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1. Előszó
Biztosak vagyunk abban, hogy minden közügyekkel foglalkozó és mások
jólétéért is tenni akaró ember gondolataiban megfordul, hogy összegezze a
szűkebb lakókörnyezetében történteket és az elmúlt időszakban általuk megtett
lépéseket. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezt csak akkor érdemes megtenni, ha van
értékelhető mondanivalója és olyan elképzelése (víziója), ami az adott helyzetből
kiutat mutat. Ha vannak tervei, amelyek megvalósíthatók, és minden téren
biztosíthatják a helyi lakosság jobb és magasabb szintű életminőségét.
A lakosság színvonalas ellátása az önkormányzat feladata és kötelessége,
amelyet lehetne sokkal jobban csinálni. A HELP Helyi Lokálpatrioták Egyesülete a
javítás szándékával adja közre gondolatait városunk jelenlegi helyzetével és
jövőjével kapcsolatban.

2. Alaphang
Itt Százhalombattán az elmúlt két önkormányzati ciklus arról szólt, hogy a város
vezetői hogyan rejtsék el a múltban hozott hibás döntéseik következményeit,
illetve hogyan tudják ezen ügyekről elterelni a lakosság figyelmét. Mindent
megtettek annak érdekében, hogy a százhalombattai emberek ne tudjanak
azokról a lépésekről és döntésekről, amelyek következtében városunk
elszegényedett és csődközeli állapotba került. Csak néhány példa:
1. A város tulajdonában álló MOL-részvények Postabank-részvényekké alakítása,
majd a Postabank csődjével a város teljes megtakarításának elvesztése;,
2. Túlárazott, svájci frank alapú hitelből finanszírozott főtér-rekonstrukció;
3. Questor-ügy;
4. Hungária-ügy;
5. Hartné-ügy, stb.
Százhalombatta egy jómódú, gazdaságilag erős városból komoly pénzügyi
gondokkal küszködő településsé vált a vezetés hozzá nem értése, pazarló
költekezése és önös érdekei miatt. Mindez hatással van intézményrendszerünkre,
annak üzemeltetésére, továbbá az általuk nyújtott szolgáltatások minőségére is.
Megemlíthetjük az egészségügyet, a szociális szolgáltatásokat, a közétkeztetést, az
oktatást, a kultúrát, a szórakozást, vagy a városüzemeltetést és a hivatali
szolgáltatásokat, amelyek korábbi színvonalon való fenntartása szinte lehetetlenné
vált.
A város ma gazdasági szempontból árnyéka önmagának. 2010-et követően a
polgármester és a képviselő-testületek által meghozott hibás gazdasági döntések,
illetve befektetések gazdaságilag majdhogynem kivégezték, csődbe juttatták
Százhalombattát, hosszútávon pedig kihatnak a városunka és az itt élőkre.
Tartunk tőle, hogy városunk soha nem fogja visszakapni az elherdált, eljátszott
tartalékvagyonát. Azt a vagyont, amelyből a városi szolgáltatások bővítésén

„Egészséges, élhető várost teremtünk.”

4 / 15

keresztül jobb életkörülményeket lehetett volna biztosítani az itt lakók számára. Azt
a vagyont, amelyből a családalapítás előtt álló fiatalokat lehetett volna támogatni.
Azt a vagyont, amelyből új munkahelyeket lehetett volna teremteni, így elkerülni a
lakosságszám csökkenését.
Biztosak vagyunk abban, hogy a jelenlegi képviselő-testület nem fog fényt
deríteni a tényleges felelősök kilétére, illetve a várost ért hatalmas
vagyonvesztéshez vezető okokra.
Hosszasan részletezhetnénk még az előző bekezdésben írtakat, de a múlt
helyett ezeken az oldalakon inkább a városunk jelenlegi állapotának felmérésével
és a jövőre vonatkozó terveinkkel szeretnénk foglalkozni. Egy dolog biztos: a HELP
a továbbiakban is mindent el fog követni annak érdekében hogy a fény derüljön a
Százhalombattát eladósító rossz lépésekre, és hogy az ezekért felelős emberek ne
úszhassák meg a számonkérést.

