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GÁRDONY GAZDASÁGI HELYE ÉS SZEREPE 

 
 A rendszerváltozás óta eltelt idı folyamatai eredıjeként Gárdony ma az ország egyik legjobb 
életlehetıségeket felmutató városa. 
Földrajzi elhelyezkedése és természeti adottságai miatt az elért gazdasági fejlıdés hatásaként 
kialakult és megerısödött egy olyan gazdasági környezet, amely stratégiai befektetések 
befogadó tere.  
 
A gazdasági szerkezet jellemzıi :  
 

- idegenforgalom 
turizmus 
konfererncia turizmus 
ökoturizmus 

- rekreáció 
- kereskedelem 
- fejlesztések  

 
A napi cikkek aránya az összes vásárlásban folyamatosan csökkent, ami a kisebb üzlettípusok 
piacvesztését hozta magával ( erre erısített rá a bevásárló központok megjelenése, ami a 
keresletet elvonta a kisebb vállalkozásoktól. ) Folyamatosan nıtt a tartós- és nagy értékő  
fogyasztási cikkek aránya a vásárlásokon belül.  
 
Jelenleg a kereskedelmi szálláshelyek kapacitása és vendégforgalma tekintetében növekedés 
nem tapasztalható.  
Ezen tendencia megváltoztatása volna kívánatos. Ehhez szükség van külsı és helyi 
vállalkozók aktív közremőködésére.  
A város gazdaságának további fejlıdése döntıen a nagy gazdasági erıt képviselı szereplık 
stratégiáitól, Európai Uniós és országos szintő gazdaságpolitikai döntésektıl függ. Az 
Önkormányzat hatásköre viszonylag korlátozott, de szerepvállalására számos területen mód és 
lehetıség van, leginkább a gazdasági környezet infrastruktúra összetevıinek a fejlesztése 
terén.  
Gárdony további fejlıdéséhez szükséges, hogy:  

- a város legyen felkészült egy idıben az extenzív és intenzív idegenforgalmi fejlıdés  
      befogadására. Szem elıtt tartva, hogy minél magasabb fejlettségi szinten 
      egyensúlyozza ki ezt a két összetevıt ehhez elengedhetetlenül szükséges.  
 
- Egyre erıteljesebben kell koncentrálni a minıségi élet feltételeinek a megteremtésére,  

valamint a város funkcióinak diverzifikálására, gazdasági, kulturális, szociális 
vonatkozásokban egyaránt ( lakhatási körülmények javítása, jóléti szolgáltatások 
fejlesztése, infrastruktúra fejlesztés, környezetfejlesztés, stb. )  

 
A stratégiai program kidolgozásának idıpontjában (2007 ) ismertekkel szemben, a 
gazdaságban még csak jelzésértékkel indultak be azok a folyamatok, amelyek a magasabb 
hozzáadott értéket képviselı munka szerepének dominanciáját jelentik.  
 
Megyei ( térségi ) szerepében alapvetı változások nem várhatók, elsıdlegesen a 
fejlıdésdinamizáló centrum szerepet lehet és kell erısíteni, az elfogadandó 
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Településfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program-nak megfelelıen. Ebben a 
vonatkozásban a közeljövı feladata: 
 

- Velencei-tó fıvárosa cím és a Kistérségi  Központ pozíció erısítése, kihasználása. 
- kis- és középvállalkozások fogadási feltételeinek a javítása, 
- a munkaerı-gazdálkodás egységes területi rendszerének a kidolgozása,  
- az agglomerációs kapcsolatok alapos feltárása és rendszerezése alapján a funkciók 

megosztása, átrendezése. 
 
A városnak anyagi erejével is támogatnia kell a kistérségi érdekek mentén jelentkezı 
kezdeményezéseket. Ennek keretében közös érdekeltségnek kell tekinteni:  
 

- lakhatási réteg igények megoldását kistérségi együttmőködésben, 
- az idegenforgalmi fejlesztéseket,  
- rekreációs, zöldterületi fejlesztéseket,  
- sport, szabadidı, üdülési funkciók fejlesztését, 
- oktatás, képzés egészségügyi ellátás közös megszerzvezését, 
- az infrastruktúra fejlesztést,  
- egyes város-és településüzemeltetési kérdések közös megoldását. 

