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BEVEZETŐ - A FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA, TERVEZETT 
FELHASZNÁLÁSA 
 

A koncepciót Ajka város vezetése azzal a céllal készítette, hogy meghatározza a település 
általános fejlesztési alapelveit a következő 5-10 évben, amely a jövőbeli fejlesztések prioritásait, a 
városi és térségi programok illetve projektek kidolgozását, továbbá a települési fejlesztési és 
tervezési feladatokat is rendszerbe foglalja. 
 
A fejlesztési koncepciónak fontos szerepe van a széleskörű kommunikáció létrehozásában mind a 
város és a környező érintett települések irányítóival, a térség fejlesztésében érdekelt 
befektetőkkel, mind a magasabb szintű döntéshozókkal, és mindenekelőtt a település 
lakosságával. Közösségi és magánszféra tudatos és szervezett együttműködését javasolja. 
 
A város vezetése az önkormányzat és a vállalkozók gazdasági lehetőségeinek, a lakosság 
lokálpatriotizmusának kihasználásával a város eddig sajnálatosan stagnáló életét határozott 
fejlődési pályára kívánja állítani.  
 
A szükséges célok és fejlesztések eléréséhez, a város vezetéséhez új elvek szükségesek. Ezeknek 
az elveknek a kialakítását a mai korszerű városvezetési követelményekből és a helyi sajátosságok 
ötvözetéből javasolt összeállítani. 
 

 Egyik fontos elv az értékviszonyok megteremtése és felhasználása. A piacgazdaság 
minél szélesebb körű alkalmazása megköveteli a piaci értéken történő mérés 
bevezetését az önkormányzat gazdálkodásában. 

 A város meg tudja erősíteni térségi szerepét és tovább tudja fejletszeni a térségben 
betöltött gazdasági, foglalkoztatási szerepkörét. 

 Az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények szakmai színvonalát, a városért 
dolgozó szakemberek szerepét meg kívánja erősíteni. A versenyhez új szakmai 
szervezetekre, társaságokra, új formátumokra van szükség. Ilyen pl. a 
pályázatkezelő, centrum, ilyen a stratégiai iroda, vagy a fejlesztési társaság, stb.  

 Szükséges a város és a településrészek épített környezetének összehangolt fejlesztése, 
a lakossági szolgáltatások színvonalának és területi kiegyensúlyozottságának 
fejlesztése. 

 A piacgazdaság térhódításával együtt a szociális biztonság megalapozása. Az ajkai 
ember szociális biztonságát már a születésnél kívánja segíteni az önkormányzat. Az 
ajkai kisgyermek, majd fiatal, majd felnőtt és később nyugdíjas ember életére 
„Útravaló” című program kerül kidolgozásra. 
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HELYZETÉRTÉKELÉS 

 
 
A város arculatának ismertető jegyei 
 
Ajka város területe 35,05 km2, lakosainak száma 32.233 fő. A századfordulót követően a szén, 
bauxit, mangán bányászat, II. vilgáháború időszakától kezdve pedig a timföldgyártás, az 
üvegipar, és az elektronikai eszközök gyártása határozta meg a város fejlődését. A korábbi 
faluból, a környező települések hozzácsatolásával és erőteljes fejlesztés hatására a 60-as évekre 
kialakult Ajka, az Ipari város. 
A város Veszprém megye középpontjában helyezkedik el. Jó közlekedési kapcsolatokkal 
rendelkezik kelet-nyugat irányban. Legfontosabb közúti kapcsolata Budapest-Szombathely 
közötti 8 számú főútvonal, és a Budapest-Szombathely közötti vasúti fővonal. 
A város jelenlegi szerkezetét és funkcióit a közelben található természeti erőforrások határozzák 
meg. 
Lakásállománya meghaladja a 12 ezret, közüzemű vízellátottsága 96%, közcsatornázottsága 
90%, távhőellátott részarány 57%, vezetékes gázellátás 30%. 
 
Természeti és épített környezet 
 
Ajka az erdőkoszorúzta Bakony hegység egyik fő törésvonalában fekszik. A Bakony nagytájon 
belül az É-i és D-i Bakony közötti két kistáj területe ez: 
  - a Devecseri-Bakonyalja kistáj 
  - a Veszprém-Devecseri - árok kistáj. 
A Devecseri-Bakonyalja kistájat a Déli-Bakony nyugati pereméhez kapcsolódó hegyláb felszín, 
hordalék-kúpok, teraszos völgyek jellemzik. A táj alapvető domborzati sajátossága a Bakony 
felől a Balaton felé tartó fokozatos szintcsökkenés. 
A Veszprém-Devecseri árok törésvonala mentén található kistáj gyengén tagolt medence, inkább 
félmedence, amelynek folytatása a kisebb Bódéi-, és Halimbai-medence. 
E kistáj talaját barna erdőtalajok, a löszön réti csernozjomok, a patakvölgyekben homok és 
vályog összetételű réti talajok, s középhegységi részeken rendzina talajok alkotják. Kiemelkedik a 
tájból a Bocskor-hegy, Dohányos-hegy, Peres-hegy, Vörös-domb, amelyekhez történelmi 
érdekességek is kapcsolódnak. 
A kistáj éghajlata mérsékelten hűvös, a mérsékelten száraz és mérsékelten nedves éghajlattípus 
határán van. Az uralkodó szélirányokat a domborzat meghatározza, ami gyenge és közepes 
erősségű szelek esetén Ny-i, erős szél esetén É-i szélirány. Ajka a levegőmozgás szempontjából 
egymástól lényegesen különböző részekre nem osztható, a város átszellőzése jónak minősíthető. 
Ajka a Torna patak vízgyűjtő területéhez tartozik. Betorkolló vízfolyások: Csigere-patak, Széles-
patak, Csinger-patak. 
 
A város több kistelepülés összevonásával alakult ki. Ajka, Bódé, Tósok, Tósokberénd 
összevonásával 1959. november 01-i hatállyal várossá nyílvánították. A városhoz később 
hozzácsatolták Bakonygyepes, Ajkarendek és Padragkút településeket. A város kialakulásánál 
fogva laza szerkezetű lakóterületekből áll. A városközpont magas beépítésű, a csatlakozó, 
tagoltan elhelyezkedő kertváros részek jellemzően családi házas beépítettségűek. Ajka város 
lakosságának nagy része többszintes beépítésű lakóépületekben él.  
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A város központjában 1968-ig a házak főleg téglából készültek, ezután a blokkos, panelos építési 
mód került előtérbe (győri, majd veszprémi házgyári termékek). A szürke panel monotóniáját jól 
ellensúlyozta a sok park, a fásítás, az erdő közelsége, a beépíthetetlen Városliget nagysága. A 
régi városközpontot a 70-es években teljesen elbontották és helyette modern kialakítású belvárost 
építettek, üzleti, szolgáltató funkcióval.  
A város zöldfelületi aránya országosan is nagyon jónak mondható. Jelentős számú az esztétikai 
értéket növelő köztéri alkotás, és a szökőkút. A városra a zöldfelületek tisztántartása és ápolása, 
a jelentős számú panel jellegű épület és környezetének megújítása jelentős feladatokat ró. 
 
