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BEVEZETÉS
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt
meghaladó időszakra szólhat. A gazdasági stratégia elkészítésének célja, hogy az
önkormányzat közgyűlése egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a
fejlesztések egy hosszú távú stratégia alapján a település fejlődését szolgálják, a városban
élők, a vállalkozások, a civil szféra és az intézmények érdekében.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei, térségi
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A képviselő-testület a jelen fejlesztési programban meghatározottakat figyelembe veszi
minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére
vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és
összeállítása során.
A gazdasági programban említett célkitűzések eléréséhez a közgyűlésnek figyelembe kell
vennie egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítását, másrészről a szükséges
anyagi források megteremtését.
A képviselő-testület törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
feladatokat lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával
valósítsa meg.
A gazdasági stratégia feladata számba venni a település kiinduló adottságait, valamint
azokat a folyamatokat, amelyek a következő időszakban meghatározhatják a helyi gazdaság
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mozgásterét, valamint ehhez képest rögzíteni a város által reálisan kitűzhető és kitűzendő
célokat, követendő irányokat.
Az előttünk álló uniós pályázati ciklushoz alkalmazkodva a kormány egy, az előzőeknél
lényegesen „vidékbarátabb” és a gazdaságfejlesztésre, ezzel együtt a munkahelyteremtésre
fókuszáló rendező elv szerint osztja el a rendelkezésre álló forrásokat és teremt pályázati
lehetőségeket. Városunk tudatosan készül erre az időszakra.
Az Európai Uniós források tervezett operatív programjai közül a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fejlesztési lehetőségei célozzák elsősorban az
önkormányzatokat.
A Kormány 1702/2014. (XII.3.) határozatának 3. melléklete szerint Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának közvetlen tervezési jogkörében készülő TOP fejlesztési
programok forrása 6,86 Mrd Ft.
A TOP 1-5. prioritása a megyéknek, a 6. prioritása a megyei jogú városoknak került
meghatározásra.
A 6. prioritás kilenc intézkedést takar, melyek a következők: gazdaságfejlesztés;
családbarát,

munkába

gazdaságélénkítő

és

állást

segítő

intézmények,

népességmegtartó

közszolgáltatások

városfejlesztés;

fejlesztése;

fenntartható

városi

közlekedésfejlesztés; önkormányzatok energia hatékonyságának és a megújuló energia
felhasználás arányának növelése; városi közszolgáltatások fejlesztése; leromlott városi
területek rehabilitációja; gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztés és a
társadalmi kohéziót célzó helyi programok.
Az önkormányzat Integrált Területi Programot készített a TOP optimális forrás
felhasználásának érdekében.
Az új önkormányzati törvény és az intézményrendszer folyamatos átalakulása miatt új – sok
esetben teljesen új – feladatok ellátásáról kell gondoskodnia az önkormányzatnak, míg más
területek teljesen állami irányítás alá kerültek. A feladatellátás átszervezéséből adódó teher
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a tényleges „alkotó” munkavégzéstől vont el forrásokat. Bízunk abban, hogy a következő
évben sikerül megerősíteni azt az egymásra épülő, átlátható, kiszámítható rendszert,
melyben az önkormányzat – feladatának megfelelően – a település működésére és
fejlesztésére még intenzívebben tud koncentrálni.
A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek
számbavétele.
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl.
állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
 a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
 az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
 a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

1. A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
A város fejlődése, versenyképességének megőrzése és az itt lakók megfelelő
életkörülményeinek és munkalehetőségének biztosítása érdekében szükséges a város
működésének,

gazdaságának,

termelő-infrastruktúrájának

hatékonyság-elvű fejlesztése. Azt

és

(köz)szolgáltatásainak

kívánjuk elérni, hogy a gazdasági potenciál

növekedésével, a térségi szerepkör erősödésével párhuzamosan Szekszárd élhető,
környezeti szempontból magas minőségű, a lakosság és a turisták számára egyaránt vonzó
hely maradjon, és a jövőben ez a vonzerő növekedjen. A közelmúltban bekövetkezett
jogszabályi változások, kormányzati intézkedések is jelentős hatással voltak az
önkormányzatok, így Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata működési kereteire,
feladataira, finanszírozási helyzetére, vagyonára. E változások kiemelten aktuálissá és
szükségessé tették az elmúlt ciklusban készült gazdasági program felülvizsgálatát.
Megváltozott

az

önkormányzat

finanszírozása:

a

normatív

finanszírozást

feladatfinanszírozás váltotta fel, csökkent a visszaosztott központi adók mértéke, egyes
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kötelezően ellátandó feladatokhoz az önkormányzat már nem kap központi forrást (pl.
iskolaüzemeltetés), és hitelfelvételi korlát is felállításra került.
Mindezen

tényezők

figyelembe

vételével

azokat

az

intézkedéscsoportokat

kell

összegyűjteni, amelyek közvetlen hatást gyakorolhatnak a helyi gazdaság jövedelemtermelő
képességére, a húzóágazatok megtelepedésére és fejlődésére. Az intézkedéscsoportok célja
a vállalkozási környezet javítása, elsősorban az infrastruktúra fejlesztése révén. A város
versenyképességének, jövőbeni prosperitásának fontos elemei a gazdaság, ezen belül
különösen a turizmus alapinfrastruktúrájának fejlesztése és a befektetés-ösztönzés.

Intézkedéscsoportok
Az infrastruktúra fejlesztése
Az intézkedéscsoport célja a meglévők mellett olyan övezetek kijelölése és fejlesztése,
amelyek elősegíthetik a helyi kis- és közepes vállalkozások fejlődését, valamint
perspektivikus iparágak (pl. logisztika, élelmiszeripar) és új vállalkozások megtelepedését
is szolgálják.
Az önkormányzat irányításával és részvételével a városban működő vállalkozásokkal
közösen, valamint kormányzati segítséggel az Ipari Parkban munkahelyteremtő
beruházásokat kívánunk megvalósítani.

Ipari övezetek fejlesztése
Az elmúlt években a helyi gazdaság szereplőivel kialakított együttműködésre építve
fejlesztjük az ipari területeket, bővítjük ezek körét és területét. Feladatunk, hogy a helyi és a
térségi sajátosságokat kihasználva minél több pályázaton induljunk szem előtt tartva, hogy
a megnyert fejlesztések rövid időn belül önfenntartóak legyenek, azaz a városnak saját
bevételeiből ezek fenntartására ne – vagy csak minimális mértékben – kelljen költenie.
A fejlesztésekbe bekapcsolunk minden megszerezhető forrást (állami támogatást,
pályázatokat, saját erőt). A rendelkezésre álló lehetőségek, a kormányzati támogatás,
valamint más településekkel történő együttműködés segítségével valósítjuk meg a
fejlesztéseket.
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Ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés útján tudjuk tartani a várost, úgy kell
berendezkednünk, hogy az működőképes maradjon, és a fejlesztési lehetőségeknek is
meglegyenek forrásai.

Turizmusfejlesztés
Szekszárd gazdasági fejlődésének egyik kitörési pontja a turizmus. A turizmus terén
megfelelő beruházások, programok végrehajtásával, a látnivalók és programok körének
kiszélesítésével, új turisztikai szolgáltatások megteremtésével bővíteni szükséges a
célcsoportok körét.
Szekszárd neve egybeforrt a borral, a borvidékkel, mely turisztikai szempontból is nagy
lehetőség, de önmagában nem elegendő.
A turisták számának és a tartózkodási idő növelése - mint turisztikai célok – elérése
érdekében a meglévő adottságokra építve szélesíteni szükséges a turisztikai kínálatot.
Fontosnak tartjuk egy komplex turisztikai csomag létrehozását a következő elemekkel:
 150 szobás 4 csillagos szálloda a belvárosban a konferenciaturizmushoz
kapcsolódóan,
 ökoturisztikai központ, kalandpark létrehozása,
 dunai kikötő megépítése,
 kisvasút nyomvonalának kiegészítése, a kikötő összekötése a várossal,
 kerékpárút kiépítése a Gemenci erdőhöz, illetve a Sió-csatornához,
 fedett élményfürdő megvalósítása.
A turizmus fejlesztésének kiemelt területe a sportturizmus fejlesztése, amely egy komplex
sportturisztikai és edzőközpont létrejöttét eredményezi. A fejlesztés célja a meglévő
lehetőségek körének szélesítésével komplex edzőközpont létrehozása, a meglévő
infrastruktúra kibővítése uszodával, szállással, jégcsarnokkal, teniszcsarnokkal. A
fejlesztéssel új célcsoportok (sportolók és családtagjaik) számára tehetjük vonzóvá
városunkat.
A turisztikai fejlesztések másik fő iránya a vízi turizmus fejlesztése, amelynek során az a
célunk, hogy csatlakozzunk a Sió, mint vízi turisztikai projekthez és a kerékpárúthoz.
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Az infrastrukturális fejlesztések keretében biztosítani kell a város kerékpárral való
átjárhatóságát észak-déli irányban, valamint a Sió-menti kistérségi, megyei, továbbá az
országos kerékpárút hálózathoz való csatlakozást.

