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Ciklusprogram 2019-2024 
A 2019. október 13.-i önkormányzati választások alkalmával megválasztott Képviselő-testület 
működésének időtartamára ciklusprogramot (gazdasági program) alkot a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§ felhatalmazása alapján 

A ciklusprogram magába foglalja az önkormányzat fő feladatait, elérendő céljait. A képviselő-testület 
programjának megalkotásánál figyelembe veszi a választások alkalmával kialakult helyi politikai 
erőviszonyokat, a társadalmi szervezetek véleményét és a lakosság igényeit. Értékeli az előző 
ciklus eredményeit és kudarcait. Természetesen figyelmet fordít arra, hogy a megjelölt célok 
megvalósítása nagymértékben függ az ország általános, gazdasági, társadalmi helyzetétől és 
annak jövőbeni irányaitól, valamint a hazai és Európai Uniótól kapott támogatások felhasználásának 
lehetőségeitől. 

 

1. Bevezetés 

1.1. Az előző ciklus eredményei 

A 2014-2019 önkormányzati ciklusra alkotott ciklusprogram célkitűzéseinek 90 százalékát sikerült 
megvalósítani. Nagy eredmény, hogy a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolát sikerült 
Európai Uniós és saját forrásból teljes körűen felújítani. Ugyanilyen sikeresnek értékelhető az 
Egészségház teljes körű felújítása hazai forrásból. Megoldottuk a város közvilágításának 
korszerűsítését és bővítését. Saját és pályázati források felhasználásával sikerült útjainkat 
folyamatosan felújítani. 

Nem sikerült azonban előre lépnünk a Mű úti járda és a lakossági járdapályázatokkal. Ezek 
megoldása erre a ciklusra marad. 

Magán és önkormányzati fejlesztések eredményeképpen, sikerült növelnünk a turizmus bevételeit 
Szigethalmon. Az újra indított Fehér-Gém üdülő mára önfenntartóvá vált és egyre népszerűbb a 
vendégek és a lakosság körében. Ezen a területen ebben a ciklusban még további fejlesztésekre 
van szükség, hogy a vendégek ne csak egy napra, hanem hosszabb időre is itt maradjanak. 
Elfogadtuk a helyi építési szabályzatot és településfejlesztési tervet, valamint az arculati 
kézikönyvet. A változó igények és a kormányzati iskola építési döntés miatt, ezek felülvizsgálata és 
módosítása is indokolt. 

1.2. A társadalmi környezet 

Az önkormányzati rendszer átalakítása során az iskolák fenntartása és működtetése átkerült a 
tankerületekhez, melynek következménye, hogy az ezzel járó feladatok mind forrás, mind 
tevékenység oldalról csökkentek. Ugyanakkor a kormány által hozott döntés értelmében, ebben a 
ciklusban egy új 16 tantermes iskola épülne tornateremmel együtt. Ennek megvalósításához 
azonban Önkormányzatunknak kell ingatlant biztosítani ingyenesen. 

Ugyan így változott a feladatellátás a közigazgatási rendszerben is, a kormányhivatalok 
létrehozásával, illetve a gyermekjóléti szolgáltatások szerkezetének átalakítása miatt. Az 
átalakítások ellenére a feladatellátásban sokszor az előkészítő munkát a kormányhivatalok helyett 
a továbbiakban is nekünk kell elvégezni. 

A társadalmi és gazdasági változások mellett a Közép-Magyarországi régióban élők lehetőségeit 
még az is befolyásolja, hogy a régió besorolása alapján az Európai Uniós támogatások mértéke az 
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országos átlaghoz képest minimális. Sajnos az sem világos, hogy milyen lehetőségeink lesznek az 
Európai Uniós támogatások igénybevételére a jövőben. Reméljük azonban, hogy a Kormány 
továbbiakban is biztosít forrásokat a Pest megyei települések számára kompenzációképpen. 

2. Gazdasági helyzet.  

2.1. Vállalkozások helyzete 

Nemzetközi tapasztalataink alapján biztosan állíthatjuk, hogy külföldön az önkormányzatok egyik 
legfontosabb feladatuknak a gazdaság fejlesztését tekintik. Ennek megfelelően a jövőben erre az 
irányra kell fektetnünk a fő hangsúlyt. Az önkormányzatok finanszírozása is nagymértékben függ a 
településen működő vállalkozások adófizetésétől. Ezzel összefüggésben az állami támogatások 
mértéke nagyban függ az önkormányzatok adóerőképességétől. Településünkön is legfontosabb 
feladat, a vállalkozások számának és jövedelem termelésének növelése. 

2.1.1. Vállalkozások jelenlegi helyzet 

Az előző ciklusban több olyan intézkedést hoztunk, amivel a vállalkozások letelepedését próbáltuk 
elősegíteni. Csökkentettük az iparűzési adó mértékét két év alatt 2 százalékról 1,8 százalékra. 
Ennek ellenére a beszedett adók mértéke nem csökkent, hanem növekedett. (1. ábra) 

 

1. ábra Beszedett iparűzési adó változása (2014-2019) 

Az adórendeletben befektetési kedvezményeket is beépítettünk. Az a vállalkozás, amelyik 
építményt hoz létre 2 évre építmény és telekadó mentessé válik, a következő 2 évre pedig 50 
százalékos kedvezményben részesül. A településszerkezeti tervben új Gazdasági és Ipari, valamint 
Gazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató övezeteket jelöltünk ki. Ezekben az övezetekben sorra 
jelennek meg az újabb vállalkozások. 
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eFt 178 993 204 211 207 010 177 877 211 159 216 834
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2. ábra Önkormányzatunk adóerőképességének változása (2014-2020) 

2.1.2. Gazdaságfejlesztés céljai: 

• Ebben a ciklusban is tovább kell lépnünk a Gazdasági és Ipari, valamint Gazdasági, 
Kereskedelmi és Szolgáltató övezetek fejlesztésében. 

