
Miért fontos, hogy új vállalkozások jelenjenek meg,
szolgáltatások bővüljenek és a turizmus területén történő
fejlesztésekkel is bővüljenek a helyi munkalehetőségek?

Bővítenünk kell a város anyagi lehetőségeit, gazdasági mozgásterét, azaz fejlesz-
teni a gazdaságot, ezáltal is emelni a nagymarosiak életszínvonalát. A helyi gazda-
ságfejlesztésnek számos pozitív hatása van, amelyek területfejlesztési és vidékfej-
lesztési jelentőséggel bírnak és növelik a munkahelyek számát.

Mit szeretnénk elérni?

A város nyugodt légköréhez illeszkedő új vállalkozások idevonzása, máshova át-
jelentkezett helyi vállalkozások visszacsábítása, munkahelyek létesítésének támo-
gatása. 

Számos eszköz, módszer létezik, amellyel a helyi vállalkozási hajlandóságot, aktivi-
tást ösztönözni lehet. Ilyen a gazdasági tevékenységekre alkalmas területek kijelölése 
(településrendezés, településfejlesztés), a vállalkozói infrastrukturális környezet 
(iroda, telephely, kommunikációs infrastruktúra) kiépítése, biztosítása, a vállalkozá-
si ismeretek átadása és a pályázati együttműködés is. A lehetőségek adottak, a 
megoldást leginkább abban látjuk, hogy dolgozni kell azok kiaknázásán. Együtt kell 
működnünk a közös sikerért. Például egyes projektek során a helyi vállalkozókat 
és termelőket előnyben kell részesíteni. Az ő termékeik és szolgálatásaik is le-
gyenek annyira fontosak Nagymaros számára, mint az adó, amit befizetnek! A 
város, etikus versenyeztetés után a helyi vállalkozásokkal dolgoztasson. 

Hogyan?

•  Megvizsgáljuk a helyi iparűzési adó csökkentésének lehetőségét
•  Rendszeres egyeztetéseket tartunk a vállalkozókkal
•  Vállalkozásokat vonzunk ide megkeresés útján
•  Felmérjük a meglévő Önkormányzati ingatlanok hasznosításának lehetőségét
•  A turizmust és az ahhoz köthető szolgáltató szektorokat (vendéglátás, egészség-

ügy, szabadidős tevékenységek, szállásszolgáltatás) fejlesztjük
•  Termálkincs hasznosítása: csak olyan szerződések megkötését tudjuk támogatni, 

amelyek a helyi vállalkozóknak és a helyi gazdaságnak és nem utolsó sorban a 
helyi lakosoknak kedveznek. Nem árusíthatjuk ki a természeti kincsünket!

A nagymarosiak életminőségén nagyot javítana, ha nem kellene naponta órá-
kat utazni a munkába, hiszen több százan ingáznak Vác, Budapest és Nagymaros 
között.  A felszabaduló időt pedig a családdal, sporttal vagy éppen otthon tudnák 
eltölteni. Ehhez fejleszteni kell a helyi gazdaságot, csökkenteni az adókat és munka-
helyteremtő beruházásokat kell Nagymarosra csábítani.

A kérdőívünkből egyértelműen látszik, hogy a nagymarosiak szerint is el kell ér-
nünk, hogy több, jól működő vállalkozás gazdagítsa városunkat. Az önkormányzat 
felelőssége nagy, hiszen törekednünk kell arra, hogy a helyben elvégzendő munká-
kat lehetőleg helyiekkel végeztessük. Az önkormányzat maga is képes lehet olyan te-
vékenységekre, melyek hasznot hajtanak, és munkahelyeket teremthetünk általuk. 
Programunkban ezt a területet is kiemelten kívánjuk kezelni.

Forrás: Együtt a Városunkért Egyesület kérdőív válaszadásai alapján

Tegyük sikeressé együtt Nagymarost! 
– helyi gazdaság fejlesztése, 

munkahelyteremtés

Heinczinger Balázs, polgármester jelölt


