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a  mellékletben szereplő tartalommal  a  Településfejlesztési-  és  Környezetvédelmi  Bizottság által 
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A Gazdasági Program
 
- 4. oldal első bekezdése zárójeles részbe kerüljön beírásra „az Aradi utca”,
- 5. oldalon Pályázatok: „az óvoda, művelődési ház és  sportpálya” kerüljön beírásra, 
-  9.  oldalon  a  közbiztonság  helyi  feladatainak  ellátása:  "Támogatja,  szorgalmazza  a  polgárőr 
szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, hozzájárul a működésükhöz”,
utolsó bekezdés: „Tura városában az állandó rendőrőrs indokolt”,
-  10.  oldalon  az  egészségügyi  ellátásról  való  gondoskodásnál  „Javasoljuk  a  gyermek  ügyelet 
megszervezését hétvégi napokon”.
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a Képviselő-testület jóváhagyta :39/2011.(III.30.) számú határozatával



1. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján  4 434 288 000 forint. 
( 4 434 288eFt)
A vagyon az elmúlt 5 évben  növekedést  mutat.

2. A pénzügyi helyzet 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:
-  az  Önkormányzatnak  a  fizetőképessége  fenntartásához  külön  állami  támogatást  nem 
kellett igénybe vennie.
- működési hitel felvételére nem került sor,
- fejlesztési hitel felvételére 2010.évben került sor,eredményes európai uniós beruházások 
önkormányzati önerejének biztosításához( 41+90 millió Ft értékben)
- a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az  Önkormányzat  a  gazdasági  programban  meghatározott  célkitűzések  megvalósításához 
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

Az  Önkormányzat  sajátos  működési  bevételeinek  növelési  lehetőségeit  meg  kell  keresni. 
Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika 
elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.

A  Képviselő-testület  nyomon  követi  a  költségvetési  támogatási  rendszert,  és  az 
elképzeléseivel  összhangba  hozva  igyekszik  kihasználni  a  támogatási  rendszer  nyújtotta 
előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, 
hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja). 

Az  Önkormányzat  áttekinti  a  meglévő  vagyontárgyait,  azok  hasznosításának  módjait  és 
lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az 
egyes  vagyontárgyak megfelelő hasznosítására,  a  felesleges  vagyontárgyak kihasználására, 
(különösen a bérbeadás lehetőségére)

Az  Önkormányzat  törekszik  arra,  hogy  a  gazdasági  programjában  meghatározott 
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával 
valósítsa meg. 

4. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések

ÚTÉPÍTÉS

A beruházás tervezett összköltsége: 308.000.000 Ft.
Az önkormányzat folytatja a szilárd burkolat nélküli úthálózatának felszámolását .
Második  eredményes  európai  uniós  belterületi  útfejlesztési  beruházás  valósul  meg 



2011.évben.
Az első eredményes európai uniós forrásból megvalósuló komplex belterületi útfejlesztéshez 
az  önkormányzat  210.734.000  Ft  támogatásban  részesült.  Ezzel  közel  3,6  km  szilárd 
burkolatú  út épült meg, zöldfelület fejlesztéssel, utcabútorok beszerzésével.
Ezzel a fejlesztéssel épültek meg az alábbi utcák: :
Magdolna u. , Ady E., Bartók B., Béke, Damjanich, Széchenyi, Szőlő, Toldi, Hevesy György
E beruházás eredményes megvalósításához, az önkormányzat önerőjének szinten tartásához 
elengedhetetlen  volt  az  útépítési  hozzájárulás  kivetése  az  építéssel  érintett 
ingatlantulajdonosok részére.

Az  önkormányzat  második  eu-s  projektje  az  Új  utakon  Tura  városában  című  belterületi 
útfejlesztés. A beruházáshoz biztosított támogatási összeg: 208.150.999 Ft.

Az alábbi utak szilárd burkolatú ellátására és kétoldali vízelvezető árok kiépítésére kerül sor: 
Iskola utca, Gyóni Géza utca, Gábor Áron utca, Délibáb utca, Vörösmarty utca, Holló köz, 
Bocskai utca, Jókai utca

VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ

A beruházás tervezett összköltsége 141.000.000 Ft

BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

A beruházáshoz biztosított támogatási összeg 59.376.496.- Ft. A beruházás során a Szövetség 
utca, az Erdész utca egy része, a Köztársaság utca, Tabán út és Hevesy György utca felszíni 
csapadékvíz-elvezetése valósul meg. 