Szekszárdi Turisztikai Kft. átalakítása
Szekszárd turizmus-fejlesztésében komoly előrelépést jelenthet a meglévő gazdasági
szervezet átalakítása, melynek célja a városba érkező vendégek számának növelése és új
szolgáltatások bevezetésével azok magasabb szintű kiszolgálása.
A 2007 szeptemberében létrehozott Szekszárdi Turisztikai Kft-t a hatékonyabb működés és
a pályázati lehetőségek jobb kihasználása érdekében nonprofit társasággá kívánjuk
átalakítani. A tulajdonosi körbe célszerű bevonni a megalakított egyesületet és a városban,
valamint a kistérségben, az ágazatban érdekelt, illetve tevékenykedni szándékozó gazdasági
társaságokat.
A társaság célja továbbra is az, hogy a helyi program- és szálláshelykínálat összefogásával,
új programok és rendezvények létrehozásában közreműködve, az eddigieknél több vendég
számára tegye vonzóvá Szekszárdot és a kistérséget. A Szekszárdi Turisztikai Kft. keretei
között talált új otthonra a színvonalas tájékoztatást biztosító helyi Tourinform iroda.
Egyre többen választják néhány napos programként egy-egy borvidék felfedezését. A város
adottságai ezen a téren jók: a borászok közül egyre többen készülnek fel vendégfogadásra,
ám ezek a szolgáltatások egymástól elszigetelten működnek. A kölcsönhatások erősítésében
és a koordinációban nagy szerep hárul a város társaságára. A kft. feladatai között szerepel,
hogy a megújuló testvérvárosi kapcsolatokban rejlő turisztikai lehetőségeket minél jobban
kihasználja. Több partnertelepülés részéről felmerült ugyanis az igény, hogy szervezett
kereteket adjanak az eddigi egyéni utazásoknak.
Ugyancsak fontos, hogy a vállalkozás aktív szerepet játsszon a városi rendezvények
szervezésében, színvonalas lebonyolításában, és új rendezvények létrehozásával további
lehetőségeket teremtsen a városban eltöltött vendégéjszakák számának növelésére. A
tevékenységek és lehetőségek között kiemelt szerepet kap, hogy az iroda egyben üzletként
is működik, ahol a városhoz és környékéhez köthető ajándéktárgyak, népművészeti
termékek, képeslapok és könyvek vásárolhatók, de megtalálhatóak a szekszárdi termelők
borai is.
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A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel közösen kiemelt feladat a Garay étterem turisztikai és
egyéb célú hasznosítása, figyelembe véve városunk és a környék hagyományait: szekszárdi
borok és tájjellegű ételek kínálatával.
Az elkövetkező időszak kiemelt feladata a TDM pályázaton való sikeres részvétel és ezáltal
a turisztikai terület szervezettségének növelése, infrastrukturális hátterének fejlesztése.

Borturizmus
A város eddig is támogatta a helyi gazdaság meghatározó ágazatának fejlődését. Létrejöttek
azok a szervezetek (Borvidék Nkft., Hegyközség, Borászok Céhe), amelyek összefogják az
ágazat szereplőit és koordinálják a borhoz kapcsolódó programokat. Új színfoltot jelentett a
kínálatban a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. keretében kialakított Garay Élménypince a
történelmi belvárosban. Az attrakció kiválóan segíti és egészíti ki a borturizmus kínálatát és
újszerű módon ismerteti meg a látogatókat a borkészítés hagyományaival, az „értő”
borfogyasztással, a borvidék értékeivel. A kiállítás és a választék bemutatja a Szekszárdi
Borvidék kínálatát egy helyszínen, interaktív módszerekkel és modern informatikai
eszközökkel, a fiatalok számára is élvezhető módon. Az önkormányzat ösztönözni és
támogatni fogja a helyi borászatok fejlesztéseit a jövőben is.
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Ökocentrum és interaktív tematikus park
A város jelen pillanatban nem képes egy hétvégénél tovább a térségben tartani és tartalmas
programmal szolgálni az idelátogatóknak. Ezért is fontos, hogy a turisztikai kínálatot a bor
mellett új tartalmakkal egészítsük ki. Ilyen látványosság lehet például a Gemenci erdőben,
Európa legnagyobb ártéri erdejében tervezett ökoturisztikai centrum. Új koncepció
kialakítása szükséges az ökocentrum vonatkozásában mind a partnerek körét, mind a
fejlesztés koncepcióját illetően.

Rendezvény- és konferenciaturizmus fejlesztése
Szekszárdon

nagy

hagyományai

vannak

a

kulturális

fesztiváloknak

és

sportrendezvényeknek. Ezen a területen a legfontosabb célkitűzés a meglévő rendezvények
körének szélesítése, zenei, film, színházfesztiváli kínálattal történő kiegészítése.
Erre a megvalósított városrehabilitációs projektnek, valamint az Agóra-program keretében
végrehajtott fejlesztésnek köszönhetően megfelelő minőségű és kapacitású közösségi terek
állnak rendelkezésre. A konferenciaturizmus új vendégkört hoz a városba, amihez
elengedhetetlen a szálláskapacitás növelése.

Szálláskapacitás fejlesztése
Régi probléma a városban a minőségi szálláshelyek hiánya. 2014-ben került átadásra a
HOTEL Merops Mészáros négy csillagos szálloda, amely a Szekszárdon működő gazdasági
társaságok üzleti partnereik vendégül látásakor, vagy konferenciák szervezésekor már
alternatívát jelent a színvonalas szolgáltatások terén. Azonban rendkívül fontos további
szálláshely-kapacitás teremtése a városban, és magánbefektető (szállodalánc) által
megépített és üzemeltetett, legalább négy csillagos hotel megvalósulásának elősegítése.
.
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Befektetés-ösztönzés
Annak érdekében, hogy az ipari területek tervezett fejlesztései elősegítsék új vállalkozások,
befektetők megtelepedését Szekszárdon, hangsúlyt fektetünk a befektetés-ösztönzésre is.
Fontos egyrészt a befektetői kedv felélénkítése, másrészt naprakész és megfelelő mélységű
információkkal ellátva ösztönözni a befektetni szándékozókat.

Innovatív tevékenység támogatása
A városnak módot kell találnia az innováció, a vállalkozói K+F tevékenység ösztönzésére,
hogy a foglalkoztatási szerkezetben minél nagyobb arányt képviseljen a magasan kvalifikált
munkaerő.
Ennek eszköze lehet az azonos ipari szegmensben működő helyi vállalkozások hálózatszerű
fejlesztésének motiválása versenyképességük növekedésének érdekében, illetve az állami és
európai uniós támogatások városi és regionális gazdasági prioritások szerinti elosztása a
források összehangolt felhasználásának orientálásával.

