálkodni oly módon, hogy annak eredménye a város hasznára váljon. 
A gazdálkodási  tevékenységet oly módon kell  végezni,  hogy az  Monor számára 
vagyoni hátrányt ne okozzon.
Ennek  érdekében a  város  tulajdonában  lévő  épületállomány állagmegóvását  és 
szükség szerinti renoválását folyamatosan biztosítanunk kell. Kiemelt figyelmet kell 
szentelnünk  továbbá  a  műemlékek,  valamint  a  város  tulajdonában  lévő  egyéb 
köztéri  műtárgyak  (parkokban  található  szökőkutak,  padok,  játszóterek 
berendezési  tárgyai,  díszes  kandeláberek  stb.)  megóvására  is.  Ügyelnünk  kell 
továbbá arra  is,  hogy követeléseinket  behajtsuk,  kötelezettségeinket  határidőre 
teljesítsük.

A.15 INGATLANVAGYON

A városnak a fenntartható fejlődés érdekében a racionális terület-felhasználásra, a 
beépíthető  és  be nem építhető  területek  optimális  arányának megtartására,  az 
ésszerű  városüzemeltetés  feltételeinek  biztosítására  kell  törekednie.  Kiemelt 
hangsúlyt  kell  kapnia  az  épített  és  a  természetes  környezet  rehabilitációs 
folyamatoknak.
A  vagyongazdálkodás  keretében  tehát  általánosan  azt  kell  elérnünk,  hogy 
meghatározott keretek között valódi vagyongazdálkodás alakuljon ki. Monor Város 
különböző  materiális  vagyonelemei  közül  az  ingatlanvagyonnal  történő  valódi 
gazdálkodás feltételeinek megteremtése kiemelkedő fontosságú. Az ingatlanokra 
nem csupán, mint vagyoni értékek megtestesítőire - ezáltal bevételek forrásaira - 
kell tekintenünk, hanem látnunk kell, hogy a tulajdonlás költségekkel, terhekkel is 
együtt jár. Amellett, hogy költségvetési szempontból továbbra sem nélkülözhetjük 
az  ingatlanokból  nyerhető  forrásokat,  az  intézményi  vagyon  (intézmények 
elhelyezésére szolgáló ingatlanok, utak stb.) kezelése során a jelenlegi költséges 
kezelői  rendszert  át  kell  alakítanunk  és  lehetőleg  egy  szakmai  kezelő  kezében 
összpontosítanunk. 
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Emellett azonban az egyéb ingatlanvagyon tekintetében továbbra is törekednünk 
kell  a  város  lakáscélú  és  ipari  felhasználási  célú  telekkínálatának  bővítésére, 
javítva ezáltal a lakásmobilitás, valamint az iparosítás mutatóit. 
A  kereskedelmi  célú  ingatlanok  kialakítása  és  értékesítése  során  folyamatos 
figyelemmel  kell  kísérnünk  a  kereskedelem,  különösen  a  belvárosi 
kiskereskedelem  alakulását,  és  lehetőleg  ki  kell  küszöbölnünk  a  tradicionális 
belvárosi  kiskereskedelemre  hátrányos  tényezőket.  Az  Önkormányzati  tulajdonú 
helyiségek  bérleti  rendszerét  e  szempontok  figyelembevételével  kell 
felülvizsgálnunk.  A  helyiségbérleti  díjakat  -  lehetőleg  nagyobb  differenciálás 
mellett  -  a  valós  piaci  árakhoz kell  igazítanunk,  amely  nem feltétlenül  emelést 
jelent, ugyanis több területen a folyamatos inflációs korrekció miatt adott esetben 
a  piacit  meghaladó,  míg  máshol  ettől  elmaradó  bérleti  díjak  is  kiszabásra 
kerülhettek.

A.16 LAKÁSVAGYON

A vagyongazdálkodásnak a lakásvagyon a forrásdeficittel talán leghátrányosabban 
érintett  területe.  Az  épületek  sajátosságuknál  fogva  konjunktúrákon  átívelve, 
hosszú  távon  nem  csak  bevételek  forrását  jelentik,  de  fenntartásuk  jelentős 
költséget  ró  a  tulajdonosra,  az  Önkormányzatra.   Ennek  fedezetét  az 
Önkormányzat  nem  feltétlenül  képes  megteremteni,  ezért  meg  kell  teremteni 
annak a lehetőségét, hogy a magántőke bevonásra kerüljön, ennek segítségével 
lehet a területen jelentősen előre lépni. 
Továbbra sem szerencsés azonban általában a lakások értékesítése. A lakásoknál 
egyrészről  mindig  lesznek  olyan  társadalmi  csoportok,  amelyek  a  társadalom 
bizonyos fokú gondoskodása nélkül képtelenek önállóan lakáshoz jutni, másrészről 
a gazdasági változások társadalmi lekövetése előbb utóbb a bérlakás felé fogja 
orientálni  azokat,  akik  nem  kívánják  tőkéjüket  lekötni.  Az  Önkormányzati 
lakásvagyon  tekintetében  tehát  profiltisztítást  kell  végrehajtanunk,  melyet  az 
épületek  szintjén  látunk  kivitelezhetőnek.  Ennek  keretében  értékelnünk  kell, 
melyek azok az épületek, amelyek nagyobb ráfordítás nélkül nem üzemeltethetőek 
gazdaságosan,  és  ezekben  az  épületekben  lévő  lakásokat  ki  kell  jelölni 
értékesítésre.  Tehát  a  lakásvagyont  különböző  szempontok  alapján  felül  kell 
vizsgálni,  hogy  kiderüljön,  melyek  jelenleg  azok  az  Önkormányzati  tulajdonban 
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lévő lakások, amelyek „holt” vagyont jelentenek. Amennyiben ezek értékesítése 
után nagyobb bevételhez jut az Önkormányzat, abból lakásokat célszerű újabb, de 
gazdaságosan üzemeltethető lakásokat vásárolnunk.
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A.17 MINŐSÉGI ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

A.18 LAKÓKÖRNYEZETI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS

Helyzetértékelés

Ebben a részben javasoljuk kifejteni az infrastrukturális fejlesztéseket, ezen belül 
itt kerülhetne bemutatásra a bérlakás program, az intézmény-felújítások, valamint 
a  városban  élők  komfortérzetének  javítását  és  a  városképet  befolyásoló 
létesítmények rekonstrukcióinak részletes felsorolása, illetve tételes leírása.
Pl.: Az Önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti a városban élő rászorulók 
lakásgondjainak enyhítését, ezért központi költségvetési támogatással illetve saját 
forrásból is a lakásszám növelésére új bérlakások vásárlása valósulhatna meg.

Célkitűzések 

A  célkitűzések  között  a  korábban  megkezdett  kedvező  fogadtatású  programok 
további  folytatását  célszerű  megjelölni,  kiegészítve  azokat  olyan  elemekkel, 
melyeket  a  következő  időszak  követelményei,  a  Gazdasági  Program  további 
stratégiai  feladatai  megkívánnak.  Ezeket  a  már  megkezdett  programokkal 
összhangban kell kialakítani. 
Pl. A kommunális ellátás fejlesztése fontos feladat. A szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező 
beépített belterületi lakóterületeinek szennyvízcsatornázása a nagyprojektek között szerepel. 

Javasolt akciók

B.1.1. Lakásviszonyok fejlesztése,
B.1.2. Kommunális ellátás fejlesztése
B.1.3.Élő utcák élő terek – a Belváros környezete közlekedésének rehabilitációja

Várható eredmények, előnyök

Itt javasoljuk számba venni az összes olyan eredményt, ami a célok elérésével jár. 
Ezek  az  előnyöket  összefoglaló  részek  egyrészt  prioritás,  másrészt  motiváció 
szempontjából is jól szolgálják a város érdekeit.
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Pl.:Az összetett, több területen jelentkező fejlesztések eredményeképpen, csökken 
az  energiafelhasználás,  javulnak  a  lakókörülmények.  A  kommunális  ellátás 
fejlesztése a teljes csatornázottság kialakításának a környezetvédelmi viszonyok 
fejlődésén kívül, jelentős hatása van a városi élet minőségének javítására. 

A.19 LAKÁSVISZONYOK FEJLESZTÉSE

Helyzetértékelés 

A  városban  épült  társas  és  magánlakások,  illetve  kiemelten  az  önkormányzati 
tulajdon  alá  tartozó  házak  és  lakások  állapotát  szükséges  felmérni,  ezek 
eredményeit javasoljuk itt részletezni. 

Célkitűzések

Véleményünk  szerint  a  helyzetértékelésben  javasolt  felmérés  eredményeitől 
függően lehetne a célkitűzéseket felállítani.
Pl.: A célkitűzések között a lakások külső és belső állapotának javítása, a lakások 
szelektálása fenntartható és nem fenntarthatóság szerint  (a nem gazdaságosan 
fenntartható lakásokat eladásra javasoljuk) szerepelhetne, valamint a társasházak 
utólagos hőszigetelésének és a termofor kémények felújítása is ide tartozhat.

Javasolt akciók

Pl.:
 támogatni kell a vállalkozói alapon történő lakásépítéseket.
 Folyamatosan biztosítani  kell  a város tulajdonában lévő lakásállomány 

felújítását.
 Állami  és  pályázaton  nyerhető  pénzeszközök  felhasználásával 

szorgalmazni kell a társasházak energiatakarékos felújítását, valamint a 
termofor kémények felújítását.

Lehetséges finanszírozás

Pl.:  A program forrásösszetételének kialakítására az Új Magyarország Fejlesztési 
terv. Illetve az ezt felváltó, még készülő Új Széchenyi Terv programjai jó alapot 
szolgáltatnak.  A  célok  elérése  érdekében  alapvetően  fontos  a  város  koordináló 

85/137



MONOR 2010-2014 ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 

szerepének  maximális  kihasználása,  a  gazdasági  szereplők  érdekelődésének 
felkeltése  és  érdekeltségének  megteremtése  az  egyes  projektek 
megvalósításához.

Várható eredmények, előnyök

Pl.:  A  fejlesztés  eredménye  egy  lépés  a  hatékony  energiagazdálkodás  felé,  a 
lakosság,  illetve  energiafogyasztási  terheinek  csökkentésére.  A  szociálisan 
rászorulók  lakásgondjainak  enyhítése,  a  lakhatási  és  lakókörülmények  minőségi 
javulása.

A.20 KOMMUNÁLIS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE

Helyzetértékelés

Ezt  a  fejezetet  véleményünk  szerint  a  hulladékgazdálkodási  és  csatorna 
ellátottsági  állapotok  felmérése,  értékelése,  valamint  fejlesztési  lehetőségeik 
számbavétele tekintetében kell kialakítani.

Célkitűzések

Pl.:  A  város  belterületének,  és  egyéb  külterületeinek  csatornahálózat  bővítése, 
illetve rekonstrukciója.

Javasolt akciók

Itt tartjuk fontosnak felsorolni tételesen azokat a szakaszokat, ahol a változtatások 
a legsürgősebbek, illetve javaslatunk szerint  az átnézett  területek értékeléséből 
kifolyólag az egyéb teendők felsorolását.
Pl.: Hulladék szállítási szerződések – ha vannak – átnézése, szükség szerint módosítása.

Lehetséges finanszírozás

Pl.: Szintén az Új Magyarország Fejlesztési Terv, valamint a készülő Új Széchenyi 
Terv keretein belül,  akár a környező településekkel  összefogva lehet  forrásokat 
szerezni.

