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1. Bevezetés 
 
A gazdasági program alapvető célja, hogy belátható időtávban a helyi közösség partnerségén, 
kooperációján és összefogásán alapulva olyan lehetőségeket tárjon fel, amelyek 
megvalósításával Soroksár élhetőbbé válik.  
 
 

2. Törvényi háttér 
 
A helyi önkormányzati választásokat követően – hat hónapon belül – a polgármesternek a 
képviselőtestület elé kell terjeszteni a négy évre szóló gazdasági programját. Olyannyira 
lényeges feladatnak tekintette ezt a törvényhozó, hogy három törvényben is – az 
önkormányzati, az államháztartási és a hatásköri törvényben is – kötelezést írt elő e 
témakörben. 
Tartalmát tekintve az Ötv. 91 §. (6) bekezdése úgy fogalmaz, hogy: „ A gazdasági program az 
önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, 
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, 
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a 
fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a 
településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások 
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a 
befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.” 
Az önkormányzati tevékenységeknél, valamint az ezekkel kapcsolatos fejlesztési 
elképzeléseknél természetesen meghatározó „zsinórmérték” kell legyen az, hogy melyek az 
önkormányzat számára törvény által előírt „kötelező”, és „önként vállalt” feladatok. 
 
 

3. Az önkormányzat feladatai 
 
A helyi önkormányzat feladatrendszere kötelező és önként vállalt feladatokra bontható. 
 
Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.) 1. § (5), a 8. § (1), (4), a 63. § (1) bekezdésében, valamint a 81. § (1) bekezdésében 
meghatározott kötelező feladatok közül az alábbiakat látja el: 
 
a) a soroksári óvodás korú gyermekek óvodai nevelése (a kerület 3 önállóan működő 

óvodájában) – napközbeni ellátással, - teljes mértékben, 
b) a soroksári tanköteles korú gyermekek általános iskolai oktatása és nevelése (a kerület 4 

önállóan működő, és 1 önállóan működő és gazdálkodó általános iskolájában) – 
napközbeni ellátással, - teljes mértékben, 

c) sajátos oktatási, nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása, hátrányos helyzetű tanulók 
támogatása, az esélyegyenlőség elősegítése 
ca) önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 
útján (Oktatási Intézmények) 90 %-ban 
cb) önkormányzat által alapított közalapítvány útján 10 %-ban, összességében teljes 
mértékben, 
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d) pedagógiai szakszolgálat a Soroksári Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai 
Szakmai Szolgáltató Intézmény útján teljes mértékben 

e) pedagógiai szakmai szolgáltatás a Soroksár Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény útján teljes mértékben 

f) a diákok képességfejlesztése, tehetség-gondozás 
fa) önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 
útján (Oktatási Intézmények) 95 %-ban,  
fb) önkormányzat által alapított közalapítvány útján 5 %-ban, összességében teljes 
mértékben 

g) helyi közművelődési tevékenység támogatása, a lakosság számára a közösségi tér 
biztosítása, a kulturális és művelődési igények kielégítése 
ga) önállóan működő költségvetési szerv útján (Táncsics Mihály Művelődési Ház) 50 %-
ban 
gb) közhasznú társaság segítségével (Galéria ’13 Nonprofit Kft. + Helytörténeti Múzeum) 
50 %-ban, összességében teljes mértékben 

h) helyi sport tevékenység támogatása, az iskolai sporttevékenység segítése, 
ha)a kerület önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő oktatási 
intézményeinek – költségvetési szerveinek – útján 15 %-ban, 
hb) a önkormányzat által alapított közalapítvány fenntartásával 5 %-ban, 
hc) a Soroksári Torna Egyesülettel kötött megállapodás útján, 80 %-ban, összességében 
teljes mértékben, 

i) az egészségügyi alapellátás keretében 
ia) a gyermek fogorvosi ellátást 3 fő közalkalmazott orvos, a védőnői szolgálatot 
közalkalmazott védőnők, az iskola egészségügyi ellátást privatizált gyermek háziorvosok 
és az iskolavédőnők útján, az önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi és Szociális 
Intézmény (ESZI) látja el 100 %-ban, teljes mértékben, 
ib) az egészségügyi ellátás területén megbízási, vállalkozási szerződés, vagy megállapodás 
útján látja el feladatát 9 privatizált felnőtt háziorvos, 5 privatizált házi gyermekorvos, 
valamint 5 privatizált felnőtt fogorvos teljes mértékben,  

j) az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás keretétben 
ja) a kerület felnőtt lakosainak sürgősségi ellátása feladat ellátási szerződés útján, teljes 
mértékben, 
jb) a gyermek háziorvosi szolgálat éjszakai és szünnapi ügyeletének ellátása a Heim Pál 
Gyermekkórházzal kötött feladatátadási szerződés által,  
teljes mértékben megvalósul,  

k) a szociális alapellátás keretében  
ka) a pénzbeli és természetbeni ellátás Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által történik, teljes 
mértékben (lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, 
köztemetés, adósságkezelési szolgáltatás formájában), 
kb) a közfoglalkoztatás szervezése az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri 
Hivatal  útján, teljes mértékben, 
kc) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a szociális étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, és az időskorúak nappali ellátása az Egészségügyi és Szociális Intézmény, 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által, teljes mértékben, 
kd) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a családsegítés ellátási szerződés 
útján valósul meg 100 %-ban, teljes mértékben, 
ke) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az utcai szociális munkát ellátási 
szerződés útján biztosítja, 100 %-ban, teljes mértékben, 
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l) a szociális szakellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az 
időskorúak átmeneti elhelyezése az önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi és 
Szociális Intézmény által valósul meg teljes mértékben, 

m) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapellátás keretében 
ma) a pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása az önállóan működő és gazdálkodó 
Polgármesteri Hivatal által történik teljes mértékben (rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, valamint gyermekétkeztetés szociális támogatása által) 
mb) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása 
(bölcsődében, óvodában, iskolai napközi otthonban, nyári napközis táborban) önállóan 
működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek útján, az 
intézményhálózat keretén belül valósul meg teljes mértékben, 
mc) ugyancsak a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a gyermekjóléti 
szolgáltatást ellátási szerződés alapján látja el az Önkormányzat teljes mértékben, 

n) az egészséges ivóvíz ellátás a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társasága útján valósul 
meg, teljes mértékben, 

o) a köztisztaság, településtisztaság biztosítása, a szemétszállítás ugyancsak a Fővárosi 
Önkormányzat gazdasági társasága által történik teljes mértékben, 

p) a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társasága oldja meg a szennyvízelvezetését a 
tisztítást teljes mértékben, 

q) a helyi energiaszolgáltatás a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társasága útján valósul 
meg teljes mértékben, 

r) a csapadékvíz elvezetés biztosítása az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri 
Hivatal által, valamint vállalkozási szerződésekkel történik, teljes mértékben, 

s) a helyi közutak fenntartása az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 
(közfoglalkoztatás) által, vállalkozói szerződés útján valósul meg teljes mértékben, 

t) a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók jogai érvényesülésének biztosítása 
ta) az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás önállóan működő és gazdálkodó, és 
önállóan működő költségvetési szervek útján (I. sz. Összevont Óvoda, Grassalkovich 
Antal Általános Iskola, Páneurópa Általános Iskola), 
tb) a kisebbségi önkormányzatok részére a jelen rendelet 163. §-ában részletezettek 
biztosításával, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalban 1 fő 
Kisebbségi Referens alkalmazásával valósul meg, összességében teljes mértékben 

u) a lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítását (bérbeadás, értékesítés, 
vásárlás) az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal oldja meg, a 
karbantartás és felújítás vállalkozási szerződés megkötésével valósul meg, összességében 
teljes mértékben, 

v) a településfejlesztés kivitelezők, vállalkozók útján valósul meg teljes mértékben, 
w) a településrendezés az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal útján 

történik meg, teljes mértékben, 
x) az épített és természeti környezet védelme az önállóan működő és gazdálkodó 

Polgármesteri Hivatal útján, valamint önkormányzat által alapított közalapítvány által 
valósul meg, 

y) az Önkormányzat a közbiztonság helyi feladatainak ellátásáról támogatások nyújtásával, 
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök biztosításával, az önállóan működő és 
gazdálkodó Polgármesteri Hivatalban 1 fő bűnmegelőzési és közbiztonsági referens 
alkalmazásával, a Soroksári Polgárőrség Egyesülettel, valamint a Soroksár Közrendjéért 
és Közbiztonságáért Alapítvánnyal kötött megállapodások alapján gondoskodik, 
összességében teljes mértékben.  
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Az Önkormányzat az Ötv. 1. § (4) bekezdésében, valamint a 41. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatok közül a mindenkor hatályos, éves költségvetési rendelete szerint az 
alábbi önként vállalt feladatokat látja el: 
 
a) A szociális ellátások közé tartozóan  

aa) az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal által a rászorulóknak fűtési 
támogatást, gyógyszersegélyt, valamint karácsonyi csomagot biztosít, szervezi a 
közhasznú foglalkoztatást, 
ab) az Egészségügyi és Szociális Intézmény, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv által biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a közösségi 
pszichiátriai ellátást, 
ac) ellátási szerződés alapján biztosítja a szenvedélybetegek nappali ellátását.  
Az ellátás mértéke: 100 %. 

b) A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai tekintetében helyi gyermeknevelési 
támogatást biztosít az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, teljes 
mértékben. 

c) Az elhelyezés nélküli szociális ellátás biztosítását nonprofit Kft-n keresztül valósítja meg 
az Önkormányzat teljes mértékben (Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.). 

d) Az egészségügyi szakellátások közül házi szakápolást, mozgásszervi szakrendelést, 
nőgyógyászati szakrendelést, szemészeti szakrendelést, tüdőgyógyászati szakrendelést, 
továbbá gyógytornát és fizikoterápiát biztosít az Egészségügyi és Szociális Intézményen, 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervén keresztül, teljes mértékben. 

e) Az önállóan működő Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
(költségvetési szerv) működtetésével önként biztosítja a zeneművészeti oktatást teljes 
mértékben. 

f) A közterületi zöldfelületek fenntartását, a parkok takarítását, közterületek tisztántartását a 
Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. (90 %), valamint (10 %) vállalkozói szerződés alapján 
látja el az Önkormányzat összességében teljes mértékben. 

g) Az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalon keresztül mezőőri szolgálatot 
működtet teljes mértékben (2,5 státusz biztosításával). 

h) 2 db üdülőt üzemeltet az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalon 
keresztül (Visegrád, Balatonszéplak) teljes mértékben.  

i) Hírlapot ad ki egyrészt az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalon 
keresztül, másrészt gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel kötött szerződések 
segítségével, összességében 100 %-ban, teljes mértékben.  

j) Az igénylő és feltételeknek megfelelő lakosoknak lakásvásárlási és lakásépítési helyi 
támogatást biztosít az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalon keresztül 
teljes mértékben. 

k) Támogatja az önszerveződő közösségeket az önállóan működő és gazdálkodó 
Polgármesteri Hivatal útján, teljes mértékben. 

l) Hasznosítja a területén lévő földterületeket (bérbeadás, haszonbérbeadás, értékesítés, 
vásárlás) az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatallal teljes mértékben. 

m) Az önkormányzati, valamint a vegyes tulajdonban lévő társasházak kezelése az önállóan 
működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal útján. A feladatellátás mértéke: 100 %. 

n) Helyi tömegközlekedést biztosít vállalkozói szerződés alapján 100 %-os mértékben. 
o) Közösségi Házat üzemeltet az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 

útján, a feladatellátás mértéke 100 %. 
p) Az önkormányzat a térségi együttműködés keretében Alsónémedi, Dunaharaszti és 

Taksony Önkormányzataival közösen létrehozta a Kisdunáért Önkormányzati Társulást, a 
tagönkormányzatok területén az önkormányzati feladatellátás mértéke 100 %. 
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q) Az Önkormányzat a térségi együttműködés keretében a Ráckevei (Soroksári) – Duna ág 
vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása érdekében szükséges egyes 
szennyvízelvezetési és elhelyezési feladatok közös megoldására Áporka, Dömsöd, 
Dunaharaszti, Kiskunlacháza, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, 
Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Taksony és Tass települések önkormányzatával 
létrehozta a RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulást, a tagönkormányzatok területén az 
önkormányzati feladatellátás mértéke 100 %.” 

