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Győrújfalu Község hosszútávú gazdasági- és 

fejlesztési koncepciója, fejlődési lehetőségei 
 

Győrújfalu Községi Önkormányzat hosszútávú gazdasági programját, 

fejlődési lehetőségeit a következőkben foglalja össze: 

 

1.) Cél a teljes önállóság! 

2013. január 1-től a településszinten jogilag önállóan működő 

polgármesteri hivatalok megszüntetése mellett, közös önkormányzati 

hivatalt kötelesek fenntartani azon települések, amelyek 

lakosságszáma nem éri el a 2.000 főt. 

Győr közelsége, Győr kiváló megközelíthetősége (közút, kerékpárút) 

és nem utolsó sorban Győrújfalu infrastruktúrája lehetővé teszi a 

település számára, hogy ne csak „álomkép” legyen a település teljes 

önállósága. Ha kitekintünk és megvizsgáljuk, hogy Győr közvetlen 

szomszédságában található települések lakosságszámai, a KSH 2014. 

január 1-es adatai alapján hogyan alakulnak, akkor a következő 

tényekkel szembesülünk: Győrújbarát lélekszáma 6.185 fő, Nyúl 

4.228 fő, Abda 3.213 fő, Koroncó 2.150 fő, Gönyű 3.256 fő. Mind-

mind Győrhöz viszonyítottan főút melletti első település, csakúgy 

mint Győrújfalu.  

Adódik a kérdés, miért ilyen kevés Győrújfalu lakosságszáma? 

Hogyan fordulhat elő, hogy Győrzámolyon 2.597 fő él, míg 

Győrújfalun csak 1.624 fő? Mivel mindenünk megvan; élhető, 

szerethető település vagyunk, ezért fel kell tennünk a kérdést, hol 

hibáztunk eddig? 
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• Nem megfelelő település marketing? Szánjunk rá időt és pénzt, 

hiszen a lehetőségünk megvan! (Mosoni-Duna, horgásztavak, 

óvoda, iskola, konditerem, futópálya, Manó tanya, lovarda, 

idősek lakóparkja, méz, pálinka, sajt, stb.) Lépnünk kell! Újfalu 

Brand építés elengedhetetlen! (Árvízi település, polgi pálesz, 

100% Újfalu, Nemzeti Vágta, stb.) 

• Drágák az újfalui építési telkek? Nyissunk meg további 

területeket beltelkesítésre! Engedélyezzük további utcák 

megnyitását! 

• Nem jelentkeznek be a lakóparkjainkba beköltöző, 

életvitelszerűen itt élő családok, lakosok? Hívjuk fel a 

figyelmüket a törvényi kötelezettségekre! Következetessen 

tartassuk be a törvényt! 

• Vannak hiányosságok a településünk „élhetőségében”? Tárjuk 

fel a hiányosságainkat és mindenképpen vigyük véghez ezen 

koncepció 4. pontjában vázolt fejlesztési elképzeléseinket! 

 

2.) Úthálózatunk fenntartása, folyamatos karbantartása 

Hatalmas előnyben vagyunk, hiszen -felelős gazdálkodásunknak és a 

vis maior pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően- hihetetlen 

mértékű pénzösszeget költhettünk 2011 és 2014 között az 

úthálózatunk fejlesztésére. Fejezzük be, amit elkezdtünk! Három 

éven belüli cél legyen, hogy 

• ne legyen aszfalt nélküli utcánk. 

• a járdáinkat is kezdjük el felújítani. 

• a kerékpárút burkolatát, ha a közút a következő években nem 

biztosít hozzá forrást, vagy nem találunk rá pályázati 
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lehetőséget, akkor akár önerőből, de mindenképpen újítsuk fel! 

Ne hagyjuk teljesen tönkremenni! 

Állagmegóvás céljából folyamatosan, minden évben végeztessük el a 

szükséges kátyúztatásokat! 