3. A város jelenlegi gazdasági helyzete
Városunk romló gazdasági helyzete nem csak a jelenlegi lakosságra és annak
életkörülményeire van kedveztőlen hatással, hanem jelentős befolyással van a
jövőnkre is, a fejlesztésre szánt források hiánya ugyanis a város hanyatlásához és a
fiatalok elvándorlásához fog vezetni.
A város jelenlegi vezetői az elmúlt időszakban nemhogy növelték volna a
bevételeket, hanem folyamatosan hosszútávú kifizetésekről döntöttek. Ezekkel
pillanatnyi politikai hasznot generáltak önmaguk számára, viszont nem gondoltak
a jövőre, a következő nemzedékekre, a Százhalombattát felépítő idősekre.
Egyik legfontosabb célunknak tartjuk, hogy a város minél több olyan – többek
között infrastrukturális – fejlesztést hajtson végre, illetve támogasson, amely
következtében a gazdaság ismételten fejlődésnek indul.
3.1. Költségvetés
A város gazdasági helyzete miatt a költségvetés megtervezése évről-évre egyre
komolyabb fejtörést okoz a városvezetőknek, azonban a hosszas tervezés ellenére
is a 2010-et követően elfogadott költségvetéseket évente többször módosítani
kellett. A módosítások hatására azonban kizárólag a kiadási oldal növekedett,
rendre többszázmillió forinttal. Volt olyan év (2014), amikor a kiadások növekedése
elérte a milliárdos összeget is. Megemlíthetjük itt a PPP megoldással1 felújított
főteret, amely svájci frank alapú hitellel készült el, és így többszörös árat kell
fizetnünk a komplex felújításért. A devizahitel-felvételből következő gazdasági
gondokat talán tompítani lehetett volna, ha a felvett összeget vagy legalább annak
egy részét olyan befektetésekre fordítják, amelyek a későbbiekben növekvő
bevételeket, új munkahelyeket biztosítanak a város számára.
1

Közfeladatoknak a közszféra és a magántőke együttműködésében történő ellátása.
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A 2015-2016-2017-2018. évi költségvetések köszönőviszonyban sincsenek a
korábbi költségvetések kiadási és bevételi összegeivel, hiszen időközben a város
elvesztette a korábbi vagyonát, illetve tartalékait, továbbá az állami költségvetés
hatalmas, szinte milliárdos összeget von el évente a százhalombattai emberektől.
Olyan átgondolatlan lépésekkel csökkentették a költségvetést, amelyek senkire és
semmire nem voltak tekintettel, még a városi alkalmazottakra sem, hiszen
rengetegen kerültek közülük az utcára, és váltak munkanélkülivé.
Kizárólag olyan kifizetések élveztek prioritást a városi költségvetésben, amelyek
bizonyos képviselőkhöz köthetők, de a városnak szinte semmilyen hasznot nem
hoztak. Az elmúlt években egyetlen olyan előremutató költségvetési intézkedés
sem történt, ami pozitív hatással lett volna az elkövetkező évek gazdasági
kihívásaira. Sajnálatos tény, hogy a város lakosságára sem költöttek érzékelhető
összegeket, és nem vették figyelembe a város sajátságos demográfiai változásait
sem. A jelenlegi vezetés az éveken át tartó felelőtlen gazdálkodással minden
százhalombattai ember zsebéből közel 250 ezer forintot vett ki évente.
Ahhoz, hogy hatékony, a város lakosságát szolgáló költségvetése legyen
településünknek, a következő lépéseket tartjuk szükségesnek:
 a








városi szerződések felülvizsgálata, és azoknak a költségcsökkentés
érdekében történő újratárgyalása;
a városi intézményrendszer újragondolása, annak érdekében, hogy
hatékonyabban szolgálhassa a lakosság igényeit;
a szükségtelen, pazarló kiadások felderítése, megszüntetése;
bevételt növelő intézkedések, új befektetők keresése a munkahelyteremtés
és a lakosságot terhelő adók csökkentése érdekében;
hatékony pályázatmenedzselési szemlélet kialakítása, komplex kezelése - a
pályázatfigyeléstől a lebonyolításig - annak érdekében, hogy minél több
százhalombattai fejlesztést lehessen európai uniós és központi forrásból
finanszírozni;
a képviselő-testületi tagok, politikai vezetők juttatásának átgondolása;
az ipari park átgondolt, hatékony fejlesztése a munkahelyteremtés és a helyi
adók optimalizálásának figyelembevételével.

További távlati elképzeléseink:
1. az uniós és nemzeti források jobb kihasználása, professzionális városfejlesztő
apparátus és szervezet létrehozása;
2. integrálni kell a városi beruházásokba a TAO-t a sport területén;
3. ipari park és K+F fejlesztések;
4. inkubátorház létrehozása a kisvállalkozók támogatására;
5. önkormányzati építőipari fejlesztések: panelprogramok, energetikai
programok támogatása, köztük a családi házaké is, fecskeházak létrehozása a
fiatal családok részére;
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6. az önkormányzati vagyon- és bérleménygazdálkodás felülvizsgálata és
reformja, piaci szemlélet megjelenésével, valódi családtámogatási program
megvalósítása.
Alapvető, hogy a jelenlegitől eltérő módon készült, jól megtervezett, a városi
prioritásokat, a lakosság igényeit messzemenően figyelembe vevő, takarékos
költségvetésre van szükség ahhoz, hogy városunk a költségvetési többletből
értékteremtő beruházásokat tudjon finanszírozni.