• Önkormányzatnak saját forrásaival is részt kell venni a területek folyamatos átminősítésében 
és ösztönözni kell a telektulajdonosokat is erre. 

• Az ösztönzést adókkal és együttműködéssel kell erősíteni. 

• A területek átminősítése után meg kell oldani az utak kialakítását és a közművesítést. 

• A területre minél több olyan vállalkozást kell vonzani, ami a legnagyobb hozzáadott értékkel 
és legfejlettebb technológiával dolgozik. 

2.1.3. Gazdaságfejlesztési célok mérésére szolgáló mutatók: 

• A Gazdasági és Ipari övezetben átalakított területek nagysága. 

• A helyi iparűzési adó nagyságának növekedése. 

• Az iparűzési adóerőképesség növekedése. 

• Építményadó nagyságának növekedése. 

2.2. Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzete 

Szigethalom város pénzügyi helyzete nagymértékben függ az állami költségvetéstől. Az állami 
támogatások mértéke a változó prioritások és az ország gazdasági helyzetének függvényében 
folyamatosan változik. A feladatfinanszírozásra kapott támogatások összege csaknem mindig 
alacsonyabb, mint ami a feladat ellátásához szükséges lenne. 

2.2.1.Önkormányzatunk pénzügyi és vagyoni helyzete 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ft/lakos 6 269 6 803 7 159 7 919 8 095 8 804 9 113
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A város vagyona nem csökkent az előző ciklusban, sőt még több forgalomképes ingatlannal is 
növekedett. A vagyonon belül viszont a közmű vagyon (víz-csatorna) amortizációja nagyobb, mint 
a rendszerre felújításként ráfordított bérleti díj nagysága. Ezért jó lenne, ha a rezsicsökkentés 
ellenére díjat emelnénk vagy az állam hozzájárulna a közművek rekonstrukciójához. 

Pénzügyeink területén nagyon nagy a kiszolgáltatottságunk az állami támogatásoknak, hiszen 
költségvetésünk nagyobb részét teszi ki az állami támogatás és kisebb részét a helyi adók és saját 
bevételek. Az előző ciklusban sikerült a piacképes vagyonnal jól gazdálkodni és az ebből adódó 
bevételeinket folyamatosan növelni. 

Az előző ciklusban sok esetben sikeresen pályáztunk. A teljes felújítási és beruházási költségek kb. 
60-70 százaléka volt pályázati és 40-30 százalék saját forrás. Ezek a pályázati lehetőségek sokat 
segítettek céljaink megvalósításában. 

 

3. ábra Önkormányzatunk vagyonának változása (2014-2018) 

2.2.2. Elérendő pénzügyi és vagyongazdálkodási célok 

• Saját bevételek további növelése 

• Vagyongazdálkodásból adódó bevételek további növelése 

• Adóbevételek növelése, iparűzési, építmény, kommunális adók területén. 

• Pályázati lehetőségek minél jobb kihasználása 
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eFt 5 435 352 6 019 665 6 008 121 5 682 983 5 717 283
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4. ábra Bérleti díjból származó bevételeink (2014-2019) 

2.2.3. Elérendő pénzügyi és vagyongazdálkodási célok mérésére szolgáló mutatók 

• Saját bevételeink részarányának növekedése a Nebuló Közétkeztetési Intézményben 

• A vagyongazdálkodásból, bérbeadásból származó bevételeink 30 millió forintra növelése 

• Az iparűzési adóerő képesség 12 000 Ft/főre való növelése 

• Az építményadó 50 millió forint/év növelése 

• A kommunális adó 80 millió forint/év növelése 

2.3. Infrastruktúra 

Az infrastruktúra teljes körűsége és annak lehető legkorszerűbb és legüzembiztosabb működése 
ma már elengedhetetlen a lakosok számára. Városunkban gyakorlatilag mindenféle infrastruktúra 
elérhető, a távközlési ágazatban még verseny is van a különböző szolgáltatók között. 

2.3.1. Infrastruktúra minőségi és üzemeltetési helyzete 

Az infrastruktúra helyzete és minősége a városban csak részben függ az Önkormányzattól. A 
villanyvezeték és gázrendszer magán és állami tulajdonban van. Ezekre semmilyen befolyással 
sincs az önkormányzat. A víz és csatornarendszer önkormányzati tulajdonú, de az üzemeltető 
cégekben csak kisebbségi részesedésünk van, illetve a 2012-ben befagyasztott árak miatt a 
rendszerek visszapótlása nem történik meg. Így egyre több probléma várható ezen a területen. 

Az utak (a Petőfi utcának a József Attila utcáig terjedő szakaszának, a Mű útnak és a Hunyadi útnak 
a kivételével) önkormányzati tulajdonban vannak és ezeket saját magunk üzemeltetjük. Az előző 
ciklusban 8 kilométernyi utat sikerült felújítanunk. Ezeket a munkálatokat részben saját és részben 
pályázati forrásból valósítottuk meg. A hozzá kapcsolódó járdákat viszont egyáltalában nem tudtunk 
építeni és felújítani. Sajnos ezen a területen az utóbbi években a kivitelezési költségek drágulása 
több, mint 100 százalékos volt. 
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Ft 2 944 135 3 542 470 4 054 869 6 059 740 7 929 552 14 094 144
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A közvilágítást sikerült csaknem teljes egészében felújítanunk. Még a közvilágítással egyáltalán 
nem érintett területeken vannak teendőink. 

2.3.2. Elérendő célok az infrastruktúra minőségi és üzemeltetési helyzetében 

• Víz és csatorna üzemeltetés esetében további források bevonása. A befektetéssel érintett 
területeken a befektetőktől kérni kapacitás bővítést. 