Várható eredmények, előnyök
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Pl.:  A  kommunális  ellátás  kiterjesztése  az  eddig  ellátatlan  területekre,  fontos 
környezetvédelmi és közegészségügyi előnyökkel és eredményekkel jár. A városi 
csapadékvíz  és  szennyvízellátás  fejlesztése  a  város  egyik  alapvető  feladata.  A 
szennyvíz  és  a  csapadékvíz  ellátás  regionális  csatolása  a  kistérség  és  a  város 
hatékony környezetgazdálkodásának egyik fő eleme.

A.21 ÉLŐ UTCÁK ÉLŐ TEREK – A BELVÁROS KÖRNYEZETÉNEK ÉS 
KÖZLEKEDÉSÉNEK REHABILITÁCIÓJA

Helyzetértékelés 

A  belvárosi  közlekedés  forgalomszabályozása  és  forgalomszervezése  a  vonzó 
városkép kialakításának egyik előfeltétele,  ezért  javasoljuk itt  kifejteni  azokat a 
szempontokat,  ami  alapján  a  jelenleg  érvényben lévő forgalmi  szabályozásokat 
kialakították, ezeket javasoljuk értékelni, adott esetben módosítani.
Az ÁROP program keretében végrehajtott felmérés eredményei alapján jól látszik, 
hogy  az  élhetőbb  város  kialakítása  is  fontos  az  itt  élők  számára.  A  parkok 
karbantartása,  a  köztisztaság  javítása,  valamint  a  közlekedés  korszerűsítése 
hangsúlyos,  a belváros élővé tételének pedig fontos elemei,  ezzel kapcsolatban 
minden korosztály számára átlagosan 30-50% közötti eredmények születtek.
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18-39 év között 40-49 év között 50 év felett

Pl.:  A  belvárosi  parkolási  lehetőségek  átszervezésével  jelentős  fejlesztések 
valósultak  meg  a  korábbi  időszakban,  melyek  hatása  már  napjainkban  is 
jelentkezik.  Azonban  a  rossz  állapotú  utak,  a  rosszul  szervezett  forgalmi 
csomópontok az átalakítás kényszerét jelentik. 

Célkitűzések 

Itt javasoljuk tételesen felsorolni azokat a szervezési és építési célokat, amelyek 
Monor Város közlekedésében pozitív változásokat idéznek elő a következő évektől.
Pl.: 

 A közlekedési  projektek  megvalósításának  eredményeképpen  a  városi 
közlekedés  optimalizálásán  keresztül  csökken  a  belső  területek 
leterheltsége.  A  városi  közlekedés  reformja  következtében  csökken  a 
környezeti terhelés, ezáltal javul a városi élet minősége.

 Lakó- pihenő övezetek, és csökkentett sebességű övezetek kijelölése.

Javasolt akciók

Ebben  a  pontban  javasoljuk  felsorolni  tételesen  azokat  a  helyszíneket  és 
feladatokat, amelyek végrehajtása a célok eléréséhez elengedhetetlen.
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Pl.:

 Forgalomszervezés átalakítása
- a jelzőlámpás irányítás átprogramozásának, kapacitások javításának.
- A gyalogos-átkelőhely és járdaépítési program.

 Lakó- pihenő övezetek, és csökkentett sebességű övezetek kijelölése.

Lehetséges finanszírozás

A forgalomszervezési és lakó-pihenő övezetek kialakítására irányuló programot az 
Európai  Bizottság  Közlekedési  és  Energetikai  Főigazgatósága  közvetlenül 
támogatja nemzetközi konzorciumok létrehozásával, más uniós városok közvetlen 
szakmai segítségének biztosításával.

Várható eredmények, előnyök

Pl.:  A  program  végrehajtásának  eredményeként  jelentkező  csendes,  nyugodt 
harmonikus „élhető belváros” turisztikai, kulturális, és környezetvédelmi előnyöket 
hordoz.
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A.22 TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

Helyzetértékelés

A társadalmi szolgáltatások biztosítása és fejlesztése a stratégiai programok közül 
a legtöbb törvény által előírt kötelező jellegű feladatot tartalmaz az Önkormányzat 
számára. A városi élet minőségének, illetve az életkörülményeinek javítása Monor 
stratégiai  célja  kell,  hogy  legyen.  A  társadalmi  szolgáltatások  fejlesztése 
véleményünk szerint a leggyorsabban érződik a helyi lakosság életkörnyezetében, 
életminőségében.  A  minőségi,  magas  színvonalon  biztosított  szolgáltatások  és 
azok folyamatos javítása és kiigazítása kiterjed az egészségügyi szolgáltatások, a 
szociális ellátás, a kultúra, a sport, és a közbiztonság területeire.

Célkitűzések

Általános  célkitűzések  ebben  a  témában  javaslatunk  szerint  az  életminőség 
emelésével, egy élhetőbb város kialakításával kapcsolatban relevánsak.
Pl.:  A  civil  -  Önkormányzat  párbeszéd  és  partnerség  elmélyítése  a  civil 
szervezetekkel,  együttműködve  közös  projektek  megvalósítása.  Az  egyházak 
nevelési- és hitoktatási tevékenységének kulturális rendezvényeinek támogatása, 
értékeik megőrzése.

Javasolt akciók

B.2.1. Egészségügyi ellátás fejlesztése
B.2.2. Szociális ellátás fejlesztése

B.2.2.1. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális alapszolgáltatások, 
szociális szakellátás
B.2.3. Oktatás fejlesztése

B.2.3.1. Óvodai ellátás 
B.2.3.2. Alapfokú oktatás
B.2.3.3. Egyéb, a közoktatást közvetlenül érintő feladatok

B.2.4. Kulturális fejlesztés, borváros koncepció
B.2.5. Idegenforgalom
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B.2.6. Szabadidő – sport – rekreáció
B.2.6.1. Tömegsport támogatása
B.2.7. Közrend, közbiztonság fejlesztése

Várható eredmények, előnyök

Abból  kell  kiindulni  ennek  a  pontnak  a  megfogalmazásánál,  hogy  a  társadalmi 
szolgáltatások fejlesztése rendkívül széles hatókörrel rendelkezik. Kötelező jellegű, 
fenntartási  feladatok  elvégzésén  túl,  tartalmaz  olyan,  a  kötelező  jellegű 
feladatokon  túlmenő  fejlesztéseket,  melyek  a  városi  életminőség,  az 
életkörülmények javítását szolgálják. Egyes programok – egészségügy, oktatás – 
jelentősen függnek az országos szintű intézkedésektől.

A.23 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE

Helyzetértékelés

A  helyzetértékelésben  javasoljuk  az  orvosi  rendelők  tulajdoni  és  minőségi 
kérdéseit,  a magyar és uniós előírásoknak való megfelelést  vizsgálni,  úgy, mint 
akadálymentesítés,  jogszerű  munkavégzés  feltételei,  előírt  felszerelések  és 
berendezések  beszerzése/karbantartása/pótlása,  illetve  egyéb,  pl.  informatikai 
ellátottság vizsgálata.

Célkitűzések

Pl.:
 Önkormányzat tulajdonában lévő rendelők akadálymentesítése
 Iskolavédőnői szolgálatok elhelyezése általános iskolákban orvosi szobák 

kialakításával 
 Népegészségügyi  szűrőprogramokhoz  kapcsolt  Egészségvédelmi  Nap 

szervezése
 Rendelők felszereltségének javítása.
 Várakozáscsökkentő, programozott egészségügyi ellátás megvalósítása.
 Központi, védőnői tanácsadás kialakítása.
 Szociálisan  rászorulók  számára  biztosított  segélyek  és  támogatások 

összegének növelése.
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 A  drogfogyasztás  megelőzésére  további  programok  megvalósítása, 
illetve a betegek számára megfelelő gyógyítást, rehabilitációt biztosítása.

Lehetséges finanszírozás

Pl.: A program finanszírozására a költségvetésben alapellátásra biztosított összeg 
és pályázati források, Önkormányzati civil pályázati alap és közös pályázatok civil 
szervezetekkel jöhetnek számításba.

Várható eredmények, előnyök

Az  egészségügyi  intézkedéssel  kapcsolatos  program  végrehajtása, 
eredményessége  véleményünk  szerint  nagyban  függ  az  egészségügyi  rendszer 
központi kormányszintű átalakításától.
Az  előnyök  között  sorolható  javaslatunk  szerint,  hogy  hatékonyabbá  válik  az 
egészségügyi  prevenció,  a  támogatásra  szorulók  számára  a  segítségnyújtás, 
korszerűsödik az egészségügyi eszközrendszer, a rendelők megközelíthetősége és 
felszereltsége.

A.24 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE

Helyzetértékelés

A város pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokat biztosít polgárai számára. Az ezzel 
kapcsolatos helyzetet javasoljuk felvázolni. Melyek azok a programok, amelyek jó, 
illetve azok, amelyek kevésbé megfelelően működnek, arányos-e a támogatás.
A  helyzetértékelést  segítendő,  az  ÁROP  program  keretében  végzett  felmérés 
eredményeit  is  érdemes  megjeleníteni.  Az  ábrán  jól  látható,  hogy  a  lakossági 
szféra  a  legkevésbé  fontos  területnek  érzi  a  szociális  ellátás  fejlesztését.  A 
lakossági válaszadók közül mindössze az 50 év felettiek 10%-a jelölte be ezt a 
területet, valószínűleg ennek a korosztálynak is az idősebb tagjai. 
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18-39 év között 40-49 év között 50 év felett  

A szociális ellátás javításának látványos érdektelensége véleményünk szerint több 
okra is visszavezethető, ezeket az okokat javasoljuk feltárni és ezek függvényében 
a szükséges lépéseket megtenni.

Célkitűzések

Pl.:
 Az épületek akadálymentesítését folytatni szükséges.
 A  házigondozói  hálózat  bővítésével,  a  jelzőrendszeres  házigondozói 

hálózat  kiépítésével  a  városban  élő  idős  emberek  egyre  nagyobb 
számban és egyre hosszabb ideig saját lakókörnyezetükben kaphatnák 
meg a segítséget.

Javasolt akciók

Pl.:
 Idősgondozás (saját környezetben) kapacitásnövelése
 Fogyatékosok ellátása bővítése

Lehetséges finanszírozás
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Pl.:  A  program  finanszírozására  a  költségvetésben  biztosított  összeg  és 
esetlegesen – akadálymentesítés - pályázati források, jöhetnek számításba.

Várható eredmények, előnyök

Pl.: A szociális intézkedések végrehajtásának eredményeképpen, javul a szociális 
ellátás háttérintézményeinek feltételrendszere, javul azok kapacitása, növelhető az 
ellátásban  részesíthető  személyek  száma,  és  a  szolgáltatások  színvonalának 
minősége.

A.25 GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI ÉS SZOCIÁLIS 
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK, SZOCIÁLIS SZAKELLÁTÁS

Helyzetértékelés

„Alkotmányunk az Általános rendelkezések között rögzíti a az ifjúság érdekeinek 
védelmét  [Alkotmány  15.  és  16.§].  Az  Alkotmány  67.§  (1)  bekezdése  pedig 
deklarálja: "A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az 
állam  és  a  társadalom  részéről  arra  a  védelemre  és  gondoskodásra,  amely  a 
megfelelő  testi,  szellemi  és  erkölcsi  fejlődéséhez  szükséges."  A  gyermeki  jogok 
védelmét  az  Alkotmányon  kívül  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  az  országgyűlési  biztos  külön  is 
nevesített kötelezettségévé teszi.”
Ezekből  a  jogszabályokból  kiindulva  szükséges  megvizsgálni  Monor  jelenlegi 
gyermekvédelmi feladatait, és szükség esetén új, vagy módosított intézkedéseket 
szorgalmazni.
A  Családsegítő  Szolgálat  fejlesztése  véleményünk  szerint  indokolt,  mivel  a 
kiskorúak  veszélyeztetettségének  alakulása  szükségessé  teheti  akár  az  utcai 
szociális munka kiterjesztését a város területére is. 