4. Egészségügy
Megítélésünk szerint a hibás gazdasági döntések egyik legnagyobb vesztese a
város közegészségügyi ellátottsága. Már 2014 tavaszán lehetett látni, hogy a
pénzügyi gondok miatt Százhalombatta képtelen fenntartani azt a szolgáltatási
színvonalat, amihez hosszú ideje jogosan hozzászokott a lakosság.
A városvezetés első lépésként felmondta az egészségügyi szolgáltatóval kötött
szerződést arra hivatkozva, hogy a szolgáltató megszegte a megállapodást. Ezt
követően nagyon hamar érezhetővé vált a szolgáltatások körének szűkülése, a
színvonal zuhanása. Hosszú időre bezárt az egynapos sebészet, amely a mai napig
nem érte el az eredeti színvonalát. Az elmúlt években több szakorvosi ellátás
szünetelt vagy megszűnt, és az is mindennapos problémává vált, hogy jelentősen
megnövekedett a szakrendelésekre várók száma. A várakozás miatt az ellátás
lelassult, az egyes betegek vizsgálatával töltött idő pedig lerövidült. Az új városi
fenntartó csak lassan érte el a minimálisan elvárható szolgáltatási nívót.
Ugyanakkor a városi költségvetés tekintetében az új egészségügyi szolgáltató
működtetésével
és
fenntartásával
felmerülő
költségek
nem
jártak
megtakarításokkal a korábbi üzemeltetőhöz képest.
A várakozási idő meghosszabbodása, illetve az ellátás lelassulása azonban csak
az egyik gond, amivel a város lakossága eddig szembesülni kényszerült, illetve a
közeljövőben egyre nagyobb mértékben szembesülni fog. A város vezetőjének, a
szakbizottság vezetőjének és a bizottsági tagoknak a hozzá nem értése
következtében, illetve kezdeményezőkészségük hiányában a házi gyermekorvosi
ellátásban dolgozó orvosok száma nem éri el azt a szükséges létszámot, ami
elegendő lenne az alapvető ellátás biztosításához. A kieső orvos pótlására tett rossz
vagy elmulasztott lépések odavezettek, hogy az egyik gyermekorvosi praxis több
éve betöltetlen. Emiatt a megmaradt idős gyermekorvosokra hárul a kieső
kollégájuk betegeinek ellátása, amivel tovább növekedik a terhelésük.
A gyermekorvosok korának, létszámának gondjai csak a jéghegy csúcsát
jelentik, hiszen a felnőtt háziorvosok nagy része is az idősebb generációhoz tartozik,
közülük többen már nyugdíjas korban vannak. Ha a fent említett problémákat
komolyan venné a jelenlegi városvezetés, akkor már rég lépéseket tett volna a
helyzetet megoldására. Ezek a gondok már évekkel ezelőtt felmerültek, és a
kezelésükre még csak átmeneti megoldásokat sem sikerült tető alá hozni.
„Egészséges, élhető várost teremtünk.”
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Az önhittség abban is megakadályozza a jelenlegi vezetőket, hogy figyelembe
vegyék mások megoldási javaslatait, és azok alapján cselekedjenek a lakosság
érdekében. A város jelenlegi vezetése az egészségügy elhanyagolásával
veszélyezteti a felnövekvő generációk és a munkában megfáradt, a városunkat
egykor felépítő idősek egészségét, életét. A városi egészségügy rossz irányításának
várható következménye, hogy a nem túl messzi jövőben Százhalombatta lakossága
más települések szakorvosi intézeteiben kaphatja csak meg az alapvető ellátást. Ez
szerintünk megengedhetetlen.
Nekünk, a HELP képviselőinek van elképzelésünk az egészségügy
rendbetételére, amelynek érdekében az alábbi lépések mihamarabbi megtételére
van szükség:
 minden korosztálynak egészségfejlesztési előadások, ismertetők tartása,











egészségfejlesztő, prevenciós programok indítása, egészségre nevelés,
középkorúak bevonása a szűrőprogramokba, idősekre fordított figyelem a
konzultációs és felülvizsgálati programok bővítésével, annak érdekében, hogy
a szűrés fontosságáról meggyőzzük a lakosságot, ugyanis az időben elvégzett
szűrések életeket menthetnek meg;
emelni fogjuk azon szűrések számát, és ingyenessé is tesszük azokat,
amelyekre a város lakosságának egyre nagyobb szüksége van;
a
pszichológiai,
mentálhigiénés
tanácsadás
bővítése,
fiataloknak
drogprevenciós program;
Egészségfejlesztési
Iroda
létrehozása,
amely
az
egészségügyi
ellátórendszerhez kapcsolódva összehangolja az érdi járás egészségfejlesztési
programjait;
vonzóvá kell tenni városunkat a praktizáló orvosok számára az önkormányzat
által biztosított kedvezményekkel (például az iparűzési adó alóli
mentességgel, szolgálati lakás biztosításával);
letelepedési megállapodást kell kötni háziorvosokkal, szakorvosokkal annak
érdekében, hogy városunkat válasszák szolgálati helyül;
a védőnői szolgálat kiemelt támogatása a családok magasabb szintű
egészségügyi ellátása érdekében;
az ellátás színvonalának emelése érdekében kérdőíves vizsgálatokkal kell
felmérni a városban, hogy mi a lakosság véleménye az ellátás minőségéről,
illetve elérhetőségéről.

