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BEVEZETÉS
Ócsa Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján gazdasági program elkészítésére
köteles. A gazdasági vagy ciklus program meghatározza mindazokat a célokat, amelyek az
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását szolgálják. A
nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok figyelembevételével, a város belső adottságaira
építve, valamint a tervezett programokat és a település törekvéseit alapul véve határozza meg
a gazdasági program a stratégiai irányokat, célokat és prioritásokat. A program az átalakuló
önkormányzati feladatok és bevételek, valamint a fejlesztésekre rendelkezésre álló források
korlátossága következtében olyan célokat, feladatokat és programokat fogalmaz meg, melyek
reálisan teljesíthetők. A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a Képviselőtestületnek kiemelten koncentrálnia szükséges az anyagi források és eszközök
megteremtésére. Mindezekhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami
támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására
és széles körű kihasználására, illetve új finanszírozási lehetőségek keresésére.

1. Önkormányzati gazdálkodás
A gazdálkodás alapja a mindenkori elfogadott költségvetés. Ahhoz, hogy a ciklusprogramban
valamint a költségvetésben megfogalmazott célkitűzések megvalósuljanak, az alábbi
szempontokat folyamatosan figyelembe kell venni:
 A működést és a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását semmilyen más
tevékenység nem veszélyeztetheti.
 A beruházások és fejlesztések során törekedni kell az Új Széchenyi Terv, valamint a
VEKOP (a 2014-2020-ra vonatkozó Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program) által felkínált források bevonására.
 Az önkormányzat és intézményeinek gazdaságos működtetése érdekében a szükséges
és elengedhetetlen változtatásokat végre kell hajtani.
 A biztonságos működéshez elengedhetetlen a saját bevételek növelése. Amennyiben
szükséges át kell tekinteni egyes önkormányzati vagyontárgyak hasznosításának
(bérbeadás), esetleges értékesítésének lehetőségét.

2. Gazdaság és ipar
A helyi iparral és új üzemek letelepedésével kapcsolatos elképzelések megvalósítását nehezíti
a települést övező tájvédelmi körzet, valamint az, hogy az önkormányzat kevés jól
hasznosítható ingatlannal rendelkezik. Mivel a kormány programjában kiemelt szerepet szán a
kis- és középvállalkozások fejlesztésének, így az önkormányzatnak a maga eszközeivel
segíteni kell ezeket a vállalkozásokat.


Ipari övezet, övezetek kijelölése.




Fórumok szervezése a pályázati lehetőségek ismertetésére.
A városi honlapon bemutatkozási lehetőség biztosítása.

3. Településfejlesztés
A korábbi években elkészült a Dózsa telepi óvoda előtti parkoló, az új egészségház, az
okmányiroda valamint a rendőrség épülete, megtörtént az általános iskola régi épület
nyílászáróinak cseréje, megépült a Manóvár Bölcsőde és teljes felújítás, bővítés történt a
Napsugár Tagóvodában. Az előző ciklus végén három intézmény energetikai korszerűsítését
indítottuk el: Egressy Gábor Szabadidőközpont, Ócsai Bolyai János Gimnázium, Nefelejcs
Napközi-otthonos Óvoda. Napelemes rendszert építünk ki az Ócsai Halászy Károly Általános
Iskolában és az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban. Az előttünk álló években ezt a folyamatot
kell követni.
3.1. Épületek





Szükséges a Napsugár óvoda Dózsa György utca épületének renoválására. A KEOP
energetikai pályázat mellett elengedhetetlen az óvoda épületének teljes tetőcseréje,
valamint a belső felújítások elindítása is.
Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában el kell kezdeni a feltárt műszaki hibák
kijavítását.
Kijelenthetjük, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk épületeink folyamatos
karbantartására.
3.2. Közlekedés






Fontos feladat a vasúti átjárókban a biztonságos gyalogos átkelés megoldása, valamint
az átjárókhoz vezető járdák megépítése.
A Járdaépítési Program keretében a település azon részein, ahol nincsenek járdák,
folyamatosan kell azokat kialakítani az ott lakókkal közösen együttműködve.
Szakaszosan vagy település részenként el kell végezni a belterületi útjaink padkázását.
A csapadékvíz elvezetése érdekében a meglevő szikkasztó árkokat folyamatosan
karban kell tartani, tartatni. Ahol nincs árok, de szükséges, ott ki kell alakítani azokat.
Szükséges egy, az egész városra kiterjedő csapadékvíz elvezetési tervet készíttetni.

3.3. Közbiztonság



Továbbra is támogatjuk az Ócsa Városi Polgárőrség működését, valamint az
egyesületen belül önkéntes tűzoltóságot létrehozását.
Pályázati forrás bevonásával bővíteni kívánjuk a városban működő térfigyelő
kamerarendszert.