A város lakásállományának döntő többsége az 1960-1980-as évek között épült. A lakások több 
mint fele 2 szobás. A rendszerváltás előtti központilag szervezett és támogatott lakásépítések 
teljes mértékben megszűntek, a 80-as évek közepén kialakított építési telkek mind beépültek. 
Pillanatnyilag csak néhány magánkézben lévő üres telek található a városban.A város 2000-ben 
készült rendezési terve új lakóterületeket jelölt ki, ezek közművesítése csak részben kezdődött el. 
 
A város térségben betöltött szerepe 
 
Ajka, Veszprém megye lélekszámban harmadik legnagyobb városa. A területi statisztikai 
körzetbeosztás alapján az ajkai kistérséghez 38 település tartozik. A város a térség keleti részén 
helyezkedik el, így az eljutási távolság jelentős a térség szélső településeiről. A térségben városi 
ranggal Ajka és Devecser települése rendelkezik. 
A város az 1990-es évek előtt a térség legjelentősebb foglalkoztatója volt. A környező 
településekről jelentős számban jártak be dolgozni a Timföldgyár, az Üveggyár, a Videoton, a 
bányák és az Erőmű üzemeibe. A rendszerváltás után a városban működő üzemek jelentős 
munkaerőt bocsátottak el. Ezek az elbocsátások jelentős hatásal voltak a környező települések 
foglalkoztatottaira is. A környező településeken, de méginkább a kistérség nyugati részén az 
egyes településeken nincs, vagy kis számban vannak foglalkoztató üzemek. Ennek következtében 
a térség települései jelentős foglalkoztatási nehézségekkel küzdenek.  
Az Ipari Park megnyitásával, az oda betelepülő üzemek révén remélhető, hogy jelentős számú új 
munkahely jön létre, mely nemcsak a város, hanem a környező települések foglalkoztatási 
nehézségeit is enyhíti.  
A nagykereskedelmi vállalatok és a kereskedelmi üzletláncok hiánya miatt a térség határai szűkké 
váltak, mert Ajka körül nem alakult ki egy tágabb térség, s a körülötte lévő települések csak 
korlátozottan tekintik Ajkát kereskedelmi szempontból a térség központjának. 
Ajka jelentős szolgáltatási szerepet töltött és tölt be ma is az egészségügy és az oktatás és a 
közszféra területén. Ezen szerepet jelentősen gátolja a közlekedés hálózatok rossz színvonala és a 
8-as út túlterheltsége, és az észak-déli kapcsolatok megfelelő kiépítetlensége. 
A térség települései 1996-ban létrehozták az Új Atlantisz Területjlesztési Társulást, mely 42 
tagönkormányzatával túlnyúlik a statisztikai kistérség határain. A társulás irodája Ajkán, a 
Polgármesteri Hivatal épületében található. A társulás elnöki tisztét Ajka város polgármestere 
látja el. A társuláson keresztül a térség jelentős fejlesztési forrásokat szerezhet meg.  
 
Társadalmi és életmódbeli változás 
 
A népesség száma az 2003 év január 1-én 32.233 fő volt. Veszprém megye lakosságának 8%-a. 
A 2003. lélekszám az 1990. évhez képest mintegy 2000 fővel csökkent. A város demográfiai 
helyzete a következő 3-5 évben lényegesen nem változik. A város lakosságára kor szerinti 
megoszlás tekintetében szembetűnő változás nyomja rá a bélyegét. Csökken a 14 éves korig 
számlált csoport, s igen megnőtt a 60 év felettiek száma és aránya. A munkaképes 18 és 60 éves 
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korosztály az állandó népességnek több, mint 60%-a, ebből a férfiak aránya közel 10%-kal 
magasabb. A 15 év feletti korosztályokban 84,3%-nak 8 osztályos végzettsége van, 27,7%-nak 
középiskolai érettségije is, 8%-nak pedig felsőfokú diplomája van. A település aktív és inaktív 
népesség arányát tekintve az országos tendenciáknak megfelelő összképet mutatja.  
Korábban az ipar a munkaerő 50%-át foglalkoztatta. Ez az arány 20%-ra esett vissza. Ez a vidék 
számára is gondot jelent, mert számukra is beszűkült az ajkai elhelyezkedés és munkavállalás 
lehetősége. 219 településről ingáztak Ajkára a munkavállalók (4.500 fő), többségük ipari 
munkahelyekre (2.800 fő). A leépítéseket követően új jelenség alakult ki: a munkahelyek 
elvesztése, a kárpótlási akciók elindítottak egyfajta visszaköltözést a falvakba, ennek aránya 
azonban alacsony maradt, s a munkanélküliségi helyzetre kevés hatást gyakorolt. 
 
A gazdaság állapota és helyzete 
 
A város gazdaságát az 1990-es évekig az ipar jellemezte. A Timföldgyár, az Erőmű, az üveggyár 
és a Videoton felszívta a város és a térség munkaerejét. A rendszerváltás után jelentős 
elbocsátások és leépítések történtek. 
A 2001 évi statisztikai évkönyv 2136 működő vállalkozást tart nyilván. Az 1000 lakosra jutó 
működő vállalkozások száma Ajka: 2136/32= 66,5 ez jóval elmarad a környező városok 
adataihoz képest ( Tapolcán 86; Pápán 81;Veszprémben 119). A vállalkozások 95% a 9 főnél 
kevesebb alkalmazottat foglalkoztat. 45 vállalkozás 10-19 főt, 27 vállalkozás 20-49 főt alkalmaz.  
50-249 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű vállalkozások száma 13, a 250- és több főt 
foglalkoztató jogi személyiségű vállalkozások száma ebből 6 db.  
A település jelentősebb foglalkoztatói az Ajka Kristály Kft, Payer Rt, Bakonyi Erőmű Rt., MAL 
Rt., Elekronikai Gyártó és Szolgáltató Kft., a Somló Volán Rt, Polus Coop Rt és az 
önkormányzat. 
 