• Utak folyamatos felújítása. Minden pályázati lehetőség kihasználása, hogy a jelenlegi 
állapotok ne romoljanak 

• A Mű úti, a Széchenyi utcai, a Szabadság utcai, a Homok utcai, valamint Nefelejcs utcai 
járdák megépítése a ciklus végéig 

• Közvilágítási hiányok további fejlesztése, a Szabadkai utca erdei részének tulajdonba vétele 
és közvilágítással való ellátása. 

2.3.3. Az infrastruktúra helyzetének mérésére szolgáló mutatók 

• A víz és csatornarendszerbe bevont plusz források nagysága 

• Felújított utcák hossza és területe 

• Megépített járdák hossza 

• Közvilágítási lámpák számának növekedése 

2.4. Településüzemeltetés 

A városi polgárok mindennapjait, komfortérzetét nagymértékben befolyásolja a települési környezet, 
a tisztaság, a rendezettség. Azonban ennek a fenntartásában a lakosságnak is vannak feladatai, 
mert az önkormányzatot és a szolgáltatót szinte megoldhatatlan feladatok előtt állítja a nagyfokú 
illegális szemetelés. (Sajnos ez nemcsak települési sajátosság.) 

2.4.1. A település üzemeltetés jelenlegi helyzete 

A település üzemeltetésének kritikus pontja a hulladékszállítás. Az előző ciklusban a kormány ezt is 
rezsicsökkentés alá vonta, majd a díjbeszedést is államosította. Végezetül 20 körzetet hozott létre 
a hulladékszállítás centralizációja miatt. Ezek az intézkedések sajnos gátolják a rendszer további 
korszerűsítését és további szolgáltatások bevezetését. 

A zöldterületeket külső vállalkozó bevonásával tartjuk rendben. A karbantartásra saját csapatunk 
van, kiegészülve külsős vállalkozókkal. A csapadékvíz elvezetési problémákat külsős vállalkozások 
bevonásával sikerült enyhítenünk. Az utak kátyúzását ugyancsak saját és külsős vállalkozó 
bevonásával végezzük. A szemetesek ürítésében és az illegális szemétlerakás megszüntetésében 
a közcélú munkások végzik a legtöbb feladatot, de örvendetes tény, hogy több lakó is segít az 
illegális hulladék összegyűjtésében. 

2.4.2. A település üzemeltetése során elérendő célok 

• Zöldhulladék gyűjtésének háztól való megoldása, de ehhez szükség van az állami akaratra 
is. 

• Üveg konténerek számának bővítése. 

• Több vandál biztos szemetes kihelyezése, folyamatos ürítése. 

• Útjaink folyamatos kátyúzása és karbantartása. 



7 

 

• Csapadék víz problémával sújtott területek további csökkentése. 

• Illegális szemétlerakók felszámolása. 

• Zöldterületek folyamatos gondozása 

2.4.3. A település üzemeltetés helyzetének mérésére szolgáló mutatók 

• Zöld hulladék háztól való szállításának megoldása a ciklus végéig 

• Üveg konténerek számának növekedése számszerűen 

• Új közterületi szemetesek számának növekedése számszerűen 

• Kátyú károk számának csökkenése szám szerint 

• Csapadékvízzel sújtott területek nagyságának csökkenése 

• Felszámolt illegális lerakók számának növekedése 

• Gondozott zöldterületek nagysága 

2.5. Közlekedésfejlesztés 

A közlekedés világszerte óriási problémát jelent és vitákat okoz. Minél nagyobb a motorizáció, annál 
nagyobb a környezet szennyezés. Azonban az emberek ügyeik és munkájuk miatt állandó 
mozgásra vannak kényszerítve. Ahhoz hogy ez minél környezet barátabb legyen, lehetőleg 
előnyben kell részesíteni a tömegközlekedést és a kerékpárt. Fontos kérdés még a közlekedési 
szabályok betartása is, ami már társadalmi szintű probléma. 

2.5.1. Közlekedésfejlesztés jelenlegi helyzete 

A város legnagyobb problémája a településről való kijutás a reggeli és a bejutás a délutáni 
csúcsban. Az állam által kezelt úton a gépjármű forgalom napjainkra elérte a napi 17 000 gépjármű 
számot.  Ezt a problémát a város nem tudja megoldani, de az előző ciklusban már megkezdődött a 
tervezés a HÉV vonala és az Mű út szintbeli kereszteződésének megszüntetésére. 

A másik probléma is országos szintű, hogy a közlekedési szabályokat a közlekedők nem tartják be. 
Sok a probléma a gyorshajtásból és az elsőbbség meg nem adásából. 

Fontos lenne, a közlekedés és a klímavédelem szempontjából is a lakosságot a biciklis és a 
tömegközlekedés felé terelni. De az útjaink nagyon szűkek, ezért bicikli utaknak nincs hely vagy az 
utcák egyirányúsításával lehetne biciklis sávokat kijelölni. 

Egyre nagyobb gondot jelent a parkolási probléma is. Számításaink szerint az egy lakásra jutó 
gépjárművek száma mára eléri a 1,5 darabot. Ez azt jelenti, hogy minden második ingatlanon 
legalább két autó van. Ez várhatóan még nőni fog. Ezért mind az utakon, mind a közintézmények 
körüli parkolás nagyon megnövekedett. 

2.5.2. Közlekedésfejlesztés során elérendő célok 

• Szent István Iskola Szabadkai utcai épülete előtt gyalogátkelő létesítése. 

• Széchenyi István Iskola előtt gyalogátkelő létesítése. 

• P+R létesítése a Marlyn telepi megállóhoz. 

• Kakukkfű utca rendezése Szigetszentmiklós várossal együttműködve. 

• Szabadkai utca erdőn keresztüli területének átvétele, fejlesztése. 
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• Rejtő utca tulajdonjogának és szélességének rendezése. 

• Mű úton a lakott területet jelző tábla kihelyezése a hídhoz. 

• Csépi út, Mű út, Dunasor kereszteződésének tovább tervezése Szigetszentmiklós várossal 
együttműködve. 

• Parkolók kialakítása a Jókai tér környékén. 