További távlati elképzeléseink:
1. az ellátórendszer és a struktúra újragondolása, a várost most vezetők hibás
döntése alapján létrehozott és drágán üzemeltetett Százhalombattai
Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése, és új szolgáltatói pályázat
kiírása;
2. priorizálni szükséges a százhalombattai lakosok ellátását a környékről érkezők
ellátásával szemben;
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3. új szakrendelések indításával növelni kell a szakrendelések számát,
folyamatosan ellenőrizni kell az orvosi munka minőségét és annak
időtartamát,
4. új körzeti orvosi hely létrehozásával bővíteni kell a háziorvosi kar létszámát;
5. a rendelők többsége elavult, vagy nem felel meg az új szabványoknak, ezért
azok minél gyorsabb felújítása szükséges, továbbá új rendelők kialakítására
fogunk törekedni a jobb és színvonalasabb ellátás érdekében.

5. Közlekedés, akadálymentesítés
5.1. Autóbusz-közlekedés
A gazdasági gondok gyarapodásából fakad a városon belüli tömegközlekedés
színvonalának zuhanása is. A képviselő-testület ugyanis – vélhetőleg a város rossz
gazdálkodása miatt – nem akarta fenntartani azt a tömegközlekedési modellt, ami
tisztességesen szolgálta a lakosságot. Döntésükkel 2016 őszén káoszt okoztak,
hiszen az életbe lépett új menetrend minden városlakónak, köztük az iskolás
gyerekeknek és a munkába igyekvőknek is hatalmas gondot jelentett. Bár a
városvezetés előszeretettel hivatkozik arra, hogy a menetrend megváltozása nem
az ő hibájukból, hanem a Volán Társaság és az illetékes minisztérium miatt történt,
az tény, hogy a képviselő-testület, illetve a városvezetés ezúttal sem képviselte
megfelelően a város lakosságát.
A tömegközlekedés megszervezése szintén egy olyan feladat, amely jól
átgondolt, előrelátó pénzügyi tervezéssel megvalósítható lenne, és mindenki
megelégedésére működhetne. A buszközlekedés rendbetételére az alábbi
javaslatokat tesszük:
1. a menetrend, a helyi közlekedési hálózat és rendszer felülvizsgálata;
2. a járat-sűrűség és az útvonalak újragondolása az oktatási és hivatali
szolgáltatások,
valamint
a
kereskedelmi
és
kulturális
szokások
figyelembevételével;
3. a járműpark felülvizsgálata;
4. a vasúti menetrenddel összehangolt autóbuszközlekedés biztosítása;
5. a XXI. századnak megfelelő buszpályaudvar (intermodális csomópont)
lehetőségének megvizsgálása, kialakítása a vasútállomás közvetlen
közelében;
6. létre kívánjuk hozni a városi helyi buszjáratot, ami a lakossá tömegközlekedési
igényét fogja kiszolgálni.
5.2. Vasút
A város elhelyezkedéséből adódóan Százhalombatta lakosságának nagy
hányada ingázó: dolgozni, tanulni jár a fővárosba. Az ingázni kényszerülők jelentős
része függ a biztonságos vasúti közlekedéstől, annak menetrendjétől. Az
önkormányzatnak kötelessége egyeztetni a vasúttársasággal azért, hogy a
menetrend a város lakosságának érdekeit szolgálja. Ma semmit nem tesz ezért a
vezetés.
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A HELP az alább felsoroltak szerint kívánja a lakosságot szolgálni:
1. folyamatosan figyelemmel kísérjük a vasúttal kapcsolatos változásokat, az
önkormányzat jogi lehetőségeit maximálisan kihasználva, a lakosság érdekeit
messzemenően figyelembe véve, tárgyalások útján gondoskodunk a város
lakosságának megfelelő, biztonságos vasúti szolgáltatásról;
2. a menetrend összeállításakor következetesen és határozottan képviseljük a
lakosság igényeit a MÁV vezetésénél;
3. gondoskodunk a vasút és a helyi buszközlekedés összehangolásáról, hogy a
beérkező vonatokhoz legyen olyan busz, ami az érkezőket beviszi az
állomásról a városba;
4. a vasútállomás közelében megfelelő mennyiségű, kamerarendszerrel őrzött
P+R parkoló kiépítéséről gondoskodunk.
5.3. Kerékpárút-hálózat
Városunkban a rendszerváltás hajnalán elkezdődött a kerékpárút-hálózat
kiépítése, amely sajnos a mai napig nem fejeződött be. Mindez kihat a város gyors,
biztonságos és a menetrendtől független közlekedésére is. Vannak területek,
útszakaszok, amelyek kiépítése elmaradt, így aki kerékpárral szeretne közlekedni
ezeken, az több helyen veszélynek van kitéve az autós közlekedés miatt.
Megoldási javaslataink:
1. a szigetrendszerű kerékpárút-hálózat megszüntetése, a városi kerékpárúthálózat teljes kiépítése a kerékpározók javaslatai alapján, igényeik
messzemenő figyelembevételével,
2. a kerékpárosok áthaladását biztonságossá tevő rendszer kiépítése a közúti
kereszteződésekben (külön jelzőlámpák telepítése);
3. kerékpártároló létesítése iskoláknál, városi intézményeknél, sportpályáknál;
4. B+R tároló kialakítása a vasútállomásnál, zárható kerékpár helyekkel,
térfigyelő kamerával biztosított őrzéssel.
5.4. Akadálymentesítés
Felülvizsgálatra szorul a város köz- és közhasználatú épületeinek, valamint
úthálózatának,
közterületeinek
elérhetősége,
használhatósága,
akadálymentesítése is. Fontos, hogy az akadálymentesítésre nem csupán a korábbi
épületek, közterületek kapcsán kell gondolni. Az új vagy folyamatban lévő
beruházások tekintetében is meg kell honosítanunk azt a szemléletet, hogy már a
tervezőasztalon gondoljanak azokra, akik valamilyen mozgásszervi betegség miatt
nehezebben, vagy csak segítséggel tudnak közlekedni, és az egyes beruházásoknál
ne csak később, egyfajta plusz feladatként jelenjen meg például egy lift kialakítása.
Tudatosítani kell e kérdés fontosságát, és nem kevésbé ennek törvényben előírt
szabályait, azok betartását.
A város úthálózata – beleértve a járdákat is – a főutak kivételével nagyon sok
helyen felújításra szorul. A karbantartás évtizedeken át csak foltozgatást jelentett a
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város egyes településrészein, és még kísérletképpen sem volt olyan beruházás,
amely közelebb hozta volna az ott fekvő utakat a XXI. században méltán elvárt
minőséghez.
A felújításon már átesett utak, útszakaszok akadálymentesítési szempontból
végzett felülvizsgálatára is nagy szükség lenne, hiszen a megoldások többfélesége
rávilágít az azokból adódó hibákra is. Akadálymentesítési szempontból kiemelt
fontosságú az egykori Gátőrház helyén működő, sérülteket foglalkoztató és
gondozó központ. Több tucat megváltozott munkaképességű és/vagy fogyatékkal
élő embernek ad munkát ez az intézmény, és teszi gazdagabbá a város életét.
Ugyanakkor nincs olyan akadálymentes útvonal, amelyen mindenki számára
biztonságosan megközelíthető lenne a telephely (amely maga is felújításra szorul,
és amit a közeljövőben el kell végezni).