Működő vállalkozások száma a nemzetgazdasági ágakban  db 
bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-
,vízellátás  

309 

építőipar  180 
a kereskedelem, javítás  536 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  116 
szállítás, raktározás, posta, távközlés  91 
ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás  494 
mezőgazdaság , vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat  21 

 
Nemzetgazdasági ágak szerint vizsgálva megállapítható, hogy a vállalkozások 31%-a a 
kereskedelem és javítás, 28% a az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás területén működik.  
Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem az adóhivatal adatai alapján 2001-ben 274.275.172 
Ft volt, ez egy vállalkozóra vetítve éves szinten 525.000 Ft-ot jelent.  
A város kereskedelmére alapvetően a kiskereskedelmi tevékenység a jellemző. A Polus COOP 
kivételével nincs nagykereskedelmi cég, amely a térségen belüli termeltetéssel is foglalkozna. A 
termeltetés, a helyi felvásárlás és a kereskedelem között nincs kapcsolat, ezért a kereskedelmi 
ügyleteknek nincs élénkítő hatása a helyi gazdaságra. A szolgáltatások skálája az utóbbi 10 évben 
fokozatosan szélesedett. Ennek alapvető meghatározói a magánkezdeményezések, vállalkozások 
voltak. A helyi gazdaság mai állapota viszont negatívan hat a fogyasztásra. A nagykereskedelmi 
vállalatok és a kereskedelmi üzletláncok hiánya miatt a térség határai szűkké váltak, mert Ajka 
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körül nem alakult ki egy tágabb térség, s a  körülötte lévő települések csak korlátozottan tekintik 
Ajkát a térség központjának. 
Ipari Park 
A városban 1996 ban kezdte meg működését az Új Atlantisz Ipari Park Kft. Az ajkai Ipari Parkot 
nemzetközi normák alapján alakították ki. Mérete közel 160 hektár, amely megfelel a keleten és 
nyugaton már sikeresen működő ipari parkok méretének.  
Az információk, valamint a helyi adottságok figyelembe vételével alakította a projekt vezetése az 
Ajkai Ipari Parkot ún. két centrumú, export-orientált ipari parkká. Az Ajkai Ipari Park 
kétcentrumúságát az adja, hogy humán és kulturális bázisát Ajka város biztosítja. Az ipari parkok 
zöme egy export-orientáltságú termelési rendszert alakít ki, melynek oka nemcsak a belföldi piac 
felvevőképességének korlátozottsága - Magyarország esetében -, hanem ún. iparfejlesztési és 
gazdasági érdek is. Itt a külső, befektető cég olyan fejlesztési kedvezményeket élvez - az ezzel 
járó adó- és egyéb kedvezmények részese lehet -, amelyet hazájában nem kaphat meg. Az ipari 
parkba a vállalkozások betelepülése folymatos. 
 
Intézményellátás 
A városias lét igényeit kielégítő intézmények rendelkezésre állnak úgy, mint bölcsőde, óvoda, 
alap- és középfokú oktatási intézmények. Művelődés terén a művelődési házban mozi, színház és 
könyvtár látogatásra lehetőség van. A városban közel 200 civil szervezet működik. A városi és 
ipari múzeumok megtalálhatók, magas színvonalúak és jól látogatottak.  
A városban az elmúlt évek születési adatait vizsgálva megállapítható, hogy jelentősen csökkent a 
gyerekek száma. A gyerekszámcsökkenés az intézményhálózat kihasználtságát jelentősen 
befolyásolja. A fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében a középfokú oktatás fejlesztése 
indult meg (felsőfokú akkreditált képzés). 
 
Turizmus  
A város turizmusa nem jelentős. A településen működik városi múzeum, a Parkerdőben 
bányászati múzeum és kőzettár. A szálláférőhelyek száma kevés. A város közelében jelentős 
természeti értékek találhatók, melyek népszerű kirándulóhelyek, pl. Somló-hegy, Széki-tó, 
Lőrintei-tó, Szentgáli-tiszafás, Városlőd-Magyarpolány kirándulóhelyei. Az erdészet megkezdte a 
források kitisztítását és a gyalogösvények rendbehozását, a Sárcsi-kút mellett pihenőhely és 
tornapálya épült ki. A Verga Rt.tanösvényt épített. 
 
Környezeti állapot 
Ajka város levegőminőségét döntően a 3 nagy ipari üzem (a Bakonyi Erőmű Rt., az Ajkai 
Timföld Kft. és a Kristály Üvegipari Kft.) emissziója, valamint a város méretéhez viszonyítva 
jelentős helyi és átmenő forgalom határozza meg. Az 1980-as évek katasztrofális levegőminőségi 
állapotához képest ugrásszerűen javult a település levegőminősége, mind az ülepedő por, mind a 
kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid tekintetében a város levegőminősége javuló 
tendenciát mutat.  
 
Ennek főbb okai a következők: 

1. Az Alumíniumkohót 1991-ben bezárták, ezzel jelentős javulás történt a gáz alakú 
fluoridok, valamint a szén-monoxid emissziójában. 

2. A helyi nagyüzemek - részben a nagyfokú bírság csökkentése, részben az európai 
normákhoz való igazodás jegyében - komoly volumenű környezetvédelmi beruházást 
hajtottak végre. (Erőmű: hibrid-fluid technológiájának bevezetése, elektrofilterek 
korszerűsítése; Timföld Kft.: földgáz tüzelésre való áttérés és elektrofilterek beszerelése a 
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kalcináló kemencéknél, a diffúz források porszórásának csökkentése rekultiváció révén, a 
poremisszió drasztikus mérséklése; Kristály Kft. ólomemissziójának csökkentése, a 
földgáz tüzelésről részben elektromos üvegolvasztásra való áttérés miatt.) 

3. Kisméretű szerkezetváltás zajlott le a helyi iparon belül (pl.: elektronikai cégek terjedése 
stb.), mely szintén a levegő minőségének javulásához vezetett. 