Célkitűzések

Szociálisan  rászorultak  támogatási  rendszerének  –  legalább  a  jelenlegi  szinten 
történő – működtetése, valamint a megjelenő új szükségletekre történő megfelelő, 
rugalmas és gyors reagálás. 
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Javasolt akciók

Javaslatunk  szerint  az  Önkormányzat  az  átmeneti  és  tartós  bentlakást  nyújtó 
szociális  szolgáltatások  felülvizsgálatát,  és  az  eredmények  alapján  új 
rendelkezések meghozatalát készíthetné el.

A.26 OKTATÁS FEJLESZTÉSE

Helyzetértékelés

Monor  Város  Önkormányzata  a  középfokú  oktatást  a  megyei  Önkormányzat 
irányítása alá helyeztette, ezért elsősorban az alapfokú oktatással kell foglalkozni, 
ennek jelenlegi korlátait és lehetőségeit számba venni.
Az ÁROP program keretében végzett közvélemény kutatás eredményei szerint a 
lakosság körében a közoktatás fejlesztése kevésbé hangsúlyos terület. Ennek okai 
között valószínűleg az a tény is szerepet játszik, hogy az Önkormányzat a Pest 
Megyei Önkormányzat kezébe adta a középfokú oktatási intézmények kezelését, 
ezért ez nem Monor Város Önkormányzat feladata.
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18-39 év között 40-49 év között 50 év felett

Célkitűzések
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Az oktatás fejlesztésekor véleményünk szerint figyelemmel kell lenni a városban 
található középiskolai képzésekre is – annak ellenére, hogy nem a város működteti 
ezeket - annak érdekében, hogy a gyermekek oktatása alap- és középfokon is (az 
óvodától az érettségi vizsgáig) folyamatos legyen.
Infrastrukturális  területen  a  különböző  intézmények  (könyvtár,  zeneiskola) 
átalakítására, bővítésére, felújítására vonatkozóan meg kell vizsgálni, hogy milyen 
pályázati lehetőségekhez lehet kapcsolni.

Pl.: Az egyik lehetőség az intézmények energia racionalizálási programja. Ennek 
keretében  valósulnának  meg  a  különböző  intézmények  nyílászáró  csere, 
fűtésrekonstrukciós, elektromos rekonstrukciós, hőszigetelési munkálatok, mely a 
jövőre tekintve remélhetőleg az intézmények működési költségeinek csökkenését 
eredményezi. 

Javaslataink a oktatással kapcsolatos fejlesztésekre

Pl.:
 Az  óvodától  az  érettségiig  program  kialakítása  az  oktatás 

folyamatosságának érdekében,
 Az  Önkormányzat  üzemeltetésében  levő  oktatási  intézmények 

főzőkonyhái, előírásoknak megfelelő felújítása,
 Akadálymentesítés  az  Önkormányzat  által  kezelt  oktatási  és  szociális 

intézmények esetében,
 Önkormányzati intézmények energia racionalizálási programja.

Lehetséges finanszírozás

KEOP és TIOP programhoz való kapcsolódás:
B.2.3.1. Az Óvodai ellátás infrastrukturális fejlesztése
B.2.3.2. Az alapfokú oktatás infrastrukturális fejlesztése 
B.2.3.3. Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése 

Várható eredmények, előnyök

A  szociális  intézmények  európai  normáknak  megfelelő  akadálymentesítése  a 
rászorulók és az ellátásban részt vevők körének hozzáférési lehetőségét javítja. Az 
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intézmények  energiaracionalizálása,  a  gazdaságos  működtetés  egyik  fontos 
feltételét biztosítja.
Pl.: A programban meghatározott akciók végrehajtásával javul az ellátást biztosító 
háttérintézmények  technikai,  technológiai  feltételrendszere,  ezzel  nő  az  ellátás 
színvonala és biztonsága.

A.27 ÓVODAI ELLÁTÁS

Helyzetértékelés

Pl.:  A  Budapestről  kiköltözők  miatt  emelkedik  a  város  belső  alapfokú 
intézményhálózatát  igénybe  vevő  gyermekek  száma,  illetve  oktatása.  Ennek 
mértéke és aránya várhatóan továbbra is növekedni fog.

Célkitűzések

A gyermekek megtartása, valamint új gyermekek fogadása véleményünk szerint 
csak  jól  felszerelt,  korszerű  létesítményekkel  történhet,  ez  a  bizalom 
megnyerésének egyik alapja.

Javasolt akciók:

Pl.: Óvodák műszaki állapotának és felszereltségének jelentős javítása, továbbá az 
udvari játékok folyamatos megújítása a ma érvényes szabványoknak megfelelően. 

A.28 ALAPFOKÚ OKTATÁS

Helyzetjelentés

Az alapfokú oktatás már távolról sem jelenti a tanulók tanulmányainak befejezési 
lehetőségét. A tankötelezettség 18 éves korra történt megnövelésével az oktatás 
sokrétű kínálata a középfokon jelenik meg. Itt is javasoljuk a folyamatosság és a 
tematizált oktatás figyelembe vételét a program kidolgozásakor.
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Célkitűzések

Véleményünk szerint különösen fontos feladatként kell számon tartani a tanulók 
pályaválasztásában az egyéni kompetenciákra épülő, optimálisra törekvő döntések 
elősegítését,  összehangolva  a  város  munkaerő  iránti  igényeinek  mindenkori 
alakulásával. 

Pl.:  Cél  a  szakképzés  lehetőségeinek  eddiginél  sokkal  reálisabb,  az  egyéni 
kompetenciák  és  a  munkaerőpiaci  igények  szerinti  irányainak  kiajánlása,  az 
általános iskolát végző fiatalok felé.
Az  önhibájukon  kívül  lemaradó  vagy  különleges  tanulási  helyzetben  lévő 
gyermekek  felzárkóztatásának  biztosítása.  Fejleszteni  kell  a  testnevelést  úgy 
tartalmi, szakmai, mind infrastrukturális szempontból.

A.29 EGYÉB, A KÖZOKTATÁST KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ FELADATOK

Helyzetértékelés

Pl.:  A  közoktatási  intézmények  épületállományának  volumene  miatt 
karbantartásuk, felújításuk üteme nem tudott lépést tartani sem az eltelt  idővel 
arányos állagromlással, sem a közoktatás technológiai igényeinek fejlődésével.

Célkitűzések

Pl.:  Megfontolt  gazdálkodással  el  kell  érni,  hogy  minden  épület  legalább 
kétévenként  felülvizsgálat  alá  kerüljön,  és  állapotukról  szakszerű  információk 
érkezzenek. 
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A.30 KULTURÁLIS FEJLESZTÉS, BORVÁROS KONCEPCIÓ

Helyzetértékelés

(A borváros, mint koncepció – amely természetesen csak egy ötlet, vagy javaslat – 
azért  került  a  kulturális  fejlesztések  közé,  és  nem az  idegenforgalomhoz,  mert 
véleményünk  szerint  ez  nem  elsősorban  az  ide  látogatók,  hanem  az  itt  élők 
igényeit kell, hogy kielégítse, másrészt identitásteremtő szerepe is lehet.) 
A kulturális élet szervezésekor fontos célkitűzés a város történelmi hagyományaira 
épülő  kulturális  örökség  megőrzése,  továbbfejlesztése  mellett  az  új  iránti 
fogékonyság. Egy várost kiemelten (örökölt építészeti adottságai mellett) kulturális 
hagyományai, és élete alapján ítélik meg lakói és látogatói. Fontos feladat, hogy a 
város  kulturális  életének  koordinálása,  azzal,  hogy  a  sokféle  fenntartású  és 
működtetésű  intézmény  által  szervezett  programok  integrálódjanak  a  város 
közművelődési életébe és hatásukban erősítsék egymást.
A szintén az ÁROP program keretében lezajlott lakossági és vállalati közvélemény 
kutatás  eredményeire  támaszkodva  megállapítható,  hogy  a  város  lakossága 
fogékony  az  ilyen  jellegű  rendezvényekre.  Az  is  jól  látszik,  hogy  leginkább  a 
fiatalok igénylik az ilyen kulturális tevékenységeket, hiszen közel kétszer annyian 
(49%)  választották  fontos  önkormányzati  feladatnak,  mint  a  második  helyet 
elfoglaló 40-49 évesek (29%). 
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18-39 év között 40-49 év között 50 év felett

A vállalkozások esetében már árnyaltabb a helyzet,  a termelő  és  kereskedelmi 
vállalkozások számára sokkal fontosabb ez a kérdés (27-26%), mint a szolgáltató 
szektorban tevékenykedők számára (12%).
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Termelés Kereskedelem Szolgáltatás

Célkitűzések

A  városlakók  életében  fontosak  a  kulturális  események:  fesztiválok,  szabadtéri 
színházi  előadások,  koncertek  megszervezése.  A  célkitűzések  között 
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mindenképpen javasoljuk  általánosságban a városi  rendezvények és  programok 
sokszínű, és versenyképes – elnyerje a helyiek és a városba látogatók tetszését – 
lebonyolítását.

Javasolt akciók:

Javaslatunk szerint a város kialakíthatna egy olyan fesztiválprogramot, amely az év 
egészét átöleli.
Pl.: A fesztiválprogram elemei lehetnek:

 Művészeti témájú: Művészeti fesztivál szabadtéri színház
 Zene,  -tánc,-  hagyományőrző  témájú:  Kórus,-  zenekari  fesztivál, 

Néptánctalálkozó  
 Kor szerinti programok: Gyerekek,- Idősek napja
 Népszokáshoz kötődő fesztiválok: Karácsonyi Advent
 Gasztronómiai  témájú  programok:  ételekhez  kapcsolódó  fesztivál, 

borlakoma
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Lehetséges finanszírozás

A  programsorozat  finanszírozásában  az  Önkormányzat  költségvetésében 
előirányzott tételeken kívül, civil szervezetek, és a magántőke biztosít fedezetet. 
Az Önkormányzatra  a financiális  háttér  biztosításán kívül  jelentős egyeztető,  és 
koordinációs szerep hárul.

Várható eredmények, előnyök

A  kulturális  programok  szoros  összefüggésben  vannak  a  helyi  lakosság 
identitásának kialakításával, illetve az idegenforgalom fejlődésével.

A.31 IDEGENFORGALOM

Helyzetértékelés

Az Önkormányzat a Monor és környékén található épített és természeti környezet 
értékeinek,  adottságainak  célirányos  fejlesztésével  a  térség  turisztikai 
vonzerejének  erősítését  célozhatná  meg.  Ezért  úgy  gondoljuk,  hogy  ez  a  pont 
fontos szerepet kaphatna a Gazdasági Programban.
Pl.:  A  jövőben  a  város  az  idegenforgalmi  adóból  befolyó  bevétel  minden  egy 
forintjához  plusz  kettő  forint  költségvetési  támogatást  kizárólag  idegenforgalmi 
célokra fordít.