 

3.) Finanszírozás, finanszíroztatás 

Önkormányzatunk bevételei a helyi adókból (iparűzési adó, gépjármű 

adó 40%-a, kommunális adó) és a központi költségvetés által 

„feladatalapú finanszírozásra” biztosított bevételekből tevődnek 

össze. Központi költségvetés a feladatalapú finanszírozásra biztosított 

támogatás mértékének meghatározásánál nem Győrújfalu 

tényadataiból, hanem a KSH országos átlagának adataiból indul ki. 

Továbbá az ezen „átlag” matematika alapján meghatározott 

támogatást a lakosságszámhoz viszonyított egy főre eső települési 

adóerő képességéhez is hozzárendeli! Ha ezen egy főre jutó adóerő 

képesség meghalad egy bizonyos szintet, akkor a „fenti matek” által 

meghatározott összeget 0 és 100% közötti mértékben elvonhatja, 

csökkentheti!  

Tekintettel arra, hogy elég bonyolultnak tűnik a fenti pár körmondat, 

ezért nézzünk egy konkrét példát. Győrújfalu 2014-ben 5.900.000 

Ft-ot költ majd közvilágításra, de csak 3.880.000 forintnyi 

feladatalapú finanszírozásra számíthat. Ezt a 3.880.000 forintot 

viszont akár teljes egészében el is vonhatná tőlünk az állam, ha az 

egy főre eső adóerő képességünk a jelenleginél magasabb lenne! 

Példa folytatásaként Győrladamér esetében az elvonás 100%, azaz 

ők közvilágításra nem kapnak egyetlen központilag számfejtett 

„feladatalapú finanszírozású” forintot sem! 
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Tanulság? Jelenleg abszolút nem szükséges a rendezési tervben 

kijelölt ipari parkunk fejlesztése, közművesítése!  

Lakosságszámot szükséges növelnünk, hiszen ezáltal ceteris paribus, 

az egy főre jutó adóerő képességünk csökken, a központi 

„feladatalapú támogatás” elvonásának „réme” pedig nem fenyegeti 

majd településünket! 

Legyünk inkább egy a környéken még egyedülálló minta település! 

Legyünk akár öko település, akár virágos település, stb. 

Egyéb bevételi forrásaink növelése céljából pedig próbáljunk meg egy 

önkormányzati tulajdonban álló, bevételt- és/vagy munkahelyeket 

teremtő vállalkozás indításának irányába nyitni a következő 

ciklusban. 

Kiemelten fontos és utánkövetendő feladat az Önkormányzat, a 

település rezsiköltségeinek folyamatos kontrollálása, az esetleges 

költségcsökkentő fejlesztések pályázati forrásból történő 

megvalósítása. 

 

4.) Élhetőbbé tétel 

Az itt élő lakosaink komfortérzetének növelése és a lakosságszámunk 

további növekedésének kulcsfontosságú kérdése ezen pont igényes 

megvalósítása, folyamatos fenntartása. 

Meglátásom szerint, jelenleg is jó úton járunk (Manó tanya, 

Sportpálya és környéke, evangélikus templom udvara, katolikus 

parókia), de elengedhetetlenül szükséges és időszerű lenne a 

településközpontunk, Fő tér és környéke fejlesztése pl. térkövezett 

parkolók kialakításával, továbbá igényes virágosládák kihelyezésével, 

tervszerű parkosítással. Szükséges lenne a 1401-es mellett több 
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helyen virágszigeteket létesíteni, akár a forgalomlassító szigeteknél 

is. Oszlop virágdíszek, zászlók, stb.  

Az 5. pontban részletezésre kerülő eszközpark hiányunk sajnos a 

virágosítással kapcsolatos tervek megvalósítását is gátolja! 

Meglátásom szerint szükséges lenne valamilyen megoldással (kikötő, 

strand) a Mosoni-Duna közelségét is kihasználnunk. 

Előző ciklusban több olyan beruházás, fejlesztés is elkészült, amelyre 

a következő ciklusban nem szükséges majd költenünk, sőt nem 

szükséges a már megvalósított útfelújításokra spórolnunk. Éppen 

ebből következően elmehetünk végre a település üzemeltetés, -

fenntartás „finomhangolásának” irányába! 