 
Az Önkormányzat által vállalt kötelező és önként vállalt feladatait az alábbi 
intézményrendszeren keresztül valósítja meg. 
Az intézményi struktúra: 
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 
  - Polgármesteri Hivatal 
    Hivatalban önállóan működő intézmények: 
  - I. sz. Összevont Óvoda 
  - II. sz. Összevont Óvoda 
  - III. sz. Összevont Óvoda 
  - Fekete István Általános Iskola 
  - Török Flóris Általános Iskola 
  - Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
  - Mikszáth Kálmán Általános Iskola 
  - Grassalkovich Antal Általános Iskola 
  - Táncsics Mihály Művelődési Ház 

 - Soroksári Egységes Pedagógia Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató Intézmény 

 - Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális 
Intézménye 

 - Páneurópa Általános Iskola 
 
Az intézményrendszer korszerűsítése folyamatos célkitűzés, mely a hatékony feladat ellátási 
elvárásoknak, az önkormányzati rendszer társadalmi-gazdasági kihívásainak és 
finanszírozhatósági feltételeknek is meg kell, hogy feleljen.  
 
 

4. Önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 
 
Kerületünk immár három külföldi várossal, és egy magyarországi várossal tart fenn 
testvérvárosi kapcsolatot, melyek elmélyítésére és a lakosság körében való kiterjesztésére 
törekszünk. 
 
Nürtingen 
Kölcsönösen fogadunk egymás városaiból gyerekeket. Ez amellett, hogy a soroksári tanulók 
számára jó nyelvgyakorlási lehetőség, remélhetőleg a szövődő ismeretségek folyamatosan új 
tartalommal töltik meg a testvérvárosi kapcsolatot. Két kerületi iskola tanulói utaznak 
kétévente Nürtingenbe, a testvérvárosokba, és fogadnak kétévente cserediákokat a 
testvériskolákból. Önkormányzatunk minden évben anyagilag is támogatja az iskolák ilyen 
irányú törekvéseit.  
2008 januárjában Ottmar Heirich főpolgármester úr levélben kereste meg a hivatalt és jelezte, 
hogy Nürtingenben „Európai Ifjúsági Napok – Kultúra és Sport Nürtingenben” címmel 2008. 
július 24-28 között rendezvényt szerveznek, melyre minden testvérvárosukból, így 
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Soroksárról is 16 fiatalt várnak 14-15 éves korig. A jelzett időszakban változatos 
programokon vehettek részt a gyerekek, akik sport, szórakozás, tudás, kultúra területein 
mérhették össze képességeiket, és eközben újabb barátságokra tehettek szert. A részvétel 
feltétele a fentiek figyelembevételével a nyelvtudás volt, ezért a levelet és a meghívást 
továbbítottuk a Grassalkovich Antal és a Páneurópa Általános Iskolák felé. A két iskola 
igazgatója felvette a nürtingeni szervezővel a kapcsolatot. A gyerekeket az iskola 2-2 
pedagógusa kísérte a testvérvárosba. Az ott-tartózkodás minden költségét Nürtingen állta, 
(saját és EU-s támogatással) az útiköltséget a kiutazó félnek, vagyis önkormányzatunknak 
kellett vállalni. Ilyen rendezvényre 2011 nyarán is sor kerül a testvérvárosba, melyre 
ismételten meghívást kaptak soroksári diákok.  
Hivatalos találkozókra is általában két évenként kerül sor. Az egyik évben Nürtingenből 
érkeznek képviselők a főpolgármester vezetésével, a másik évben Soroksárról utazik 
önkormányzati delegáció. Ezek a találkozók rendszerint az adott település valamelyik 
kiemelkedő helyi ünnepségéhez kötődik.  
Szervezeteink között is sikerült már kapcsolat-építés létesítése. Legaktívabban és 
leghatékonyabban a Soroksári Fehérasztal Társaság, és a templomi énekkar ápol Nürtingeni 
szervezettel kapcsolatot.  
 
Székelyudvarhely 
Székelyudvarhellyel a kapcsolatot még Szász Jenő polgármester által vezetett 
önkormányzattal vettük fel. Jelenleg új polgármesterük van Bunta Levente személyében.  Bár 
ebben a testvérvárosi kapcsolatban a nyelvi azonosság miatt nincsenek kommunikációs 
problémák, mégis kevesebb találkozásra került sor. Ennek egyik oka, hogy 
Székelyudvarhelynek több mint tíz magyarországi testvérvárosa van, így nem minden 
esetben van módjuk minden meghívásnak eleget tenni. Egyeztetések történtek a jövőre 
tekintettel, hogy a kölcsönös meghívások a rendezvényeket megelőzően legalább egy 
hónappal érkezzenek, annak érdekében, hogy az azokon való részvétel tervezhetőbb legyen.  
A hivatali találkozókon túl változatlanul szakmai utakat szervez Jakab László a BKIK 
kerületi elnöke az októberi Székelyudvarhelyi Ipari és Kereskedelmi Vásárra, illetve 
utazásokat szervez a Szejke Napokra. A Török Flóris Iskola is felvette a kapcsolatot ottani 
iskolával. Találkozásra pénzügyi források megteremtése esetén van módjuk. A soroksári 
iskola tanulóinak egy utazását már támogatta önkormányzatunk, és pedagógusok szakmai 
találkozására is sor került már.  
 