6. Ifjúság, az új generáció
A városvezetés súlyos hibája a fiatalsággal kapcsolatos érdektelenség. Márpedig,
ha egy vezető nem figyel az új generációkra, akkor éppen azokról mond le, akik a
későbbiekben biztosíthatnák városunk jövőjét. Minden település jövője a
fiatalokban rejlik, ők adják az erejét, és ők lesznek azok, akik a települést később
fenntartják és működtetik. Százhalombattán a rendszerváltás utáni városvezetők
közül senki sem viselte szívén a fiatalok ügyét. Voltak ugyan próbálkozások, de azok
sem érték el a kívánt sikereket, majd 2006 után a város vezetése az út szélén hagyta
a fiatalokat. Nem törődött az igényeikkel, kezdeményezéseikkel, és nem gondolt
arra, hogy a fiatalok a település jövőjét biztosíthatják. Pedig a város vezetésének
megannyi lehetősége lett volna arra, hogy az ifjúság szerény kéréseit kielégítse, és
kezdeményezéseikben támogassa őket. Ezzel olyan polgárokat nyerhettek volna,
akik magukénak érzik Százhalombattát, és tettek volna a városunkért.
Javaslataink:
1. fecskeházak építése és a százhalombattai fiataloknak való kedvezményes
bérbeadása;
2. megerősített és ténylegesen működő családtámogatási rendszer
kidolgozása;
3. fiatal házasok családalapító programja, pályázati rendszer kidolgozása és
fenntartása;
4. ösztöndíjrendszer a Bursa Hungarica mellett, kulturális és sport területen is,
5. önkormányzati nyílt wifi-hálózat az intézményekben és a jelentősebb városi
pontokon (nagyobb terek, forgalmasabb buszmegállók, sportpályák, stb.);
6. játszótér és fitnesz park fejlesztés;
7. e-sport lehetőségének megteremtése, és százhalombattai bajnokságok
szervezése;
8. munkahelyek teremtése a fiatalok számára új befektetők, beruházók
felkutatásával és a városba telepítésével;
9. az Ifjúsági Klub megnyitása a kulturált szórakozási lehetőség megteremtése
érdekében;
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10. egy új városi mozi működési feltételeinek megteremtése;
11. autonóm ifjúsági testület életre hívása és támogatása az önkormányzat
tanácsadó grémiumaként.