5. A gazdasági program

Fejlesztési elképzelések

Tura Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a következő általános fejlesztési 
elképzeléseket határozza meg. 

Ipar, megújuló energiaforrások hasznosítása

Önkormányzati cél a a hőforrás hasznosítása, ennek kapcsán önkormányzati földterület tartós
( 25 éves) bérbadása,  zöldségkertészeti beruházás elősegítése.
Az  önkormányzat  elvárása:   fenti  eredményes  vagyonhasznosítás  helyi  gazdaságfejlesztő 
hatása.

Infrastruktúra

Az  infrastrukturális  fejlesztések  pozitív  irányba  befolyásolják  a  település  fejlődését.  Az 
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 
a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 



továbblépés lehetőségét.
Az  elmúlt  ciklusban  a  legnagyobb  infrastrukturális  fejlesztés  a  „Komplex  belterületi 
útfejlesztés Tura városában” című eu-s projekt volt,  ugyanakkor sor került  hazai pályázati 
források kihasználására  is  a  belterületi  útfelújításként  (Elnök u.,  Köztársaság  u.,  Aradi  u. 
burkolat felújítása)

Hasonló infrastrukturális fejlesztés volt  a Városháza komplex akadálymentesítése,  a városi 
térfigyelő rendszer kiépítése és egyértelmű infrastrukturális fejlesztést jelent a város életében 
a városközpont rehabilitáció- a többfunkciós tér kialakításával- és az újabb útfejlesztés.
Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ezért  fontosnak  tartja  a  közúthálózat,  a  járda,  a 
csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, 
a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását.

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A Tura  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011-2014.  évekre  az  alábbi  feladatokat  és 
célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, valamint a 
megvalósulási szakaszban bevonja a vállalkozásokat, .
-  támogatással  segíti  a  helyi  gazdaság  megerősödését,  ehhez  igyekszik  kedvező 
feltételeket  teremteni,  hogy  a  vállalkozók  számára  munkahely-bővítési  lehetőséget 
teremtsen, . 
rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatallal. 
olyan beruházások önkormányzati támogatása, elősegítése, melyek munkahelyterem-
tés ígéretét hordozzák

Közfoglalkoztatás

Tura Város Önkormányzata arra törekszik, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú 
szociálisan  rászoruló  személy  számára  munkalehetőséget  biztosítson  közfoglalkoztatás 
keretében.  A  foglalkoztatás  megvalósulása  érdekében  figyelemmel  kíséri  az  újonnan 
bevezésre került támogatási lehetőségeket; pályázatot nyújt be rövid időtartamú és hosszabb 
időtartamú  közfoglalkoztatás  támogatására;  feladatellásának  megfelelő  közfoglalkoztatási 
program megvalósulása érdekében él a pályázati lehetőségekkel. Együttműködik a munkaügyi 
központ illetékes kirendeltségével; kapcsolatot tart az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása Kistérségi Irodájával; a helyi vállalkozásokkal.
Az  önkormányzat  célja,  hogy  a  közfoglalkoztatás  lehetőségeinek  igénybevételével  a 
kiközvetített álláskeresőket hasznos és eredményes munkával foglalkoztassa. 

A településfejlesztési politika célkitűzései

Tura  Város  Önkormányzat  településfejlesztési  politikájának  legfőbb  célkitűzése,  hogy  az 
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan 



fejlesztéseket  vállaljon,  melyekkel  a  megvalósuló  eszközöket,  programokat  a  működtetés 
során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

A településfejlesztés széles nyilvánossága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település 
számára  ismert  módon,  a  széles  nyilvánosság  biztosítása  mellett  történjen,  mivel  ez  a 
biztosítéka  annak,  hogy  az  elméleti  fejlesztési  tervekből  azok  valósuljanak  meg,  melyek 
tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

A településfejlesztés nyilvánosságát a Képviselő-testület a Turai Hírlapon, valamint a város 
internetes portálján keresztül kívánja biztosítani.