Jelenleg is komoly problémát jelent a nagy gépjárműforgalom, hisz főként a közlekedési 
csomópontokban időszakosan (csúcsidőben) magas lehet a levegő aromás szénhidrogén-, és 
ólomtartalma. A vörös-, és szürkeiszap tározók erős szél esetén jelentős porterhelést okoznak a 
városban, s nem feledkezhetünk el a bányaüzemek még csak részben rekultivált meddőhányóiról 
sem e tekintetben. 
Szükséges egy folytonosan üzemelő immissziós monitoring rendszer letelepítése, mely az 
alapállapot regisztrálása után a főbb célkitűzések megfogalmazását is segítené! 
A települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása a város területén megoldott. A települési 
szilárd hulladéklerakó bővítése és felújítása megindult. A lakossági hulladékudvarok kialakítása 
folyamatban van, jelentősége a másodnyersanyag kinyerése, a lerakóra kerülő hulladék 
mennyiségének csökkentése, a lerakó mentesítése a lakossági veszélyes hulladéktól. 
Ajka város közigazgatási területén a felszíni vízfolyások közül legjelentősebbek: a Szélesvíz-
patak, Torna-patak, Csinger-patak.  
A Széles-patak Ajkarendek irányából érkezik a városba és a Széles-pataki ivóvízbázisra van 
jelentős hatása. Vízminőségét az érintett települések csatornázatlansága és a környezetében 
folytatott mezőgazdasági tevékenységek erőteljesen befolyásolják. A városon áthaladva a 
szennyvíztisztító-telep tisztított szennyvízének befogadója.  
A Torna-patak városba érkeztekor tiszta, majd a Kolontár előtt található vízminőség vizsgálati 
ponton magas sótartalmú és kevés élőlényt tartalmaz már. A Torna-patak a városban az 
elválasztott csatornarendszerben gyűjtött csapadékvizek, valamint az ipari kezelt szennyvizek 
befogadója is. Az Ajka Kristály Üvegipari Kft. csiszolóműhelyeiben és a technológia más 
lépéseiben keletkező használt technológiai víz kezelés után került a Torna-patakba 2000. 
márciusig. Ezen időpont után a városi közmű csatornába, azon keresztül a szennyvíz tisztítóba 
vezetik. Az Ajkai Timföld Kft. vörösiszap szállítóvize és az iszaptérről az ipari szennyvíztisztító 
telepre beszállított fölösleges vizek kezelés után ugyancsak a Torna-patakba kerülnek 
bevezetésre folyamatosan, 3600 m3/nap átlagos mennyiségben 
A talajvizek minősége az iszapterek környékén több száz figyelőkút által vizsgált, az utóbbi 20 
évben folyamatosan figyelemmel kísért. A vizsgálati eredmények elemzéséből megállapítható, 
hogy az iszaptér erőteljes lúgszennyezéssel terheli a térség talajvíz-készletét. Ennek 
megakadályozása érdekében jelentős beruházással résfal építése történt a vörösiszap-tározók 
körül. 
Radiológiai helyzet 
A 40-es évek végén kezdődtek a hazai kőzetek és szenek természetes radioaktivitásának 
vizsgálatai. A vizsgálatok megállapították, hogy az Ajkai medencében található liász és kréta kori 
kőszenek az országos átlagot meghaladó urán tartalommal rendelkeznek (238U, 235U). A szénben 
a radioaktív anyagok a nem éghető anyagokhoz kötődnek, ezért a nagy hamutartalmú szenek - 
amilyen az ajkai barnakőszén is - radioaktivitása nagyobb. 1960 óta az ajkai barnakőszén 
elégetéséből származó pernye és salak építőipari hasznosítását jogszabály (26/1960. ÉM sz. 
utasítás) tiltja. 
A radiológiai állapotok felérése érdekében a város több vizsgálatot végeztetett el. A legutolsó 
elkészült jelentés összefoglalóan megállapítja, hogy a szabad helyszíneken és épületekben az 
Ajkán mérhető dózisteljesítmény számtani középértéke és az épületben mért radonkoncentráció 
számtani középértéke alig tér el az országos átlagtól. 
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Közlekedés 
Ajka város és térségének közlekedési kapcsolataira a spontán fejlődés volt jellemző. A 8.sz. út 
valamennyi alsóbbrendű úttal elérhető, de átfogó koncepció az úthálózatban nem fedezhető fel. 
Az Ajkától É-ra eső területen 5 zsákutca jellegű település található. A Ny-i területen a bonyolult 
és rossz műszaki állagú úthálózat az autóbusz-közlekedést is befolyásolhatja. A térség belső 
kapcsolataiban néhány összekötő út, a térségközi kapcsolataiban a Celldömölk felé való 
összeköttetés hiányzik. Nehézkes a kistérség É–D-i kapcsolata (Győr–Pápa–Somló terület–
Sümeg–Balaton).  
A térségen halad keresztül a Budapest-Szombathelyi fővasútvonal. A vasútvonal villamosítása 
nemrég fejeződött be, ezzel a fejlesztéssel jelentősen javult a vasúti közlekedés lehetősége a 
térségben. 
A városon belül elmondható, hogy a burkolt utak aránya az összes úthoz képest Ajkán 74 %, míg 
a környező városokban ez magasabb arányt mutat ( Pápa 84 %; Tapolca 86 %; Várpalota 96 %; 
Herend 97 %). A forgalom gyors és hatékony átvezetése érdekében új körforgalmi csomópontok 
épültek a Pénzeshídnál és a vasúti felüljárónál.  
A kerékpárút hálózat kiépítése megkezdődött a Bakonygyepest Ajkával összekötő szakasszal. 
Tervezés szintjén van a Padragkút felé haladó kerékpárút is. 
 
Energiaellátás 
Az energiaellátás a város egész területén megoldott. A gázzal ellátott lakások száma meghaladja 
a 3.500 db-ot. Ez a levegőminőség javulását eredményezte a fűtési időszakban. 
Városi távhőellátás biztosítja a városközpont tömbházainak fűtését. Az energiát a Bakony Erőmű 
állítja elő. A széntüzelésű hőerőmű jelentős korszerűsítésre szorul. Megkezdődtek egy gázüzemű 
erőmű tervezési munkálatai az építés 2006 végér érhet véget.  
Szükséges az intézmények energia racionalizálása (hőellátás, hőszigetelés, nyílászárók), a 
tömbházak felújításának elősegítése, együttműködés a lakástulajdonosokkal, 
lakásszövetkezetekkel. 
 