• Biciklitárolók elhelyezése a HÉV megállókba. 

• Biciklitárolók kapacitásának növelése az intézményekben és az üzletek környékén 

• József Attila utcai HÉV megállónál újabb parkoló helyek létesítése. 

• Gyártelepi HÉV átkelő fejlesztésének támogatása és együttműködés az állami szervekkel. 

• Forgalomlassítók kialakítása a lakó utcákban a lakossággal együttműködve 

• Szűk utcák egyirányúsításának újragondolása 

• Közlekedési koncepció felülvizsgálata a kerékpározás szempontjából 

2.5.3. Közlekedés helyzetének mérésére szolgáló mutatók 

• Tervezett gyalogátkelők megépítése 

• Parkoló helyek számának növekedése 

• Helyi építési szabályzatban rögzíteni a tulajdonosok kötelezettségeként az egy lakáshoz 
legalább két parkoló kialakítását 

• Biciklitárolók számának növekedése, HÉV, intézmények és üzletek területén 

• Rejtő utca tulajdonjogának rendezése és az út megépítése 

• Lakott terület tábla ki helyezése a hídhoz 

• Kakukkfű utca megtervezése és megépítése 

• Forgalomlassítók számának növekedése 

• Egyirányú utcák számának növekedése 

• Közlekedési koncepció felülvizsgálatának megtörténte 

2.6. Turizmus 

A ma embere egyre többet fordít az igényes, élményekben gazdag szabadidő eltöltésére. A 
turizmus, mint ágazat egyre nagyobb mértékben járul hozzá a gazdasági növekedéshez. Ezért a 
helyi lakosok és a vendégeink számára szükséges olyan attrakciók létrehozása, amiben jól érzik 
magukat. 

2.6.1. Turizmus jelenlegi helyzete 

Az előző ciklusban sokat változott pozitív irányban a turizmus Szigethalmon mind a lehetőségek, 
mind a látogatottság tekintetében. Ez köszönhető a Blága család által kiépített és folyamatosan 
fejlesztett Vadasparknak és Ifjúsági tábornak, melyek látogatottsága folyamatosan nőtt és 
folyamatban van a Vadmentő Központ megnyitása is. 
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Ugyanakkor az Önkormányzat által fejlesztett és újra elindított Fehér Gém üdülő látogatottsága is 
folyamatosan nőtt. Az Önkormányzat által új attrakcióként létrejött közösségi pont is három év alatt 
népszerű hellyé vált a Duna-parton. 

 

5. ábra A Fehér-Gém üdülő bevételeinek változása (2014-2019) 

2.6.2. Turizmus fejlesztése során elérendő célok 

• Az elkészült terveknek megfelelően a Dunaparti sétány fejlesztése 

• Új látvány és interaktív attrakciók kialakítása a sétányon és az erdőben 

• KRESZ-park, bicikli pálya és egyéb turizmust szolgáló létesítmények kialakítása a Vadaspark 
szomszédságában 

• Fehér-Gém üdülő továbbfejlesztése 

• Közösségi pont továbbfejlesztése 

2.6.3. Turizmus fejlesztés helyzetének mérésére szolgáló mutatók 

• Az idegenforgalmi adó bevételek növekedése 

• A Fehér-Gém üdülő bevételeinek növekedése 

• Közösségi pont bevételeinek növekedése 

• Újabb attrakciók számának növekedése 

2.7. Épített és természeti környezet védelme 

Fontos megtartanunk a természeti értékeinket, ugyanakkor az ember folyamatosan beavatkozik a 
természet működésébe. A ma embere előtt ma már világos, hogy a természet átalakítása 
veszélyekkel is jár. 

2.7.1. Épített és természeti környezet védelmének jelenlegi helyzete 

Magyarország – Budapest után - második legsűrűbben lakott települése Szigethalom. Ez annak is 
köszönhető, hogy területének nagyobb része lakóterület és csak kisebb része szántó és erdő 
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valamint nagyon kicsi az alapterülete is. Az előző ciklusban elfogadásra került az új Helyi Építési 
Szabályzat, Település Szerkezeti Terv és a Település Arculati Kézikönyv. Ez alapján a lakosság 
maximális létszáma úgy 20 ezer körülire nőhet. Azonban a befektetői érdekkel szemben további 
intézkedéseket kell hozni. A nagyon sűrűn lakott területeken tovább kell csökkenteni a lakások 
számát. 

 

6. ábra elfogadott település szerkezeti terve 

2.7.2. Épített és természeti környezet védelme során elérendő célok 

• A 900 négyzetméternél kisebb telkeken a két lakásos társasházakat tiltani kell. 

• A környezeti fenntarthatóság miatt növelni kell a napelemek számát az intézményeinken. 

• További elektromos autó töltőállomásokat kell létrehozni. 

• Zöldterületek növelése a települési szerkezeti tervnek megfelelően. 

• A régi temető emlékparkká alakítása 
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• A további belterületbe vonásokat csak településfejlesztési támogatás fizetése esetén szabad 
jóváhagyni, amely szolgálja közmű és egyéb pl. új óvoda, iskola építését. 

2.7.3. Épített és természeti környezet védelmének mérésére szolgáló mutatók 

• Helyi építési szabályzat módosítása 

• Napelemek számának növekedése 

• Elektromos autó töltőállomások számának növekedése 

• Zöld területek növekedése, gondozottságukkal együtt 

• A régi temető emlékparkká alakítása 

• Településfejlesztési támogatások és befektetői közműfejlesztések növekedése 

3. Önkormányzati szolgáltatások 

3.1. Óvodai nevelés 

Az iskolák állami kézbevételével az önkormányzatok fenntartásában és üzemeltetésében már csak 
az óvodák maradtak. Az óvoda fontos eleme a közoktatásnak, hiszen itt készülnek fel a gyerekek 
az iskolai évekre. 