Célkitűzések

Véleményünk  szerint  Monor  idegenforgalma  a  turisztikai  piacon  akkor  érhet  el 
hosszabb távú sikereket, ha térségi kínálattal rendelkezik. A turizmus nemzetközi 
trendje azt mutatja,  hogy az utazók üdülésre vonatkozó döntéseik  meghozatala 
során egységet alkotó kistérségek, régiók vonzerőire figyelnek fel leginkább. Ezért 
olyan  fejlesztéseket  tartunk  szükségesnek  és  olyan  kínálati  csomagokat  kell 
kialakítani, melyek megfelelő vonzerőt jelentenek akár a kulturális-, aktív-, öko-, 
gyógy-,  illetve  egyházi  turizmus  iránt  érdeklődőknek.  Kiemelten  fontos,  ezért 
feltétlenül  javasoljuk,  hogy  a  vonzerőkön  alapuló,  Budapest  központú  térségi 
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programajánlatba  való  bekerülést,  piacra  vitelének  ösztönzését,  támogatását, 
különös  tekintettel  a  monori  kistérségre.  A  város  és  a  térség  idegenforgalmi 
termékeinek  összehangolásával  a Budapestre,  vagy közvetlenül  Monorra érkező 
vendégek és az itt eltöltött vendégéjszakák számának növekedését kell elérni.
Pl.: Ösztönözni kell a minőségi szálláshelyek (3*, 4*) elérésének lehetőségét.

Javasolt akciók:

Javaslatunk  szerint  a  város  és  környéke  turisztikai  vállalkozói  és  szolgáltatói 
részére  folyamatos  tájékoztatást  szükséges  biztosítani  az  országos 
turizmuspolitikai  történésekről,  szakmai  irányelvekről,  pályázati  lehetőségekről, 
például az Önkormányzat honlapján.
Javasoljuk a különböző vendégforgalmi statisztikák vezetését, hiszen ezekből lehet 
a legegyszerűbben követni az idegenforgalmi változásokat, ezáltal a változásokra 
könnyebb akciótervekkel reagálni.
Továbbá  úgy  gondoljuk,  hogy  folyamatos  idegenforgalmi  képviseletet  kell 
megvalósítani  a  kistérségi  (társulások),  megyei,  regionális  és  régiók  közötti 
kooperációkban.
Pl.:  A  külföldi  turisták  jobb  eligazodását  a  nyári  időszakban  diákok 
közreműködésével segíthetnék oly módon, hogy nyelveket beszélő középiskolai és 
főiskolai  diákok  személyesen  adnának  útbaigazítást  a  város  frekventált  helyein 
felállított  standokon  (napernyő,  asztal,  szék,  megkülönböztető  póló  és  sapka 
viselésével). A személyes kontaktus és az anyanyelvi tájékoztatás általában pozitív 
benyomást kelt a városról.

Lehetséges finanszírozás

Az  idegenforgalom  fejlesztésébe  véleményünk  szerint  jó  gyakorlat  bevonni  a 
magántőkét,  az  Önkormányzat  koordináló  szerepét  meghagyva,  illetve  a  PPP 
beruházások is megoldást jelenthetnek.

Várható előnyök

A térség turisztikai fejlődése magával hozza a magasabb színvonalú rendezvények 
és kiszolgáló helységek megjelenését, amely a helyi lakosság igényeit is jobban 
kielégíti, illetve az idegenforgalmi adótöbbletből származó bevételek.
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A.32 SZABADIDŐ – SPORT – REKREÁCIÓ

Helyzetértékelés

Javaslatunk szerint ez a rész tartalmazhatná a jelenlegi szabadidős, verseny- és 
tömegsport lehetőségeket. Az uszoda, a sportpályák állapotát, a sportolni vágyók 
igényeit, a városi aktív programok helyzetét kell felvázolni javaslatunk szerint.
Az  ÁROP  program  keretében  elkészült  lakossági  felmérés  eredménye  is 
alátámasztja a fenti állításokat.
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18-39 év között 40-49 év között 50 év felett

Célkitűzések

Javaslatunk szerint a célkitűzések a versenysport és a tömegsport támogatására és 
ösztönzésére terjedhetnek ki elsősorban. Továbbra is fő célnak kell lennie, hogy a 
sportolni vágyókat, és az azoknak helyet és eszközt nyújtó sportszervezeteket az 
Önkormányzat  pénzügyi  eszközök  biztosításával,  és  a  versenysport  technikai 
feltételeinek  biztosításával  segítse.  A  tömegsport  területén cél  a  főleg  fiatal  és 
középkorú korosztály sportolási  lehetőségeinek biztosítása és népszerűsítése,  az 
ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása, a szabadidősportok anyagi és tárgyi 
feltételeinek  biztosítása  minden  korosztály  számára.  A  rekreáció  tekintetében 
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javasoljuk  az  egészségmegőrző  programok  számának  növelését,  illetve  a 
prevenciós előadások gyakoriságának emelését.

Javasolt akciók

Pl.
 Versenysport területén
 Tömegsport területén:
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A  város  Önkormányzata  abból  indulhatna  ki,  hogy  az  egészség  megőrzésében 
játszott  szerepe miatt  a sport  – azon belül  javaslatunk szerint  a szabadidő-,  és 
tömegsport - feltételeinek megteremtése és fejlesztése rendkívüli  fontosságú az 
életminőség szempontjából.

- A hétvégén is nyitva tartó tornatermeket kell biztosítani a sportolni, 
mozogni vágyók számára,

- A  szabadidősport  anyagi-  és  tárgyi  feltételeinek  fejlesztésében 
prioritást  kell  kapnia  a  gyermek-  és  ifjúsági  korosztály  testi 
nevelésének,  biztosítva  a  speciális,  gyógytestnevelési  igények 
kielégítését is.

- Műfüves labdarúgó pályák építése hosszú távon.
- Kerékpárút hálózat fejlesztése

Lehetséges finanszírozás

A  programokhoz  javaslatunk  szerint  az  adott  évi  költségvetés  biztosíthat 
forrásokat,  egyes  területeken  az  Önkormányzat  koordináló,  egyeztető  szerepe 
érvényesülhet a partnerszervezetek felé.

Várható eredmények, előnyök

Pl.: A sport területén tervezett akciók megvalósításával a város „sportos várossá” 
válásának  útjára  léphet.  A  verseny  és  tömegsport  támogatásával, 
népszerűsítésével, és a lehetőségek magas színvonalának biztosításával igyekszik 
a város lakói számára a sportolást népszerűsíteni.

A.33 KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG FEJLESZTÉSE

Helyzetértékelés

A helyi  Önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény,  amelynek  8.  §  (1) 
bekezdése  a  települési  Önkormányzatok  kötelező  feladatai  közé  sorolja  a 
közbiztonság helyi  feladatairól,  valamint a tűzvédelemről  való gondoskodást.  Az 
Európai Unió Tanácsának 2001. május 28.-i határozata a kriminalitás hagyományos 
területein belül három prioritást állít fel: a városi bűnözés, a gyermek- és fiatalkori 
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bűnözés,  valamint  a  kábítószerrel  kapcsolatos  bűnözés  csökkentését.  Az 
Önkormányzat  több  eszközzel  segíti  a  rendőrség  és  a  polgárőrség  munkáját, 
emellett  pedig  közvetlenül  is  sokat  tesz  a  városlakók  nyugalma és  biztonsága 
érdekében.
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Célkitűzések

Az  Európai  Városi  Charta  szerint  az  európai  állampolgároknak  „joguk  van 
biztonságos  és  lehetőség  szerint  bűnözéstől,  erőszakos  cselekményektől  és 
agressziótól  mentes  településeken  élni.”  A  biztonságos  lakóhelyhez  való  jog 
megvalósítása,  az  életminőséget  javító  közbiztonság  megteremtése  tehát  a  fő 
prioritás.
A célkitűzések akkor érhetők el, ha a bűnmegelőzés a társadalompolitika integrált 
részéve válik, és további cél - a Charta szerint:

1. közösségi biztonságkezelés szemléletének és módszertanát meghonosítása;
2. bűnözést mennyiségi és minőségi téren történő csökkentése;
3. rend teremtése a közterületeken és a közutakon;
4. lakosság biztonsági elvárásainak biztosítása;
5. tűz-, és katasztrófavédelem biztosítása.

Javaslataink  a  közbiztonság  Gazdasági  Programba  foglalható 
intézkedéseivel kapcsolatban

Pl.:
 A Városi Rendőrkapitányságot és a Polgárőrséget továbbra is támogatja 

az Önkormányzat.
 Rendőri jelenlét növelése a közterületeken.
 Körzeti megbízotti rendszer további bővítése.
 Térfigyelő  kamerák  számának  növelése  (bűnelkövetési  arány  további 

csökkenése, köztereink, kulturális értékeink fokozottabb védelme).
 A temetők őrzésének biztosítása.
 A  közúti  balesetek,  illetve  a  vagyon  és  élet  elleni  bűncselekmények, 

betöréses lopások további csökkenése.
 Közvilágítás javítása a város különböző területein.
 Biztosítani  kell,  hogy  a  hátrányos  és  halmozottan  hátrányos  helyzetű 

rétegekhez  tartozók  az  Önkormányzat  által  szervezett  rendszeres 
közhasznú és közcélú programokon vehessenek részt.
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 Az Önkormányzat információs csatornái felhasználásával népszerűsíti és 
ösztönzi  a  bűnmegelőzési  oktatást  és  képzést,  a  bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos tapasztalatait és ismereteit átadja.

Lehetséges finanszírozás

A  feladatok  biztosítására  véleményünk  szerint  az  anyagi  forrást  az  adott  évi 
költségvetésben  biztosított  források  teremthetnek.  Emellett  ki  kell  használni 
mindazokat a pályázati lehetőségeket, amelyek önállóan, a rendőrséggel, illetve a 
Polgárőrséggel  partnerségben  elérhetők.  A  finanszírozás  kialakításában  az 
Országos Bűnmegelőzési Központ egyes pályázatai is szerepet kaphatnak.

Várható eredmények, előnyök

A  program végrehajtásával  a  közrend  és  a  közbiztonság  fejlesztésén  keresztül 
javul a városi életminőség. Növekszik az állampolgárok szubjektív biztonságérzete.
Pl.:A  hatékony  bűnmegelőzési  munka  érdekében  tartalmaz  a  program  több 
technikai  fejlesztést,  -  térfigyelők,  közvilágítás  stb.  -  melynek  megvalósítása 
preventív  intézkedés.   Az  állampolgárok  igénylik  az  eredményes  fellépést,  a 
tömegesen  előforduló  bűncselekmények  elkövetőivel  szemben,  hiszen  a 
biztonságos  városhoz  hozzátartozik  az,  hogy lakói  biztonságban tudják  kemény 
munkával megszerzett anyagi javaikat.
Javasoljuk, hogy az intézkedéscsoport fontos eleme legyen a közlekedési kultúra 
javítását eredményező programok végrehajtása. 
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A.34 KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS, 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Ebben  a  fejezetben  foglaltakra  elsődlegesen  a  Monor  Város  Környezetvédelmi 
Programja  2009-2015  stratégia  az  irányadó,  ezért  a  Gazdasági  Program,  mint 
szerkezet  kerül  bemutatásra,  ezen  felül  csak  általánosságban  foglalkozunk  az 
egyes pontokkal.