A településfejlesztés átgondoltsága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok 
az igények kerüljenek előtérbe, 

-  melyek  olyan  probléma  megoldására,  igény  kielégítésére  irányulnak,  melyek 
alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.

A településfejlesztés  átgondoltságát  segíti  a  jelen  gazdasági  program,  valamint  az  éves 
költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a 
ciklus évei alatt.

A településrendezési terv 

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely 
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

A  Képviselő-testület  feladata,  hogy  befejezze  településrendezési  eszközeinek  átfogó 
felülvizsgálatát.

Pályázatok 

A Képviselő-testület   a  megújuló   energiaforrások  használatára  irányuló,  Új  Széchenyi 
-tervben  elérhető  pályázati  forrásokat  megcélozza,   óvoda,  művelődési  ház,  sport  pálya 
vonatkozásában és különösen az általános iskolájának termál-energiával való fűtésére.

Településfejlesztési célok

Az  Önkormányzat  következő  településfejlesztési  céljai  olyan  célok,  melyek  a  település 
általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 
kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:



- hőforrás hasznosítása
- belterületi szilárd burkolatú utak építése, 
- járda építés,
- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
- buszváró létesítés,

 Az adópolitika célkitűzései 

Tura  Város  Önkormányzata  fontosnak  tartja  a  helyi  adópolitikai  célkitűzések 
megfogalmazását,  mivel  az  jelentősen  befolyásolja  a  településen  keletkező  saját  bevételt, 
illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A helyi  adók  esetében  az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  adóztatást  úgy  kívánja 
kialakítani,  hogy  az  egy  meghatározott  stabilitás,  állandóság  mellett,  folyamatosan  az 
Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 
illetően.
A tervezett adóbevételek realizálása érdekében a Képviselő-testület elvárja adóhatóságától az 
adótartozások  Nemzeti-Adó  és  Vámhivatalon  keresztül  történő  behajtásának 
kezdeményezését.

Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
megoldások

Tura  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak 
tartja  az  egyes  közszolgáltatások  biztosítására,  színvonalának  javítására  vonatkozó 
intézkedéseket. 

A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos 
érintettség

Az  önkormányzat,  a  másik  tíz  -  a  víziközműveket  üzemeltető  -  önkormányzattal  együtt 
döntött  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program  keretében  kiírt  „KEOP-2009-2.2.3/A. 
Üzemelő  vízbázisok  diagnosztikai  vizsgálata” tárgyú  pályázaton  történő  részvételről,  a 
pályázat  benyújtásához  szükség  volt  a  Galga-mente  Ivóvízkészletét  Védő  és  Megőrző 
Önkormányzati  Társulás  létrehozására.  A gesztor  feladatokat  Tura  vállalta..  A pályázott 
összeg: 118.245.000,- Ft. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású. Sikeres pályázat esetén 
az elvégzendő feladatok a turai vízbázison:

szennyező források feltárása;
monitoring-rendszer kialakítása;
talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések;
tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal;
geofizikai felmérés, mederszelvényezés;
a meglévő észlelő-kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása,
vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés;



modellezés, védőterület meghatározása;
biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges dokumentáció 
összeállítása;
térinformatikai feldolgozások készítése;
tájékoztatási és nyilvánossági feladatok.

A pályázat elbírálása folyamatban van. 

Önkormányzatunkkal  együtt  négy  települést  érintő  "KEOP-7.1.1.1.  Települési  szilárd 
hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Tura és térségében" elnevezésű pályázatot nyújtott 
be,  mely  pályázatban  Galgahévíz  a  gesztor  település.  A  pályázati  összeg  összesen 
241.195.000,-  Ft,  melyhez  66.159.788,-  Ft  saját  erő  szükséges.  A teljes  önerőből  Tura 
települést érintő saját erő: 35.064.688,- Ft, melyből saját forrás: 6.444.688,- Ft, a fennmaradó 
Turára  eső  28.620.000,-Ft-ot  a  létrehozott  társulás  jogi  személyként  hitelből  fogja 
finanszírozni. Sikeres pályázat esetén a társulás számára az alábbi gép és eszközbeszerzésre 
kerülhetne sor: 
3 db hulladékgyűjtő jármű, 
1 db aprítógép, 
1 db árokásó-, rakodógép,
1 db válogató berendezés garat átalakítás, 
200 db komposzt keret, a hulladék megelőzés érdekében. 
A pályázat elbírálása folyamatban van. 