3.1.1. Óvodai nevelés jelenlegi helyzete 

A jelenlegi helyzet elemzéséhez szükség van az óvodai kapacitások vizsgálatára. A Négyszínvirág 
Óvoda folyamatosan 24 csoporttal dolgozik. Az ábrából látható, hogy a gondozottak átlaglétszáma, 
folyamatosan csökken, de még így is meghaladja az ideális 25 fős csoport létszámot. A 2020-ban 
várható nagyobb létszámcsökkenés a 6 éves kortól kötelező beiskolázás miatt. Így várhatóan a 
kapacitások a következő években is elegendőek lesznek. A kívánatos csoportlétszám csökkenése 
viszont a finanszírozás csökkenését vonja majd maga után. 

Nagyon nagy probléma a humánerőforrás hiánya. Egyre kevesebb óvónőt tudunk foglalkoztatni. 
Beindult az önkormányzatok között a bérverseny a képzett kollégákért, amiben mi hátrányban 
vagyunk. 
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7. ábra Óvodai létszámok alakulása (2014-2019) 

3.1.2. Óvodai nevelésben elérendő célok 

• Óvónők megtartása, újak képzésének és felvételének támogatása 

• Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózásának támogatása 

• Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése 

• Az egészséges és a környezettudatos életre való nevelés támogatása 

• Óvodai játszóudvarok fejlesztése 

• Piros óvoda épületének felújítása 

3.1.3. Óvodai nevelés céljainak mérésére szolgáló mutatók 

• Óvónői státusok számának betöltöttsége 

• Hátrányos helyzetű gyereknek nyújtott támogatások értéke. 

• Sajátos nevelési igényű gyermekekre fordított órák mennyisége. 

• Egészséges és környezettudatos életre való nevelésre fordított órák száma. 

• Kicserélt vagy újonnan felszerelt udvari játszóeszközök száma. 

• Piros óvoda felújítása 

 

 

3.2. Szociálpolitika 
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Önkormányzatunk a szociálpolitika területén látja el a legtöbb önként vállalt feladatot. Így a kistérség 
önkormányzatai közül egyedül rendelkezünk a hajléktalan ellátáson és a speciális szolgáltatásokon 
kívül mindenre kiterjedő szolgáltatásokkal. 

3.2.1.  Szociális rendszerünk jelenlegi helyzet 

Szociális szolgáltatásokat két intézményen belül és a Polgármesteri Hivatal keretein belül nyújtunk. 
A Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmények nyújtja az idősek és fogyatékkal élők ellátásához 
szükséges szolgáltatásokat. Az előző ciklusban sikerült az épületeken felújításokat és 
korszerűsítéseket végezni, illetve a Támogató Szolgálatnak két új buszt vásárolni állami 
támogatásból. 

A Nobilis Humánszolgáltató Gyermek és Családsegítő részlege foglalkozik a hátrányos helyzetű 
családokkal és gyermekekkel. Alap feladatán kívül, az Élelmiszer Bankkal együttműködve élelmet 
és ruhát is oszt a rászorulók számára. Ez mára olyan szintre emelkedett, hogy ezekre a feladatokra 
egy külön épületet vásároltunk. A Polgármesteri Hivatalon belül pedig az előbbi intézményekkel 
együttműködve a segélyezés folyik. 

3.2.2. Szociálpolitikai célok 

• Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmények épületeinek további felújítása és fejlesztése. 

• A Nobilis Humánszolgáltató Gyermekjóléti és Családsegítő részlegének vásárolt épület 
átalakítása az élelmiszer és ruha osztáshoz. 

3.2.3. Szociálpolitikai célok mérésére szolgáló mutatók 

• Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmények épületeinek felújítására és fejlesztésére 
fordított összeg. 

• A Nobilis Humánszolgáltató Gyermekjóléti és Családsegítő részlegének vásárolt épület 
átalakítása. 

3.3. Egészségügyi és bölcsődei szolgáltatások 

Az egészségügyi ellátás az emberek számára az egyik legfontosabb közszolgáltatás, mely területen 
az önkormányzatok szerepe az ellátások helyszíneinek biztosítására szorítkozik. Minden e fölötti 
ellátást már saját erőből kell megoldani. 

A népesedés és munkaügyi politika egyik legfontosabb eszköze a bölcsődei ellátás. Ezt az ellátási 
formát, ma már mindenhol kötelezővé tette a kormány. Szigethalmon alig több, mint 10 éve létezik 
ez a szolgáltatás. 

3.3.1.  Egészségügyi és bölcsődei szolgáltatások helyzete 

Az előző ciklus egyik legnagyobb eredménye volt az Egészségház teljes körű felújítása és a 
Tipegő bölcsődei részleg átadása. Az Egészségház felújításával egyidejűleg fontos lépés volt a 
mini labor létrehozása és az ügyeleti ellátáshoz külön helyiség biztosítása. A ciklusban sikerült egy 
új fogorvosi körzetet is elindítani magánbefektető közreműködésével. 

Az orvosi praxisok minden esetben magánpraxisként működnek és - az országos helyzettel 
szemben- mind a két gyermekorvosi és hat felnőtt orvosi praxis be van töltve. Az ügyeleti ellátás 
Tököl várossal közös üzemeltetésben működik. Finanszírozását teljes egészében 
egészségbiztosítás fedezi, csak az épület bérleti díjának költségeit fizeti a város. Sajnos az 
egészségügy országos problémái visszaköszönnek ez egyes szolgáltatások esetében a 
településen is. Egyre inkább az emberek a fizetős szolgáltatásokat helyezik előtérbe a kényelem és 
a biztonság érdekében. 
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3.3.2. Egészségügyi és bölcsődei szolgáltatások terén elérendő célok 