A.35  A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS MEGÚJÍTÁSA

Önkormányzati  tulajdonú  intézmények  és  társaságok 
energiahatékonyságának  javítása,  valamint  az  önkormányzati  egyéb 
tulajdonú elemek környezeti védelme.
Hosszú távú célként fogalmazható meg az Önkormányzati tulajdonú intézmények 
és  társaságok  energiahatékonyságának  javítása,  különös  tekintettel  a  megújuló 
energiaforrások alkalmazásának elterjesztésére. Ennek érdekében első lépésként 
szükséges egy intézményi energia audit, melynek célja, hogy átfogó képet adjon 
az  üzemelő  rendszerek  energiafelhasználásáról.  Ebben  feltárásra  kerülnek  a 
megtakarítási és optimalizálási lehetőségek, illetve kidolgozásra kerülnek az ezen 
megtakarítások  eléréséhez  szükséges  lépések,  beleértve  a  szükséges 
átalakításokat,  fejlesztéseket,  beruházásokat.  A  feltáró  vizsgálat 
végeredményeképpen az Önkormányzat döntési  helyzetbe kerül,  hogy az egyes 
intézmények  energia-infrastruktúrája  közül  mely  rendszer  korszerűsítésével, 
átalakításával érhető el legnagyobb megtakarítás, ill. milyen sorrendben érdemes 
elindítani  beruházásokat  annak  függvényében,  hogy  melyik  eredményezi  a 
legnagyobb megtakarítást egy optimális költségráfordítás esetén.

Helyzetértékelés

Monor  környezetvédelmével  kapcsolatos  feladatok  a  „Monor  Város 
Környezetvédelmi  Programja  2009-2015”  stratégiai  terv  alapján  kerülnek 
végrehajtásra.
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Az ÁROP program keretében készült lakossági és vállalati felmérés alapján készült 
ábra  szemlélteti  a  városban  lakók,  illetve  a  városban  székelő  cégek  olyan 
környezetvédelmi igényeit, amelyek megoldását a Monor Város Önkormányzatától 
várják.
A  lakossági  eredményekből  jól  látszik,  hogy  számukra  az  egyik  legfontosabb 
terület a köztisztaság fejlesztése. A 18-39 éves korosztály 45%-a, a 40-49 évesek 
42%-a, míg az 50 éven felüliek 55%-a tartja fontosnak a köztisztaság javítását.
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18-39 év között 40-49 év között 50 év felett

A  vállalkozói  szféra  eredményei  még  inkább  kimagaslóak,  itt  egyértelműen  a 
legfontosabb intézkedések közé sorolták a válaszadók a köztisztaság fejlesztését. 
Különös  figyelmet  érdemel  a  szolgáltató  szektor,  amelyben  a  megkérdezettek 
67%-a  választotta  ezt  az  elemet,  illetve  érdemes  még  kiemelni  a  0-1  főt 
foglalkoztató cégeket, akiknek nagyjából a kétharmada (65%) tartja fontosnak a 
köztisztaság  javítását.  Érdekes  kérdést  vet  fel  a  2-4  főt  foglalkoztató  cégek 
viszonylagos  érdektelensége,  náluk  mindössze  a  válaszadók  30%-a  érezte  úgy, 
hogy hangsúlyos terület a köztisztaság.
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Célkitűzések

A programmal megegyezően fő cél a város környezetei állapotának és az itt élő 
polgárok életminőségének folyamatos javítása, kiemelten a zöldfelületek védelme, 
a természetvédelem, a környezeti tudatformálás, a közterületek tisztántartása és a 
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települési szilárd hulladék begyűjtésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok 
elvégzése, a levegőtisztaság-védelem, a talaj-, talajvíz és felszíni vizek védelme. 
Összhangban  az  EU  és  a  hazai  irányvonalakkal  és  cselekvési  programokkal, 
Önkormányzati  szinten  is  ki  kell  dolgozni  a  megújuló  energia-források 
megtelepítésének,  fejlesztésének  és  elterjesztésének  feltételrendszerét  és 
ösztönzési normáit.

Javasolt akciók

C.1.1. Levegőtisztaságvédelem
C.1.2. Zajvédelem
C.1.3. Vizek védelme
C.1.4. Hulladékgazdálkodás fejlesztése
C.1.5. Zöldterület fejlesztése, játszóterek, parkok rendezése
C.1.6. Környezettudatosság fejlesztése és támogatása
C.1.7. Energiatermelés és felhasználás racionalizálása
C.1.8. Megújuló energiaforrások felhasználásának elősegítése
C.1.9. Épített környezet védelme
C.1.10. Környezetinformációs rendszerek létrehozása

Várható eredmények, előnyök

A  környezetvédelmi  program  keretében  megvalósuló  fejlesztések,  akciók, 
beruházások a helyi városi érdekek mellett felsorakoztatnak regionális, valamint 
EU  elvárásként  jelentkező  országos  hatású  projekteket  is.  A  programok 
megvalósítása  a  modern,  egyben  „természet  közeli”  harmonikus  városi  élet,  – 
zöldterületi fejlesztések – a város természeti értékének megtartása és fejlesztése 
irányában  hat.  A  program  a  lokális  fejlesztéseken  kívül  figyelemmel  van  az 
országos és uniós elvárásokra, és normákra, a környezeti és természeti értékek, és 
a gazdaságosság összhangjának megteremtésén keresztül versenyképes marad a 
hasonló adottságokkal rendelkező városok között.

A.36 LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM 

A  közlekedés  a  városban  is  egyre  nagyobb  légszennyező  tényezővé  vált.  A 
gépjárművekből  származó  kibocsátások  jelentős  szerepet  játszanak  a  nagy 
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forgalmú  közutak  közvetlen  környezetének  és  a  város  levegőjének 
szennyezettségében.  A város földrajzi  elhelyezkedéséből  adódóan nagy a város 
közelében áthaladó forgalom. 
A közlekedésből származó emisszió mértéke a közlekedésben részt vevő járművek 
számán kívül nagymértékben függ a járművek műszaki állapotától, kategóriájától, 
valamint  az  úthálózat  minőségétől  is.  A  nitrogén-dioxid,  a  szén-monoxid  és  az 
ólomszennyezés  jelentős  része közlekedési  eredetű.  A felsorolt  komponenseken 
kívül nagy mennyiségű szilárd anyag (por)  és policiklusos aromás szénhidrogén 
(PAH) is kerül a légtérbe a közúti közlekedés által. A közlekedési emisszió hatására 
lényegesen kedvezőtlenebb légszennyezettség (immissziós) értékek alakulnak ki, 
mert a kibocsátás alacsonyan (az utca szintjén) történik.

A.37 ZAJVÉDELEM

A  környezeti  zaj  kezelésének  meghatározó  eleme  a  2002/49/EK.  irányelv. 
Harmonizációját a 280/2004.(X.20.) Korm. rendelet valósította meg.
Az  új  szabályozás  lényege,  hogy  első  lépésben  ún.  stratégiai  zajtérképet  kell 
készíteni.  Ez  a  szabályozás  olyan  "zajtérképek"  elkészítését  írja  elő,  amelyek 
tükrözik a jelenlegi helyzetet, a lakossági érintettséget, a túllépések mértékét és 
megfelelő  alapot  képeznek  a  megoldást  célzó  "intézkedési  tervek"  számára.  A 
mérési eredmények alapján lehetőség lesz a közlekedés okozta zajterhelés pontos 
számítására,  a  zajvédelmi  eszközök  meghatározására.  A  pontos  számítás, 
részletezés  után  a  meghatározott  területre  lebontott  zajvédelmi  program, 
zajvédelmi terv készítésére kerülhet sor. 

A.38 VIZEK VÉDELME

Helyzetértékelés

A  város  lakosságának  vezetékes  ivóvízellátásáról  a  KÖVÁL Zrt.  Gondoskodik.  A 
Monori  Vízmű  telepéről  a  város  és  5  település  vízellátása  egy  központi 
vízrendszerről  történik.  A  vízbázis  összesen  6  db  mélyfúrású  és  gépészetileg 
kiépített  kútból  áll.  A  Monori  Vízmű  maximális  kapacitása  24  óra  folyamatos 
üzemidővel számolva 5568m3/nap. 
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Jelenleg a kitermelt vizet nem tisztítják, a fertőtlenítés vízben feloldott klórgázzal 
történik. A város vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik a vas- mangántalanító és 
ammóniaeltávolító berendezés megépítésére. A pályázat előkészítése folyamatban 
van.
A  terület  vízelvezetését  mesterségesen  kiépített  csatornák  biztosítják.  A  város 
felszíni vízrendezése, a csatornák kiépítésével a 60-as évek végén, a 70-es évek 
elején  történt,  amelynek  során a  déli  és  keleti  mély  fekvésű területek  intenzív 
lecsapolásait  végezték  el.  Ebben  az  időszakban  került  sor  a  városközponti 
területrész  felszín  alatti  csapadékvíz  elvezető  rendszerének  kiépítése,  a 
településközponton  kívüli  sűrűn  lakott  területeken  pedig  az  akkori  igényeknek 
megfelelő felszíni vízrendezés kialakítására. A külterületekre hulló csapadékvizeket 
a  Nyugati-  és  Keleti  övcsatorna  fogja  fel,  és  a  város  körül  elvezeti.  A  déli 
külterületekre hulló csapadékvizek a nagy kiterjedésű szántó és rét művelésű sík 
területeken elszikkadnak.
A település csatornáinak kezelői teendőit a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi 
és  Vízügyi  Igazgatóság,  a  Dunavölgyi  Vízgazdálkodási  Társulat  és  a  Monori 
Önkormányzat látja el.
Tisztítási  terv  jelenleg  nincs,  szükség  szerint  öblítést,  ritkábban  mechanikus 
tisztítást  végeznek.  Az  ivóvíz  minőség-  javítási  program  keretében  átfogó 
vezetéktisztítást is terveznek.

Problémák: 

 Lakossági panaszok az ivóvíz minőségre
 Külterületek ellátási hiánya
 Közkutaknál jelentkező bakteriális fertőzés az ivóvíz pangása miatt

Célkitűzések

Itt  véleményünk szerint  elsődleges cél  a vízminőség javítása,  illetve az Európai 
Uniós és a magyar vízminőségi előírásoknak való maradéktalan megfelelés.

A.39 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA

Helyzetértékelés
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Korunk nagy problémája a hulladékok mennyiségének hatalmas növekedése. Ezért 
az  Európai  Unió  új  hulladékos  keretirányelve  fokozottan  a  hulladékok 
mennyiségének  csökkentésére  helyezi  a  hangsúlyt,  kiemelt  szerepet  szánva az 
újrahasználat  ösztönzésének,  továbbra  is  nagy  fontosságot  tulajdonítva  a 
hulladékgazdálkodásban a megelőzés – hasznosítás – ártalmatlanítás elveinek.
2001-ben  48  település,  köztük  Monor  városa  is  összefogott,  hogy  a  korszerű 
hulladékgazdálkodás  jegyében  megvalósítsák  a  Duna-Tisza  Közi  Nagytérség 
Kommunális  Szilárdhulladék  Gazdálkodási  Rendszert.  A  megvalósításhoz 
szükséges támogatást ISPA pályázat útján szerezte meg a konzorcium. A rendszer 
keretében  Monoron  még  elkészült  egy  hulladékudva  és  kijelölése  került  8  db 
szelektív hulladékgyűjtő sziget, mindegyikben 2 db PET palack gyűjtő és 1-1 üveg-, 
fém- és papírgyűjtő konténer-lesz. A hulladékudvarban az alábbi – hulladékká vált – 
anyagfajták  számára  lesznek  elhelyezve  gyűjtőkonténerek:  háztartási  lom, 
fémhulladék,  üveghulladék,  műanyaghulladék,  papírhulladék,  papírhulladék, 
zöldhulladék, építési és bontási törmelék.

Célkitűzések

A célkitűzések megadásakor itt is Monor Város Környezetvédelmi Programja 2009-
2015-re érdemes támaszkodni.
Pl.:  A  cél,  hogy  a  települési  szilárd  hulladéklerakás  korszerű,  megfelelő 
védelemmel  ellátott  hulladéklerakóba  történjék,  továbbá  egyes  frakciók  (papír, 
műanyag,  fém,  üveg  és  egyéb  veszélyes  hulladékok)  szelektív  gyűjtésének 
bevezetése  a  hulladékmennyiség  csökkentésére.  Továbbá  a  szerves  hulladék 
mennyiség  csökkentése  a  települési  hulladékban  és  komposztálás  útján  való 
hasznosítása, valamint a korszerűtlen lerakók rekultivációja. 