7. Szépkorúak
Százhalombatta egy csoda volt a ’60-as, ’70-es években. Városunk a jól átgondolt
és megtervezett fejlesztéseknek köszönhetően az 1980-as évek végéig hatalmas
fejlődésen ment keresztül. A folyamatos és intenzív fejlődés, a biztos megélhetés
idevonzotta az ország fiatalságának jórészét, akik gyökeret eresztettek és családot
alapítottak itt. Tisztességesen dolgoztak, az évtizedek alatt igazi százhalombattaivá
váltak, részt vettek a város életében, tettek a városért, együtt éltek vele. Azok, akik
végig dolgozták az életüket, nyugodt körülmények között szeretnék eltölteni a jól
megérdemelt nyugdíjas éveiket. Ahhoz, hogy nyugalomban és biztonságban
élhessenek, természetesen szükség lenne a szociális és egészségügyi ellátás
megfelelő szintű működése is. Ez – ahogy korábban már utaltunk rá – számukra
nem biztosított teljes mértékben.
A város vezetése csendben és kérlelhetetlenül elvont olyan szociális
szolgáltatásokat a nyugdíjasoktól, amelyek segítették az életüket és könnyebbé
tették a mindennapjaikat. Megemlíthetjük a nagyon fontos díjmentes szakorvosi
ellátottságot, ami mára sokat veszett régi színvonalából, és a hosszú várakozás
miatt szinte elérhetetlené vált számukra. Gyakorlatilag a fizetős magán
egészségügybe lettek kényszerítve. A város egykori építőinek, a mai
nyugdíjasoknak nem látszat megoldásokra van szükségük, hanem jól
meghatározott, és minden érintett számára alanyi jogon járó támogatási
rendszerre. Egy olyan rendszerre, ami segíti megélhetésüket, illetve
mindennapjaikat. A város vezetése azonban az elmúlt 5 évben egyre jobban
csökkentette a nyugdíjasokra, azok klubjaira, egyesületeire fordított összegeket,
támogatásokat, habár évről-évre egyre több nyugdíjas él Százhalombattán.
Javaslataink:
1. a magukra maradó idősek támogatása életjáradéki program kidolgozásával,
otthoni segítségnyújtással;
2. nagyobb kapacitású és jobb szolgáltatást biztosító nyugdíjas otthon
létrehozása;
3. a nyugdíjas klubok kiemelt támogatása programok szervezésével és a
pénzügyi támogatás növelésével, pályázati elv alapján;
4. buszos kirándulások szervezése az „Ismerd meg hazánkat” program elindítása
érdekében;
5. számítógép-használati, internet és elektronikus ügyintézési témájú képzések,
oktatások bevezetése;
6. húsvétkor és karácsonykor 10-10 ezer forintos, élelmiszerre költhető vásárlási
utalvány juttatása azok számára, akinek a nyugdíja nem éri el az átlag magyar
kereset felét,
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7. egy, a város által üzemeltetett gépkocsi biztosítása azok számára, akiknek
segítségre van szükségük az ügyeik intézéséhez.

8. Oktatás
Valamennyiünk
közös
kötelessége
a
gyermekek
tisztességes,
kompetenciaalapú, életre nevelő, magas színvonalú oktatása. Ehhez olyan helyi
oktatáspolitikára, oktatási szemléletre, illetve intézményvezetőkre van szükség,
amelyek és akik előtérbe helyezik a tanítás és a tanulás szabadságát, és figyelembe
veszik a pedagógusok, a diákok és a szülői munkaközösségek véleményét. A
városunkban működő oktatási intézmények állami fenntartásba kerülését
követően a vezetés elfelejtette, hogy a diákokkal, és különösképpen a
pedagógusokkal továbbra is foglalkozni kell annak érdekében, hogy a városban élő
gyermekek oktatási színvonala és az őket tanító pedagógusok motivációja
megmaradjon, sőt, emelkedjen. Habár az állami fenntartó szervezetek területi
alapon működnek, az egyedi oktatási igényeket helyi szinten, a város hathatós
közreműködésével és támogatásával lehet csak megfelelő módon kielégíteni.
Javaslataink a magasabb szintű oktatás megteremtése érdekében:
1. pedagógus ösztöndíjprogram bevezetése – minőségi oktatásért minőségi
pótlékot;
2. a pedagógusok testi, lelki és szellemi épségének megóvása érdekében
térítésmentes önerősítő tréningek szervezése, ingyenes uszodalátogatás és
más sportolási lehetőség biztosítása, önkormányzati finanszírozással;
3. a tankerülettel való fokozott együttműködés az intézmények fejlesztése
érdekében;
4. szabadidős programok és a bérleménygazdálkodás javítása, nyitás a lakosság
felé, a délutáni, esti terembérletek rendszerének felülvizsgálata;
5. az oktatási, nevelési intézmények épületeinek megóvása, folyamatos
karbantartása;
6. ösztöndíjrendszer a diákoknak, már az általános iskolai korosztályban is.