Ivóvíz, szennyvízcsatornahálózat 
A település egésze vezetékes ivóvízhálózattal ellátott. A rendszerváltás után az addig állami 
tulajdonban lévő víziközmű hálózat az önkormányzat tulajdonába került. A leépülő ipar és a 
csökkentett fogyasztás mintegy felére esett vissza a korábbi évekhez képest. A város vízellátása 
jelenleg a Nyirád-Ajka és Tapolcafői távvezetékről és a saját Széles-pataki és T12-es vízbázisról 
történik. A Széles-pataki és T12-es bázisoknál időszakosan vízminőségi problémák adódtak az 
elmúlt időszakban (nitrát határérték feletti szennyezettséget állapított meg a Tisztiorvosi 
Szolgálat). 
 Az 1950-60as években épült alapellátó hálózat elöregedett, sürgős rekonstrukcióra szorul. A 
város mintegy 90%-a csatornával ellátott, a szennyvízelvezetés a Bódéi városrészben a múlt 
évben kezdődött meg. A padragi városrész csatornázása van betervezve a következő 2 évben. A 
központi szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója befejeződött. A tisztító kapacitás 
9000 m3/d, a tisztított, szennyvíz minden hatósági, környezetvédelmi előírást kielégít. A központi 
tisztító-telepen kívül jelenleg még három kisebb kapacitású telep működik, a csatolt 
városrészekben további 7-800 m3/d tisztító kapacitással, amelyek a településrésze csatornázása 
után kiváltásra kerülnek. A város szennyvíztisztító telepe tisztítja Magyarpolány, Farkasgyepü, 
Csehbánya, Kislőd, Városlőd szennyvízét is. A szennyvíz nagy távolságról való elvezetése 
következtében egyes szakaszokon jelentős szaghatások jelentkeznek. 
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KONFLIKTUSOK 

 
Társadalmi jellegű konfliktusok 

A város több kisebb település összevonásával jött létre, ezek közül legnagyobb mértékben Ajka 
fejlődött. A csatolt települések egy része integrálódott, míg más része megőrizte különállóságát. 
Padrag városrész többször próbálkozott leválással, mivel a lakók egy része úgy érzi, hogy az 
egyes szolgáltatások színvonala eltér a városrészek között. A településrészi önkormányzatok 
kialakításával és a feladatok átcsoportosításával a konfliktusok egy része remélhetőleg kezelhető 
lesz. A városban a lakásállomány változása lassú, hisz nincs a városnak jelentős kialakított 
beépítésre szánt területe. Nagy igény jelentkezik ezért, új családi házas területek kijelölésére, 
mely a város jelentős területi növekedésével járhat. A városban új lakóövezetek kialakításával 
bizonyos szegregáció indulhat el. Ezért a belváros folyamatos és tervszerű megújítása szükséges 
a lakókörnyezet minőségének megőrzése céljából. 
  
Gazdasági jellegű konfliktusok  

A település várossá válását és fejlődését az iparnak köszönheti. A rendszerváltás utáni 
átrendeződés és az ipari vállalatok piacvesztésének következtében a város lakosságának jelentős 
része elveszítette munkahelyét, egzisztenciális helyzete megromlott. Az ipari helyett a tercier 
szektor vette át a vezető szerepet a gazdaságban. A huszadik század első felében egyre inkább a 
tercier szektor fejlődésére helyeződik a hangsúly. A városnak ezért ipari városról át kell állni és 
térségszervező szolgáltató ellátó szerepet kell felvállalni. A korábbi évek várospolitikájában ez 
nem volt tudatos. Egy „ipar utáni” kornak kell a gazdálkodás kereteit, szervezeteit kialakítani. 
Mivel a lakosság jelentős része az ipari ágazatban dolgozott, és a hozzá kapcsolódó intézmények 
is ebben voltak érdekeltek, magát az oktatási rendszert is át kell alakítani. A településrendezési 
tervben tehát helyet kell biztosítani a tercier szektorba tartozó vállalkozások részére oly módon, 
hogy az a város térségi szerepét is erősítse. 
 
A térségi együttműködés konfliktusai 

Az országos és így a térségi területpolitika koordinációs mechanizmusa hiányzik. Az önkormányzati és 
az építési törvény valamint a területrendezésről és fejlesztésről szóló törvény nem biztosítja az 
önkormányzati szuverenitás mellett a területi és települési hatékonyság-fenntarthatóság érdekében való 
együttműködés kellő támogatottságát. A piaci szereplők általában célirányos törekvéseikkel 
kihasználják az önkormányzatok lefelé licitáló versenyhelyzetét, így a térségben is létrejöhetnek olyan 
fejlesztések, melyek egymás hatékonyságát rontják. 
A térség települései több egymással párhuzamosan működő társulási szervezetet is létrehoztak, melyek 
egymás munkájáról, érdekeiről csak részben tudnak. Maguk a települések sem osztják meg egymással 
fejlesztési, működtetési elképzeléseiket. A térség összes települését az Új Atlantisz Térségi Fejlesztési 
Társulás fogja össze. A társulás keretébe módot kell találni a közös célok véghezvitelére, a források 
koncentrációjára. Ajkának mint a térség városának meg kell találni a közös hangot a kapcsolódó 
településekkel. 
A térségi együttműködés nehézségeit az is fokozza, hogy az eredmények általában csak az 
önkormányzati ciklusidőt meghaladva jelentkeznek.  
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A TELEPÜLÉS FEJLŐDÉSI JÖVŐKÉPEI 

 
I. forgatókönyv: az átgondolt fejlődés jövőképe 

A város megtalálja azokat a pozíciókat, lehetőségeket, amelyek az új évezred elején új 
dinamikát adhatnak a település fejlődésében. A város irányító szervei és a gazdasági 
szereplők összefognak és a kitűzött fejlesztési célokat együttesen, egymást erősítve kívánják 
megvalósítani. Ennek érdekében a város koncentrálni tudja saját forrásait, és a központi 
forrásokal együtt sikeresen használja fel. Az önkormányzat koordinálja a fejlesztéseket, 
kezdeményezőleg lép fel városi léptékű ügyekben. 
A város stagnálása megáll, új gazdálkodó szervezetek telepednek le, ezáltal új 
munkalehetőségek jönnek létre, a működő gazdasági szereplők kooperációja megerősödik. 
Az infrastruktúra kiépülése felgyorsul, és az ellátási hálózatok színvonala fejlődik. A 
környezetvédelmi beruházások és rekultivációk folyamata erőteljesebbé válik. A városi miliö 
kedvezőre változik.  
A város meg tudja erősíteni és tovább tudja fejleszteni a térségben betöltött szerepkörét, 
ezáltal a vonzáskörzetébe tartozó települések is javíthatják helyzetüket. 

 
II. forgatókönyv: a mérsékelt fejlődés jövőképe - Szuburbán fejlődés megerősödése 

A fejlesztési koncepció célkitűzései részben valósulnak meg. A továbbéléshez szükséges 
erőforrásokat (anyagi, természeti, humán) sikerül feltárni és összpontosítani, de a külső 
források (nagyobb mértékű befektetések) és központi támogatások nem nőnek lényegesen. 
Ez esetben olyan mértékű fejlődés várható, mely megállítja a leszakadás folyamatát és 
fenntartja a lehetőségét egy későbbi fejlődésnek. 