Befektetés-marketing működtetése
„Szekszárd, a fejlődő város” program keretében, és megfelelő marketingtevékenységgel ki
kell használni a megépült M6 autópálya és a dunai Szent László híd nyújtotta logisztikai
lehetőségeket.
A befektetés-ösztönző programot a gazdasági élet szereplőinek minél szélesebb körében
népszerűsítjük, élve a befektetői fórumok, az írott és elektronikus média kínálta
lehetőségekkel.
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2. FOGLAKOZTATÁS- ÉS HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS
Az önkormányzat mindenekelőtt az általa fenntartott oktatási intézményekben folyó
minőségi munkát tudja befolyásolni, ugyanakkor aktív szerepet játszhat a minőségi
munkaerő letelepedésének segítésében is. A gazdasági élet szereplőivel való intenzív
kapcsolat elősegítheti a képzési irányoknak a piaci igények szerinti meghatározását is.
Fontos és kiemelt feladat az atomerőmű bővítésre való felkészülés. Ennek jegyében
felmérjük a rendelkezésre álló területeket és meghatározzuk azok szerepét a programban.
Kiemelten kell foglalkozunk a szükséges lakásállomány biztosításával, a lakásépítési
helyszínek

kijelölésével.

Továbbá

felkészítjük

és

szükség

szerint

bővítjük

az

intézményrendszert (elsősorban az óvodai és iskolai férőhelyek tekintetében) az ide érkező
gyermekek fogadására.

Intézkedéscsoportok
Óvodafenntartás:

Az óvodai ellátás biztosítása továbbra is kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzat
önálló fenntartásában működő intézmények:
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten (a továbbiakban: 1. Számú Óvoda),
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda (a továbbiakban: Gyermeklánc Óvoda).
Az önkormányzat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás tagjaként
fenntartója az alábbi intézménynek: Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi
Napközi (a továbbiakban: 2. Számú Óvoda). Az intézmény fenntartói jogait a társulás
gyakorolja, az épületek tulajdonjogából eredő kötelezettségeket a tagtelepülések viselik.
A 2010-2014 közötti időszakban jelentős felújítások, beruházások történtek pályázati
támogatás segítségével (1. Számú Óvoda – csoportbővítés, orvosi és tornaszoba létesítése,
2. Számú Óvoda – tornaszoba létesítése, családi napközi létesítése, energetikai felújítás,
Gyermeklánc Óvoda – tornaszoba létesítése).
Az intézmények felújítása és korszerűsítése a következő években is feladat:

13

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2020

A Gyermeklánc Óvoda kapacitásbővítése – a gyermeklétszámra tekintettel – a szőlőhegyi
épületben, tornaszoba létesítése 2 épületében, illetve energetikai korszerűsítés valamennyi
épületben, valamint további energetikai korszerűsítés az 1. Számú Óvoda esetében.
Valamennyi intézményben folyamatos feladat a működési feltételek teljes körű biztosítása
legalább az eddigi megszokott, vagy annál magasabb szinten.

Iskolaműködtetési feladatok:

Az önkormányzat jogszabály és saját vállalása alapján az alábbi általános és középiskolák
működtetését látja el:
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola,
Szekszárdi Baka István Általános Iskola,
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola,
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet,
Szekszárdi Garay János Gimnázium,
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola.
Az önkormányzat működteti továbbá a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi
Tagintézményét is.
Ezen intézmények esetében is folyamatos feladat a működőképesség biztosítása, a dologi
kiadások finanszírozása.
Infrastruktúra fejlesztésére sikeres pályázatok segítségével volt és van lehetőség
(könyvtárfejlesztés a Dienes Valéria Általános Iskolában, laborfejlesztés a Garay János
Gimnáziumban és az I. Béla Gimnáziumban).
Általánosságban elmondható, hogy javítani szükséges valamennyi épület fűtési, világítási
és csatornázási rendszerét.
Kiemelt feladat a közművelődési-közgyűjteményi intézmény rendszer fejlesztése,
fenntartható működtetése.
Ennek az intézményrendszernek teljes értékű elemei a 2013 augusztusában átadott, külsőleg
és belsőleg teljes egészében felújított, a XXI. század igényeit kielégítő Babits Mihály
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Kulturális Központ, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár.
Az intézményhálózat küldetése napjainkra sokkal átfogóbb lett, stratégiai célkitűzése a
társadalmi állapotok javítása, a helyi közérzet javítása, a közjó szolgálata és ezáltal jelentős
gazdasági hatással is rendelkezik.
A Babits Mihály Kulturális Központ, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum a sajátos eszközrendszereik segítségével járulnak hozzá a helyi
társadalmi állapotok javításához, az egyéni kulcskompetenciák és kisközösségek
tevékenységének fejlesztésén keresztül.
Babits Mihály Kulturális Központ:
A városban a felújított Babits Mihály Kulturális Központban végre nemzetközi léptékkel
mérve is megfelelő méretű és színvonalú konferencia és rendezvényteremmel
rendelkezünk, a mozi nagytermének multifunkciós teremmé történt átalakítása is megfelelő
megoldást jelent.
Kiemelt feladatunk az Agóra funkciók működéséhez szükséges feltételek biztosítása, a
Piactéri Közösségi Ház színvonalas programokkal való megtöltése és az ehhez szükséges
eszközbeszerzések feltételeinek megteremtése.
Wosinsky Mór Megyei Múzeum:
A múzeum intézményhálózatában folyamatosan bővülő, magas színvonalú munka folyik.
Jelentős fejlődés és a látogatói szám növekedése várható a központi épület pincéjében
található mintegy 6000 db műtárgy látogathatóvá tételével (Látványtár).
Az önkormányzat feladata a kiállítások intenzív, folyamatos nyitva tartásának biztosítása,
az épületek állagmegóvása, a raktározás fejlesztése.
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
A közművelődési – közgyűjteményi intézményi hálózaton belül a legégetőbb feladat a
rendkívül színes, gazdag és értékes közművelődési tevékenységet végző Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár tartalmi munkájához a korszerű épület biztosítása.
15
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Intézmények fűtési rendszerének felújítása
Fontos feladat az energiagazdálkodás teljes körű átvilágítása és optimalizálása az
önkormányzati ingatlanok esetében. A felméréssel áttekinthetőbb képet kapunk arról, hogy
hol szükséges változtatni. Cél a középületek fűtésének és világításának, valamint az épület
korszerűsítése a kiadások csökkentése érdekében.
A jelenlegi rendszerek a mai technikai színvonalhoz képest nagyrészt elavultak. Korszerű
berendezések alkalmazásával a fűtési költség intézményenként eltérő mértékben és módon,
de jelentősen csökkenthető.
Vállalkozás-intézmény kapcsolatrendszer erősítése
A szakmai képzéssel szemben támasztott egyik legfontosabb kritérium a „kibocsátás”
vállalkozói igényeknek való minél jobb megfelelése. A megfelelés számos tényezője közül
az intézkedés a minél szorosabb vállalkozás-intézmény kapcsolatra koncentrál. Az
Önkormányzat, mint intézményfenntartó vállalhat szerepet a kapcsolatok elmélyítésében.
Civil szerveződések
Szekszárd Megyei Jogú Város közművelődésének másik jelentős pillére a civil szervezetek
által végzett értékteremtő tevékenység.
Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi életének jelentős letéteményesei a civil
szervezetek, melyek közül 2015-re 160-an regisztráltak a Tolna Megyei Civil Információs
Centrumnál, ezek ténylegesen aktívan működő egyesületek, alapítványok és a regisztráció
által jogosultak önkormányzati támogatásra.
A közjó szolgálatában betöltött nélkülözhetetlen szerepük elismeréseként továbbra is
szükséges a Civil Keret pályázati lehetőségeinek biztosítása és indokolt esetben
együttműködési megállapodások megkötése egyes önkormányzati feladatok ellátására.
A Tolna Megyei Civil Információs Centrumnál regisztrált szervezetek 38%-a (ez a
legnagyobb arány) teljesít jelentős kulturális missziót, közülük 18 művészeti együttes Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedő Művészeti Együttesei – országos, illetve
16
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nemzetközi szinten is nem csak művészeti küldetést teljesít, hanem elismerésre méltó a
városmarketingben betöltött szerepük is. Lényeges eleme a költségvetésnek mind a
Kulturális Támogatás, mind a Kiemelkedő Művészeti Együttesek Támogatási Keretének
fenntartása.