• Bölcsőde bővítése a Rákóczi utcai épületnél 

• Ügyeleti problémák csökkenése 

• Újabb egészségügyi szolgáltatások bevezetése 

3.3.3.  Egészségügyi és bölcsődei szolgáltatások mérésére szolgáló mutatók 

• Bölcsődei bővítés megvalósulása 

• Bölcsődéhez kapcsolódó új szolgáltatások számának növekedése 

• Ügyeleti panaszok csökkenése 

• Újabb egészségügyi szolgáltatások számának növekedése 

3.4. Közigazgatási és önkormányzati szolgáltatások 

Szigethalom várossá nyilvánítása után nem kapott lehetőséget plusz közigazgatási szolgáltatás 
ellátására, ugyanis okmányiroda létesítését már nem engedélyezték. A lakosság számának 
növekedése azonban egyre több feladatot rótt a Polgármesteri Hivatal dolgozóira. A 2013. évben 
létrehozott járások feladatokat és személyi létszámot vittek el a hivataltól. Ugyanakkor az utóbbi 
években a feladatok száma és bonyolultsága növekedett. Bevezetésre került az állam által nyújtott 
ASP szolgáltatás, ami felhőalapú adminisztrációt részesíti előnyben, még nem teljesen kiforrt 
szakmai rendszerekkel. A rendszerek nagymértékben növelték az adminisztrációs feladatokat és 
sokszor a régi szoftvereknél rugalmatlanabbak. 

3.4.1. Közigazgatási és önkormányzati szolgáltatások jelenlegi helyzet 

A polgármesteri hivatal létszáma jelenleg 42 fő. A karbantartási, közterületi feladatokat ellátó csoport 
és a közcélú munkások foglalkoztatása is a hivatalon keresztül az önkormányzathoz tartozik. 
Negatív tendencia, hogy egyre nagyobb problémát jelent a humánerőforrás megtartása és pótlása 
az alacsony jövedelmek miatt. 

A hivatal épülete közepes állapotban van. Az előző ciklusban a nyílászárók többségét sikerült 
kicserélni és az irodákat legalább egyszer kifesteni. A hivatali munka legkritikusabb 
keresztmetszetét az iratok tárolásának megoldása okozta, de ezt külső irattár kialakításával és 
rendszeres selejtezéssel sikerült megoldani. 

A belső kommunikációs hálózat megújításra került, de a számítógépek elavultak és az elektromos 
hálózat is felújításra szorul. 

3.4.2. Közigazgatási és önkormányzati szolgáltatás fejlesztésének céljai 

• Az önkormányzat által hozott rendeletek jobb betartatása és a közterületek rendjének 
javítása érdekében tovább erősíteni a közterület-felügyelet munkáját. 

• Minél jobban előtérbe helyezni az E-ügyintézést. 

• Új számítógépek beszerzése, illetve a régi gépek felújítása 

• A polgármesteri hivatal elektromos rendszerének felújítása. 

3.4.3. Közigazgatási és önkormányzati szolgáltatás fejlesztésének mutatói 

• A közterület-felügyelet által elindított eljárások száma és a kiszabott bírságok nagyságrendje 
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• E-ügyintézéssel beadott és elintézett ügyek száma 

• Új illetve felújított számítógépek száma 

• A polgármesteri hivatal elektromos rendszerének felújítása. 

4. Társadalmi kapcsolatok, tájékoztatás 

4.1. Társadalmi kapcsolatok 

Önkormányzat nem önmagában létezik. Nem csak a Képviselő Testületet és a Polgármesteri 
Hivatalt jelenti, hanem az itt élő lakosság önrendelkezési jogát is a jövő alakítása céljából. Ahhoz 
azonban, hogy a lakosság minél szélesebb rétegei éljenek az önkormányzatiság jogával, szükség 
van a településhez való érzelmi kötődésre és a kis közösségek minél nagyobb számú kialakítására. 
Ezért tűztük ki célul az előző ciklusokban a közösségépítést, a kulturális programjaink és a 
tájékoztatás fejlesztését. 

4.1.1. Nyilvánosság helyzet 

Az előző ciklusban sokat javult a településen működő társadalmi és sportszervezetekkel való 
kapcsolattartás, valamint támogatásuk is háromszorosára nőtt. A Szigethalmi Híradó megújult, 
folyamatosan havonta megjelent. A helyi TV helyett a Facebookon és a Youtube-n jelentünk meg 
kisfilmes összefoglalókkal. A honlapunk szintén ASP alapú lett, minden előnyével és hátrányával. 
Hivatalos Facebook oldalt üzemeltet az önkormányzat, amelyet egyre többen néznek. A testület 
működéséről a lakosság folyamatosan, élőben és utólagosan is értesülhet az önkormányzati.tv 
oldalról. 

Testvérvárosi kapcsolataink bővültek a lengyel Jaworzno és a svéd Söderhamn városai mellett a 
szlovákiai Fülekkel is aláírásra került a szerződés. 

A civil és vállalkozói fórumok rendszeresen megrendezésre kerültek, melyeken a Képviselő Testület 
tagjai is részt vettek. 

4.1.2. Önkormányzat működésének nyilvánossá tétele 

• A jelenleg rendelkezésre álló csatornákat a továbbiakban is használni kell 

• Közvélemény kutatással meg kell ismerni a lakosság tájékozódási irányait, a hatékonyabb 
kommunikáció miatt. 

• Facebookon interaktív módon is növelni kell a nyilvánosságot. A testületi ülésekről interaktív 
beszámolókat létrehozni. A közmeghallgatást is interaktívvá tenni. 

• Elindítani a közösségi költségvetés pilot projektjét 

4.1.3. Nyilvánosságot szolgáló mutatók 

• Az újság rendszeres megjelenése és a testületi ülésekről készült felvételek megjelenése 

• Közvélemény-kutatások száma és eredményeinek nyilvánossága 

• Interaktív beszámolók száma 

• Közösségi szavazások száma és eredményei 

• Pilot projekt elindítása. 