 
Jelentıs alkalmazkodást igényel az EU – hoz való csatlakozással bekövetkezett új helyzet.  
Egyidıben két feladatcsoportot kell hatékonyan teljesíteni, egyrészt a megnyíló pályázati 
lehetıségek maximális kihasználását, másrészt a felkészülést az EU 2006 – 2013 közötti 
programozási idıszakára. Ekkor a támogatási források nagyságrendekkel magasabbak 
lesznek, mint jelenlegi idıszakban.  
 
JÖVİKÉP, CÉLOK ÉS PROGRAMOK AKTUALIZÁLÁSA  
 
A 2006 – 2010 közötti idıszak városfejlesztési politikáját Magyarország EU – s 
csatlakozásából adódó új feltételek és követelmények jegyében kell kialakítani. Sikeresek 
akkor tudunk lenni, ha gyorsan és hatékonyan átvesszük az uniós gyakorlatot, saját ilyen 
irányú tevékenységünket az EU – s alapelvek szerint szervezzük meg. Ezek a hosszú távon 
érvényes alapelvek:  
 
Programozás: 
 
A fejlesztéseket átfogó rendszerben kell értelmezni és végrehajtani úgy, hogy az egyes 
projektek eredményei összességükben elvezessenek a tervezett hatás eléréséhez.  A város 
jövıben kialakuló középtávú településfejlesztési stratégiai programja megfelelı 
alapdokumentum a programvezérelt városfejlesztési gyakorlat megalapozására.  
 
Addícionálás: 
 
Az elérhetı támogatások önmagukban nem vállalják fel a fejlesztések teljes fedezetét, az 
egyes projektek jellegébıl adódóan 20-50 % saját erıt az önkormányzatnak fel kell mutatnia.  
A ciklus egyik legfontosabb feladata ennek a saját erınek a maximálása, társadalmi, 
esetenként vállalkozói tıke bevonásával is.  
 
Partnerség:  
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A megvalósítandó fejlesztések minél szélesebb társadalmi összefogáson alapulnak, annál 
nagyobb a támogatottságuk valószínősége és nagysága. Az önkormányzatnak elemi érdeke, 
hogy a legszélesebb társadalmi elfogadottságú és a városon kívüli térség számára is fontos 
fejlesztéseket tervezzen és valósítson meg.  
 
Koncentráció:  
 
A középtávú stratégiai program megvalósításában folyamatosan a legfontosabb, a legnagyobb 
hatású programokra kell koncentrálni. Prioritások mentén kell és lehet csak elıre haladni, az 
idı és pénzügyi források optimalizálása érdekében.  
A kívánatos és elérhetı jövıképe Gárdonynak 10 – 15 év távlatban: 
 
INNOVÁCIÓ – ORIENTÁLT IDEGENFORGALMI ERİCENTRUM, 
KIVÁLÓ ÉLETLEHETİSÉGEKET BIZTOSÍTÓ VÁROS 
 
A jövıképhez kapcsolódó és egyben ezt meghatározó alapcél; 
 
A VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK A BIZTOSÍTÁSA, A VÁROSI ÉLET 
MINİSÉGE JAVÍTÁSÁNAK AZ ELSİDLEGESSÉGE MELLETT  
 
A dokumentum megállapítja, hogy a fenti célok mindenek elıtt a város versenyképessége 
minıségi dimenzióinak a fejlesztésével érhetıek el, amibıl egyenesen következik, hogy a 
2006 – 2010 években elérendı közvetlen cél;  jelentıs elırehaladás elérése ezen a területen. 
Ennek a stratégiai célnak kell alárendelni az elérendı szakasz-eredményeket.  
 
A fenti stratégiai cél elérése érdekében a 2006 – 2010 idıtávban az önkormányzat kiemelten 
három célterületre koncentráltan kell megszervezze tevékenységét: 
 

VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE, 
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE,  

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET MŐSZAKI ÉS ESZTÉTIKAI  
ÉRTÉKNÖVELÉSE 

IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE 
 
A kiegyensúlyozott, fenntartható fejlıdés gazdasági alapjainak a megerısítése  
 
Gazdaságfejlesztés 
 
A gazdasági integráció elmélyítése  
 

- Dinnyési iparterület kialakítás, fejlesztés mőködtetése szem elıtt tartva  
   idegenforgalmi és környezetvédelmi szempontokat 
 