Foglalkoztatás támogatása
Elsődleges cél a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése, valamint a magasan
kvalifikált munkavállalók hosszútávra szóló letelepedésének megkönnyítése Szekszárdon.

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

Az iparterületek fejlesztésével, alapinfrastruktúra kialakításával kívánja az önkormányzat a
várost vonzóvá tenni újabb munkahelyteremtő vállalkozások, befektetők számára. Meg kell
ragadni a megépült M6 autópálya és a teljes infrastruktúrával ellátott Ipari Park nyújtotta
lehetőségeket, amely a város számára területi elhelyezkedése révén logisztikai pozíciót
jelenthet.

Szakember letelepedést segítő program

„Szekszárd visszavár” program folytatásával a város célja, hogy visszatérésre ösztönözze a
városból elszármazott, képzett fiatalokat. A program elemei között szerepeltetni kell a
visszatéréshez szükséges munkalehetőségeket, lakáshoz jutás feltételeit és egyéb szabadidős
lehetőségeket.

Közmunkaprogram

Szekszárd maga is foglalkoztatóként kíván megjelenni a munkaerőpiacon, ezért minden
évben részt vesz a közfoglalkoztatási programban. A város évek óta a közfeladatok jelentős
részét (köztisztaság, utak járdák karbantartása, zöldfelület gondozás, csapadékelvezető
árkok tisztítása) ennek foglalkoztatási programok keretében látja el. A pályázati
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lehetőségeket maximálisan igyekszik kihasználni, hogy minél több bérpótló támogatásra
jogosult tudjon részt venni a foglalkoztatásban, tevékenységével fontos feladatokat tudjon
ellátni. A programok eredményeként eddig már 20 fő felvételre került a Polgármesteri
Hivatal állományába. Egy négy főből álló brigád az Önkormányzat intézményeiben végez
karbantartási, főként festési munkákat, 16 fő pedig a város területén található
hulladékgyűjtő–kelyhek ürítését és a kézi úttisztítási feladatokat végzi.

3. KÖRNYEZETI ÉS JÓLÉTI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA

Annak érdekében, hogy a város megfeleljen a XXI. század talán legfontosabb kihívásának,
vagyis polgárai számára a lehető legjobb minőségű életfeltételeket kínálja, a gazdasági
program célrendszerében markánsan meg kell jelennie a természeti és épített környezettel, a
jólét közösségi feltételeit biztosító intézmény-rendszerrel foglalkozó elemeknek.

Intézkedéscsoportok

Városrehabilitáció, lakásprogram
Az intézkedéscsoport a város megújításával kapcsolatos feladatokat összegzi. Az
intézkedéscsoport projektjei megvalósításakor vállalkozói tőke bevonása fokozottan
kívánatos. A PAKS II kapcsán fontos újabb lakóövezetek kialakítása, valamint lakhatási
célú magánberuházások elősegítése.
Belváros-rehabilitáció
A megyei jogú városok számára a Regionális Operatív Programok keretében kiemelt
projekt-eljárásrend alapján forráskeret állt rendelkezésre város rehabilitációs projektjeik
megvalósítására a 2007-2013 programozási ciklusban. Szekszárd esetében 2013-ban
megújult a Béla király tér és a Vármegyeháza kertje, majd 2014-ben került átadásra az új
Piactér.
A 2014-2020 programozási ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
6.3 Gazdaság élénkítő és népességmegtartó városfejlesztés intézkedése lehetőséget nyújt a
belváros rehabilitációs program folytatására. A forráskeret és az indikátorvállalási
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kötelezettségek figyelembevételével, valamint a konkrét pályázati feltételek ismeretében
kerül kialakításra a projekt végleges változata.

Felhagyott ipari, szolgáltató területek megújítása

Az intézkedés célja a város elhagyott vagy egykori funkcióját csak részben megőrzött ipari
területeinek rehabilitációja. Különösen célszerű azokra a területekre koncentrálni, amelyek
funkcióváltása hosszútávon elkerülhetetlen. Elengedhetetlen a hatékony befektetésösztönzési tevékenység az önkormányzati és magántulajdonú közvetítő csatornák és
szervezetek aktivizálásával.

Lakásprogram

A Fecskeház építése kapcsán felerősödött az igény a bérlakások, illetve a szociális
bérlakások iránt. Új épületek építésére telekkel rendelkezik az Önkormányzat az Alkotmány
utcában a Fecskeház mellett. A tervek között pályázati forrás igénybevételével legalább 81
bérlakás építése szerepel a Fecskeház melletti területen. Célunk egy hatékony konstrukció
kidolgozása, amelyben lehetőség van magántőke bevonására, de példa van már arra is, hogy
az önkormányzat erre a célra alapított gazdasági társaságán keresztül valósítja meg a
beruházást.

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
A fejlesztések legfontosabb feladata a belváros forgalmi terhelésének, zsúfoltságának
csökkentése, a város elérhetőségének, valamint a parkolási helyzetének javítása.
Közút- és járdaépítés, járdarekonstrukció
A város új összekötő utak létesítését tervezi a Szent László utca és a Várköz utca között,
valamint a Damjanich utca és az 56. számú tehermentesítő út közötti szakaszon.
Az előző ciklusban megvalósult a külterületeket érintő szurdikprogram mintegy 550 millió
Ft értékben, melynek során összesen több mint 5 km szurdikot láttunk el betonvápás
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vízelvezetéssel és kapott szilárd burkolatot. A következő pénzügyi ciklusban a pályázati
lehetőségek kihasználásával folytatni kívánja a város a programot.
A Szőlőhegyi városrészen tervezett útépítések (Zengő utca, Muskátli utca, Venyige utca,
Szérű utca) kivitelezésének előfeltétele, hogy az Önkormányzat pályázati forrásokhoz
jusson. A város É-i részén, a régi 6-os út 3 km hosszú nyomvonalán aszfaltburkolattal
kerülne ellátásra a jelenleg javított földútként funkcionáló Bor utca. A városközpontban a
Szent István tér - Hunyadi utcai négysávos út leromlott burkolatának felújítására
mindenképpen sort kell keríteni.
Szekszárdon a gyalogjárdák általános állapota meglehetősen rossznak mondható.

Az

elmúlt ciklusban 14 km járólapos járda került felújításra. A járdák műszaki állapota évente
felülvizsgálásra kerül, ezt követően fontossági sorrendben az éves költségvetések készítése
során meghatározásra kerülnek az elvégzendő járdafelújítások, átépítések.
Cél a város úthálózatához tartozó utak vonatkozásában a megkezdett út- és
járdarekonstrukciós program folytatása, 2020 októberéig 10 kilométernyi járdaszakasz
felújítása, illetve építése. A leromlott állapotú beton és aszfaltos járdák újrabetonozása,
vagy újraaszfaltozása helyett a javításoknál a térköves megoldásokat részesítjük előnyben.

