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Másfél milliárd forintból fejlődik a város
Gödöllő további fejlesztésére, az önkormányzat foglalkoztatásban betöltött szerepének megőrzésére és az általa nyújtott szolgáltatások bővítésére is lehetőséget ad az iskolai sport és a kulturális élet területén a február 3-án
nagy többséggel elfogadott 2011. évi költségvetési rendelet.

Az előterjesztés a múlt év decemberében jóváhagyott költségvetési koncepció szerint készült el. Szintén elfogadta a képviselő-testület a VÜSZI Kft., a Kalória Kft., a Művészetek Háza Kft, a Gödöllői Piac Kft. és a Gödöllői
Távhő Kft. üzleti tervét.
A polgármester a testületi ülésen és az előző este tartott összevont bizottsági ülésen arról adott tájékoztatást, hogy az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően külön kezelik a működési és fejlesztési bevételeket és kiadásokat. A
bevételekben különösebb változás nincs. A város forrásainak mintegy 25-30 százaléka származik normatív állami támogatásból, a többi saját bevétel. Érdekesség, hogy az idén a múlt évinél 56 millió forinttal többet, 216
millió forintot vonnak el Gödöllőtől a városra jutó személyi jövedelemadó hányadból a szegényebb települések támogatására. Az állami támogatás a korábbi évekhez hasonlóan ismét csak alig a felét fedezi a közalkalmazottak
és köztisztviselők bérének, amely a város kiegészítésével együtt is – mivel a törvényi előírások nem változnak – csak a múlt évi szinten marad. Az intézményeknél egységesen 6070 Ft/hő/fő értékű étkezési utalvány fedezete
áll rendelkezésre.
Bár a költségvetési rendelet továbbra is takarékos gazdálkodást ír elő, csoportos létszámleépítésre nincs szükség. A pedagógusok foglakoztatásánál képzelhető el 2-3 fős mozgás, attól függően, hogy hány első osztályt kell
majd indítani a város önkormányzati iskoláiban. Ez a beiratkozás után derül majd ki. Az intézmények dologi kiadásai közül az emelkedő energiaköltségeket az önkormányzat központilag fedezi. A további dologi kiadások
reálértéke csökken.
A gazdálkodás biztonságához az idén is kiemelkedően járul hozzá a helyi iparűzési adóbevétel. Biztató, hogy 280 millió forint összegben fejlesztési tartalék is rendelkezésre áll.
Út- és járdaépítés, vízelvezetés
A város mintegy másfél milliárd forintból épül és szépül tovább. Az elnyert európai uniós támogatások felhasználásával folytatódnak a múlt évről áthúzódó beruházások. A Főtér program után kiemelkedő jelentőségűek a
Norvég Alap finanszírozásával megvalósuló fejlesztések. A „Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” című pályázat révén több mint 500 millió forintot használnak fel
a vasútállomástól a parkokig. Az út 100, a járdaépítések 50 millió forintból folytatódnak – ezek a tételek a VÜSZI Kft. költségvetésében szerepelnek. Az elmúlt évek esőzései következtében egyre több helyen alakultak ki
vízmosások, a meglévő vízelvezető árkok pedig több helyen tönkrementek, szükséges a helyreállítást idejében elkezdeni. Ezt a célt – például a Szilhát utcai csomópontban és a Lázár Vilmos utcában – a lakásalap 76 millió
forintja szolgálja. A fejlesztések előkészítéseként tervek készülnek a Petőfi és az Erkel iskola tornatermének építésére valamint a Hajós Iskola felújítására.
Intézményi felújításokra 100 millió forintot költ a város – az igények szerint a duplájának is lenne helye. A könyvtár felújítására 31, az Erkel iskola régi nyílászáróinak teljes cseréjére 25 millió forint fordítható; a fennmaradó
összeg az azonnali hibaelhárításokat szolgálja és van 17 millió forintos vis major keret is.
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