Kis- és közepes vállalkozások megerısítése 
 

- továbbfejlesztjük a kis- és közepes vállalkozásokat segítı szervezeteket 
- az önkormányzati beruházások kiírásánál a helyi vállalkozókat széles körben értesítjük 

a lehetıségekrıl 
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- támogatjuk a multinacionális cégek és az ipari parkban mőködı kis- és 
középvállalkozások kapcsolatait erısítı kezdeményezéseket 

- elısegítjük a telephelyhez jutást azok számára, akik családi házas környezetben 
mőködnek 

 
Gazdasági szolgáltatások fejlesztése 
 

- a város honlapját fejleszteni kell oly módon, hogy a magyar mellett angolul és németül 
is megismerhetı legyen minden kiemelt információ, amely egy befektetıi döntéshez 
szükséges. 

 
Szolgáltatás szektor fejlesztése  
 
Kereskedelemfejlesztés  
 
2010-ig koncentráltan az alábbi irányokban kell lépéseket tenni:  
 

- ösztönözzük a vendéglátóhelyek nyári kitelepülését a belvárosi utcákban,  
- az agárdi piac mőködtetése 
- ösztönözni kell a kis- és közepes kereskedık szakmai, marketing továbbképzését 
- igény esetén továbbra is fórumokat kell szervezni az egyes kereskedıi rétegek 

számára, az ott elhangzottakat a döntések elıkészítése során képviselni kell  
 
Turizmusfejlesztés 
 

- a város idegenforgalmának hatékonyabb irányítása érdekében a Tourinform irodát  
2007-ben újra mőködtetni kell, és a meglévı szakemberekre építve eredményesebben, 
turistabarát módon, rugalmas nyitvatartással önfenntartó módon  kell mőködtetni 

- a városban 2010-ig új turistatájékoztató táblarendszert kell megvalósítani  
- Gárdony országos ismertsége növelése érdekében az Utazás kiállításon minden évben 

részt kell venni, úgy, hogy az idegenforgalmi, turisztikai szolgáltatók is közvetlenül 
megjelenhessenek szolgáltatásaikkal.  

- A Tourinform irodában hirdetni kell a gárdonyi vendéglátóhelyek, szállodák és más 
szálláslehetıségek, múzeumok és kiállítótermek rendezvényeit, szolgáltatásait, 
nyitvatartási rendjüket  

- turistabarát, színvonalas kiadványokat kell kiadni minden évben a turisták jobb 
tájékoztatása érdekében,  

- Gárdony kártya bevezetése  
- strand fejlesztés 
- fürdıfejlesztés 
- településhez közstrandok kialakítása  
- fürdıhöz tartozó terület megfelelı módon való fejlesztése  
- színvonalas  szállodai  kapacitás fejlesztés 
- konferencia turizmus kialakítása  

 
A versenyképesség növelése  
 
A város logisztikai értékének a növelése  
 
Közlekedési kapcsolatok fejlesztése  
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- elı kell segíteni, hogy az állami forrásból megépüljön 2007 végéig a 7-es számú  

fıút, fejlesztése  
- együtt kell  mőködni a MÁV Rt.-vel a Gárdonyt is érintı vágányhálózati és  

berendezési rekonstrukció során oly módon, hogy korszerő regionális közösségi  
közlekedési központ jöhessen létre a vasútállomás melletti területen,  

 
Támogatjuk a MÁV Rt. azon elképzelését, hogy a teherforgalom alól a Velencei-tó térségbıl 
mentesüljön a Székesfehérvár, Börgönd, Pusztaszabolcs pályaszakasz fejlesztésével.  
 

- belsı úthálózat pályázati úton történı fejlesztése, tekintettel a Budapest elıvárosi 
agglomerációhoz való csatlakozás végett  

- Agárdot a dinnyési településsel összekötı kerékpárút kialakítása  
- Kistérségi vonatkozásban tókörnyéki kerékpárút hálózat kialakítása, fejlesztése  

 
Munkaerıpiaci és humán erıforrás fejlesztések  
 
A közoktatás fejlesztése  
 
Olyan oktatás-képzési szolgáltatásokat kell nyújtani és támogatni, mely nemcsak a jelen 
társadalmi-gazdasági követelményeinek felel meg, hanem képes folyamatában követni a 
gazdaság és a társadalom igényeinek a változásait. Különösen fontos a szakképzési rendszer 
megújítása, a munkaerıpiac kínálati és keresleti oldala egyensúlyának a megteremtése 
érdekében. A közeljövıben az egyik  legfontosabb versenyképességi kritériummá a 
szakképzett munkaerı rendelkezésre állása fog elılépni.  
 