Kerékpárút építés
A város célja, hogy növekedjen a környezetbarát kerékpáros közlekedés aránya
Szekszárdon, ezért fontosnak tartjuk a kerékpárút-hálózat fejlesztését, bővítését.
2015-ig már több mint 4 km hosszúságban épült közlekedésbiztonsági célt szolgáló
kerékpárút, melynek egy szakaszán gyalogos forgalom is bonyolódhat.
A munkába járást megkönnyítő, arra környezetkímélő alternatívát kínáló kerékpáros
közlekedés további fejlesztését is tervezi az önkormányzat.
Az első ütemben a meglévő hálózat folytatásaként bekapcsolásra került a város
kereskedelmi, banki, ügyintézési, igazgatási, oktatási funkciót ellátó központja, továbbá a
busz- és vasútállomás, valamint a város nagyobb foglalkoztató cégeit tömörítő iparterület a
Keselyűsi út mentén egészen az őcsényi út csatlakozásáig.
A második ütem célja, hogy rövid időn belül két keréken, biztonságosan lehessen eljutni a
város déli kapujától az északiig, illetve a szabadidős kerékpározás feltételeit megteremtve
egészen a palánki hídig, a Csörge tóig, valamint az Árvízkapuig.
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Közlekedésbiztonság fejlesztése
A város közlekedésbiztonságát javító intézkedésekre az egyre szaporodó, igen gyakran
személyi sérüléssel járó balesetek miatt feltétlenül szükség van. Ezek egyike az előző
pontban vázolt kerékpárút-hálózat fejlesztése, amellyel a ma még zömmel a közutakon
bonyolódó kerékpáros közlekedést tehetnénk biztonságosabbá.
Az 56-os főútvonal Szekszárdon átvezető szakasza korábban jelentősen terhelte a
városközpontot. A tehermentesítő út elkészülte mérsékelte az ott átmenő forgalmat, ám
egyben új veszélyforrást jelent a keleti városrészben (Tartsay ltp.) élők számára. Javasolt a
fenti útszakaszon a forgalom lassítását és a gyalogosok biztonságos átkelést szolgáló,
jelzőfénnyel ellátott szigetek megépítése, valamint a Palánki úti körforgalom kiépítése.
Parkolóhelyek számának bővítése
Szekszárd évről évre egyre nehezebben birkózik meg a növekvő számú gépjárműpark
befogadásával. A parkolás – különösen a belvárosi övezetben és a társasházak közelében –
mostanára mindennapos gondot jelent. A teljes várost átfogó parkolási koncepciót kell
kidolgozni és megvalósítani. A Kiskorzón meglévő mélygarázs kihasználtságát növelni
kell.
Helyi tömegközlekedés felülvizsgálata
A megváltozott utazási szokásokhoz igazodva átalakítottuk a helyi tömegközlekedés
rendszerét. A buszforgalom (át)szervezésekor éppúgy fontos volt a kihasználtság, mint a
munkába járók igényeinek megfelelő útvonalak és menetrend kialakítása. Az idei évben a
város közösségi közlekedésének fejlesztését célzó pályázati projekt keretében dinamikus
utastájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre 14 buszváróban. A táblák segítségével az utazó
közönség pontos tájékoztatást kap a buszok érkezési idejéről.
Az időközben a menetrenddel kapcsolatban felmerülő jogos igények beépítését meg kell
vizsgálni, és ha indokolt, a meglévő menetrendet módosítani szükséges. A módosítás célja a
többség igényeinek színvonalasabb kiszolgálása.
Az

egyes

változatok

költségvetési

kihatásának

vizsgálatához

pontos

gazdasági,

hatékonysági számítások elvégzése és egy teljes napi menetrend megtervezése szükséges,
melyhez szakirányú tervezőt kell bevonni a szolgáltató Dél-dunántúli Közlekedési Központ
Zrt. közreműködésével.
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Közműfejlesztési program
Az intézkedéscsoport egyfelől a városterület még hiányzó közműelemeinek lefektetését, a
meglévők karbantartását tartalmazza, másfelől a város fekvéséből adódó vízkárok
elhárítását célozza meg.
Csatornahálózat fejlesztése
Az intézkedés célja a város közmű-ellátottságának 100 %-ra emelése. A célok között
szerepel a meglévő hálózat tervszerű felújítása is. Évente legalább 60 millió forint
beruházási keretből folytatni kell az ivó- és szennyvízhálózat rekonstrukcióját.
Víziközmű fejlesztés
Az intézkedés hálózatrekonstrukciót és-bővítést (pl. Anna major, József puszta, Ózsák
puszta, Kendergyár) irányoz elő.
Csapadékvíz és felszín alatti vizek elvezetésének fejlesztése
A város fekvéséből adódóan állandó problémát okoz a csapadékvíz, melynek elvezetése
megoldható zártkerti vápás vízelvezetők, záportározó építésével, valamint a mélyebben
fekvő településrészek (Béke telep, Epreskert) csapadékelvezetési gondjainak megoldására
átemelő műtárgyak építésével. A város közigazgatási területén lévő mélyebb fekvésű
termőföldek belvízmentesítésének megoldása a Vízitársulattal és a gazdálkodókkal
közösen, a beszántott vízelvezető-csatornák újranyitásával, valamint a Sióba és a környező
patakokba vezetésével történhet.
Előbbi a mezőgazdaság és a turizmus fejlesztése érdekében is szükséges, mivel a meredek
szakaszokon lezúduló csapadékvíz rendszeresen elmossa az elkészített zúzottkő terítést,
illetve olyan mély kimosódásokat okoz, melyek a gazdák számára lehetetlenné teszik
ingatlanjaik megközelítését. Hosszútávon megtérülő befektetés ezen zártkerti útszakaszok
beton burkolattal való ellátása, amely a szurdikprogram keretében valósul meg.
További probléma, hogy a felszín alatti vizek a domborzati viszonyokat követve a Parászta
patak irányába mozognak, ennek következtében a Tolnai Lajos utcában több épület
alagsorában talajvíz jelenik meg. Megoldást a meder szilárd burkolattal való ellátása és
drain csőhálózat kiépítése jelenthet.
Megfelelő pályázat kiírása esetén eredményesen pályázni kell a Parászta patak
mederrendezésére és nyertes pályázat esetén azt megvalósítani.
Kiemelt feladat a 2009-ben megépített Magura záportározó bővítése vagy új tározó építése.
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A város egész területén folyamatosan biztosítani kell a csapadékvíz-gyűjtő árkok, csatornák
tisztítását, javítását.

Közvilágítás fejlesztése
2014-ben pályázati

forrás

segítségével

modern

LED-es

technológiával

működő

lámpatestekre cseréltünk 4300 db elavult világító berendezést. Célunk a lakossági,
közlekedési és közbiztonsági igényként felmerülő közvilágítási hálózat további bővítése.

Zöldfelület-program
Az intézkedéscsoport a természeti környezet megóvását és a közösség által használt terek
zöldfejlesztését szolgáló elemek, a városi zöldfelületek – parkok, közterek, játszóterek,
zöldsávok, erdők – megújításával, létrehozásával, gondozásával kapcsolatos projekteket
tartalmazza.
Környezetvédelmi Program aktualizálása
A környezetvédelmi programot 2010. évben felülvizsgáltuk, ugyanakkor a folyamatosan
változó igények miatt 2016-ig városunknak célszerű aktualizálnia a környezetvédelmi
programját.

Új vízbázis létesítése
2008-ban indult és 2015. évben fejeződik be a város egyik legnagyobb, megvalósítás alatt
álló projektje, amelynek célja a megyeszékhely egészséges ivóvízzel való ellátása. Ha
elkészül, 35 ezer ember ivóvízellátását biztosítja majd, mindezt úgy, hogy a városban
élőknek nem kerül pénzébe. A vízbázis bruttó 6,3 milliárd forint uniós pályázati pénzből,
100 %-os támogatottsággal készül. A projekt előzménye, hogy a szekszárdi lőtéri
vízbázisról 1993-ban kiderült, hogy szennyeződés veszélyezteti, így több kutat le is kellett
zárni. A mentesítési program 2007-ben kezdődött, de hosszú távú megoldást kellett keresni.
A most épülő vízbázis a Bogyiszló melletti Duna-part kavicságyáról biztosítja a jó
minőségű ivóvizet, és előreláthatóan 80-100 évre oldja meg a megyeszékhely biztonságos
vízellátását.
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A városi zöldfelületek, parkok fejlesztése
Az idős fák ifjító gallyazását - megtartásuk érdekében – a Széchenyi u., valamint a Garay
téri ostorfák gallyazásához hasonlóan évente ütemezve szükséges elvégezni, illetve vele
párhuzamosan a baleset-veszélyessé vált, beteg fák kivágását követően iskolázott, koros
facsemetékkel történő pótlását is el kell végezni.
Sürgető feladat a lakótelepeken korábban ültetett faállomány felülvizsgálata, mivel a koros,
esetleg nem lakótelepi környezetbe, néha az épületekhez túl közel telepített fák a lakásokat
túlzottan beárnyékolják, valamint összenőtt hatalmas lombjuk néhol balesetveszélyessé
vált.
Évente két alkalommal a virágágyások gondozása kiültetési terv alapján valósul meg.
Fontos a Virágos Magyarországért mozgalomban való részvétel, a meglévő értékek és az
eddig elért eredmények figyelembe vételével, a lakosság minél szélesebb körben való
bevonása, a vonzó, rendezett városkép kialakítása érdekében, továbbá a lakossági
kedvezményes virágosztás folytatása.
Játszóterek felújítása
A költségvetés elkészítése során az anyagi lehetőségek függvényében kell meghatározni,
hogy mely játszóterek kivitelezésére kerüljön sor.
A kivitelezésekkel párhuzamosan a meglévőkön kívül további tervek készítéséről is
gondoskodni kell. Emellett rendkívül fontos a megépült szabványos játszóterek fenntartása,
valamint az előírt ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése.
Hulladékgazdálkodás fejlesztése
A „Dél-Balatoni és Sióvölgyi Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Programhoz” 204
település csatlakozott Somogy, Baranya és Tolna megyéből, közöttük Szekszárd Megyei
Jogú Város is. A program keretében Szekszárdon a már meglévő 12 sziget mellé 53 db új
szelektív hulladékgyűjtő sziget került kihelyezésre, valamint 6 db speciális hulladékszállító
gépjármű került beszerzésre.
Illegális hulladéklerakók felszámolása
A