 
III. forgatókönyv: a stagnálás, leszakadás jövőképe 

A tervezett fejlesztések nem, vagy kis részben valósulnak meg. Az új struktúra nem tud 
kialakulni. Saját és központi források bővülésének hiánya miatt nem lesz mód a fejlesztési 
folyamatok gerjesztésére, a helyi, szétforgácsolódott lehetőségek koncentrációja nem valósul 
meg. A város térségben betöltött szerepe csökken, a regionális kapcsolódások, szinergikus 
hatások nem valósulnak meg. Ez esetben a város és a hozzá kapcsolódó térség 
elmaradottsága megmarad és hosszú időre konzerválódik. A környező városok helyzete 
megerősödik és Ajka lemaradása fokozódik, a környező települések elmaradottsága további 
nehézségekkel állítja szembe a várost. A város irányításában eddig alkalmazott módszereket 
viszik tovább. Az a koncepció vált uralkodóvá „mindenben majd a testület dönt”, emiatt nem 
tud olyan kérdésekre hatékony választ adni, mint  pl:a fiatalok elvándorlása, emiatt nem 
került megfogalmazásra ajkai jövőkép, stb. Folytatódik a paternalista gazdálkodás, amely 
nem alkalmazza az érdekeltséget, lásd parkolási rendszerek hiánya, több esetben ingyenes 
ingatlan bérbeadás, stb. A városi szintű kezdeményező koordináció továbbra sem lesz meg. 
Az önkormányzat a saját dolgaival van elfoglalva, kezdeményezőleg igen ritkán lépett fel 
városi méretű ügyekben.  
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A FEJLESZTÉSI CÉLOK, PRIORITÁSOK RENDSZERE 

 
 
Az előzőekben megfogalmazott jövőkép célul tűzi ki a gazdasági potenciál növekedését, az ehhez 
szükséges erőforrások koncentrálását, a koordináció erősítését és a regionális szerepkör 
megerősítését. Emellett, ezzel párhuzamosan a város lakosságának és környezetének 
körülményeire is nagy figyelmet fordít. A jövőkép közelítése érdekében egyszerre szükséges a 
hatékonyság-elvű fejlesztés, az életminőség javítása és a méltányos társadalompolitika. Ezen 
egymással részben konfliktusban lévő célok csak az önkormányzat aktív, és hatékony 
szerepvállalásával kölcsönös előnyöket kereső, kooperációra és kompromisszumra épülő 
fejlesztési/szabályzási adminisztratív struktúrával valósíthatók meg.  
 
 
Ahhoz, hogy a kívánt jövőkép a lehető leginkább megvalósuljon öt alapvető stratégiai célt 
kell meghatározni: 

 

 a városi életkörülmények javítása: a lakáskörülmények és a környezeti feltételek 
javítása, a panelos részek és környezetük megújítása, infrastruktúrális hiányok 
enyhítése.  

A XXI.század életminőség rendezettebb, egészségesebb, lakható városi környezetet 
követel a város lakosságának, ennek érdekében a város arculatát meg kell újítani, 
rendezni szükséges a zöldfelületeket, ki kell építeni a még hiányzó infrastruktúrális 
elemeket. A város minden lakója számára biztosítani kell a portalanított utakat, a 
megfelelő szennyvíz és hulladékelhelyezést, a biztonságos kerékpáros közlekedést. Új 
lakóterületeket kell kijelölni, és a lakótelepi épületek felújítását meg kell kezdeni. A 
településrészek megjelenését a lakók elvárásához közelíteni kell. A fiatalok számára 
meg kell teremteni az első lakás lehetőségét. 

 a szociális biztonság megalapozása, hogy a város lakossága a születéstől a 
kisgyermek, fiatal, majd felnőtt és később nyugdíjas életének minden egyes 
szakaszában érezze a városhoz való tartozást. (Útravaló program) 

A város lakossága együtt él magával a várossal, helyzetük egymásra kölcsönösen hat. 
A városlakók identitástudatát, szociális biztonságát kívánja erősíteni a városvezetés 
egy Útravaló című program kidolgozásával. A fiatal városlakók számára a 
biztonságos játszótér, az iskolások számára az önképzés, és szórakozás. A fiatal 
házasok számára egy kiszámítható kezdés feltételeit kívánja megteremteni. A 
dolgozók számára a megfelelő rekreációs lehetőségek, a nyugdíjasok számára 
életgondozás és ellátás kialakítása. 
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 Megfelelő szolgáltatási hálózat kiépítése és az oktatási rendszer bővítése 
térségspecifikus szakképzési lehetőségekkel: az egészségügyi és oktatási, hivatali 
hálózat racionális átszervezése, technikai és szakmai színvonalának emelése.                 
( térség szervező szerep erősítése) 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában az oktatás, az egészségügy és a 
maga a hivatal is kihívások előtt áll. A város és térségének lakossága megköveteli, és 
elvárja, hogy ugyanolyan lehetőségek álljanak rendelkezésére részére, mint az Unió 
bármely államában. A város ezen cél keretében egy racionális intézményi 
hálózatfejlesztést kíván elindítani, mely biztosítja a város és térsége számára a 
megfelelő oktatási, egészségügyi és önkormányzati szolgáltatásokat. A város 
intézményeiben dolgozóknak meg kívánja teremteni a szakmai továbbképzés és 
fejlődés lehetőségét. Egészség javító programot kerül kidolgozásra: prevención és 
szűrővizsgálatokra alapuló program, anyagi érdekeltséggel összekötve. 

 a munkahelyteremtő beruházások, a külső tőke bevonásának ösztönzése, mely 
elősegíti az ipari szerkezetváltást, és innovációt: vállalkozások letelepedését 
szolgáló támogatások és politika érvényesítése. 

A városnak korlátozott forrásai és közvetett eszközei vannak a gazdaság 
befolyásolására, a munkahelyek teremtésére. Programjában a város megfelelő 
kereteket kíván biztosítani a településen dolgozó vállalkozásoknak, és a betelepülni 
kívánó gazdálkodó szervezeteknek.  

 A térségi integráció fejlesztése: a regionális elérhetőség javítása, a kistérség 
települései közötti kapcsolat, kooperáció javítása. Európai Unió által biztosított 
források térségi pályázatokkal való megszerzése. 

Az Európai Unió egyik elsődleges alapelve a partnerség. A város a térség nélkül nem 
tud előrelépni és a térség települései sem tudnak működni a város nélkül. Ezért 
egymás céljainak megismerésére, kapcsolatok erősítésére, folyamatos 
együttműködésre és együttgondolkodásra van szükség. Az Unió által biztosított 
forrásokat együttesen lehet megszerezni és felhasználni. Ennek érdekében 
forráskoncentrációra, és kidolgozott projektekre van szükség. 