Tvardica 
2007 nyarán aláírásra került Soroksár és Tvardica között a testvérvárosi megállapodás. Ezt a 
testvérvárosi kapcsolatot az Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével 
kötöttük. Varga Szimeon, a Soroksári Bolgár Kisebbségi Önkormányzat elnöke az országos 
szervezetben is magas funkciót lát el. 
Helyi ünnepségeinken minden évben fellépnek hagyományőrző tánccsoportok, illetve 
Bulgáriából érkező hagyományőrző ének, vagy tánccsoportok. Több esetben vettek részt ifjú 
sportolóink a testvérvárosban megrendezett nemzetközi sportvetélkedőkön. 
Kölcsönösen meghívjuk egymás hivatalos delegációit. Ezen a meghívások időpontjai, mint az 
előző két testvérváros esetében is, a helyi nagy ünnepségekhez kötődnek.  
 
Törökbálint 
Nem szokványos, bár nem is egyedi, hogy két országhatáron belüli település kössön 
testvérvárosi megállapodást. A két magyarországi település vonatkozásában először 
magánjellegű barátságok szövődtek, melyek egyre inkább szervezeti szintre bővültek. Ennek 
köszönhetően Törökbálintról már évek óta többször érkeztek hivatali szintű vendégek is a 
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Soroksári Napokra. A két település német kisebbségi önkormányzatai, hagyományőrző 
csoportjai is többször találkoztak fellépések keretében. Ennek köszönhetően 2004-ben 
Törökbálint polgármester Turai István részéről meghívás érkezett Soroksárra, melynek 
kapcsán májusban Soroksári Napok Törökbálinton címmel nagy sikerű, több napos kulturális 
reprezentációval érkeztek a kerületi előadók. A település-szerkezet és a hagyományok közötti 
hasonlóságok figyelembevételével a két település képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
együttműködés jövőjét testvérvárosi megállapodás megkötésével köti össze. A 
dokumentumok aláírására a 2008-ban megrendezett Soroksári Napok Díszelőadásán került 
sor.  
 
Az önkormányzat a jövőben is fenn kívánja tartani a testvérvárosi kapcsolatait. Az iskolák 
cserekapcsolatait továbbra is támogatni kívánja. A testvérvárosok civil szervezeteivel 
intenzívebbé kívánja tenni a kapcsolatokat. 
Az önkormányzat az egyházakkal való kapcsolatát jövőben fejleszteni kívánja. Ezt jól 
szemlélteti, hogy a 2011. évi költségvetés beterjesztésében szereplő összeget megemelte. 
A civil szervezetekkel tovább szeretnénk folytatni a kapcsolatokat. 
Ennek mértéke, tartalma, minősége, elmélyítése anyagi forrás függvénye. 
 
 

5. Gazdasági program küldetése 
 
Jelen gazdasági program az önkormányzati feladatrendszerből kiindulva, a gazdasági 
folyamatok helyi eszközökkel, helyi és külső forrásokból megvalósítható irányadó 
programjait vázolja fel. 
 
 

6. Helyzetelemzés 
 
Soroksár a főváros legfiatalabb kerülete. 
 
Soroksár főbb demográfiai jellemzői: 

a) Születések, halálozások számának alakulása az elmúlt 4 évben 

Év Születések 
száma (fő) 

Halálozások 
száma (fő) 

2007 352 97 
2008 378 107 
2009 353 95 
2010 340 86 
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b) Házasságkötések számának alakulása az elmúlt 4 évben 

Év Házasságkötések száma (db) 
2007 96 
2008 90 
2009 95 
2010 101 
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c) Lakónépesség alakulása az elmúlt 4 évben 

Év Lakosok száma (fő) 
2007 22 318 
2008 22 404 
2009 22 379 
2010 22 373 
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d) Népesség kor szerinti megoszlása 2011. január 1-én 

Kor Korcsoport Fő 
0 - 3 év gyermek 719 
4 - 6 év fiatalkorú 580 

7 - 14 év fiatalkorú 1 731 
15 - 18 év fiatal 1 084 
19 - 60 év felnőtt 13 731 
61 - időskorú 4 428 
Összesen:  22 273 
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e) Regisztrált munkanélküliek száma 
Év Regisztrált 

munkanélküliek 
száma (fő) 

2007 377 
2008 499 
2009 746 
2010 872 

Regisztrált munkanélküliek száma (fő)
872

746

499
377

0

200

400

600

800

1000

2007 2008 2009 2010 év

fő

 
A táblázat jól mutatja, hogy az önkormányzatnak a jövőben szembe kell néznie a 
munkanélküliek, ill. a segélyezettek számának növekedésével. 
A munkanélküliek számának emelkedése következtében az önkormányzat távlati 
elképzelési között szerepel egy közfoglalkoztatottakról szóló nyilvántartás vezetése. Az 
önkormányzat összegyűjtené helyi vállalkozóktól a munkaerő igényüket, és azt összevetné 
a nyilvántartásban szereplők adatbázisával. A megfelelő képzettségű, tapasztalattal 
rendelkező munkavállalókat kiközvetítené a helyi vállalkozóknak. 
A csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának a továbbfoglalkoztatása biztosított. 
Reméljük, hogy az új vezető még további munkalehetőségeket tud teremteni a számukra. 
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7. Költségvetés elemzés 
 
A mellékelt táblázat bemutatja az elmúlt 4 év beszámolóinak bevételi és kiadási főösszegeit. 
(ezer forintban) 
 

Megnevezés 2007 év 
teljesítés 

2008 év 
teljesítés 

2009 év 
teljesítés 

2010 év 
teljesítés 

Bevételek mindösszesen 5 505 966 6 729 701 6 610 429 6 054 207 
Kiadások mindösszesen 5 223 733 5 840 407 6 360 390 5 964 397 
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Az adatokból jól látható, hogy a 2010 évben az előző két évhez viszonyítva lényeges 
csökkenés volt bevételi oldalon. A kiadási oldalban ez az előző évhez viszonyítva mondható 
csak el. 
 