jogszabályi

Környezetvédelmi,

előírásoknak,

valamint

Természetvédelmi

és

az

eljáró

Vízügyi

hatóság

(Közép-dunántúli

Felügyelőség)

fellépésének

eredményeként a következő években vélhetően nagyobb hangsúlyt kell fektetni az illegális
hulladéklerakások kialakulásának megakadályozására, feltérképezésükre, illetve a már
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meglévő lerakók felszámolására. Az illegális lerakók nagy többsége közterületen található.
Ez azért fontos, mert ha a hulladék birtokosa nem ismert, akkor a terület tulajdonosa köteles
a lerakót felszámolni. Ezen feladat elvégzése becslésünk szerint városunk költségvetését
több tízmillió forinttal fogja megterhelni a jövőben.
Klímabarát település
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009-ben csatlakozott a Klímabarát
Települések Szövetsége Egyesülethez. A Klímabarát Települések Szövetsége azért jött
létre, hogy megkönnyítse, segítse helyi, települési szinten az elkerülhetetlen változáshoz
történő alkalmazkodást, a kihívásokra történő felkészülést. Az Egyesület célja, hogy
minden felelősen gondolkodó polgármestert egy közösségbe invitáljon annak érdekében,
hogy segítsék a döntéshozókat, így egymást, hogy fenntartható, egészséges és összetartó
közösségekben élhessük mindennapjainkat. A 2007-2013 programozási ciklusban több
energiakorszerűsítést célzó beruházás történt Szekszárdon: a Mérey utcában található
Szociális Otthon és 2. számú Óvoda korszerűsítése; a Sportcsarnok fűtési rendszerét
modernizálása, a meleg vízellátást napkollektorok biztosítják, valamint a geotermikus hő
hasznosítása a strandszezonon kívül a sportcsarnok épületének fűtésrásegítése érdekében;
az 1. számú Óvoda Wosinsky utcai épületének energetikai korszerűsítése és bővítése,
valamint a Kadarka utcai 2. számú Óvoda energetikai korszerűsítése. Jelenleg is
folyamatban van a Polgármesteri Hivatal épületének energiaracionalizálása megújuló
energia (hőszivattyú, napkollektorok) beépítésével, nyílászárók, fényforrások, elektromos
aljzatok, kapcsolók cseréjével, víz- és hőszigeteléssel, elektromos hálózat felújításával.
Polgármesterek Szövetsége
A Polgármesterek Szövetsége helyi és regionális önkormányzatokból álló európai
mozgalom, amely önkéntes elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a
megújuló energiaforrások saját területükön történő használata iránt. Az elkötelezettséggel a
Covenant aláíróinak az a célja, hogy elérjék és túlszárnyalják az Európai Unió által 2020-ra
kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás csökkentést.
Szekszárd MJV Önkormányzatának polgármestere 2014. szeptember 8-án írta alá a
nyilatkozatot a csatlakozásról. A csatlakozás feltétele egy Fenntartható Energia Akcióterv
elkészítése, melyet az ENERGIAKLUB végzett el a VIS NOVA projekt keretében. Ezt
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követően Szekszárd Fenntartható Energia Akcióterve (SEAP) feltöltésre került a szövetség
weboldalára. Az Akciótervet kétévente felül kell vizsgálni.
A 2014-2020-s programozási időszakban az önkormányzat sokkal komolyabb esélyekkel
fog indulni az uniós pályázatokon az akcióterv birtokában.

Temetőfenntartás
Az Alsóvárosi temető területének bővítéséhez – az engedélyezési eljárást követően – a
kiviteli tervek elkészítése, valamint annak alapján a terület kerítése, utak és parcellák
kiépítése, vízvételi helyek és egyéb közművek, továbbá külső ravatalozó megépítése
megtörtént. Az alsóvárosi temető bővítését 2017-ig az új ravatalozó és további urnafalak
építésével kívánjuk folytatni.
Az Újvárosi temetőben további célunk új sírhelyparcellák kialakítása – szükséges
geotechnikai vizsgálatokat követően a földmunkák elvégzése - új utak építése, vízvételi
helyek, szemétgyűjtő edényzet kihelyezése, továbbá urna és temetkezési helyek létesítése.
Fenti két temetőben a meglévő kőzúzalékos utak rendszeres, szükség szerinti felújítását,
illetve azokon szilárd burkolat létesítését kell elvégezni.

Egészségügyi, szociális infrastruktúra fejlesztése
A lakosság életminőségének alapvető fontosságú eleme az egészségügyi és szociális
ellátórendszer minősége, szolgáltatási színvonala, ezért kívánatos az ellátórendszer
infrastruktúrájának fejlesztése.
Egészségügyi, szociális intézményhálózat infrastrukturális fejlesztése
A Szociális Központnál jelentkező igények alapján megállapítható, hogy szükség lenne
további idősek otthonára, vagy nyugdíjas házra. Az önkormányzat korábban már alakított ki
meglévő épületeiből, illetve új épületben idősek otthonát, mely folyamatot célszerű lenne
folytatni pályázati források bevonásával, vagy vállalkozói alapon, esetleg saját gazdasági
társaság beruházásában.
A hajléktalanszálló jelenlegi állapota nem tartható fenn a hatályos rendelkezések
értelmében, ezért bővítése, átalakítása, korszerűsítése szükséges, továbbá nem megoldott a
női hajléktalanok elhelyezése. Ezen problémák megoldása pályázati források bevonásával
folyamatban van.
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A Szekszárd, Mátyás király u. 59. szám 3695 helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő
Hajléktan Szálló átalakításának és bővítésének építési munkái készülnek két ütemben.
Az első ütemben elkészül a meglévő épület nyugati irányú bővítése egy új 5 férőhelyes
hagyományos épületszerkezetű épületszárnnyal, új kerítéssel. A telek nyugati oldalán 10
gépkocsi részére parkoló készül.
A második ütemben elbontásra kerül a meglévő épület keleti része. Az elbontott épületrész
helyén új, hagyományos szerkezetű földszint és tetőtérbeépítéses bővítmény készül 20
férőhellyel nettó 142,12 m2 hasznos alapterülettel.
Az átalakított és kibővített épületrészekbe új melegvizes radiátoros fűtés készül új, turbós
gázkazánnal és két napkollektorral, melyek az egész épület melegvíz-ellátását is biztosítani
fogják.

Ezeken

a

részeken

új

elektromos

hálózat

is

készül.