Közintézményeink folyamatos fejlesztései közül mindenképpen 

szükséges kiemelni az orvosi rendelő helyzetét. Az épület a jelenlegi 

állapotában, továbbá a jelenleg kritikán aluli rendelési idő 

biztosításával (heti 1* kettő óra) még a jelenlegi lakosságszám 

színvonalas kiszolgálására sem alkalmas, nehogy egy dinamikusan 

növekvő pályán álló település igényeinek kielégítésére. 

Elodázhatatlan a probléma kezelése! Tervezést, építési engedélyezési 

folyamatot mielőbb el kell indítanunk! 

Céljaink eléréséhez közösségépítő rendezvényeink fenntartása, 

„újak” teremtése szükséges. Falunap, káposzta fesztivál, búcsú, 

adventi karácsonyvárás a már elindított rendezvényeink, de ezek 

zöménél sajnos egyedül maradtam a szervezésben. Továbbiakban 

sokkal professzionálisabban szükséges majd ezeket szerveznünk 

(feladat megosztás; alapos tervezés, előkészítés; minden korosztály 

számára érdeklődés felkeltés; megfelelő marketing, időbeni 

szórólapozás, stb.)! 
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Esetleges új rendezvényekkel (Újfalu Farsang; Fit-nap; Gyermeknap, 

stb.) kapcsolatosan szükséges lenne megvizsgálni, hogy egyáltalán 

lenne-e rá igény. Ha igen, akkor szükséges azt illeszteni a már 

meglévő programjainkhoz, Győr város ingyenes programjához, stb. 

 

5.) Szúnyog- és hóhelyzet 

Mosoni-Duna „kinyújtózását” ezúttal figyelmen kívül hagyva, ezen 

kettő természeti jelenség, mellyel évről évre próbálunk több 

kevesebb sikerrel harcot vívni.  

Sajnos alap felállásban, a központi költségvetésből minimális forrás 

van biztosítva mindkettőre. Megjegyzem, idén július, augusztus és 

szeptember hónapban a katasztrófavédelem hatásosan és 

határozottan lépett fel a szúnyogok ellen! De mi lesz, ha jövőre nem 

így lesz? Mi lesz, ha nem tudják vállalni ennek a költségeit? A 

lakosaink által befizetett 6.000 Ft/év kommunális adóból nem 

lehetnek világot megváltó nagy terveink! 

Önkormányzatunk tulajdonában a teljesség igénye nélkül sajnos 

nincs hótoló lap, nincs sószóró, nincs hideg szúnyogirtó berendezés, 

nincs gondnoki autó, de nincs még egy árva használható utánfutónk 

sincs. (Pozitívum, hogy ősz végére várjuk a pályázati forrásból 

beszerzésre kerülő falubuszunk megérkezését. Eddig ezzel sem 

rendelkezett a településünk.) 

Meglátásom szerint elodázhatatlan ezek beszerzése! 2015-ben nem 

hiszem, hogy luxuscikknek kell ezeket betudni.  

Ki kell mondani, hogy igenis, ezek egy jól működő, jól működtethető 

településhez minimálisan hozzátartoznak. Tudomásul kell venni, hogy 

tárgyi eszközök nélkül nem megy! Indítványozni fogom, hogy 
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ésszerű költségkeretek elkülönítésével szépen sorban szerezzük be 

ezeket a munkaeszközöket! 

 

Jelen koncepcióban szereplő felsorolások, példálózások nem prioritási 

sorrendben szerepelnek!  

Valamennyi lehetőséget, tervet, ötletet külön-külön megvizsgálva, de 

az egész koncepciót komplexen kezelve szükséges a településünk 

fejlődése érdekében hozott döntéseinket megvalósítani, együtt, 

összefogva az Önkormányzati dolgozókkal, egyesületeinkkel, 

lakosainkkal, cégeinkkel, vállalkozóinkkal. 

 

 

………………………………… 

Nagy Imre Attila s.k. 

polgármester 