 
Folyószámlahitel alakulása (forintban) 
 

Megnevezés 2007 év 2008 év 2009 év 2010 év 
Folyószámlahitel dec. 31.-én 67 220 520 255 819 159 309 528 223 732 875 842 
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A kerület költségvetési stabilitásában, valamint a tárgyévi pénzügyi helyzetében a 
folyószámlahitel emelkedése fontos mutatószám. Mértéke rávilágít a bevételek és kiadások 
alakulására, és a pénzügyi finanszírozási feszültségekre irányítja a figyelmet. Fontos 
célkitűzés, hogy ezt a magas összeget az önkormányzat a lehetőségekhez képest csökkentse. 
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Vagyonkimutatás (ezer forintban) 
 

Megnevezés 2007 év 2008 év 2009 év 2010 év 
Vagyon 19 608 229 20 685 130 21 173 909 21 336 404 
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Az elmúlt 4 évben a kerület vagyoni helyzetét tekintve 1.728.175 e Ft vagyonnövekedés 
keletkezett. 
 
 

8. Pályázatokon való részvétel anyagi fedezetének biztosítása 
 
Az önkormányzat minden évben elkülönít egy összeget a céltartalékban a pályázati önrészek 
finanszírozására.  
Az önkormányzat nyitott bármilyen pályázaton való részvételre, akár más szervezetekkel, 
intézményekkel társulva is. 
 
 

9. Adópolitika 
 

I. A helyi adópolitika célkitűzései, a helyi adóztatás eredményessége  
 
Meg kell vizsgálnunk előző négy éves tevékenységünket, amelyekből kiindulva kell 
adópolitikai céljainkat meghatározni. 
 

1. Helyi adók bevezetettsége 
 
Általános követelmény lett az „igazságosabb adóztatás”, amely csak akkor valósul meg ha az 
önkormányzatok nem csak a vállalkozói szférát sújtják helyi adóval, de kiterjesztik azt a 
természetes személyekre is. Amennyiben nem javul jelentős mértékben az önkormányzati 
költségvetés akkor 2011. legkésőbb 2012. év végén meg kell fontolni a további adónemek 
bevezetését, vagy a meglévő adónemek oly mértékű módosítását, amely adóbevétel 
növekedést eredményez. 
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2. Adómértékek, mentességek, kedvezmények megállapítása   
 
Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete minden év végén döntést 
hozott a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben biztosított adómérték inflációs 
mértékkel való növelése érdekében. 2010. év végén a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
gazdasági válságra való tekintettel nem kívánja tovább terhelni vállalkozóit, ezért az eddigi 
évek gyakorlatával ellentétben nem élt az adómértékek inflációs mértékű emelésével sem.  
   
 

  Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 
Helyi adó mértékének és előirányzatai teljesítésének alakulása 2007-2010. években 

 
2007. év 

 
Adónemek 

 
 

Tv. szerinti 
adómax. 

Ft/m2 

Helyi 
mérték 

min. Ft/m2 

Helyi 
mérték 

max. Ft/m2 

Min.% Max.% Eredeti 
előirányz. 

ezer Ft 

Teljesítés 
ezer Ft 

Telj. 
% 

Építmény 1.042,- - 1.006,- - 96, 5 600 000 609 855 101, 6 
Telek 231,- 85,- 223,- 36, 7 96, 5 200 000 137 105 68, 5 

 
2008. év 

 
Adónemek 

 
 

Tv. szerinti 
adómax. 

Ft/m2 

Helyi 
mérték 

min. Ft/m2 

Helyi 
mérték 

max. Ft/m2 

Min.% Max.% Eredeti 
előirányz. 

ezer Ft 

Teljesítés 
ezer Ft 

Telj. 
% 

Építmény 1.083,- - 1.083,- - 100 700.000,- 669.549,- 95,6 
Telek 240,- 85,- 240,- 35, 4 100 200.000,- 150.826,- 75,4 

 
2009.év 

 
Adónemek 

 
 

Tv. szerinti 
adómax. 

Ft/m2 

Helyi 
mérték 

min. Ft/m2 

Helyi 
mérték 

max. Ft/m2 

Min.% Max.% Eredeti 
előirányz. 

ezer Ft 

Teljesítés 
ezer Ft 

Telj. 
% 

Építmény 1.169,- - 1.169,- - 100 850.000,- 781.097,- 91,9 
Telek 259,- 85,- 259,- 32,8 100 200.000,- 231.529,- 115,8 

 
 

2010. évek 
 

Adónemek 
 
 

Tv. szerinti 
adómax. 

Ft/m2 

Helyi 
mérték 

min. Ft/m2 

Helyi 
mérték 

max. Ft/m2 

Min.% Max.% Eredeti 
előirányz. 

ezer Ft 

Teljesítés 
ezer Ft 

Telj. 
% 

Építmény 1.241,- - 1.241,- - 100 900.000,- 863.920,- 95,9 
Telek 275,- 85,- 275,- 30,9 100 250.000,- 200.040,- 80,0 
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A kedvezményezési, azaz méltányossági jogkör gyakorlásának kérdésköre: 
 
Adónem Évsz. Részletfizetés Méltányosság Össz. bevétel 

(eFt) 
Elenged. adó 

az össz. 
bevételhez 
viszonyítva 

(%) 
db összeg 

(Ft) db 

Törölni 
kért 

összeg 
(Ft) 

Törölni 
engedélyezett 

összeg 
(Ft) 