4.2. Kultúra és társadalmi szervezetek 
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Hiába végzünk el bármilyen nagy beruházást, ha azt az itt lakókat nem vonjuk be a megvalósításba 
nem fogják magukénak érezni. Ha nincs kohézió és bizalom az itt lakók és az Önkormányzat között, 
akkor nem lehet semmilyen feladatot sikeresen elvégezni. A kultúra és a civil önszerveződések 
elősegítik a társadalmi kohézió kialakulását. 

4.2.1. Kulturális helyzet 

Az Önkormányzat kulturális feladatait a Hegedűs Géza Városi Könyvtár, a Városi Szabadidőközpont 
és az abba beintegrált Helytörténeti Gyűjtemény látja el. Az előző ciklusban bővült a Helytörténeti 
Gyűjtemény és a Könyvtár belső terei is elkészültek a lift kivételével. Rendezvényeink sora egyre 
bővült, nagyon sok kisebb léptékű foglalkozással, mind a Városi Szabadidőközpontban, mind a 
Hegedűs Géza Városi Könyvtárban. 

A civil szervezetekkel jó kapcsolat alakult ki az előző ciklusban. A civil szervezetek sok térségi 
rendezvényt szerveztek és folyamatosan segítették a városi rendezvényeket is. Az előző ciklus 
elején csak oklevéllel, majd a későbbiekben jutalom kirándulással is megköszöntük a legaktívabb 
önkéntesek munkáját. 

4.2.2. Kulturális területen elérendő célok 

• A nagyobb kulturális rendezvényeink folyamatos megújítása 

• Ösztönözni a kulturális intézmények bevételszerző tevékenységét 

• Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a digitális világ kihívásainak megfelelően. 

•  A civilszervezetek által szervezett térségi és országos rendezvények szervezésének 
ösztönzése 

4.2.3. Kulturális területen elérendő célok mutatói 

• Új rendezvények vagy rendezvény elemek szervezése 

• Kulturális intézmények bevételeinek növekedése 

• Új könyvtári szolgáltatások bevezetése. 

• Térségi és országos rendezvények számának növekedése 

4.3. Sport és közösségi fejlesztések 

A sport a közösségfejlesztés és az egészséges életmód népszerűsítésének is a területe. Minél több 
lehetőség van egy településen, a sport területén, annál többen találják meg a nekik legjobban tetsző 
mozgásformákat. 

4.3.1. Sport helyzete 

Szigethalmon nagyon sokféle szabadidős és szervezett sportágat próbálhatnak ki az itt lakók. Van 
lehetőség a futballra, röplabdára, futásra, természetjárásra, küzdősportokra. Van műfüves pálya, 
kültéri fitnesz park, amit szabadon használhat bárki. Mind a kettőt az előző ciklusban hoztuk létre. 
Két játszótér felújítása illetve kiépítése is megtörtént. Szintén az előző ciklusban indult el a 
Sportpálya területének rendezése is a jobb kihasználás érdekében. Elkészült egy 20x40 méteres 
műfüves pálya, folyamatban van az edzőpálya, versenypálya építése valamint az öltözök felújítása. 

4.3.2. Sport és közösségi fejlesztési területen elérendő célok 

• Sportkoncepció készítése a civil és sportszervezetek bevonásával 

• Iskola téri játszótér felújítása 
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• Móra Ferenc utcai játszótér kialakítása 

• Kutyafuttató kialakítása 

• Sportpálya tovább fejlesztése műfüves edzőpályával 

• Megmaradó (József Attila utcai) iskolaépület sport közösségi célokra történő hasznosítása 

4.3.3. Sport és közösségi fejlesztési területen elérendő célok mutatói 

• Sportkoncepció elkészülte, képviselő testület általi elfogadása 

• Iskola téri játszótér felújítása 

• Móra Ferenc utcai játszótér kialakítása 

• Kutyafuttató kialakítása 

• Sportpálya létrehozott új létesítmények száma 

• Megmaradó (József Attila utcai) iskolaépület sport közösségi célokra történő 
hasznosításának elindítása 

4.4. Közbiztonság 

A közbiztonság a bűnügyi statisztikák alapján az utóbbi időben sokat javult. Ugyanakkor a kisebb 
szabálysértések, a közlekedési szabálysértések és a rongálások száma növekedett. 

4.4.1. Közbiztonság jelenlegi helyzete 

Az előző ciklusban megtörtént az intézmények kamerákkal történő ellátása és 20 kamerával 
elkészült a települési térfigyelő rendszer is. A polgárőrségnek új autót és irodahelyiséget 
biztosítottunk, folyamatos támogatást nyújtottunk a működéséhez. A közterület-felügyelethez 4 
státust biztosítottunk, de a folyamatos fluktuáció miatt ezek feltöltése mindig gondot okozott.   

4.4.2. Közbiztonság területén elérendő célok 

• További kamerák kihelyezése a közterületen 

• Áthelyezhető, mozgatható kamerák integrálása a rendszerbe 

• Az illegális hulladéklerakás visszaszorításához fotó csapdák kihelyezése 

• Intézmények kamerarendszereinek felújítása 

• Polgárőrség támogatásának növelése a toborzás elősegítése mellett 

• Polgárőrséggel együttműködve a problémás területeken az elfogások ösztönzése 

• Közterület-felügyelet ellenőrzéseinek növelése 

4.4.3. Közbiztonság területén elérendő célok mutatói 

• Térfigyelő rendszerben lévő kamerák számának növekedése 

• Áthelyezhető, mozgatható kamerák száma 

• Az illegális hulladéklerakás esetén indított eljárások száma 

• Felújított intézményi kamerarendszerek száma 
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• Polgárőrség támogatásának növekedése forintban 

• Polgárőrség létszámának növekedése 

• Polgárőrség által tetten értek száma 

• Közterület-felügyelet által kirótt büntetések száma 

4.5. Európai integráció 

Az Európai integráció forrásokat teremtett és teremt az ország felzárkózásához. Azonban a Közép-
Magyarországi Régió - fejlettségénél fogva - a 2014-2020 időszakban csak kismértékű forrásban 
részesült. A 2021-2027 ciklus forrásairól még nem áll rendelkezésre információ. 