 

A Koncepció felsorolt fő stratégiai céljai összefüggésben vannak a város vezetés során 
érvényesítendő új elvekkel. 
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A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ PROJEKTJEINEK 
RENDSZERE 

 
A fejlesztési szándékok, az adottságok, a város területi folyamatai és a térségi együttműködés 
céljainak megfelelően a projektek három csoportba sorolhatók: 
 
A város értékeinek megújítása – Az önkormányzat városműködés javítására 
irányuló projektjei 
 

 A város arculatának javítása 
 Városrészenkénti új lakásépítési területek kijelölése  
 A szociális biztonság megalapozása (Útravaló című program előkészítése megindítása) 
 Szociális lakásépítés előkészítése és megindítása 
 Nyugdíjasház építés és idősgondozási program előkészítése és megindítása 
 Iskolarendszer működtetése, fenntartása, hosszútávú programjának kidolgozása 
 Lakótelepi épületek felújítási programjának elindítása és a hozzá tartozó területek 

megújítása 
 Városközpont megújítása 
 Városi strand és uszoda megújítása 
 Városi művelődési ház és könyvtár felújítása 
 Egészség javító program kidolgozása 
 A padragkúti városrész csatornázása, a város különböző részein megtalálható 

csatornázatlan szórványterületek közművel történő ellátása 
 A város valamennyi közútjának szilárd burkolattal való ellátása, a rossz állapotú, 

szilárd burkolatú utak felújítása 
 Kerékpárúthálózat továbbfejlesztése a településrészek között és a környező települések 

irányába 
 Az önkormányzati hivatalban az elektronikus ügyintézéshez szükséges szervezeti 

kultúra kialakítása 
 
Ajka és térségének egészét befolyásoló – Az önkormányzat együttműködésével, 
támogatásával megvalósítandó projektek 
 

 Térségi kereskedelmi központ létrehozása 
 Ipari Park betelepítése, szolgáltatások fejlesztése 
 Vállalkozás ösztönző programok segítése 
 Technológiai centrum létrehozása az Ipari Parkba betelepülni nem tudó és az 

inkubátorházban működő, önállóan tőkeszegény vállalkozások erősítésére 
 További gazdasági területek kialakítása a kis- és középvállalkozók számára 
 Európai Uniós pályázatokban való koordinatív részvétel programja 
 Parkerdő megújítása 
 Erdészeti program 
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Helyi, egyedi fejlesztések - Az önkormányzat által támogatott kapcsolódó programok  
 

 Környezetvédelmi programok kidolgozása, megvalósítása (MAL Rt, Bakonyi Erőmű 
Rt, Ajka Kristály Kft) 

 Vásárcsarnok felújítása ( Polus Coop Rt) 
 Hőerőmű átalakítása (Bakonyi Erőmű Rt - Magyar Állam) 
 Bányarekultivációk (Bakonyi Erőmű Rt – Magyar Állam) 
 Bányamúzeum létesítése  
 Szélenergia hasznosítás (magánvállalkozó) 
 Vízi sportcentrum kialakítása (magánvállalkozó) 
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FINANSZÍROZÁSI RENDSZER MODELLJE 
 
A koncepcióban megfogalmazott célok megvalósítása egyfajta közös gazdálkodást is jelent Ajka 
városának, a hozzá kapcsolódó településeknek, a helyi vállalkozóknak, és a lakosságnak. Ez a 
forma Magyarországon újdonságnak számít. A közös gazdálkodás miatt hasznok keletkeznek: a 
nagyobb mennyiség miatt az egységre jutó költség csökkenni fog. A nagyobb területet, 
lakosszámot, vagyont felmutatni tudó város és hozzá kapcsolódó térségi közösség jobb 
alkupozícióval rendelkezik a befektetőkkel szemben. A térségi összefogás mentén új 
közszolgáltatások biztosíthatók, amelyek önkormányzati szinten nem lennének megvalósíthatók. 
Ha ezek a közszolgáltatások helyben elérhetők, akkor a lakosság szabadidejének nagyobb részét 
fogja helyben eltölteni, ebből adódóan pénzét is itt költi majd el, ami pl. az adókon keresztül 
visszaforgatódik az önkormányzatokhoz. Továbbá a közösen megfogalmazott célok és az arra 
épülő projektek a kormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Terv anyagi támogatását is élvezhetik.  
A közös gazdálkodásnak és stratégiaalkotásnak egyetlen nehézsége van: valamilyen módon 
osztozni kell a költségeken és a bevételeken. Problémát jelent még, hogy az önkormányzat 
nagymértékben ki van szolgáltatva a központi költségvetésnek. Jelentős saját bevételi forrást csak 
a helyben letelepedő nagyvállalatok által fizetett adó vagy az idegenforgalom jelenthet. 
 
Az önkormányzat döntéshozó szerveinek a megfogalmazott célkitűzéseket döntéshozataluknál 
figyelembe kell venni, és a település anyagi teherbíró képességéhez mérten kell azokat 
megvalósítani.  
A megvalósítás történhet ezért a magántőke felhasználásával, a magán- és közpénzekkel történő 
kofinanszírozással és az önkormányzati saját erős befektetése révén. 
 
Magántőkéből alapvetően azok a beruházások valósíthatók meg, amelyek nyereségelvűek. Ha a 
pályázatokat nem egyedi létesítményekre, hanem beruházási csomagokra írjuk ki, akkor 
csoportosíthatunk úgy, hogy közöttük közhasznú, nem nyereségérdekeltek is legyenek. Ekkor a 
beruházó a nyereséges fejlesztés profitjából finanszírozza a közhasznú, veszteséges funkciót. A 
nyereségességre az önkormányzatok különféle kedvezményeken keresztül hatást tudnak 
gyakorolni. A beruházást követően a közhasznú funkciójú intézményt (költség oldal), vagy annak 
használóit is támogathatják (bevétel oldal).  
Közpénzből önkormányzati beruházás csak a hagyományosan piacképtelen fejlesztéseknél – 
hálózatos közművek, területrendezés, kulturális, egészségügyi szolgáltatások – indokolható, de 
nem minden esetben. Az, hogy egy tevékenység közszolgáltatás, még nem feltétlen indokolja az 
állami beruházást és üzemeltetést, ha a lakosság fizetőképes. Az önkormányzat azonban mint 
vállalkozó is beszállhat üzletekbe, ha van rá szabad forrása. Elsősorban mégis a térség lakóinak 
mindennapi életkörülményeit hivatott javítani, és csak ezek után vállalkozhat vállalkozói alapú 
fejlesztésekre. 
 
