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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a
képviselő-testületnek  hosszú  távú  fejlesztési  elképzeléseit  egy  gazdasági  programban,
fejlesztési  tervben  kell  rögzíteni,  melynek  elkészítéséért  a  helyi  önkormányzat  felelős.  A
gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra kell szólnia. 

A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket
és  feladatokat,  amelyek a helyi  önkormányzat  költségvetési  lehetőségeivel  összhangban,  a
helyi  társadalmi,  környezeti  és  gazdasági  adottságok  átfogó  figyelembevételével  a  helyi
önkormányzat  által  nyújtandó  feladatok  biztosítását,  színvonalának  javítását  szolgálják.  A
gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban -
tartalmazza,  különösen:  az  egyes  közszolgáltatások  biztosítására,  színvonalának  javítására
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

A gazdasági  programot,  fejlesztési  tervet  a  képviselő-testület  az alakuló ülését  követő hat
hónapon  belül  fogadja  el.  Ha  a  meglévő  gazdasági  program,  fejlesztési  terv  az  előző
ciklusidőn túlnyúló,  úgy azt  az  újonnan megválasztott  képviselő-testület  az alakuló ülését
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni
vagy módosítani.

Jövőkép, célok

Várpalota  a  jelenlegi  időszakban  a  2008-2017  évek  távlatára  kidolgozott  stratégiai
programban meghatározott célok és feladatok mentén szervezi meg tevékenységét. 

A  város  fejlesztési  politikáját  Magyarország  Európai  Uniós  csatlakozásából  adódó  új
feltételek és követelmények jegyében kell a 2014-2020 stratégiai tervezési és programozási
ciklushoz 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
középtávú településfejlesztési stratégiai programja, valamint a kidolgozás alatt lévő Integrált
Településfejlesztési  Stratégia  a  megfelelő  alapdokumentum  a  program  vezérelt
városfejlesztési gyakorlat megalapozására. 

A saját erő és közreműködés biztosítása:

Az elérhető  támogatások  önmagukban  nem nyújtanak  teljes  fedezet  a  fejlesztésekhez,  az
egyes projektek jellegéből adódóan 20-50 % saját erőt az önkormányzatnak kell előteremteni,
a  mindenkori  költségvetésének  figyelembe  vételével.  A ciklus  egyik  legfontosabb  feladta
ennek a saját erőnek a maximalizálása.

Partnerség:

A megvalósítandó  fejlesztések  minél  szélesebb  társadalmi  összefogáson  alapulnak,  annál
nagyobb a támogatottságuk valószínűsége és nagysága. Az önkormányzatnak elemi érdeke,
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hogy a legszélesebb társadalmi elfogadottságú és a városon kívüli térség számára is fontos
fejlesztéseket tervezzen és valósítson meg.

Koncentráció:

A  középtávú  gazdasági  program  megvalósításában  folyamatosan  a  legfontosabb,  a
legnagyobb hatású programokra kell koncentrálni. Prioritások mentén kell és lehet csak előre
haladni, az idő és pénzügyi források optimalizálása érdekében.

A jövőképhez  kapcsolódó  és  egyben  ezt  meghatározó  alapcél,  a  város  fenntartható
fejlődésének a biztosítása, a város életminősége javításának az elsődlegessége mellett.

A fenti célok mindenekelőtt a város versenyképessége minőségi dimenzióinak a fejlesztésével
érhetőek el,  amiből egyenesen következik, hogy a 2015-2020. években elérendő közvetlen
cél: a jelentős előrehaladás elérése ezen a területen. Ennek a stratégiai célnak kell alárendelni
az elérendő szakasz-eredményeket.

A  cél  elérése  érdekében  a  2015-2020  időtávlatban  az  önkormányzat  kiemelten  három
célterületre koncentráltan kell, hogy megszervezze tevékenységét:

 Versenyképesség növelése.
 Infrastruktúra fejlesztése.
 Az épített környezet műszaki és esztétikai értéknövelése

A kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődés gazdasági alapjainak a megerősítése

A versenyképesség növelése

Gazdaságfejlesztés

A gazdasági integráció elmélyítése

A kis- és közepes vállalkozások megerősítése

 Az  önkormányzat  a  befektetőkkel  való  tárgyalásai  során  együttműködve
vállalkozások  menedzsereivel,  kiemelten  mutassa  be  a  meglevő  integrációs
lehetőségeket.

 Partneri összefogással elő kell segíteni a helyi vállalkozások fejlődését.
 Az  önkormányzati  beruházások  kiírásánál  a  helyi  vállalkozókat  széles  körben

értesítjük  a  lehetőségekről.  Továbbra  is  működtetjük  a  jól  bevált  „Minősített
beszállítók” intézményét.