4. Környezetvédelem








Folytatni kívánjuk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, az üveghulladék
számára gyűjtőszigetet helyezünk ki, a zöldhulladékot évente kétszer gyűjtjük, a
lomtalanítást pedig házhoz menő rendszerben működtetjük.
Az elektronikus hulladék számára évente minimum egyszer gyűjtést szervezünk.
Évente kétszer veszélyes hulladékgyűjtést szervezünk.
A közterületeken további hulladékgyűjtő edényeket helyezünk ki.
Részt veszünk „Föld Napja”szemétszedési akcióban.
A rekultivált szemétbánya melletti területen ki kell építeni, és engedélyeztetni kell a
lakossági kerti hulladékok lerakására szolgáló udvart.

5. Társadalmi helyzet
5.1. Szociális szolgáltatások






Fontos feladat a törvény által előírt szociális juttatások biztosítása a rászorultaknak.
Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy jogosulatlanul ne lehessen ezekhez a
támogatásokhoz hozzájutni.
Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az
időskorú lakosság szociális problémáit.
Továbbra is biztosítani kell a közcélúak foglalkoztatását.
Az önkormányzat a „Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás”
keretében családsegítő, gyermekjóléti és házi segítségnyújtás szolgálatot biztosít.
5.2. Köznevelés

Az óvodai nevelés területén a színvonalas ellátásra törekszünk, melynek alapfeltétele a
szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása.
 Az Önkormányzat továbbra is segíti az óvoda pályázati tevékenységét, a nyertes
pályázatok megvalósulását.
 Szorgalmazzuk az intézmények közötti szakmai kapcsolat fenntartását, bővítését.
 A testület által jóváhagyott óvodai Nevelési Program végrehajtása folyamatos feladat.
 Minden évben csatlakozunk a „BURSA HUNGARICA” ösztöndíj pályázathoz.
5.3. Közművelődés
A Falu Tamás Könyvárral kapcsolatban a következő feladatokat kell végrehajtani:
 Különböző programokkal, rendezvényekkel népszerűsíteni kell az olvasást, a könyvtár
használatát, különösen a gyerekek körében.
 A nyitvatartást az igényekhez kell igazítani.



Lehetőség szerint a bejárati portált fel kell újítani, akadálymentesített bejáratot, új
hirdető- és nyitvatartási táblát, lámpatestet szeretnénk kihelyezni, a kerti növényzetet
rendbe kívánjuk tenni.

Az Egressy Gábor Szabadidőközponttal kapcsolatos feladatok:
 Tovább kívánjuk fejleszteni a színházterem hang- és fénytechnikáját.
 Minden elérhető felületen népszerűsíteni szeretnénk a szabadidőközpont
szolgáltatásainak, rendezvényeinek körét.
5.4. Turisztika



A legfőbb feladat egy turisztikai marketingterv elkészíttetése. Ez kell hogy legyen
minden tevékenységünk alapja.
A turisták által használt közterületeken megfelelő pihenőhelyeket kell kialakítani (pad,
asztal, szeméttároló edény).
5.5. Sport és szabadidős tevékenység




A képviselő-testület támogatja a település sportegyesületét, és segíti annak pályázati
tevékenységét.
További közösségi tereket kell kialakítani (szabadtéri sportkomplexum, park,
játszótér).
5.6. Egyházi és társadalmi szervezetek





Társadalmi életünkben fontos szerepet játszanak az egyházi és civil szervezetek.
Teret kívánunk adni kezdeményezéseiknek, ötleteiknek. Természetesen számítunk
rájuk feladataink végrehajtásakor.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését, együttműködik a helyi kisebbségi
önkormányzattal.

UTÓSZÓ
A fent említett teendőkön kívül természetesen számos le nem írt feladatunk lehet még, hiszen
időközben jöhetnek új ötletek, lehetőségek; de az is elképzelhető, hogy előre nem látott
események arra kényszerítenek bennünket, hogy céljaink közül néhányról lemondjunk.
Mindenképpen arra kell törekedni, hogy a pénzügyi stabilitás megtartása mellett, a fent
említett tervek közül a lehető legtöbb megvalósuljon.
Az elképzeléseink eredményes megvalósításához – a rendelkezésre álló forrásokon, valamint
a pályázati lehetőségeken túl – a képviselő-testület egységes közreműködésére, a hivatal
elkötelezett munkavégzésére és a város polgárainak segítő együttműködésére egyaránt
szükség van.
Az elkövetkező öt évben annak érdekében fogunk munkálkodni, hogy a fentiekben vázolt
célok ne csak elképzelések maradjanak.
Ócsa, 2015. március 18.
Bukodi Károly
polgármester