- javítani kell az iskolák és a gazdasági irányítók közötti információáramlást  
- erısíteni kell a képzık és a gazdaság szereplıi közötti kapcsolatot  
- korszerősíteni kell az intézmények egymás közötti kapcsolatrendszerét  
- támogatni kell az iskolák fejlesztését ( eszköz, struktúra, tananyag, profil, ) 

pályázatokhoz saját erı biztosításával  
- intézményi-, intézményi kistérségi társulás kialakítása Gárdony központtal  

 
Speciális szolgáltatások az oktatásban  
 

- az idegen nyelvek tanulásának fejlesztésével, nemzeti identitástudat erısítésével  
meg kell jeleníteni az európai dimenziót az iskolai oktatásban  

- Bursa Hungarica ösztöndíj megtartása  
- Természetvédelmi és környezetvédelmi múzeum és madártani bemutató terület 

kialakítása 
- számítógépes tanfolyamok szervezése,  
- távmunka személyi és oktatási feltételeinek megteremtése 

 
A munkaerıigény mennyiségi kielégítése, a város és térsége népesség megtartó erejének 
a növelésével  
 

- mőködtetni kell munkaerıpiaci és képzési információs és monitoring rendszereket. A  
várhatóan megnövekvı számú új munkahelyek betöltése érdekében tudatos város   
 marketing gyakorlatot kell folytatni.   

- a munkaerıigények mennyiségi kielégítését a népesség gazdasági aktivitásának a  
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növelésével és a munkanélkülieken belüli „tartalékok” mozgósításával is segíteni kell  
Ezen belül kiemelt figyelmet fordítunk a megváltozott munkaképességő és hátrányos 
helyzető személyek munkaerıpiaci integrálására 

- felnıttképzési célprogramokat kell beindítani  
- a városkörnyéki településekkel erısíteni kell a partnerkapcsolatot a tekintetben, hogy 

folyamatosan végezzék a feltárását azoknak a lehetıségeknek, melyek lakások 
építésére illetve szállók kialakítására igénybe vehetık  

- Városunkban – pályázatos és vállalkozói források igénybevételével – az átmeneti 
munkaerı fogadására szállók és albérleti lehetıségek kialakításával kell készülni, a 
véglegesen letelepülni vágyók fogadását lakásépítésekkel kell megoldani.  

 
A város innovációs potenciáljának a növelése  
 
Az innovációt támogató intézményi, információs és koordinációs háttérfeltételek 
megteremtése  
 

- szorgalmazni kell egy koordinációs és információs központ létrehozását és  
    mőködtetését, különös tekintettel az elektronikus úton elérhetı információk 
     biztosítására  
- segíteni kell az itt létrejövı tanácsadást, mely a helyi vállalkozások innovatív  

terveinek és ötleteinek megvalósítását szolgálja  
- erısíteni kell a gazdaság és a humán szféra közötti kommunikációt, törekedve a  

munkaerıpiaci igények és a képzési ( szakképzési, továbbképzési ) struktúra és kínálat  
tartós összhangjának megteremtésére és fenntartására  

 
Az innovációs célú gazdasági kapcsolatok erısítése, a vállalati K + F tevékenység 
ösztönzése 
 

- olyan célorientált városmarketing tevékenysége kell szorgalmazni, mely elısegíti,  
hogy az ipari parkban elsıdlegesen a K + F tevékenységüket is magukkal hozó  
vállalkozások letelepülésére kerülhessen sor.  
 