Javasolt akciók

Az integrált regionális hulladékgazdálkodási rendszer három fő elemre épül:
 a gyűjtési rendszer fejlesztésére,

A gyűjtési rendszer korszerűsítése magában foglalja az egységes gyűjtő edényzet- 
és  gyűjtőgép-park  (kukáskocsik  és  konténeres  autók)  kialakítását,  valamint  a 
szelektív  gyűjtési  rendszer  fejlesztését,  ami  a  hulladékgyűjtő  szigetek, 
hulladékudvarok számának növelését jelenti.
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 a hulladékok előkezelésének fejlesztésére, 
A  hulladék  előkezelés  fejlesztése  tartalmazza  a  csomagolóanyagok  szelektív 
kigyűjtését,  válogatását,  valamint  a  szelektív  gyűjtésre  nem  kerülő  hulladékok 
mechanikai-biológiai előkezelését gyorskomposztálásos eljárással.

Lehetséges finanszírozás

Pl.: A települési önkormányzatok saját költségvetéséből, illetve az Európai Uniós 
pályázataiból megfelelő mennyiségű forrás gyűjthető.

Várható eredmények, előnyök

Pl.:  A  program  végrehajtásával  egy  komplex  hulladékgazdálkodási  rendszert 
valósul meg a Közép-Duna Vidéki Régióban. A program a regionalitás elve alapján 
épül  fel,  hatása  nem  kizárólag  városi,  az  egész  térségre  kiterjed.  A  gyűjtési 
rendszer  fejlesztésére,  a  hulladékok  előkezelésének  fejlesztésére  irányuló 
technológia lehetővé teszi a hulladékok EU elvárásoknak megfelelő hasznosítását, 
a környezet és természet védelmét.
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A.40 ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉSE

Helyzetértékelés

Az  eddigi  eredmények  értékelésekor  javasoljuk  figyelembe  venni  a  város 
közhasználatú  zöldterületeit,  az  esetleges  pihenő-  és  véderdőkkel  együtt.  A 
közkertek,  közparkok  és  az  egyéb gondozott  zöldterületek  nagyságát,  valamint 
ezek városi átlagban m2/fő ellátottságát.

Célkitűzések

Pl.: A meglévő fák állapotfelmérésével kapcsolatos adatfeldolgozást kell lefolytatni. 
A  felmérés  nagy  jelentőséggel  bír  a  tervezéseknél,  a  zöldfelületi  elképzelések 
megvalósításánál,  továbbá  hatósági  döntések  meghozatalánál.  A  közkertek, 
közparkok és az egyéb gondozott  zöldterületek  nagyságának növelése,  a  város 
közigazgatási területén lévő, közhasználatú zöldterület növelése.

Javasolt akciók

Pl.:
 A  meglévő  fák  állapotfelmérésével  kapcsolatos  adatfeldolgozás 

lefolytatása,  a  feladat  évenkénti  azonos  ütemezésével,  az  adatok 
folyamatos aktualizálása, karbantartása.

 A  Környezetvédelmi  programban  szereplő  területek  fejlesztésének 
megtervezése és előkészítése.

 Utcai fasorok rekonstrukciója

Lehetséges finanszírozás

Pl.: A zöldterületi fejlesztések finanszírozása minimális saját erő mellett az operatív 
programok keretében kerülhet megvalósításra. Szükséges továbbá a magántőke 
bevonásának  lehetőségét  megtalálni,  illetve  ösztönözni  a  városban  letelepült 
vállalatokat  egyes  kisebb  területek  rehabilitációjának  elvégzésére  illetve  ennek 
támogatására.

Várható eredmények, előnyök
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Véleményünk szerint  a zöldfelület  mennyiségének növelése a zöld és élő város 
kialakítása esztétikai, egészségügyi, természetvédelmi hatásain keresztül a város 
lakosságának és az ide látogató vendégek komfortérzet javítja.

A.41 KÖRNYEZETTUDATOSSÁG FEJLESZTÉSE ÉS TÁMOGATÁSA

Helyzetértékelés

Napjaink globális méretű problémája környezetünk, klímaviszonyaink átalakulása, 
az ebből eredő klimatikus változások és azok hatásainak elemzése, a kedvezőtlen 
hatású folyamatokat kiváltó tényezők mérséklése az általános felmelegedés,  az 
üvegházhatást  fokozó gázok kibocsátásának mérséklése,  az energiagazdálkodás 
átgondolása, új alapokra helyezése, a felhasznált energiaforrások összetételének 
újragondolása és a megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelése. 
A  környezettudatosságnak  a  kormányzati  szintek  mellett  már  helyi 
Önkormányzatoknál,  a  háztartásokban  jelentkeznie  kell.  Mindezekhez 
hozzátartozik  a  gondolkodásmód,  a  szemléletmód  megváltoztatása,  a 
környezettudatos életszemlélet kialakítása már városi szinten is jelentkező feladat, 
amelyre minden Önkormányzatnak fel kell készülnie.
A környezettudatosság egyik fontos eleme a köztisztaság, közhigiénia kialakítása. 
Ez  egyrészről  a  megfelelő  neveléssel  alakítható  ki  az  állampolgárok 
gondolkodásában,  másrészről  viszont  az Önkormányzat  feladata a város tisztán 
tartása.

Célkitűzések

A  globális  méretekben  jelentkező  problémák  helyi  szintű  kezelése  az 
eredményesség alapvető feltétele. 

Javasolt akciók

Környezetvédelmi  vetélkedők,  akció  programok  megszervezése  a  média 
tájékoztatásával. Ezeket az Önkormányzat szervezi, viszont civil szervezetekkel, és 
más  intézményekkel  történő  kapcsolatfelvétel  útján  hatékony  együttműködés 
alakítható ki.
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A  program  elemei  javaslatunk  szerint  a  városi  környezet  minőségét  legjobban 
rontó  gépjárműforgalom  csökkentésére,  alternatív  közlekedési  szokások 
népszerűsítésére, a közterületek közösségi élet terévé alakítására irányulnak.
Pl.:

 A kiemelt napok hatékonyságának és színvonalának emelése, minél több 
partner bevonásával. 

 Európai  Mobilitási  Hét  megszervezése,  akcióprogramok  kidolgozása 
minden évben szeptember 16-22. között.
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Lehetséges finanszírozás

A program megvalósításához  szükséges  költségeket  javasoljuk  minden évben a 
költségvetésben  megtervezni.  Mindez  nem  zárja  ki  annak  lehetőségét,  hogy 
nagyobb  horderejű,  esetleg  térségi,  vagy  régiós  méretű  szakmai  rendezvény, 
konferencia  megtartásához  lehetőség  szerint  megfelelő  forrásból  pályázzon  a 
város.  A  többi  forrásra  a  civil  szervezetek  pályázhatnak,  illetve  szponzorokat 
érdemes felkutatni.

Várható eredmények, előnyök

A  helyi  akciók  globális  méretekben  jelentkező  változása  nehezen  érzékelhető. 
Ezzel  szemben  vannak  olyan  lokális  szinten  is  könnyen  érzékelhető  –  pl.: 
légszennyezettségi  mutatók  –  hatások,  amelyekkel  gyors  eredményeket  lehet 
elérni a városi élet minőségének javítása érdekében. 
A tudatos neveléssel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a példamutató magatartás 
és  a  környezettudatos  gazdálkodás  ilyen  irányú  formálása  a  háztartásokban 
alkalmazott  technológiák  felhasználását  és  a  fogyasztási  szokásokat  is 
befolyásolja, átalakítja a környezetvédelemi központú gondolkodás irányába.

A.42 ENERGIATERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS KÖRNYEZETKÍMÉLŐBBÉ 
TÉTELE (RACIONALIZÁLÁSA) 

Helyzetértékelés 

Csak hosszútávon megvalósítható feladat az alternatív energia előtérbe helyezése 
a hagyományos energiahordozókkal szemben.

Célkitűzések

Pl.: Az EU irányelvekhez igazodó városi intézkedési terv kidolgozása, a megújuló 
energiaforrások megtelepítésének, felhasználásának ösztönzése és elősegítése. A 
felhasznált energiaforrásokon belül a megújuló energiák felhasználási arányának 
növelése, az üvegházhatást kiváltó káros gázkibocsátás csökkentése.
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Javaslatunk szerint az energiaszolgáltatókat rá kell venni, érdekeltté kell tenni az 
alternatív  energia  minél  nagyobb  mértékű  átvételére,  a  rendszerbe  való 
beépítésére. Ez nem csupán városi, hanem térségi, régiós feladat is egyben.
Pl.:  Támogatni  szükséges  a  napenergia  felhasználását,  ez  elsősorban  családi 
házak,  kisebb  épületek  fűtését,  melegvíz  ellátását  oldhatná  meg  rendkívül 
energiatakarékos  módon.  Támogatni  kell  továbbá  az  elavult  fűtőberendezések 
cseréjét, a hőszigetelést és a mérhető, szabályozható fűtési rendszer kialakítását.

Javasolt akciók

Pl.:  Fel  kell  mérni  mindazokat  az adottságokat,  mellyel  a város rendelkezik.  Az 
adottságok és a jelenleg felhasznált energiaforrások számbavételét követően kell 
megtalálni  mindazokat  a  megújuló  energiaforrásokat,  melyek  megtelepítésének 
feltételei  a  város  természeti  adottságainak,  gazdálkodási  környezetének  és 
kultúrájának leginkább megfelelnek. 

Lehetséges finanszírozás

A program feltételrendszerének kidolgozása elsősorban szervezési  feladatok  elé 
állítja  az  Önkormányzatot.  A  program  keretében  megvalósuló  beruházások 
elsősorban  magántőke  bevonása  útján  képzelhetők  el  (PPP  konstrukcióban), 
kiegészítve  az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv,  illetve  az  Új  Széchenyi  Terv 
programjaiban rendelkezésre álló támogatási formákkal.

Várható eredmények, előnyök

Pl.: A globális jelleggel jelentkező klimatológiai problémák kezelését helyi szinten 
kell  megkezdeni.  A  megújuló  energiaforrások  felhasználásának  elterjesztése  és 
megtelepítése minden helyi Önkormányzat felelőssége és feladata. 

A.43 KÖRNYEZET-INFORMÁCIÓS RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA

Javaslatunk  szerint  Monor  város  közigazgatási  határain  belül  létre  kell  hozni  a 
környezetvédelmi információs rendszerek adatbázisát minden környezeti elemre, 
minden környezeti terhelést jelentő tevékenységre. A rendszer kialakítása során az 
Önkormányzatnak  együtt  kell  működnie  az  érintett  szakirodákkal  és  a 
társhatóságokkal.
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Pl.:  Nagy  jelentőségűek  a  műszaki  információs  rendszerek,  térinformatikai 
információs  rendszerek,  egyesített  közműtérképek  felhasználása  a  hatósági 
ügyintézésben és az építéshatósági ellenőrzésben. A digitális térképeken vezetett 
helyi építéshatósági adatokat, közműtérképet, továbbá évente frissülő, a digitális 
térképekkel  összevethető  légifelvétel-adatbázist  is  tartalmazó,  a 
lakcímnyilvántartással és az iktatórendszerrel integrált térinformatikai rendszerek 
birtokában  a  hatósági  igazgatási  tevékenység  hatékonysága  nagyságrendekkel 
növekszik.  A  lehetőségek  szinte  beláthatatlanok.  A  digitális  alaptérképpel 
összevetett  légi  felvételek  segítségével  automatizálható  annak  megállapítása, 
hogy hol történtek, bizonyos építéshatósági szabálysértések, túlépítés, engedély 
nélküli építkezés, közterület-foglalás, stb.