4.5.1. Elnyert Európai Uniós támogatásokról és azok végrehajtásáról 

Az önkormányzatunk több eredményes pályázatot nyújtott be Európai Uniós források elnyerése 
érdekében a 2010-es évet megelőző időben. Ezek többsége nyert is. Ezen pályázatok követési ideje 
öt év, mely minden esetben már lejárt és további kötelezettségeket nem rónak az Önkormányzatra. 

Az előző ciklusban befejezett Bölcsőde építés és a Széchenyi Iskola felújítása EU-s forrásból 
valósult meg, ezért ezek fenntartási időszaka még nem járt le. Itt folyamatosan szolgáltatnunk kell 
még adatokat. 

4.5.2. Pályázati céljaink 

Az Európai Bizottság közvetlen pályázatot írt ki az európai települések számára WiFi4EU címmel. 
A pályázathoz csak regisztrációra volt szükség. Önkormányzatunk regisztrált és nyert lehetőséget 
15 000 Euro értékben. Ezzel öt olyan helyet tudunk létesíteni a városban, ahol nyílt wifi elérést 
kapnak a lakosok. 

Természetesen a továbbiakban is törekszünk arra, hogy közvetlen forrásokra nyújtsunk be 
pályázatot. 

4.5.3. Pályázati céljaink elérésének mutatói 

• A Nyílt wifi pontok kiépítése. 

• Elnyert pályázatok száma. 
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Forrás táblázat 

 

  Megvalósítandó cél Saját forrás (mFt) Pályázati forrás 
(mFt) 

Egyéb forrás 
(mFt) 

Összesen 
(mFt) 

1. Gazdasági és Ipari övezet            100 000                    500 000             600 000     
2. Gazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató 

övezetek  
             50 000                    50 000     

3. Utak folyamatos felújítása            200 000                       300 000               500 000     
4. Mű úti járda            300 000                  300 000     
5. Széchenyi járda              30 000                        30 000                  60 000     
6. Szabadság utca               30 000                        30 000                  60 000     
7. Homok utca járda              30 000                        30 000                  60 000     
8. Nefelejcs utcai járda               40 000                        30 000                  70 000     
9. Közvilágítás hiányok további fejlesztése              30 000                    30 000     
10. Szabadkai utca erdei részének fejlesztése              30 000                    30 000     
11. szemetes kihelyezése              10 000                    10 000     
12. Utjaink folyamatos kátyúzása és 

karbantartása. 
           150 000                  150 000     

13. Csapadék víz problémával sújtott területek 
további csökkentése. 

             30 000                    30 000     

14. Zöldterületek folyamatos gondozása              75 000                    75 000     
15. Illegális szemétlerakók felszámolása              15 000                    15 000     
16. Szent István iskola Szabadkai utcai épület 

előtt gyalogátkelő létesítése 
             10 000                    10 000     

17. Széchenyi István iskola előtt gyalogátkelő 
létesítése 

             10 000                    10 000     

18. P+R létesítése a Marlyn telepi megállóhoz              15 000                    15 000     
19. Kakukkfű utca rendezése               50 000                      50 000             100 000     
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20. Rejtő utca tulajdonjogának és szélességének 
rendezése 

             30 000                    30 000     

21. Parkolók kialakítása a Jókai tér környékén              15 000                    15 000     
22. Bicikli tárolók elhelyezése a HÉV megállókba                5 000                     5 000     
23. József Attila utcai HÉV megállónál újabb 

parkoló helyek létesítése 
             30 000                    30 000     

24. Dunaparti sétány fejlesztése              60 000                    60 000     
25. KRESZ-park, bicikli pálya és egyéb turizmust 

szolgáló létesítmények kialakítása a 
Vadaspark szomszédságában 

             60 000                    60 000     

26. Fehér-Gém üdülő továbbfejlesztése              20 000                    20 000     
27. Közösségi pont továbbfejlesztése              20 000                    20 000     
28. További elektromos autó töltőállomásokat kell 

létrehozni 
             18 000                    18 000     

29.  A régi temető emlékparkká alakítása              60 000                    60 000     
30. Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmények 

épületeinek további felújítása és fejlesztése 
             50 000                    50 000     

31. A Nobilis Humánszolgáltató Gyermekjóléti és 
Családsegítő részlegének vásárolt épület 
átalakítása az élelmiszer és ruha osztáshoz 

             20 000                    20 000     

32. Bölcsőde bővítése a Rákóczi utcai épületnél              20 000                    180 000             200 000     
33. Újabb egészségügyi szolgáltatások 

bevezetése 
             10 000                    10 000     

34. Új számítógép beszerzése, illetve felújítása              10 000                    10 000     
35. A polgármesteri hivatal elektromos 

rendszerének felújítása 
             10 000                    10 000     

36. Iskola téri játszótér felújítása              30 000                      60 000               90 000     
37. Móra Ferenc utcai játszótér kialakítása              15 000                    15 000     
38. Kutyafuttató kialakítása              15 000                    15 000     
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39. Sportpálya tovább fejlesztése műfüves 
edzőpályával 

             20 000                      80 000             100 000     

40. Megmaradó iskolaépület sport közösségi 
célokra hasznosítása 

           100 000                  100 000     

41. További kamerák kihelyezése a közterületen              15 000                    15 000     
42. Intézmények kamerarendszerek felújítása                5 000                     5 000     
43. Polgárőrség támogatásának növelése               16 000                    16 000     
44. Nyílt wifi pontok kiépítése                      4 500                4 500     
45. Piros óvoda felújítása              20 000                        30 000                  50 000     
46. Iskola építése            100 000                  100 000     
  Összesen         1 979 000                       450 000                 874 500          3 303 500     
  Átlagos éves forrásszükséglet            395 800                        90 000                  174 900             660 700     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