Az innováció pénzügyi és egyéb ösztönzései rendszerének a kialakítása –  
 

- a testvérvárosok „ legjobb gyakorlat „ példái megismerésével innovációhoz 
 kapcsolódó szakmai rendezvényeket kell meghonosítani, ami elısegítheti a helyi  
KKV-k innovativitását, és orientálja a külsı befektetıket is  

- innovációs tevékenységek, fejlesztések, elképzelések támogatása  
 
A humán erıforrások képzettségi szintjének növelése  
 
- szorgalmazni kell a város „szellemi potenciáljának „ növelését. Az iskolarendszerő 

 képzésben és azon kívül is olyan összehangolt, korszerő képzési programokat kell  
megjelenítenünk, melyeknek része az  EU-s ismeretek, minıségügy, innovációs  
menedzsment.  Természetessé és elérhetıvé kell, hogy váljon az „élethosszig tartó  
tanulás „. 

 
Együttmőködések, a város regionális szerepének növelése  
 

- intézményesíteni kell a kistérségi együttmőködést a gárdonyi és a szomszédos  
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kistérségekkel 
- meg kell teremteni a régió fontosabb települései közötti regionális szintő 

 funkciómegosztást  
- fejleszteni szükséges a regionális hatókörő intézményrendszert ( regionális  

közigazgatási intézmények, kulturális-, oktatási-, egészségügyi-, szociális intézmények  
fejlesztése)  

 
 
Környezetvédelem, környezetfejlesztés  
 
Zöldterület fejlesztés  
 
Magánterületek fedettségi mutatójának növelése  
 

- 2007-ben a Településfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság határozza meg a  
városrészi prioritásokat, és dolgozza ki a 2007 – 2010-re jutó feladatokat és építse be  
2007-ben a Környezetvédelmi Programba 

- államigazgatási eljárás keretében fokozottan kell ellenırizni és betartatni a már  
engedélyezett zöldfelületi területek fenntartását   

- el kell végezni a sérült területek helyreállítását, meg kell szüntetni az illegális  
szemétlerakóhelyeket   

- Városüzemeltetési KH létrehozása fejlesztése 
 

Közterületi fejlesztések 
 
- városrészi központok kialakítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a zöldterület  

fejlesztésére, és zöldterület felújítási programot kell készíteni  
 
Környezettudatosság fejlesztése  
 

- ellenırizni kell az óvodai és iskolai környezettudatosságra való nevelés  
programjának végrehajtását  

 
Az épített környezet értéknövelése  
 
Városrészi központok kialakítása  
 
Gárdony, a vendégváró város  
 

- Több sétány, bicikliút a városban  
- Agárd – Dinnyés közti kerékpárút befejezése  
- A „parti sávot” funkcióval megtöltött zöldterületté fejleszteni  
- A parkok és városi zöldfelületek felügyelete 
- Park terv készítése  
- Lakosság bevonása  
- A parkok és nyílt terek megóvása  
- Játszóterek módszeres vizsgálata és felújítása  
- Csökkentett gépjármő forgalmú övezetek kialakítása  
- Tehergépjármővek közterületi parkolásának megoldása  
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- A parkolási rendszert ki kell alakítani a városban figyelembe véve az úthálózatot  és a 
turisztikai adottságot 

 
Városrészek arculatfejlesztése 

 
- Utcanévtáblák, tájékoztató táblák elhelyezésével elindítjuk az egyes településrészek  

arculatfejlesztését, 2007-tıl folyamatosan  
- belsı forgalmi  tehermentesítı út létrehozása  
- 56-os emlékpark létrehozása  
 

A városi élet minıségének a javítása  
 
A lakásviszonyok fejlesztése  
 

- támogatni kell az egyéb vállalkozói alapon történı lakásépítéseket  
 
 
Új lakóterületek kialakítása  
 

- Határ út, Tulipános városi központban  
- lakótelek kialakításokat kell végezni 

 
Lakóépületek felújítása  
 

- Állami és pályázaton nyerhetı pénzeszközök felhasználásával szorgalmazni kell a 
 társasházak energiatakarékos felújítását 

 
 
Kommunális ellátás fejlesztése  
 
Szennyvízelvezetés és tisztítás  
 

- A városban továbbra is felmerülı szennyvízelvezetési és tisztítási problémák 
megoldása  kistérségi összefogással  

 
Csapadék-csatornázás, belvíz rendezés  
 

- el kell készíteni a város komplex vízgazdálkodás programját különös tekintettel a  
felszíni vizek elvezésére 

 
Távhıtermelés és távhıszolgáltatás  
 

- az energia ellátás alternatív megoldásával való kiváltása ( geotermikus energia, pellet 
energia ) 

 
Hulladékkezelés-ártalmatlanítás 
 

- a szelektív hulladékgyőjtés és komposztálás lehetıségét az évenként biztosított  
pályázati lehetıségek kihasználásával tovább kell fejleszteni. Meg kell oldani a  
hulladékgyőjtık, hulladékudvarok, városképbe illeszkedı utcai győjtıedények 
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           számának növelését és az üzemeltetés kultúráját.   
 