Gazdasági szolgáltatások fejlesztése

 Fel kell mérni a város gazdasági fejlesztését érintő infrastrukturális adottságokat, a
meglévő  közlekedési  és  közmű  kapacitásokat,  valamint  a  fejlesztési  területek
irányába mutató szükséges közműfejlesztések mértékét.
A  vizsgálat  eredményeiről  és  a  kapott  javaslatokról  készülő  dokumentációt
sokszorosított  példányban  fel  kell  használni  a  fejlesztési  lehetőségeket  kereső
vállalkozások tájékoztatására.
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  A  potenciális  külföldi  befektetők  számára  nyújtható  komplex  szolgáltatások
érdekében  a  város  honlapját  fejleszteni  kell  oly  módon,  hogy  a  magyar  mellett
angolul és németül is megismerhető legyen minden kiemelt információ, amely egy
befektetői döntéshez szükséges.

 A város ipari fejlesztése során a jelenleg is ipari övezetbe tartozó területek fejlesztését
kell  támogatni,  ezért  elsőbbséget élvez az Várpalota Ipari  Park,  valamint az azzal
szemben,  a  8-as  számú  főközlekedési  úttól  délre,  a  közigazgatási  határ  és  a
Nádasdladány felé vezető összekötő út között lévő, zöldmezős terület.

Szolgáltatási szektor fejlesztése

Kereskedelemfejlesztés

 Ösztönözzük a vendéglátóhelyek nyári kitelepülését a belvárosban.
 Támogatjuk  a  belvárosi  kereskedelmi  egységek,  városképi  szempontból  egységes

portálfelújítását.
 Ösztönözni kell a kis- és középvállalkozások szakmai, marketing továbbképzését,

Az idegenforgalmi vonzerő növelése, turizmusfejlesztés

 Fel  kell  tárni  azokat  az  idegenforgalmat  növelő  lehetőségeket,  amelyek  kis-  és
középvállalkozói  megvalósításban  növelik  a  város  turisztikai  vonzerejét  és  újabb
munkahelyeket teremtenek.

 Támogatni kell azokat a vállalkozásokat, amelyek akár a kultúra vagy a sport, illetve a
szabadidő egyéb aktív  eltöltésére  alkalmas,  idegenforgalmi  vonzerővel  rendelkező
beruházások megvalósítását tervezik.

 Fel  kell  tárni  azokat  az elfeledett  városi  tradíciókat,  amelyek újraélesztésével  és a
települések  közötti,  valamint  a  külföldi  kapcsolatok  fejlesztésével  újabb  városi
rendezvények megteremtéséhez vezethetnek.

 Tovább  kell  fejleszteni  a  városi  és  a  környező  településeket  összekötő  kerékpárút
hálózatot. A települések közötti kerékpár-közlekedési kapcsolat javulása, az országos
kerékpár-turizmus  fejlesztésében  való  részévétel  az  idegenforgalmi  létesítmények
éves forgalmának növekedését eredményezheti.

 A város idegenforgalmi értékeit és rendezvényeit bemutató színvonalas kiadványokat
kell kiadni minden évben a turisták jobb tájékoztatása érdekében.

 Várpalota  országos  ismertségének  a  növelése  érdekében  támogatni  kell  azokat  a
vállalkozásokat,  amelyek  részt  vesznek  az  „Utazás  kiállításon”  abban  az  esetben,
amennyiben a városi rendezvényeket is bemutatják. Ezen feladatok során szorosan
együtt kell működni a THURY-VÁR Nonprofit Kft.-vel. 

4



Infrastruktúra fejlesztése

A város logisztikai értékének a növelése

Közlekedési kapcsolatok fejlesztése

 Az iparterület  fejlesztése érdekében kezdeményezni  kell  az  inotai  iparterület  és  az
átépülő  8-as  számú  főközlekedési  út,  külön  szintű  közlekedési  műtárgyának
megépítését.

 Meg kell teremteni a városrészek közötti teljes értékű közúti, gyalogos és kerékpáros
közlekedés  feltételeit,  különös  figyelemmel  a  központi  belterület,  Inota  és  a
Készenléti lakótelep viszonylatában. 

Környezetvédelem, környezetfejlesztés

Áttérés a fenntartható tájgazdálkodásra

 Támogatni  kell  a  szabad  területek  fedettségi  arányának  növelését  (parkosítás
kedvezményes áru kertészeti anyagok rendelkezésre bocsátásával).

 Környezeti és természeti értékek védelme a helyi agrártermelésben nagyobb figyelmet
kell, hogy kapjon.

 Támogatni  kell  az  ökológiai  módszerek  és  előírások  alkalmazását  a  helyi
növénytermesztésben  és  az  állattenyésztésben  (vízbázis  védelem,  valamint  a
belvízveszélyes területeken történő ártéri hasznosítás).

Zöldterület fejlesztés
 

 El kell végezni a sérült területek helyreállítását, meg kell szüntetni az illegális szemét-
lerakóhelyeket.

 A  zöldfelület-felújítási  program  első  lépéseként  el  kell  készíteni  a  8-as  számú
főközlekedési  út  kiváltásra  kerülő  városi  szakasza  két  oldalán  lévő  elhanyagolt
zöldterületek, valamint a köztemető déli határán fekvő zöldterület rehabilitációját.