A.44 ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME

Helyzetértékelés 

A  műemlék  védelem  alatt  álló  épületek  állagmegőrzésének  jelenlegi  állapotát 
javasoljuk  itt  bemutatni,  egyenként  felsorolni  az  ilyen  jellegű  épületeket,  ezek 
külső- és belső problémáit, szükséges renoválási- fejlesztési igényeket.

Célkitűzések

A  helyzetértékelésben  felsorolt  épületek/szobrok/utcák  és  terek  fejlesztését 
javasoljuk lefektetni.

Javasolt akciók

Javasoljuk,  hogy ide kerüljenek  azok  a  folyamattervek,  amelyek  a fent  említett 
elemek megújítását, állagmegóvását szolgálják.
Pl.: A funkcióját vesztett területek feltárása, a hasznosítás módozatainak vizsgálata,

Lehetséges finanszírozás

A finanszírozás alapvető forrása a KMOP kapcsolódó programja lehet. A pályázat 
előkészítése várhatóan nagyobb költséget  nem jelent,  a részletes  kiírás  alapján 
pontosítható.  A  pályázati  pénzből  elkészíttetett  tanulmánytervek  alapján  a 

123/137



MONOR 2010-2014 ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 

megvalósításhoz  szükséges  tervek  a  2007  évre  tervezett  pályázati  forrásból 
elkészíttethetők.  A  projekt  megvalósítása  a  fenti  operatív  programok  80-90% 
támogatási aránya mellett megvalósítható.

Várható eredmények, előnyök

Pl.: Az épített környezet óvása, minőségének javítása környezetbarát megoldások 
(pl.  közlekedés,  energiaszolgáltatás,  stb.)  kimunkálását,  megvalósítását  foglalja 
magába.
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A.45 VONZÓ VÁROSKÉP MEGTEREMTÉSE, 
TURIZMUSFEJLESZTÉS

Helyzetértékelés  

A turizmus Magyarország egyik húzó ágazata, kitörési pontot jelenthet a kevésbé 
frekventált települések számára is.
A helyzetértékelésben fel kell tárni azokat a jelenlegi lehetőségeket, amelyekkel 
megfoghatók a várost felkeresni szándékozók. Meg kell keresni és fel kell sorolni 
azokat  a  gyenge  és  erős  pontokat,  amelyek  ismeretében  a  város  egységes 
turisztikai képet alkothat.

Célkitűzések

A  program  részelemeinek  megvalósításával  lehetőség  teremtődik  arra,  hogy 
rehabilitációt  követően  kulturális  intézményeket  alakítsunk  ki,  a  történelmi 
belvárosnak új funkciót, tereinek új mondanivalót adjunk.
Pl.:  a  feljebb  említett  borváros  koncepció  (természetesen  csak  egy  ötlet,  nem 
kötelező jellegű)

Várható eredmények, előnyök

A vonzó városkép a turizmus egyik húzó ága lehet,  hiszen a hangulatos utcák, 
barátságos környezet olyan attitűdöt teremt az oda látogatóban, hogy máskor is 
kedvet érezzen a visszatérésre.

A.46 BELVÁROSI REHABILITÁCIÓ

Helyzetértékelés

Monor  Város,  mint  turisztikai  vonzerő,  a  belváros  megújításával  érhet  el 
eredményt. Javasoljuk felmérni a városi épületeket, az utcaszerkezetet, az utcáról 
nyíló  üzleteket.  A  kiértékelt  adatok  alapján  érdemes  a  célokat  megfogalmazni, 
amik a turizmus erősödését kell, hogy szolgálják.

Célkitűzések
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Pl.: Hangulatos városmag kialakítása, amely esztétikailag és egyéb szolgáltatások 
szempontjából  is  kedvelt  helye  lehet  mind  az  itt  lakóknak,  mind  pedig  az  ide 
látogató turistáknak. 
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Javasolt akciók

Javaslataink lényegében a „C.2.1.2. A  városmag  komplex  szerkezeti 
rekonstrukciója” pont alatt kerültek részletes kidolgozásra.

Lehetséges finanszírozás

Pl.:  A program jelentős forrásigénnyel rendelkező projekteket tartalmaz, a város 
saját erejének biztosítása mellett kivitelezésük csakis jelentős pályázati források 
igénybevétele  mellett  valósulhat  meg.  Az  egyes  projektekhez  tartozó  operatív 
programok az adott akciók esetén kerülnek bemutatásra.

Várható eredmények, előnyök

Pl.: A belváros épített környezetének rehabilitációja a városmag turisztikai értékét, 
nívóját  emeli.  A  turisztikai  szempontból  vonzó,  számos  kulturális  szolgáltató 
funkcióval rendelkező településközpont – a történelmi belváros – a város épített 
örökségének legfontosabb gyűjtőterülete és egyben a város fő turisztikai vonzereje 
is. 

A.47 A VÁROSMAG KOMPLEX SZERKEZETI REKONSTRUKCIÓJA

Helyzetértékelés

E  pont  részletesebb  elemzését  a  hatályos  Integrált  Városfejlesztési  Stratégia 
tartalmazza, ezért véleményünk szerint a Gazdasági Programba csak vázlatosan, 
az IVS -re hivatkozva kell felsorolni a fejlesztendő területeket. 
Javaslatunk szerint azt kell még vizsgálni, hogy mi az a vonzerő, amely a városmag 
szerkezetének meghatározó eleme. 

Célkitűzések

Véleményünk  szerint  Monor  Város  főutcáját  olyan  modern,  de  mégis  élhető, 
hangulatos  utcává  lehetne  változtatni,  ahol  az  autós  közlekedés  mellett  egyéb 
közlekedési formák (gyalog, kerékpár) használata is biztonságos, illetve javasoljuk 
(szintén ötletként) egy olyan utcakép kialakítását, ami önmagában lehet turisztikai 
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vonzerő.  Pl.:  olyan  borozók,  kávéházak  megtelepedésének  támogatása,  akik 
minőségi  árut  szolgálnak,  és  elsősorban  a  városban  élő  és  az  oda  látogató, 
diszkrecionális jövedelemmel rendelkező vendégeket szolgálják ki.

Javaslatok  a  komplex  szerkezeti  rekonstrukciónak  a  Gazdasági 
Programba való beépítésével kapcsolatban

Véleményünk szerint itt kell megadni azokat az intézkedési tervezeteket, amelyek 
elősegítik a rekonstrukció folyamatos lebonyolítását. 
Pl.:

 Fő utca burkolatcseréje
 Borkultúra erősítésének támogatása
 Homlokzat felújítások.

Lehetséges finanszírozás

A  programok  a  KMOP  kereteiben  nyújtott  pályázati  lehetőségek  felhasználása 
mellett lehet végrehajtani. 

Várható eredmények, előnyök

A célok  megvalósításával  véleményünk  szerint  egyrészről  fellendíthető  a  városi 
turizmus, másrészt a Monorra kiköltöző lakosság is jobban megfogható lenne, a 
városképnek megfelelő programok szervezésével pedig tovább erősíthető mindkét 
folyamat.
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A.48 INFORMATIKA

Ez  a  fejezet  csak  részben  tartozik  a  szorosan  vett  Gazdasági  Program  minta 
tartalmához,  azonban  úgy  gondoljuk,  hogy  bizonyos  folyamatok  átnyúlnak  a 
ciklusprogramokon,  ezért  ezeket  is  érdemes  belevenni,  mégha  megvalósulásuk 
nem is erre a ciklusra vonatkozik.

A  város  és  a  régió  versenyképessége  nagymértékben  azon  is  múlik,  hogy  az 
internet  és  más  információs  technológiák  képesek-e  a  társadalom  életének,  a 
közigazgatás,  a  vállalkozások  működésének  és  az  emberek  mindennapjainak 
részévé válni.  A közigazgatásnak élen kell  járnia a hatékony információcsere és 
elektronikus  közszolgáltatások  kiépítésében,  az  új  megoldások  alkalmazásában. 
Minél gyorsabban és szélesebb körben történik meg a rendszer kiépítése, annál 
hatékonyabb és ügyfélközelibb közigazgatás valósítható meg.

A.49 ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI RENDSZER

Monor  pozíciójának,  versenyhelyzetének  erősítése  megköveteli  a  helyi 
Önkormányzat  szintjén  is  a  szolgáltató  Önkormányzat  -  az  ügyfélbarát 
szolgáltatások, ügyintézés - rendszerének kiépítését, működtetését. Az interneten 
keresztül  biztosított  Önkormányzati  szolgáltatási  rendszer  -  információ-
szolgáltatás, ill. e-ügyintézés kialakítása és működtetése - jelentősen hozzájárul az 
információs  és  tudásalapú  társadalom  helyi  kialakulásához,  a  város 
versenyelőnyének megtartásához.
A  költségvetés  és  a  kötelezettségvállalások  kezelése,  a  könyvelés,  a 
készletnyilvántartás  rendkívül  munkaigényes,  ugyanakkor  számtalan  hiba, 
visszaélés  lehetőségét  magában  hordozó  folyamat.  Mindezt  nagymértékben 
egyszerűsíti  egy,  a  pénzügyekkel  kapcsolatos  folyamatokat  integrált  formában 
megvalósító  rendszer.  Ennek  birtokában  lehetővé  válik  a  számviteli  és 
kötelezettségvállalási rend maradéktalan betartása, csökkenek a hibák, visszaélési 
lehetőségek.
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Távolabbi cél a CLBPS ajánlás szerinti 3. esetleg 4. e-ügyintézési szolgáltatási szint 
fokozatos elérése. A 3. szolgáltatási szint megvalósítja a kétirányú interakciót az 
ügyfél  és  a  hivatal  között,  nevezetesen  a  nyomtatványok  on-line  elérését, 
kitöltését,  hitelesítését  és  visszaküldését.  A  4.  szolgáltatási  szint  a  teljes 
elektronikus ügyintézést valósítja meg, on-line fizetéssel.