Egyéb üzemeltetési feladatok  
 

- meg kell oldani, hogy a város digitális közmőalap térkép felhasználásával – a közmő  
üzemeltetık bevonásával – a város digitális összközmő térképe készüljön el  

 
Forgalomtervezés, „az emberarcú” közlekedés megteremtése 
 
Közlekedésszervezés 
 

- parkolási rendelet kialakítása  
- a megnövekedett forgalmi igényeknek megfelelıen az utcák egyirányusítása, 

forgalomszabályozásának vizsgálata  
- helyi autóbusz közlekedés fejlesztése 
- iskolajárat kialakítása  

 
Társadalmi szolgáltatások fejlesztése  
 
Egészségügyi ellátás fejlesztése  
 
Az alapellátás tekintetében minıségi elırelépést szükséges tennünk  
 

- egyrészt a háziorvosi rendelık akadály mentes megközelítése terén  
-  természetgyógyászati centrum kialakításának elısegítése  
- kistérségi orvosi ügyelet megnyugtató rendezése   
- szakorvosi ellátás színvonalának emelése, bıvítése  
- gyógyfürdıhöz kapcsolódó orvosi ellátás fejlesztése  

 
 
Szociális ellátás fejlesztése  
 

- Fókusz Szociális Szolgálat mőködési területének kistérségi szintre emelése 
- a rászoruló és egyedülálló családok támogatását továbbra is biztosítani kell 
- továbbra is fenntartjuk a rászorulók, valamint az idısek és fiatalok rétegproblémái 

megoldásához kidolgozott támogatási rendszereinket ( pl: szociális segély, rászoruló 
tanulóknak térítésmentes tankönyv, támogatott étkeztetés, )  

 
Kultúra fejlesztése    
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A kultúra intézményi infrastruktúrájának a fejlesztése 
 
Az elkövetkezendı 4 év során a kialakult trendekre építve, olyan kulturális stratégiát kell a 
városnak megvalósítania, amelyik a harmadik évezredben nemcsak megalapozza, de meg is 
határozza majd Gárdony szellemi helyét és képét. 
 
Kultúra  
 

- A város által létrehozott Kulturális Alap összegének folyamatos növelése a településen  
mőködı kulturális csoportok támogatására.  

- A Gárdonyi Géza ház teljes felújítása, történelmi kalandpark kialakítása a mellette  
lévı városi területen  

- A „Magtár” épületének átvétele, majd alkotóházzá és kiállító teremmé alakítása. 
- A Tóparti Napok hagyományok szerinti újjáélesztése  
- Nyári komolyzenei hangversenyek, kamarakoncertek templomainkban és kedvenc 

tereinken  
- Helyi képzımővészek rendszeres kiállításainak támogatása  
- Zenepavilon felállítása a nyári idıszakban  
- Megfelelı pályázat esetén, és a Gárdonyi Mővelıdési Ház eladásának árából 

biztosítható önrésszel egy új kulturális, ifjúsági centrum építése Gárdonyban  
- Chernel István naplójának és a velencei-tavi fotóanyagának kiadása  
- Irodalmi pályázat neves alkotóknak ( téma: Velencei-tó,  s ebbıl kötet kiadása, esetleg 

kiegészítve Velencei-tó tárgyú képzımővészeti alkotásokkal, ( Festıverseny alkotásai 
pl.)  

- Velencei-tavi fotógaléria összeállítása az internetre – 
- Gárdonyi Géza irodalmi munkásságának népszerősítése, tudományos szimpóziumok, 

éves ülések szervezése,  
Partnerszervezetekkel közösen ( Írószövetség, Történelmi Játék és Hagyományırzı 
Társaság, Gárdonyi Társaság, Kistérség, stb. )  

 
A kulturális élet szakmai területének a fejlesztése:  
 
Az eddigi programokra építve fesztiválvárossá, igazi kulturális és idegenforgalmi célvárossá 
kívánjuk fejleszteni Gárdonyt.  
 