 A felszíni  vízfolyások  mentén  a  parti  sávok  rendezését  el  kell  végezni.  Különös
tekintettel a „Köves” árok déli és az Inota-patak káposztáskerti szakaszára.

 Közparkok fejlesztése.
 Folytatni kell a városi virág és zöldfelületek fejlesztését, bővíteni kell a kihelyezett,

mobil virágtartók számát.

Az épített környezet értéknövelése

Településrendezés
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 El kell készíteni a város településrendezési eszközeinek időszerű felülvizsgálatát. A
vizsgálat  során  pontosítani  kell  a  szabályozási  igényeket,  az  időközben  felmerült
kéréseket.

 A felülvizsgálat során ki kell alakítani:
 A városközpont közösségi és idegenforgalmi funkcióit és az ezeket biztosító

közösségi tereket.
 Létre  kell  hozni  -  a  város  szövetében  elkülönített  -  sport  és  szabadidős,

gazdasági és kereskedelmi, valamint az ipari fejlesztési területeket.
 A  lakóterületi  fejlesztés  színtere  elsősorban  a  meglévő  lakóterületek

tömbbelsőinek fejlesztése, valamint a szükséges tömb-rehabilitációk. 
  Vizsgálatot  kell  végezni  a  Készenléti  lakótelep  lakóterületének  rehabilitációs

lehetőségeiről, valamint belső közlekedési és infrastrukturális adottságairól.
   

A városi élet minőségének a javítása

 Tovább kell folytatni a városi közlekedési felületek megkezdett fejújítását. Mindent
meg  kell  tenni  annak  érdekében,  hogy  a  hibás  járdák  és  útszakaszok  szükséges
javítását minél több helyen el tudjuk végezni.

 Meg kell oldani a Kismező, Loncsos és a Készenléti lakótelep városrészek krónikussá
vált  felszíni  csapadékelvezetési  gondjait.  Ennek  érdekében  ki  kell  használni  az
elérhető pályázati lehetőségeket.

 Ismételt  meghirdetése  esetén  továbbra  is  részt  kell  vállalni  az  iparosított
technológiával  épült  épületek  felújítási  programjában  és  a  lehetőségekhez  mérten
ösztönözni és támogatni kell pályázatok benyújtását.

 Tovább  kell  folytatni  a  közvilágítási  hálózat  bővítését  és  korszerűsítését,  különös
tekintettel a korszerű energiatakarékos műszaki megoldásokra.

 A város  ünnepi  hangulata  továbbemelése  érdekében  tovább  bővítjük  a  karácsonyi
díszvilágítást.

 Folytatnunk  kell  az  intézményi  épületek  megkezdett  felújítását,  korszerűsítését,
minden esetben szem előtt tartva a fokozott energia megtakarítás lehetőségeit.

 Folytatni  kell  a  térfigyelő  rendszer  kiépítését  és  biztosítani  kell  az  eredményes
működésének a feltételeit.

 Gondoskodni kell az inotai Idősek otthona épülete beruházásának folytatásáról és a
létesítmény megfelelő hasznosításáról.

 El kell végezni az Alsóvárosi köztemetőben lévő ravatalozó rehabilitációját és a város
rangjának, valamint a kegyeleti és a lakossági igényeknek megfelelő létesítményt kell
létre hozni.

 Továbbra  is  támogatni  szükséges  a  városi  rendezvényeket  és  a  civil  szervezetek
működését.

Társadalmi szolgáltatások fejlesztése

 A  városi  fiatalok  képzésének  támogatása  érdekében  tovább  kell  szélesíteni  a
középiskolai ösztöndíj rendszert.
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 Biztosítani  kell,  hogy  jövőben  a  felsőoktatásban  kiemelkedő  teljesítményt  nyújtó
várpalotai  tanulók is  részesülhessenek támogatásban,  elősegítve  azt,  hogy a város
érdekében kamatoztathassák tehetségüket.

 A duális képzési program, valamint a szakoktatás támogatása során elő kell segíteni a
helyi vállalkozói igények és szakoktatói szervezetek koordinációját.

 Az egyre szélesebb körű kommunikáció és a városi innováció fejlődése érdekében a
város központjában létre kell hozni egy mindenki számára ingyenesen elérhető WiFi
hálózatot.

 Folytatni kell a kreatív családi időtöltést biztosító közösségi terek és szolgáltatások
szintereinek építését.

 Ennek során új, minden biztonsági előírásnak megfelelő játszótereket építünk,
és tágabb keretet biztosítunk a régi játszótéri eszközök cseréjére.

 A sportolni vágyó fiatalok számára létre kell hozni egy megfelelő biztonsági
színvonalú ügyességi kerékpár pályát.

Várpalota, 2015. április 23.

Talabér Márta        dr. Ignácz Anita Éva
                        polgármester        jegyző
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