Építmény-    
     adó 

2007. 2 129.328,-  10 760.234,-  427.751,-  609.855,- 0,07 
2008. 11 41.931.974,- 14 1.088.641,- 637.433,-  669.549,- 0,09 
2009. 11 35.643.642,-  6 244.386,- 174.446,-  781.097,- 0,02 
2010. 13 43.906.158,-  14 1.684.754,- 1.401.558,-  869.920,- 0,16 

Telekadó 

2007. 13 39.483.045,-  16 2.702.736,- 898.563,- 137.105,- 0,65 
2008. 9 25.513.189,-  11 8.070.500,-  4.454.610,-  150.826,- 2,95 
2009. 13 24.261.659,-  10 1.657.523,- 1.597.037,-  231.529,- 0,68 
2010. 18 53.594.134,-  9 13.208.367,- 4.971.186,-  200.040,- 0,02 

Gépjármű
-adó 

2007. 9 13.873.008,-  27 6.366.339,-  4.164.227,-  623.197,- 0,66 
2008. 11 137.541.788,-  30 718.188,-  496.227,-  551.568,- 0,09 
2009. 12 234.434.472,-  23 1.752.971,-  1.284.229,-  408.987,- 0,31 
2010. 14 245.307.381,-  23 969.102,-  793.293,-  493.179,- 0,16 

 
Amennyiben összehasonlítjuk az adott év adóelengedését, az adott év bevételeivel, akkor 
kiderül, hogy a bevételeknek még 1 %-át sem engedjük el.  /Telekadóban egy évben 2008-ban 
történt elengedés az összes bevétel 2,95 %-a terhére./ Elmondható, hogy adóhatóságunk 
nagyon szigorúan bírálja el a beérkezett kérelmeket és csak súlyos indok esetén ad helyt a 
kérelemnek. 
 
A mentességek kérdéskörének vizsgálatánál a helyi adórendeletben megfogalmazott 
mentességi kitételekből kell kiindulni.  
 
 A helyi önkormányzatok által biztosított adókedvezmények az EU irányelvek alapján 
összeegyeztethetetlenek a közösségi támogatáspolitikával. Az EU-s jogharmonizációnak 
megfelelően a határozatlan idejű, majd 2007. december 31-ig a határozott idejű 
adókedvezményeket, adómentességeket biztosító rendelkezéseket is hatályon kívül helyeztük, 
a vállalkozók vonatkozásában a korábbi mentességeket, kedvezményeket megszüntettük vagy 
átalakítottuk.  
Ilyen szigorítás következett be akkor, amikor átalakítottuk a természetes személy adóalanyhoz 
kapcsolódó telekadó mentességet az adóztatott telekre szerzett építési engedély miatt. Jelenleg 
magánszemélyhez kötődik a mentesség, de csak akkor, ha egylakásos épülettel építi be a 
telket, többlakásos épületnél nem jár a mentesség feltételezve a vállalkozási tevékenységet.   

 
II. Önkormányzati adóigazgatás az adóbevételek alakulása és a végrehajtás 

hatékonysága, eredményessége tükrében 
 
Az adópolitika kialakításának  legjelentősebb célja a költségvetési igények minél nagyobb 
mértékben történő kielégítése. Az adóbevételek nagyságrendjét befolyásoló tényezőként ezért 
vizsgálat alá kell vonni a bevételek arányát, az adóbehajtási tevékenységet, az 
adóellenőrzési feladatok hatékonyságát is.  
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1. A helyi adók, és adóhatóságok által beszedett központi adók szerepe 
 

Adóbevételek alakulása adónemenkénti bontásban 
2007-2010. években 

                                                                     (eFt) 
 

Évszám Építményadó Telekadó Gépjárműadó Pótlék és 
Bírság 

Egyéb  
sajátos 
bevétel 

Talajterhelés Összesen 

2007. 609.855,- 137.105,- 623.197,- 10.932,- 1.214,- 3.973,- 1.386.276,- 
2008. 669.549,- 150.826,- 551.568,- 13.361,- 1.051,- 5.337,- 1.391.692,- 
2009. 781.097,- 231.529,- 408.987,- 17.420,- 2.092,- 5.492,- 1.446.617,- 
2010. 863.920,- 200.040,- 493.179,- 15.541,- 3.518,- 5.663,- 1.581.861,- 

 
2. A hátralékok alakulásának kérdései 

 
A bevételek alakulását természetesen minden időszakban befolyásolják a gazdasági 
válságjelenségek, a jogszabályi környezet, az adópolitika változása, az adóhatóságok 
tevékenysége, a hátralékok alakulása, amelynek részletes bemutatásával jutunk el kiemelt fő 
céljaink meghatározásához. 
Vizsgáljuk meg a hátralékok alakulásának megoszlását. 
 

Kimutatás a hátralékok alakulásáról 
(eFt) 

                                                           
Évsz. Gépjárműadó Telekadó Építményadó Pótlék Bírság Egyéb 

bev. 
Talaj 

terhelés 
Illeték Összesen 

2007. 43.999,- 36.888,- 27.496,- 55.111,- 4.859,- 2.793,- 29,- 1.064,- 142.340,- 
2008. 50.848,- 53.795,- 44.746,- 75.456,- 7.343,- 9.407,- 581,- 832,- 243.008,- 
2009. 65.513,- 34.781,- 37.050,- 80.620,- 9.945,- 16.398,- 1.994,- 203,- 246.504,- 
2010. 102.794,- 20.210,- 48.240,- 74.036,- 14.887,- 14.470,- 1.892,- -406,- 276.123,- 
 