Szabadidı – sport fejlesztések  
 
A sport az egészséges életmód, az egészség és a közösségi élet egyik legfontosabb területe  
 

- Az óvodai és iskolai sport kiemelt támogatása  
- Tanterven belül biztosított testnevelés és tömegsportok órák  
- Kisebb tornaterem, sportszoba építése nagyobb óvodáknál  
- Városi Sportnapok – közösségfejlesztés – és egészséges életmód 

Városunk legfittebb, legsportosabb családjainak versenye – jutalmazása  
- Téli túra a Velencei hegységben ( 25 km )  
- Tavaszi kerékpártúra ( 28 km )  
- Tó-átúszás ( 1 km ) 
- İszi futóverseny a települések között  
- Az úszás és úszásoktatás feltételeinek megteremtése a fürdıben ( fürdı fejlesztéssel 

összhangban )  
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- A városi sportalap megtartása és összegének növelése folyamatosan, elsısorban a 
Gárdonyi VSC és Dinnyés labdarúgó csapatainak, valamint az Agárdi Teniszklub 
támogatása, mőködési feltételeinek javítása és fejlesztése 

- Újabb jó minıségő füves pálya kialakítása a gyermek labdarúgás számára   
- Öltözı építés a Parkerdıben a labdarúgó és tenisz szakosztálynak ( önerı + pályázat )  
- Fittnesz fejlesztések a Parkerdıben ( magánbefektetı + pályázat ) 
- Városi sporthorgásznap ( Horgász bemutató, verseny, és kiállítás )  

 
„Intelligens” (e-) szolgáltatások fejlesztése 
 
Az Önkormányzatnál 2007 – 2010 között az alábbi feladatokat kell megoldani: 

- az Okmányirodában 2008-tól be kell vezetni, majd folyamatosan bıvíteni a lakossági  
internetes ügyintézés lehetıségeit, csökkenteni kell a várakozási idıt 

- folyamatosan bıvíteni kell Gárdony informatikai infrastruktúráját, támogatni kell  
városi WiFi hot spot helyek létrehozását, Internet kávézók elterjedését.  

- bıvítésre kerül a nyilvános elérhetıségő Internet pontok száma, elsı helyen 
 kihasználva a városi könyvtárhálózat lehetıségeit 

- a városi portál fejlesztésében elsı sorban az adattartalom továbbfejlesztésére  
koncentrálunk  

- elıreláthatólag 2008-tól be kell vezetni az önkormányzati helyi adókra vonatkozóan  
az elektronikus adóbevallást 

 
Közszolgáltatások fejlesztése  
 
A 2006 – 2010 idıszak egyik legfontosabb feladata a közszolgáltatások modernizációja. Az 
EU-s csatlakozással az önkormányzati munkát új követelményeknek megfelelıen, új 
tartalommal és új szereplık igényeinek megfelelıen kell végezni. Szemléletváltásra van 
szükség, az eddigi igazgatási-ügyintézıi jellegő feladatellátásról át kell térni a szolgáltató 
jellegő feladatellátásra.  
Ennek megfelelıen a közszolgáltatások terén mindenek elıtt a közigazgatási és közbiztonsági 
téren kell elırehaladást elérni a következı 3-4 évben, az alábbi intézkedések megtételével:  
 
Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése  
 

- az elektronikus ügyintézés (e” önkormányzat ) kialakítása minden olyan területre,  
amely nem igényli kötelezıen a közvetlen ügyfél-ügyintézı kapcsolatot 

- ügyintézési idı csökkentése 
- információ, közösségi kapcsolatok és településmarketing fejlesztése, beleértve a 

minimum angol nyelven történı kommunikáció lehetıségének a biztosítását 
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A Hivatal munkájának a fejlesztése 
 

- szervezetfejlesztés, az EU kompatibilitás jegyében  
 
Közbiztonság növelése  
 

- térfigyelı kamerák elhelyezése a fokozottabb felügyelet alatt tartandó helyszíneken  
- a közterület felügyelet megerısítése  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-GAZDÁLKODÁSI HELYZETÉNEK 

VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2007 – 2010 KÖZÖTT 
 
Gazdálkodási alapelvnek kell tekinteni azt a törvényi szabályozást, mely szerint: az 
önkormányzat köteles gondoskodni a helyi közszolgáltatásokról a lakossági igényekhez 
igazodva, anyagi lehetıségeitıl függıen különbözı módon és mértékben, saját hatáskörben, 
vagy önálló szervezetek, esetenként vállalkozások bevonásával. Vizsgálni kell a nem kötelezı 
feladatok esetében – a teljes ráfordítás ismeretében – a megvalósítás lehetséges módozatait, 
kiválasztva azokból a legkedvezıbb megoldásokat.  
A ciklus során legfıbb gazdálkodási elv kell legyen a pénzügyi egyensúly folyamatos 
biztosítása az elérhetı legtöbb forrás bevonása mellett, melyhez elengedhetetlen a változó 
körülményekhez igazodó gyors és rugalmas reagálás.  
 
Törekedni kell a hatékony gazdálkodásra, ezen belül:  
 

- folyamatosan vizsgálni kell a bevételek növelésének lehetıségét, s a felhasználás  
minden területén keresni kell a költségtakarékos megoldásokat,  
fel kell tárni az intézmények és a Hivatal valamint a városi tulajdonú cégek  
mőködésében rejlı tartalékokat, 

- a pénzügyi egyensúly biztosítását mérsékelt eladósodás mellett kell elérni, 
- az uniós fejlesztési forrásokhoz jutás esélyének növeléséhez fokozni kell a pályázati 

önerı képességet, 
- a bevételek növelése, illetve a kiadások csökkentése érdekében erısíteni kell az 

érdekeltségi elemeket,  
- pénzügyi informatikai rendszerek bevezetésével is elı kell segíteni a pénzeszközök 

hatékony és takarékos felhasználást, 
- minden új beruházás vagy intézmény esetében ki kell dolgozni a mőködtetési 

költségek hatását a következı évek költségvetésére. 
 
Az önkormányzat bevételeinek várható alakulása  
 
Gárdony önkormányzatának várhatóan beérkezı bevételei a 2006 – 2010 idıszakban a 
korábbi évek tendenciájától lényegesen nem térnek el. Új elemként jelentkezik azonban az 
EU-s csatlakozással megnyíló lehetıség külsı fejlesztési források bevonására.  Kiemelten 
fontos feladat ezeknek a lehetıségeknek a maximális kiaknázása, amihez mindenek elıtt az 
önkormányzat „saját erı” képességét kell növelni.  
 
Külsı forrásként figyelembe vehetı tételek:  
 

- a város körzetében megvalósuló kormányzati fejlesztések,  
- a területfejlesztési alapok ( országos és helyi regionális alapok )  
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- pályázati alapok,  
- európai uniós programok forrásai,  
- a városban és a megyében mőködı decentralizált szervek és képviseleti szervezetek 

fejlesztési forrásai,  
- a gazdasági szereplık ilyen célra mozgósítható forrásai, 

 
A Nemzeti Fejlesztési Terv EU-s csatlakozással megnyíló finanszírozása jelentheti az egyik 
legnagyobb lehetıséget külsı források bevonására.  
 
Lényeges, hogy az Önkormányzat ne csak saját feladatai ellátására vegye igénybe ezeket a 
lehetıségeket. Egyre nagyobb mértékben jelennek meg olyan – a gazdaságfejlesztést kísérı – 
feladatok, melyeket a gazdaság szereplıi az Önkormányzattal együttmőködve szeretnének 
megoldani. Több „külsı forrás” felhasználhatóságának alapkritériuma az addicionalitás és a 
multiplikáció, vagyis a saját források megléte és a hatássokszorozódás. Mindkét kritérium 
feltételezi a források koncentrációját, és a szereplık közötti jó együttmőködést. Ez az 
egyeztetési, harmonizációs munkát, ezt a „forrás-koordinációt” az Önkormányzatnak fel kell 
vállalni.  
 
Összességében az önkormányzat a fejlesztés döntı pénzügyi feltételeit a 2010 végéig tartó 
idıszakban egyrészt a már 2007-ben biztosított pénzügyi forrásokkal, másrészt a külsı 
pályázatokon elnyerhetı forrásokkal és az ezekhez szükséges saját erı- hányadának 
biztosításával teremti meg. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
  
 
  