A magán- és közpénzekkel történő kofinanszírozás sok esetben lehet követendő modell. 
Gyakori, hogy az önkormányzat apportként az ingatlannal járul hozzá a fejlesztéshez, és ennek 
fejében szerez tulajdoni hányadot.  
Amennyiben az önkormányzat(ok) olyan beruházásokba kezdenek, melyre nincs saját forrásuk, 
fejlesztési hiteleket vehetnek fel. A nagyobb fejlesztések esetén is célszerű lehet a hitelfelvétel 
eszközéhez nyúlni. A hitelfelvétellel a fejlesztések időben előre hozhatók, a beruházások hasznait 
a lakosság előbb élvezni tudja. 
 
Önkormányzati saját erős befektetés vonatkozásában kérdés, hogy létrehozható-e egy olyan 
közös fejlesztési alap, amelyhez minden érintett település valamilyen arányban hozzájárul. Ebből 
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az alapból a közös fejlesztések finanszírozhatók. Az önkormányzatok az új létesítmények 
üzemeltetésében, és az innovativitásra ösztönző szabályozás kialakításában is fontos szerepet 
játszanak.  
 
A fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok és a célok megvalósítását szolgáló programok 
jelentős költségekkel járnak és folyamatos koordinációt igényelnek. A koncepció 
megvalósításához ezért ki kell dolgozni egy fejlesztési programot. Ennek a programnak a keretein 
belül kell megállapítani a prioritásokat és kidolgozni az egyes programok személyi, tárgyi és 
pénzügyi feltételeit. A fejlesztési program előkészítésére, koordinálására és végrehajtására egy a 
Hivatalon belül felállítandó Stratégiai szervezetet kell kialakítani. 
 
 
 



 

T Á J É K O Z T A T Ó 
a koncepcióban meghatározott programok költségvetésre gyakorolt hatásáról és ütemezéséről 

 

Feladat megnevezése 
Megvalósítás forrása Megvalósítás ideje 

Önrész Támogatás Összesen 2003 2004 2005 2006 Összesen 

Bódé városrész szennyvízcsatornázása 131 339 470 470    470 

Padragkút városrész szennyvízcsatornázása 276 554 830  380 450  830 

Kimaradt városrészek szennyvízcsatornázása 250 250 500   150 350 500 

Csingeri-, Padragi kerékpárút építése 57 85 142   62 80 142 

Nagy László Művelódési Ház rekonstrukció 132 526 658  358 300  658 

Idősek Otthona kialakítása (50 férőhelyes) 40 160 200  100 100  200 

Szociális bérlakás építése (120 db) 360 840 1200  300 375 525 1200 

Bérlakás építés költségalapon (30 db) 180 180 360 180 180   360 

Lakótelepi épületek felújítási program 30 60 90 18 24 24 24 90 

Közművesített lakótelkek kialakítása (150 db) 275 225 500  152 162 186 500 

Városközpont rehabilitációja 200 100 300  75 100 125 300 

Önkormányzati intézmények felújítása 220 330 550 100 130 150 170 550 

Városrészek út- és járdaépítése 300 100 400  130 130 140 400 

Összesen: 3 161 4 189  7 350 808 2 151 2 543 1 848 7 350 
 
A fenti adatok tájékoztató jellegűek 
 
 

16 



AJKA VÁROS TERÜLETFEJLESZTÁSI KONCEPCIÓJA 

2 

T Á J É K O Z T A T Ó   
a koncepcióban meghatározott akciótervek költségvetésre gyakorolt  

és várható hatásáról 
 

Prognosztizált bevételek    e Ft-ban 

Kiemelt előirányzat 
2002. évi 2003. évi 

2004. év 2005. év 2006. év eredeti 
előirányzat 

eredeti 
előirányzat 

Müködési bevételek 2 132 901 2 555 286 2 900 000 2 950 000 3 100 000 
Önk. költségvetési tám. 984 826 1 299 246 1 400 000 1 600 000 1 750 000 

OEP támogatás 8/3, 1 665 430 2 223 061 2 400 000 2 552 000 2 600 000 
Pénze. átv. műk. célra 22 728 278 610 300 000 300 000 300 000 

Felhalmozási bevétel műk. célra  126 772    
Hitel - müködési célra 25 341     

Müködési célú bevételek összesen: 4 831 226 6 482 975 7 000 000 7 402 000 7 750 000 
Felhalm. és tőkejell. bev. 334 200 297 411 600 000  660 000 550 000 
Pénze. átv. felhalm. célra 135 057 125 258 300 000 326 000 330 000 

Önk. költségvetési tám. 94 784 67 537 1 052 000  1 050 000 867 000 
Áfa bevételek  58 720 85 000  90 000 20 000 

Hitel - felhalmozási célra 311 612 268 783    
Felh.c.áll.házt. kívülre nyújtott kölcsön 

visszatér. 17 109 24 000 25 000 27 000 30 000 

Felhalmozási bevétel mük. célra  -126 772    
Felhalmozási célú bev. összesen 892 762 714 937 2 062 000 2 153 000 1 797 000 

Bevételi előirányzat mindösszesen 5 723 988 7 197 912 9 062 000 9 555 000 9 547 000 

      

Prognosztizált kiadások    e Ft-ban 

Kiemelt előirányzat 
2002. évi 2003. évi 

2004. év 2005. év 2006. év eredeti 
előirányzat 

eredeti 
előirányzat 

Személyi juttatások 2 124 612 3 152 646 3 200 000 3 400 000 3 550 000 
Munkaadókat terhelő járulékok 771 253 1 058 483 1 070 000 1 100 000 1 170 000 

Dologi kiadások 1 569 558 1 907 422 1 950 000 2 057 000 2 120 000 
Pe. Átadás, tám. műk. célra 324 686 319 946 320 000 350 000 350 000 

Ellátottak juttatásai 12 523 19 691 20 500 22 00 25 000 
Céltartalék - műk. célra 28 594 24 787 25 000 25 000 30 000 

Müködési célú kiadások összesen 4 831 226 6 482 975 6 585 500 6 954 000 7 245 000 
Felújitás -áfával 176 723 50 775 399 500 420 000 440 000 

Beruházás-áfával 470 138 315 988 1 947 000 2 046 000 1 622 000 
Pe. átad., tám. felh. célra 5 917 5 250 5 000 5 000 5 000 

Felhalm. célú  tám. kölcsön áll. házt. kívülre 23 000 18 500 25 000 30 000 35 000 
Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés 53 594 95 324 100 000 100 000 200 000 

Céltartalék - felh. célra 163 390 229 100    
Felhalmozási célú kiadások összesen 892 762 714 937 2 476 500 2 601 000 2 302 000 

Kiadási előirnyzat mindösszesen 5 723 988 7 197 912 9 062 000 9 555 000 9 547 000 

 
 
A fenti adatok tájékoztató jellegűek 