A fizetési hajlandóság csökkenését csak fokozta az utóbbi években begyűrűződött gazdasági 
válság, amely tovább fokozta a fizetésképtelenséget. A csőd elé néző cégek hatalmas mértékű 
adósságot halmoznak fel, amelyeket csak a cégforma függvényében lehet ráterhelni a 
magánszemély ügyvezetőre. Akár az elmúlt 4 évet, akár önkormányzatunk fennállásának 15 
évét nézzük, elmondhatjuk, hogy a felszámolás alá kerülő cégek tartozásait szinte 
automatikusan le is törölhetnénk – addig nem törölhető le, amíg a felszámolási eljárás be nem 
fejeződik – mivel előterjesztett hitelezői igényünkre egyetlen egy adóforint sem érkezett. Mire 
a felszámolók minden tartozást kifizetnek a törvényben foglalt kielégítési sorrend szerint, az 
önkormányzati adókra már nem futja. 
                                                 
                                            Adóhátralékok aránya a bevételek türkében 
                                                              /2007-2010. években/   
 

Év. Adóbevétel 
(eFt) 

Hátralék 
(eFt) 

%-os arány 

2007. 1.386.276,- 142.340,- 10,26 
2008. 1.391.692,- 243.008,- 17,46 
2009. 1.446.617,- 246.504,- 17,04 
2010. 1.581.861,- 276.123,- 17,40 
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3. Feltáratlan bevételi források 
 
Az adóbevételek növelésének leghatékonyabb intézménye az adóellenőrzési munka, amely a 
legtöbb esetben adóhiányt tár fel és ennek következményeként  50 %-os adóbírságot szab ki. 
     

Adóellenőrzések számának alakulása a 2007-2010. években 
 

 
 
 
 
 

Lezárult 
ellenőrzések  

(db) 

Adóhiány 
(Ft) 

Adóbírság 
(Ft) 

Késedelmi 
pótlék 

(Ft) 

Összes 
befizetendő 

az adózó 
terhére  

(Ft) 

Teljesített 
befizetés 

(Ft) 

2007.  279 24.591.865,- 8.321.524,- 2.615.164,- 35.528.553,-  

2008. 271 14.776.275,- 6.745.553,- 5.269.217,- 26.791.045,-  

2009.  137 4.344.412,- 1.513.853,- 672.317,- 6.530.582,-  

2010.  100 25.377.294,- 11.596.868,- 2.517.183,- 39.491.345,- 6.650.476,- 

 
Az ellenőrzések száma 2007-2008. évben majdnem elérte a 300 db-ot, mivel akkor még tartott 
a 2004 évtől indított gépjárműadó ellenőrzés. A helyi adók ellenőrzése jóval időigényesebb a 
szükséges telek- és építmény alapterületi adatok beszerzése miatt, ezért ebből a fajta 
ellenőrzésből jóval kevesebb intézhető el egy év átlagában. Felfigyeltünk arra is, hogy hiába 
az ellenőrzés eredményessége, ha a kirótt adóhiányból alig-alig érkezik befizetés, ezért 2010. 
évtől ezen adatokat is szűrjük.  
 
Ellenőrzési tevékenységünk a feltárás szempontjából eredményesnek bizonyult, de annak 
befizetési aránya csupán 16,8 %-os. Megállapítható, hogy azoknál az adózóknál, ahol elmarad 
az önkéntesség a bevallás előterjesztése tekintetében, ott a fizetési készség is hiányzik. Van 
olyan eset is, amikor hiába írtunk elő adóhiányt, ha az érdekelt ügyfél előterjeszti 
méltányossági kérelmét szerény jövedelmi viszonyaira tekintettel. Ha valóban rászorult az 
illető, akkor sajnos a már megállapított adóhiány törlése érdekében kell intézkednünk. 

 
III. Adópolitikai célkitűzések 

 
Adópolitikánkat az elmúlt négy éves adózási tevékenység vizsgálatát követően a következő 
elvek és célok megvalósításával kívánjuk kialakítani.: 
 

1. Az adóbevételek nagyságrendjét meghatározó rendeleti szabályozással ki kell alakítani 
az adóemelési tervet az adózói kör teherbíró képességének figyelembe vételével. 

2. Évenként felül kell vizsgálni az adómentességeket az igazságos közteherviselés 
függvényében. 

3. Az adóhatósági feladatok végrehajtása során törekedni kell az adómentességben 
részesíthetők körének csökkentésére, a jogosultság körültekintőbb vizsgálatára, 
rászorulók ügyében a méltányosság gyakorlására, ugyanakkor élni kell az elutasítás 
lehetséges eszközeivel is.    

4. Az adóbehajtási eszközök számának növelésével a lehető legkisebb mértékre kell 
szorítani a hátralékállományt. 
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5. Nagy gondot kell fordítani a cégek hátralékainak behajtására, amelyet csak állandó 
kontroll biztosításával lehet elérni. 

Az ellenőrzési tevékenységet  ki kell terjeszteni az un. adófeltárási munkára, amely során a 
kerület egy részét – utcahatárok megjelölésével – intenzívebb vizsgálat alá kell vonni 
nemcsak a meglévő adózók ellenőrzésével, hanem az adóelkerülők adózói körbe való 
bevonásával. 
Az önkormányzat adóbevételei a működési kiadások fedezetére fordítja. A felhasználásról a 
mindenkori éves költségvetésben kapunk feleletet. 
 
 

10.  A kerület hosszú távú fejlesztési lehetőségei 
 
A gazdasági program a kerület pillanatnyi gazdasági, társadalmi és környezeti állapota és a 
lehetséges fejlesztési potenciálok tanulmányozása után határozza meg a reálisan elérhetőnek 
tartott gazdaságfejlesztési alapcélokat és fejlesztési irányokat. A gazdaságfejlesztési 
irányvonalak meghatározásakor feltétlenül szükséges figyelembe venni a helyi erőforrások 
(akár anyagi, akár szellemi) mellett a regionális és országos fejlődési tendenciákat. 
 
A kerület fejlődését biztosító gazdasági programba a legfontosabb célok  

- a szolgáltatások színvonalának emelése: 
Az önkormányzat célja a közszolgáltatás színvonalának emelése. Ennek érdekében 
tervezzük egy különálló ügyfélszolgálati iroda kialakítását, működtetését a szociális 
területen. A szociális ügyfélszolgálati iroda kialakításával a rászorultak diszkrétebb, 
nyugodtabb, személyesebb környezetben intézhetnék ügyeiket. 