A

megmaradó

homlokzatfelületek is felújításra kerülnek, a jelenlegi tetőszerkezet is új bádogos
szerkezeteket és beton cserépfedést kap. Az egész épületre vonatkozóan új tűzjelző rendszer
kerül kiépítésre.
Az ellátottak ideiglenes elhelyezése 2015. április 15-től a kivitelezés befejezéséig,
várhatóan 2015. szeptember 30-ig tart.
Az „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon” című projekt keretében
felújításra kerül a Kandó Kálmán utcai gyermek és felnőttorvosi, illetve a Mikes utcai
felnőttorvosi rendelő. A komplex akadálymentesítés mellett korszerűsítésre kerül az
elektromos hálózat, továbbá nyílászáró és burkolatcsere, valamint homlokzati hőszigetelés
alkotják a korszerűsítési munkákat.
Az Európai Uniós TOP forrás keretében az egészségügyi és szociális infrastruktúra további
fejlesztését tervezzük.
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Intézmények akadálymentesítése
Az önkormányzat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény mellékletében szereplő ütemezésnek megfelelően kívánja
akadálymentesíteni intézményeit. Cél egyrészről a törvényi kötelezettségnek történő
megfelelés, másrészről az egészségügyi alapellátást végző, illetve oktatási intézmények
elérésének biztosítása a fogyatékkal élő és/vagy megváltozott munkaképességű lakosság,
illetve a kistérség érintett lakossága számára. Rövidtávon el kell érni, hogy a sérült emberek
is használni tudják az intézményeket, ne költözzenek el a városból a családok, hanem
lakóhelyükön találják meg problémáikra a megoldást. Biztosítani kell teljes körűen minden
sérült számára az érintett épületekben való közlekedést, az épülethasználatot, az
információhoz jutás és a tájékozódás lehetőségét. Hosszú távú cél újabb eszközök,
szoftverek, segédeszközök beszerzése, az integráció elfogadtatása mind a befogadó
gyermekekkel, mind a felnőtt társadalommal.

A kulturális intézményrendszer fejlesztése
A kulturális intézményhálózat állapota és az általa kínált szolgáltatások milyensége az
életminőség fontos dimenzióját jelenti. Az intézkedéscsoport közvetlen gazdasági hatása
nehezen mérhető, de szoros korrelációt mutat egy település gazdasági értelemben vett
versenyképességével.
Kulturális intézményrendszer fejlesztése
Kulturális funkciót betöltő intézményünk, a Babits Mihály Kulturális Központ az Agóra
program keretében megújult, új funkciókkal bővült. A színházteremben a színpad-, a fényés

hangtechnika

modernizálása

megtörtént.

A

Panoráma

mozi

nagytermének

multifunkcionális (konferencia-, bál-, mozi, stb.) teremmé történő átalakításával
megoldódott a nemzetközi léptékkel mérve megfelelő nagyságú és színvonalú konferencia-,
illetve rendezvényterem kérdése.
Kiemelt feladat, hogy a könyvtári feladatok ellátására megoldást kell találni, melyhez
szükség van az ágazati minisztériummal való egyeztetésre, legfőképpen a könyvtár más
ingatlanban történő elhelyezése vált szükségessé.
Az időszaki és állandó kiállításoknak otthont adó létesítmények (pl. Babits Mihály
Emlékház) felújítása, bővítése is időszerűvé vált.
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Sport és szabadidő intézményrendszer fejlesztése
Az egészség megőrzésében játszott szerepe miatt a sport – és azon belül is a tömegsport,
szabadidő sport feltételeinek megteremtése és fejlesztése rendkívüli fontosságú az
életminőség szempontjából.
Sportinfrastruktúra fejlesztése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 5 évenként elfogadott Sportkoncepció
formájában fogalmazza meg középtávú, sporttal kapcsolatos céljait, feladatait. A város
elismeri és erejéhez mérten finanszírozza a sportegyesületek működését, az eredményes
egyéni sportolókat, valamint a kiemelkedő hazai és nemzetközi sportesemények
megrendezését.

Támogatja

a

diáksportot,

üzemelteti

a

tulajdonában

lévő

sportlétesítményeket, melyek használatának biztosításával tovább segítette a városi
sportegyesületek működését, iskolai sportesemények megrendezését.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli tulajdonos 2011
szeptemberében megalapította a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A cég tevékenysége: sportegyesületi
tevékenység;

sportlétesítmény

működtetése;

egyéb

spottevékenység;

vidámparki,

szórakoztatóipari tevékenység; máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység; saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; üzletviteli, egyéb
vezetési tanácsadás.
Az Önkormányzat a Sportközponttal a 234/2011. (XII. 1.) szekszárdi öh. határozat
értelmében feladat-ellátási szerződést kötött.
A következő 5 év kiemelt feladata, hogy az önkormányzat átgondolt finanszírozási
rendszerrel biztosítsa a város sportegyesületeinek fenntartását, a megfelelő körülményeket
és az infrastrukturális feltételeket, annak érdekében, hogy minél több gyermek
sportolhasson és minél több sportsikerrel büszkélkedhessen Szekszárd városa.
A városi működtetésű intézményekben a fenntartó által kért mindennapos testnevelés
lehetőségét biztosítani kell. A tornatermek állapota az évek múlásával jelentősen romlott,
évek óta nem kerültek felújításra: szigetelés, aljzatcsere/felújítás, nyílászárócsere, öltözők
felújítása. A létesítményeket használó civil szervezetekkel, azon belül a nagy
sportegyesületek segítségével törekedni kell arra, hogy a pályázati úton megoldást keressen
a fenntartó arra, hogy állagmegóvási és felújítási munkálatok elkezdődjenek. (Ilyen
29

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2020

pályázati lehetőség a Kosárlabda Sport Club által a 2015/2016. évi látvány-csapatsport
támogatása tao felhívására benyújtott pályázata, melyből a Szekszárdi Garay János
Gimnázium tornatermének és öltözőinek, a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
tornatermének, valamint a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola tornatermének,
kistermének és öltözőinek felújítására lesz lehetőség.)
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium részére
megoldást kell találni annak érdekében, hogy a két intézmény egy teljesen új építésű
tornacsarnokkal bővülhessen.

Információ technológiai fejlesztések
A XXI. század információs társadalma egyre több információtechnológiai fejlesztést tesz
szükségessé az önkormányzat számára is feladatainak megoldása, az ügyintézés, valamint a
tájékoztatás során.
Elektronikus tájékoztató szolgáltatás fejlesztése
Jelenleg az önkormányzat elindult az elektronikus ügyintézés bevezetésének útján. A
Gazdaság és Versenyképesség Operatív Program-4.3.1. projekt keretében megvalósult az
EU II. szintű elektronikus tájékoztató szolgáltatás, továbbá bevezetésre került az
elektronikus szociális rendszer, pénzügyi, számviteli és kontrolling rendszer és az
elektronikus beszerzési rendszer. Az ÁROP 1.A.2/B „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Polgármesteri

Hivatalának

működésének

átvilágítása

és

szervezetfejlesztésének megvalósítása” címen elnyert támogatásból megvalósult projekt
keretében a Hivatali portálon keresztül az e-ügyintézés szekció továbbfejlesztésére került
sor.
A további fejlesztés érdekében újabb pályázati források felkutatásával magasabb szint
bevezetése a cél, valamint szükséges a csatlakozási lehetőségek megvizsgálása az ASPrendszerhez, Szekszárd központtal.
Városi honlap fejlesztése
A honlapnak a város elsőszámú kommunikációs eszközévé kell válnia. Ez a médium,
minden más kommunikációs eszköznél hatékonyabban alkalmas a lakosság interaktív
informálására, naprakész információk közzétételére. A hivatalos hirdetmények teljes körén
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túl az önkormányzati honlap alkalmas az informálódási célú személyes, illetve telefonos
megjelenés kiváltására. Nem lebecsülendő továbbá a honlap közösségszervező ereje sem, a
megjelenített események, civil szervezetek, egyházak, sportegyesületek az eddigieknél jóval
nagyobb nyilvánossághoz juthatnak. Ezért szükséges a honlap folyamatos tartalmi
fejlesztése, frissítése.
Térinformatikai fejlesztések
A térinformatikai rendszerek legfontosabb tulajdonsága, hogy térkép segítségével adnak
többletinformációkat a már meglévő adatokról. Mivel számos alkalmazás térképi,
térinformatikai igényekkel rendelkezik (pl. közlekedés, távhőszolgáltatás, telemetria
rendszer, katasztrófavédelem, turisztika), egy központi alkalmazás segítségével a különböző
forrásból

származó

adatok,

szolgáltatások

egységes

csomaggá

integrálhatóak.