9. Környezetvédelem, közterület
Ahol nincs tiszta környezet, ott egészséges élet sincs. A környezetvédelem a
legfontosabb feladatok közé tartozik, hiszen ezzel lehet megteremteni az emberek
egészséges életének az alapjait. Százhalombattára ma is súlyos környezeti terhelés
nehezedik a helyi nagyvállalatok és az ipari környezet miatt. Az önkormányzatnak
kötelessége a környezetvédelmet fenntartható fejlődési pályára állítani, és azon
tartani.
Folyamatosan egyeztetni fogunk a legnagyobb környezeti terhelést okozó
nagyvállalatok vezetésével, és környezetvédelmi akciótervet dolgozunk ki, amely
egyebek mellett rendelkezik az együttműködésről, a folyamatos ellenőrzésről, a
pénzügyi feltételekről, illetve a közös pályázatokról. A finomítóval együttműködve

„Egészséges, élhető várost teremtünk.”

13 / 15

tervet készítünk az onnan származó kellemetlen kipárolgások és rossz szagok
csökkentésére, megszüntetésére.
Helyrehozzuk azokat a károkat, amelyeket a zöldfelületek felszámolásával és az
erdőrészek kivágásával okozott a város vezetése az elmúlt években.
Százhalombatta tündéjének védelme érdekében évente fásítást szervezünk,
amelynek keretében több ezer gyorsan fejlődő, nagy lombozattal rendelkező, nagy
mennyiségű szén-dioxid felvételére alkalmas fát ültetünk el. Elindítjuk az „Ültess és
gondozz egy fát” programot a százhalombattaiak számára.
Újra kell indítani és önfenntartóvá kell tenni a szelektív hulladékgyűjtést. Javítani
kell a város tisztaságát az utak, a járdák és a parkok takarításával. Együtt kell
működni a városban tevékenykedő környezetvédelmi civil szervezetekkel,
támogatva őket és a megalapozott programjaikat.
További javaslataink:
1. „Ültess és gondozz egy fát” program bevezetése;
2. közterületek, játszóterek és kültéri bútorok felújítása, folyamatos
karbantartása, új utcabútorok kihelyezése a lakosság igényei alapján;
3. a civilek által kezdeményezett környezetvédelmi programok támogatása;
4. a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata.

10. Kultúra, sport
Százhalombatta ugyan ipari városként született és így vonult be a köztudatba,
azonban mára komoly kulturális hagyományokkal rendelkező településként tartják
számon, amelynek értékeit nemcsak országszerte, hanem Európában és a világ
számos más pontján is elismerik. Ezeket az értékeket – amelyekre méltán lehetnek
büszkék városunk lakói – meg kell őriznünk, és tovább kell erősítenünk. Az ehhez
szükséges infrastrukturális feltételek adottak, sőt, sokszor úgy tűnik, hogy a
kultúrára fordított szűkös források miatt a kapacitásban rejlő lehetőségek
meglehetősen kihasználatlanok (pl. Konferenciaközpont). A kiemelt együttesek és
rendezvények (Forrás, Summerfest, Battai Napok, stb.) megfelelő támogatásáról
továbbra is gondoskodni kell, de szélesíteni és színesíteni kell azoknak a
programoknak és rendezvényeknek a körét, amelyek még közelebb viszik a kultúra
értékeit a város lakóihoz, színvonalas kikapcsolódást és szórakozást biztosítva az itt
élő családok számára. Ezért javasoljuk két új komplex rendezvény meghonosítását
a városban: a Zenélő Főtér és az Adventi Hetek programjainak elindítását.
A sport támogatását – amellett, hogy az élsport szórakoztató jellegét is fontosnak
tartjuk – elsősorban a preventív egészségmegőrzés szempontjából szeretnénk
kiemelten kezelni. Ebből a nézőpontból különösen fontosnak tartjuk a diáksportot,
a tömeg- és szabadidősportot, az élsport területén pedig az utánpótlásnevelést.
Megítélésünk szerint a mindenkori városvezetésnek ilyen alapon kell támogatnia
az egyesületeket, sportszervezeteket és közösségeket a rendelkezésre álló
pénzügyi források szétosztása során. A rendelkezésre álló infrastruktúrát a
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szükséges javításokkal, kiegészítésekkel, bővítésekkel, korrekciókkal megfelelőnek
tartjuk. Természetesen örülünk annak, ha állami támogatásból új sportcsarnok
létesül, azt azonban kockázatosnak és felelőtlennek tartjuk, hogy - homályos
ígéretekkel a háttérben - a város vezetése csak a tervezésre, előkészítésre elköltött
már félmilliárd forintot a város vagyonából. Talán egyszerűbb és olcsóbb lett volna
a meglévő sportcsarnokot felújítani, bővíteni, a XXI. század követelményeihez
igazítani, és akkor annak a már elköltött félmilliárd forintnak sem lenne bizonytalan
a sorsa.
Javaslataink:
1. a Konferenciaközpontot külső forrásokat is bevonva színvonalas
rendezvényekkel (előadásokkal, koncertekkel, kamaraestekkel) kell feltölteni;
2. a nyári hétvégéken – néhány nagyobb rendezvény mellett – a Zenélő Főtér
program
minikoncertjeinek
keretében
lehetőséget
kell
adni
a
bemutatkozásra a helyi kórusoknak, együtteseknek, zenekaroknak, a
zeneiskola tehetséges diákjainak;
3. télen a szabadidős programok bővítése érdekében négyhetes Adventi Vásár
megszervezése, amelynek keretében a főtéren működtetett műjégpályával, a
szánkódombon – ha kell – műhó biztosításával újabb kikapcsolódási,
szórakozási lehetőség nyílik a gyermekes családok és a fiatalok számára;
4. a támogatási rendszer újra szabályozásával külön kell választani az élsport és
a tömegsport önkormányzati finanszírozását;
5. az élsport területén, differenciált támogatási rendszerben kiemelt
szempontként indokolt figyelembe venni az utánpótlásnevelést, az
eredményességet és a közönségvonzó erőt;
6. a tömeg- és szabadidősport terén a feladatfinanszírozást kell alapul venni,
amelynek során figyelembe kell venni a programban résztvevők várható
számát.