- a kerület fejlesztési elképzelései: 
a) A Képviselő-testület még az idei évben el kívánja fogadni a kerületre vonatkozó 
Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: IVS). A végleges döntés előtt az 
önkormányzat a lakossági fórum keretében kívánja a lakosságot tájékoztatni és 
bevonni a döntéshozatalba.  
Az IVS három kiemelt akcióterületet tartalmaz: 
 - Molnár-sziget és környéke terület 
 - Újtelep akcióterület 
 - Hősök tere és környéke városközpont akcióterület. 
b) A Fővárosi önkormányzat és a Soroksári önkormányzat között az ingatlan tulajdoni 
viszonyok rendezése, elsősorban Újtelep beépítetlen területeinek vonatkozásában. 
c) Az önkormányzat támogatná a MÁV elővárosi vasút projekt előkészítését, 
megvalósítását.  
d) Soroksár közlekedési helyzetének javítása a Fővárosi Önkormányzattal 
együttműködve. 
e) Soroksár városközpont parkolási gondjainak a megoldása az itt működő 
vállalkozások bevonásával. 

 
 

11.  Munkahelyteremtés lehetőségei 
 

Az önkormányzat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság által megrendelt 
településrendezési tervek készítésénél folyamatosan kedvező lehetőségeket igyekszik 
biztosítani a kerületbe települni kívánó cégek, gazdasági társaságok telephelyeinek, 
áruházainak kialakításához. A Képviselő-testület által elfogadott, illetve várhatóan a 
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közeljövőben elfogadásra kerülő kerületi szabályozási tervek alapján a tervezett 
területfejlesztés révén új munkahelyeket teremt Soroksár, ezáltal több lakos helyben történő 
foglalkoztatása is biztosíthatóvá válik. A település fejlesztésével az elkövetkező években az 
alábbi területeken várhatóak új munkahelyek a kerületben: 

- Újtelepen a lakótelep intézményfejlesztéséhez kapcsolódóan, a buszforduló melletti 
telken új élelmiszer áruház létesítéséhez teremtettük meg az építési feltételeket. 

- Az M5 autópálya melletti bevásárlóközponthoz tartozó beépítetlen terület 
övezetátsorolásával, építési szabályok megállapításával újabb áruház létesítéséhez 
teremtettük meg az építési feltételeket. 

- Az Ócsai útról leágazó, tervezett soroksári elkerülő út melletti gazdasági fejlesztésre 
kijelölt mezőgazdasági terület övezetátsorolásával a meglévő telephelyek bővítése, 
valamint újabb telephelyek létesítése várható. Az I-II. ütem átsorolása előreláthatóan 
még az idén megtörténik, a III. ütem esetében döntés remélhetőleg jövőre várható. 

- A Gyálhoz tartozó logisztikai területhez kapcsolódóan, de már Soroksár közigazgatási 
területén belül új gazdasági-logisztikai területek kialakításán dolgozunk, a szükséges 
településrendezési tervek módosítását ennek érdekében kezdeményeztük. 

- Megfelelő partneri kapcsolat kialakítása a kerületünkben működő vállalkozásokkal. 
- Tevékeny részvétel a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében. 
- Foglalkoztatást elősegítő pályázati programok megismertetés és népszerűsítése a 

munkaadók körében. 

 
12.  Tervezett fejlesztések 

 
Jelen gazdasági programba az alábbi fejlesztéseket kívánjuk magvalósítani: 

- Galéria’13 épületének nyílászáró cseréje és a kapcsolódó homlokzat felújítása 
- Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézet tetőfelújítása 
- Helytörténeti gyűjtemény tetőfelújítása 
- A Polgármesteri Hivatal nyílászáró cseréje, homlokzat felújítása 
- Okmányiroda bővítése, akadálymentesítése 
- Délitemető hasznosítására – emlékpark létesítése 
- Molnár sziget parti sáv létesítése, kialakítása 
- RSD parti sávban a szennyező anyagok kivezetése az Molnár-sziget üdülőövezetéből 

(európai uniós forrásból) 
- A Soroksári Nagyboldogasszony templom mögötti transzformátor ház esetleges föld 

alá süllyesztése 
- Egészségügyi és Szociális intézmény megújuló energiahordozó növelése, értékteremtő 

beruházás elvégzése (napelem) KMOP keretében. 
 

 
13. Stabil költségvetési politika kialakítása 

 
A kerület pénzügyi stabilitásának erősítése, valamint a tárgyévi költségvetések egyensúlyának 
a megteremtése érdekében a Képviselő-testületnek szakmailag megalapozott, ésszerű, 
felelősségteljes döntéseket kell hoznia. A költségvetési egyensúly megteremtése a döntéshozó 
számára nemcsak pillanatnyi pénzügyszakmai probléma, hanem a realitásokhoz igazított, 
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bevételek és kiadások összhangjának megteremtését szem előtt tartó hosszútávra szóló 
stratégiai érdek.  
Olyan költségvetési politika folytatása szükséges, amely a reálisan tervezhető bevételekhez 
igazítja a működési, fejlesztési kiadásokat. 
A saját bevételek maximalizálása mellett törekedni kell a külső források bevonására, a 
pályázati lehetőségek kiaknázására. A folyószámlahitel mértékét folyamatosan csökkenteni 
kell. 
 
 

14. Zárszó 
 
A gazdasági programban előírt fejlesztések megvalósítása természetesen függ a pályázati 
lehetőségektől, a forrásoktól és az egyéb lehetőségektől. A program a jelen négy éves ciklusra 
szól, de szükség szerint bármikor felülvizsgálható a tartalma, és a lehetőségektől függően 
bővíthető illetve csökkenthető. 
 

 