Az ügyek otthonról  történő  elintézésének lehetőségén túl,  a hivatal  számára  is 
óriási előnyöket rejt magában a személyes megjelenés minimálisra csökkentése. 
Az elektronikusan kezdeményezett ügyek a hagyományos ügyekhez képest jóval 
kevesebb  élőmunkát  igényelnek,  ezáltal  a  Hivatal  számára  is  egyértelmű 
könnyebbséget jelentenek. Az elektronikus ügyintézés felhasználói köre várhatóan 
sokkal  nagyobb mértékben növekszik  majd,  hiszen  egy adott  ügy  fél  óra  alatt 
otthonról  történő  elintézésének  lehetősége  áll  szemben  a  több  napos  sorban 
állással  és  utánajárással,  amennyiben  megfelelően  széles  körben  kiépülnek  a 
közösségi  hozzáférési  lehetőségek.  Egy  ilyen  rendszer  a  jóval  hatékonyabb 
ügymenet és működtetési, illetve ellenőrzési lehetőségek mellett azt az előnyt is 
nyújtja, hogy működtetésének költsége olcsóbb.
A Hivatalban sok különböző nyilvántartást vezetnek, ebből többet párhuzamosan. 
Sok  a  papír  alapú  nyilvántartás  elektronikus  feldolgozása,  de  ezek  csak 
mechanikus  átmásolásai  a  kartotékos  rendszernek,  a  redundancia  kérdése 
továbbra  is  fennáll.  Az  elektronikus  iktatással  és  dokumentumkezeléssel 
párhuzamosan  szükséges  bevezetni  a  hivatalon  belüli  egységes,  továbbá  más 
intézmények adatbázisaival is kommunikálni képes nyilvántartások rendszerét. 
A  hatékony  e-ügyintézés  kialakítása  megköveteli  a  Polgármesteri  Hivatal  belső 
működési  folyamatainak  újraszervezését,  optimalizálását,  valamint  az 
Önkormányzati döntéshozók, ill. köztisztviselők, közalkalmazottak képzését is. 
Az  alapvető  célkitűzés,  a  szolgáltató  helyi  Önkormányzat,  az  ügyfélbarát 
ügyintézéshez  elengedhetetlen  a  megfelelő  pénzügyi  háttér  megteremtése.  A 
GVOP  keretében  az  „Önkormányzati  átfogó,  integrált  informatikai  rendszer 
fejlesztés” megvalósításához teremt finanszírozási lehetőséget.
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A.50 ÖNKORMÁNYZATI HONLAP

A honlapnak Monor Város elsőszámú kommunikációs eszközévé kell válnia. Ez a 
médium  minden  más  kommunikációs  eszköznél  hatékonyabban  alkalmas  a 
lakosság interaktív informálására, naprakész információk közzétételére. A hivatalos 
hirdetmények teljes körű összetételén túl az Önkormányzati honlap alkalmas az 
informálódási  célú  személyes,  illetve  telefonos  megjelenés  kiváltására.  Nem 
lebecsülendő  továbbá  a  honlap  közösségszervező  ereje  sem,  a  megjelenített 
események,  civil  szervezetek,  egyházak,  sportegyesületek  az  eddigieknél  jóval 
nagyobb nyilvánossághoz juthatnak.
Az  internet,  mint  kommunikációs  csatorna  egyedülállósága  a  világ  minden 
pontjáról  való hozzáférési  lehetőségben, a rajta keresztül  áramló hatalmas és a 
digitalizálható  információ  minden  lehetséges  fajtáját  magában  foglaló 
információtömegben  és  az  interaktivitásban  rejlik.  A  jövő  legfontosabb 
Önkormányzati  kommunikációs  csatornája,  azaz  a  hivatali  kommunikáció, 
ügyintézés, információáramlás szempontjából fontos eszköz.

Az információ áramlás szempontjából fontos jellemzők:
 nyílt hálózat, amely napi 24 órában a világ szinte bármely pontjáról bárki 

számára elérhető,
 minimális  költséggel,  nagy  tömeg  juthat  ezáltal  információhoz, 

gyakorlatilag azonnal,
 semmilyen  más  médiumhoz  nem  hasonlítható  az  interneten  publikált 

anyagok  költséghatékonysága.  Az  interneten  való  rendszeres  és 
naprakész  információközlés  költségei  össze  sem  mérhetőek,  egy 
“hagyományos” médium, újság, nyomtatvány, vagy akár kábeltelevízió 
előállítási és terjesztési költségeivel,

 interaktivitás, az internetes kommunikációs folyamat összes résztvevője 
számára egyaránt adott a lehetőség a közvetlen reakcióra,

 jóval  többet  jelent,  mint  egyszerű  információközlést:  az  interneten 
tranzakciók sorozata bonyolódik,

 közhitelesség: hazánkban az Elektronikus aláírásról szóló 2001 évi XXXV. 
tv. az elektronikus iratoknak a papír alapúakkal azonos jogi relevanciát 
adott.  Azt  jelenti  mindez,  hogy  a  minősített  elektronikus  aláírás 
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közeljövőben  várható  megjelenésével  az  elektronikus  kommunikáció  a 
legtöbb  esetben  egyenrangúvá  válik  a  “hagyományos”  hivatali 
kommunikációs  eszközökkel  (személyesen  átadott  irat,  postázott  irat, 
szóbeli közlés).

 Biztonság:  egy,  a  szabványon  alapuló,  digitális  aláírással  ellátott 
dokumentum  feltöréséhez  a  jelenleg  ismert  legnagyobb  teljesítményű 
számítógépekre van szükség.
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1.16. Összefoglaló

A gazdasági program egy integrált szemléletű tervezési folyamat végeredményét 
jelenti,  mely  tartalmazza,  az  Önkormányzati  feladatok  biztosítására  és  azok 
fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. A gazdasági program a 2010-2014 évek 
stratégiai irányvonalát mutatja be.
Monor  Város  a  Közép-Magyarországi  Régió  egyik  kiemelkedő  területén  fekszik, 
mind népességszám, mind gazdasági mutatók alapján Magyarország kiemelkedő 
gazdasági erőcentruma térségében. 
Az  Európai  Unió  középtávú jövőképét  meghatározó  célja,  hogy az  Unió  a  világ 
legversenyképesebb  és  legdinamikusabb  tudásalapú  gazdaságává  váljék,  mely 
képes  a  fenntartható  gazdasági  fejlődésre  azzal  együtt,  hogy  több  és  jobb 
munkahelyet teremt és figyelmet fordít a szociális kohézió továbbfejlesztésére. Az 
Európai Unió elvei alapján a stratégia a következő alapelvekre épül:

 a foglalkoztatás erősítésére,
 a fenntartható fejlődésre
 a versenyképesség növelésére.

A  gazdasági  program  finanszírozása  alapvetően  három  pillérre  épül.  Az 
Önkormányzat  saját  erejére,  az Európai  Unió és  az Új  Magyarország Fejlesztési 
Terv  által  rendelkezésre  álló  pályázati  forrásokra,  valamint  a  magánszektor 
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gazdasági  erejére.  Az Önkormányzat  egyik  legfontosabb feladata ennek a saját 
erőnek az arányos biztosítása, esetenként vállalkozói tőke bevonásával. A további 
dinamikus fejlődés feltétele, hogy növekedjen a befektetett források mennyisége, 
olyan  fejlesztéseket  kell  generálni,  amelyek  kihatásai  révén  a  források 
felhasználásának hatékonysága megsokszorozódik, illetve a térség gazdasági ereje 
növekedik. Stratégiai cél, hogy a megvalósuló fejlesztések a szükséges saját erő 
felhasználásával,  elsősorban  pályázati  forrásokból  valósuljanak  meg,  ezáltal  is 
jelentős forrásokat koncentrálva a városba és környezetébe. Ennek következtében 
megállapítható, hogy a város sikeressége alapvetően a pályázati források elérésén 
múlik. 
Itt javasoljuk megjeleníteni a célpiramis elemeit: 

(pl.: Kiváló életlehetőségeket felmutató város)

A felvázolt jövőképhez kapcsolódó és egyben ezt meghatározó alapcél:

(pl.: Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel)

Az innováció mindenek előtt három területen kell, hogy végbemenjen:

Gazdaságfejlesztés
A  Gazdasági  Program  koncepcióra  alapozott  stratégiai  program,  melynek 
megvalósítása  során  cél  a  kötelező  jellegű  feladatok  minél  magasabb  szintű 
ellátása, valamint a város kitörési lehetőségeit megalapozó fejlesztési programok 
generálása, koordinálása, megvalósítása. A program mozgósítja a város gazdasági 
erőit, illetve ösztönzi a vállalkozásokat.
Az előrelépéshez egyrészt intézményi, másrészt pénzügyi eszközök megteremtése 
szükséges, tekintettel arra, hogy az innovációs infrastruktúra terén hiányosságok 
vannak. Az ösztönzésnek nagyrészt a vállalkozói szférára kell irányulnia, ezen belül 
kiemelten  a  helyi  KKV  szektorra.  Az  innovációs  fejlesztésnek  része  kell,  hogy 
legyen  a  város  humán  erőforrásainak  minőségi  fejlesztése,  ami  egyszerre 
szolgálhatja  a  helyi  szellemi  műhelyek  erősödését  és  a  magasabb  minőségű 
(képzettségű) munkaerő iránti kereslet kielégíthetőségét. 

Környezetvédelem, környezetfejlesztés, energiagazdálkodás
Jellemző  sajátosság,  hogy  egymással  párhuzamosan  több  problémát  kell 
megoldani  a  környezetvédelem a  környezetfejlesztés  és  az  energiagazdálkodás 
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területén.  A fejlettségből  adódó környezetvédelmi  hiányosságok felszámolása,  a 
környezeti elemek - levegő-, víz-, talaj - állapotának és a hulladékok kezelésének 
(szelektív  hulladékgyűjtés,  újrahasznosítás)  felmérése,  fejlesztése,  ezeknek  a 
lakossággal történő megismertetése, valamint azon célok és eszközök kijelölése, 
amelyek  a  jelenlegi  állapot  javítását  szolgálják.  Kiemelkedő  szerepet  tölt  be  a 
környezetvédelemnek  az  eddigiektől  eltérő  minőségű  megjelenítése  a 
városfejlesztésben,  meghonosítása  a  város  mindennapi  életében.  A  főbb  célok 
közé tartoznak a zöld felületek növelése, ápolása, valamint az erdő- és vízfelületek, 
illetve  a  város  környezeti  értékeinek  megóvása.  Fontos  a  környezetvédelem 
társadalmi  elfogadásának  növelése,  partnerség  a  lakossággal,  a  civil  szféra 
részvételének  és  szerepének  növelése  a  környezeti  állapot  megőrzésében. 
Összhangban  az  EU  és  a  hazai  irányvonalakkal  és  cselekvési  programokkal, 
Önkormányzati  szinten  is  ki  kell  dolgozni  a  megújuló  energia-források 
megtelepítésének,  fejlesztésének  és  elterjesztésének  feltételrendszerét  és 
ösztönzési normáit.

Minőségi életkörülmények
A hangulatos, vonzó arculatot biztosító városkép, a műemlékek, a terek, szobrok, 
parkok,  az  utcakép  meghatározza  a  lakosság  és  az  ide  látogatók  hangulatát, 
érzéseit, benyomásait. Az itt szerzett tapasztalatok, élmények alapján minősítik a 
várost, annak élhetőségét, a városi élet minőségét.
A városról kialakítandó vonzó képhez a látványosságok, a rendezvények, kulturális 
események  is  hozzájárulhatnak.  A  kiállítások,  a  múzeumok,  a  fesztiválok,  a 
sportesemények,  olyan  alkalmak,  amelyek  Monor  ismertségét  növelhetik.  Ez  a 
helyi  lakosság,  és az ide látogató vendégek körében kialakuló  pozitív  városkép 
kialakításának egyik fontos eszköze. A Gazdasági program meghatározza azokat a 
preferenciákat, melyek a fenti prioritások és szempontok eléréséhez szükségesek. 
A  fejlesztési  jellegű  feladatok  mellett  a  Gazdasági  program tartalmaz  kötelező 
jelleggel  ellátandó  feladatokat.  A  kötelező  jellegű  feladatok  összekapcsolása  a 
fejlesztés  prioritásokkal  a  társadalmi  szolgáltatások  jobb  minőségi  feltételek 
közötti  biztosítását  eredményezik,  jellemzően  a  városüzemeltetés,  az 
egészségügy, az oktatás, a kultúra, a sport, a közbiztonság terén. Fontos a városi 
közszolgáltatás  minőségének  javítása,  valamint  a  szolgáltatási  árak  más 
városokhoz hasonlítva kedvezőbb megállapítása.
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1.17. Irodalomjegyzék, hivatkozások

1. Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013,
2. Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP),
3. Monor Város Környezetvédelmi Programja 2009-2015,
4. Monor Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2009-2014
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