11. Közrend, közbiztonság
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének jogilag szabályozott tényleges
állapota. Hatással van a város lakosságának mindennapi életére, befolyásolja a
beruházási szándékot, az idegenforgalmat, meghatározza településünk
életminőségét. A közbiztonság megteremtése alapvetően az állam feladata,
azonban a közbiztonságunk fentarthatóságának elengedhetetlen feltétele a
hatékony helybéli eszközrendszer kialakítása és magas szintű alkalmazása,
üzemeltetése. A bűnözés visszaszorítása a bűncselekmények felderítésével és a
bűnelkövetők büntetőjogi felelősségre vonásával érhető el. Településünkön
elsősorban a bűnmegelőzésre kell a hangsúlyt fektetni. A bűnmegelőzést olyan
„befektetésként” fogjuk kezelni, amely hozzájárul a bűnözés okozta erkölcsi és
anyagi károk csökkentéséhez.
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Javaslataink:
1. városunk közbiztonsági helyzete létező, megoldandó problémák halmaza,
amelyre a hatékony és eredményes reagálás csak társadalmi összefogással
valósítható meg, az összefogás megteremtése alapvető célkitűzésünk;
2. a város lakosságát felvilágosító programokkal, tájékoztatással kell felkészíteni,
ösztönözni a családjuk, gyermekeik és vagyonuk védelmére;
3. a jelenlegi városi kamerarendszer felülvizsgálata és felújítása, hatékonyabb
üzemeltetése a lakosság érdekében;
4. a fiatalság bevonása a bűnmegelőzésbe olyan programok szervezésével,
amelyek felvilágosítást nyújtanak a számukra, növelik a felelősségérzetüket,
jogkövető magatartásukat, és morálisan felkészítik, megvédik őket a negatív
hatásoktól;
5. a polgárőrség tevékenységének felülvizsgálata, társadalmi elfogadottságának
növelése, jobb és magasabb szintű működésének támogatása, az
összehangoltabb együttműködés megteremtése a rendőrséggel a közterületi
jelenlét erősítése érdekében;
6. a vandalizmus, a rongálások csökkentése;
7. az időskorúak védelmének megteremtése a lakosság bevonásával;
8. a drogfogyasztás visszaszorítása gyermekeink és fiataljaink védelme
érdekében, ennek érdekében oktató és preventív programokat indítása, az
ezzel foglalkozó civil és egyházi szervezetek támogatásának magasabb szintre
emelése;
9. a családon belüli erőszak ellen egy olyan családtámogató szervezetet
létrehozása a szociális gondozó hálózaton belül, amely felderíti és
visszaszorítja az erőszak e formáját.

12. Zárszó
Százhalombatta ma egy borús és szürke település képét kezdi festeni, és ez a
jelenlegi városvezetés megannyi hibás döntésére, vagy éppen a szükséges
döntések meghozatalának hiányára vezethető vissza. A korábban felsorolt
problémák szerintünk alátámasztják, hogy a jelenlegi városvezetés, illetve
képviselő-testület képtelen a felmerülő gondok megfelelő orvoslására, azok
megelőzésére. Jelét sem látjuk annak, hogy a vezetők olyan lépéseket tennének,
amelyek alapvető változásokat hoznának a város gazdasági, egészségügyi, szociális,
oktatási, kulturális helyzetében.
Ahhoz, hogy Százhalombatta újra fejlődésnek induljon, gazdaságilag, anyagilag
növekedési pályára álljon, hogy polgárai számára élhető, lakható, jövőbe mutató
település lehessen, változásra van szükség. Akik itt élünk, megérdemelnénk, hogy
Százhalombatta újra olyan, gazdaságilag stabil és dinamikus város legyen, mint
amilyen az 1990-es években volt.
Ezen dolgozik Önökkel a HELP.

„Egészséges, élhető várost teremtünk.”