Természetesen a felhasználók számára biztosítani kell a rendszerhez való csatlakozás
feltételeit.
Fentieknek megfelelően a meglévő, évente frissítésre kerülő digitális alaptérkép használata
mellé tervezi az önkormányzat a papír alapú szakági rajzok, térképek, adatbázisok
digitalizálását, a digitálisan rendelkezésre álló adatok egységes rendszerbe konvertálását,
melynek segítségével naprakész állapotban tarthatók a meglévő, költséges módon előállított
térképek, szöveges adatbázisok, amelyek alkalmazkodnak a felhasználói igényekhez. A
térinformatikai rendszer komplexebbé tétele érdekében összekapcsolásra került a VIIR-rel
(Virtuális Interaktív Ingatlan nyilvántartási Rendszer). Ezen rendszerek közös fejlesztése
nagyban megkönnyíti a hivatal dolgozóinak munkáját és a pályázatok benyújtásához
szükséges előkészítő munkát.
Térfigyelő rendszer fejlesztése
Jelenleg 29 db közbiztonsági térfigyelő kamera került kiépítésre városunkban, további 14
kamera kiépítése folyamatban van a közösségi közlekedés fejlesztését támogató pályázati
forrás segítségével, amelyek a rendőrséggel adatátviteli hálózattal vannak összekötve.
További kamerák telepítéséhez, a meglévő bérelt csőhálózat kiváltásához, az intézmények
összekötéséhez célszerű lenne a hálózat bővítése. A hálózat bővítésével a lakosság
biztonságérzetét növelhetnénk, valamint nagyban segítené az illegális tevékenységek
felszámolását (illegális hulladéklerakás). A kamerák működése és az intézményi adatátvitel,
hírközlés közös optikai kábelen történik.
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4. ADÓPOLITIKAI TÖREKVÉSEK, VAGYONI HELYZET
Pénzügyi egyensúly fenntartása
A város bevételei 2006. évtől folyamatosan növekedtek annak ellenére, hogy az állami
hozzájárulás mértékében és arányaiban csökkenés mutatkozik 2013. évtől, elsősorban a
feladatfinanszírozási rendszerre való áttérés miatt.
A stabil és kiegyensúlyozott költségvetés egyik eleme a szakmailag átgondolt és
pénzügyileg megtervezett adópolitika. Amennyiben stabil és megalapozott adatokra
kívánjuk a következő öt év bevételeit tervezni, úgy elsősorban a helyi adóbevételekkel és –
a csökkentett mértékű – állami hozzájárulással számolhatunk.
Adópolitikai törekvések
A központi költségvetési források folyamatos csökkenése előtérbe helyezi a saját bevételek,
ezen belül is a helyi adóbevételek jelentőségét.
A helyi adónemek közül a legdinamikusabb fejlődés a helyi iparűzési adónemben
figyelhető meg. Míg 2006. évben a bevétel még nem érte el az 1,3 milliárd forintot, addig
2014. évben már meghaladta az 1,9 milliárdot. Ez részben a gazdaság fejlődésének
köszönhető, de a helyi adóbevételek teljesüléséhez nagymértékben hozzájárult a
következetes adóbehajtási és adóellenőrzési tevékenység is, melynek következtében
folyamatosan javul az adófizetési morál. Fontos feladat a településen működő és adózó
gazdasági társaságok – különös tekintettel a nagyadózókra – megtartása és esetleges
bővülésük ösztönzése, támogatása. A helyi adók esetében az önkormányzat képviselőtestülete az adóztatást úgy kívánja fenntartani, hogy az állandósága mellett az
önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos legyen az adózói kört
illetően.
Intézményrendszer átvilágítása és ésszerűsítése
Szekszárd évtizedek óta küzd a város

méreteit

meghaladó intézményrendszer

fenntarthatóságának problematikájával. Az intézmények infrastrukturális állapota változó,
többségük felújítása időszerűvé vált. A helyzet tarthatatlansága miatt szükségessé vált az
intézményrendszer finanszírozásának átvilágítása, a kiadások ésszerűsítése.
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5. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak
értelmében a települési önkormányzat a képviselő-testület feladatkörébe tartozó
közszolgáltatások

biztosítása

céljából

önkormányzati

intézményt,

vállalatot,

más

szervezetet, továbbá gazdasági vállalkozás céljára a képviselő-testület gazdasági társaságot
alapíthat.

Intézkedéscsoportok
Önkormányzat vállalkozási tevékenységének erősítése
A 2006-ban hivatalba lépő városvezetés a „jó gazda” szemléletet kívánja továbbra is
erősíteni

az

önkormányzat

gazdálkodásában.

A

települési

önkormányzati

közszolgáltatásokat az önkormányzat saját vagy részleges tulajdonú gazdasági társaságai
nyújtják.
A közszolgáltatások hatékonyabbá tételén túl Szekszárd térségi szerepét kívánja erősíteni az
alábbi intézkedésekkel.
Közszolgáltató gazdasági társaságok
2007 májusában a kötvénykibocsátással egyidejűleg visszavásárlásra került az Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. és a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
A gazdasági társaságok átvilágítását követően a működésük racionalizálása érdekében
közös ügyvezető igazgató látja el a két társaság irányítását.
A hatékonyság fokozása, valamint a társaságok térségi szerepének növelése érdekében a
visszavásárlás után azonnal elindultak a szolgáltatási kör bővítését célzó tárgyalások. Ennek
eredményeként az Alisca Terra Kft. ma már több mint 50 településen szolgáltat, a VízCsatornamű Kft. pedig 9 településen. Megalakult az első határon túli cég is, melyben az
Alisca Terra Kft. tulajdonos, a társaság fő profilja a hulladékkezelés, -gazdálkodás és
takarítás. Az új víziközmű törvény előírásainak való megfelelés érdekében 2011-ben
Szekszárd irányításával létrejött a több mint 50 település tulajdonában lévő E.R.Ö.V. Zrt,
amely a tulajdonosi körhöz tartozó városokban, falvakban biztosítja a víz-, és
szennyvízszolgáltatást.
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További terv ezen gazdasági társaságok piacának, szolgáltatási területének szélesítése,
bővítése, a piaci helyzet stabilitásának megőrzése.
Gazdasági társaságok
A Szekszárdi Ipari Park Kft. szerepe az ipari park iránt felerősödött befektetői érdeklődés
eredményeképpen jelentősen megnőtt. Az ipari park fejlesztése érdekében hosszú távú
vagyonkezelői megállapodás jött létre az önkormányzat és a Kft. között.
A 2007. évben létrehozott Szekszárdi Turisztikai Kft. célja, hogy az eddigieknél több
vendég számára tegye vonzóvá Szekszárdot és térségét. A desztinációs szakmai munka
kiterjed a testvérvárosi kapcsolatok turisztikai értelemben vett újragondolására, a meglévő
és új városi rendezvények fejlesztésére, valamint az egységes arculat kialakítására.

Összefoglaló

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja öt prioritás mentén
tartalmazza az önkormányzat rövid és középtávú célkitűzéseit. A célok megvalósítása során
törekedni kell a pályázati források minél magasabb szintű bevonására és a pénzügyi
egyensúly megtartására.
A gazdasági program elkészítését széles körű társadalmi egyeztetés előzte meg, amely egy
10 részes ”Szekszárd 2020” elnevezésű fórumsorozat keretében zajlott le. A városvezetés
célja a sorozattal az volt, hogy a program alapelemeit minél szélesebb körben ismertesse
meg az érdeklődőkkel, valamint beépítse az egyeztetés során felmerült és megvalósítható
javaslatokat. Több százan vettek részt ezeken a fórumokon és mondták el ötleteiket.
Jellemzően kijelenthető, hogy a résztvevők támogatták az önkormányzat programját,
hasonlóan látják a város jövőképét. Az egyezetéseknek köszönhetően a program széles
társadalmi bázison alapuló, nagyfokú támogatottságot élvező stratégia lett.
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