„A szociális szolgáltatásszervezés minőség  javítása az aszódi kistérségben „ című KMOP – 
4.5.2/B-2f- 2010-0001 jelű, Aszód város gesztor önkormányzat útján  beadott pályázatot a 
Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője 343.569.009, - Ft összköltséggel 
történő támogatásra ítélte. Tura településre eső saját forrás összege: 3.678.045,- Ft. A pályázat 
során  Turát  érintő  beruházással  megvalósulnak:  2.971.000,-  Ft  összegű  eszközbeszerzés, 
18.030.580,- Ft összegű építési tevékenység anyag- és munkadíjjal. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a 
hivatala útján látja el.

A Képviselő-testület  – az Önkormányzati  törvényben meghatározott  sorrendet  követve -  a 
következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:

- épített és természeti környezet védelme,
- lakásgazdálkodás,
- egészséges ivóvízellátás, 
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- csatornázás,szennyvízelvezetés
- köztemető fenntartás, 
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- helyi tűzvédelem-önkéntes tűzoltó egyesület támogatása-
- közbiztonság helyi feladatai ellátásának folyamatos kezdeményezése 
- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,közfoglakoztatás
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, alapfokú oktatásról, 
- gondoskodás az egészségügyi alapellátásról, alapellátási ügyeletről
- gondoskodás a szociális ellátásról,



- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
- közösségi tér biztosítása,
- közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
- piac és vásár üzemeltetése

Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. Jelentős eredmény 
a közigazgatás-mint közszolgáltatás fejlesztése érdekében a 2010-ben megvalósult komplex 
akadálymentesítés.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás folyamatos fejlesztése,
-  az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása, 
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése 
- a feladatok ellátásához szükséges szakképzett személyzet folyamatos biztosítása

A nem lakás céljára szolgáló helyiség gazdálkodás

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen 
megvizsgálja.  A  hasznosítás  során  figyelembe  veszi  a  közszolgáltatások  biztosításának 
elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik. 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Eredményes európai uniós pályázat belterületi csapadékvíz elvezetésre
A beruházáshoz biztosított támogatási összeg 59.376.496.- Ft. A beruházás során a Szövetség 
utca, az Erdész utca egy része, a Köztársaság utca, Tabán út és Hevesy György utca felszíni 
csapadékvíz-elvezetése valósul meg. 

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A  Képviselő-testület  a  helyi  közutak  fenntartásával  kapcsolatban  a  közúthálózat  olyan 
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.

A  közút  fenntartását  a  tevékenység  volumenétől  függően  saját  erővel,  illetve  külső 
szolgáltatóval végezzük.

A  Képviselő-testület  kívánatosnak  tartja  a  közterületek  megfelelő  színvonalon  történő 
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására, melyre 
a városüzemeltetési csoporttal valamint a közcélú foglalkoztatással kerülhet sor. .
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról 
és pótlásáról.
- közterület felügyelet létrehozása



A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A  köztisztaság  és  településtisztaság  fenntartási  közszolgáltatás  biztosítása  érdekében  az 
Önkormányzat 
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek 
kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, .
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról. .
- gondoskodik a közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról. 
-folyamatosan gondoskodik az illegális hulladék összegyűjtéséről.

A helyi tűzvédelem

Az  Önkormányzat  a  helyi  tűzvédelmi  feladatok  ellátása,  illetve  színvonalának  javítása 
érdekében támogatni kívánja a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét.

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

Az  Önkormányzat  a  helyi  közbiztonsági  feladatok  ellátása,  illetve  színvonalának  javítása 
érdekében

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen 
programok  tartását  kezdeményezi  a  rendvédelmi  szerveknél,  és  bűnmegelőzési 
koncepciót készít, 
-  támogatja,  szorgalmazza a  polgárőr  szervezet  aktív  tevékenységét,  helyet  biztosít 
számukra, hozzájárul a működtetésükhöz,
-  felhívja  a  rendőrség  figyelmét  a  tudomására  jutott,  közbiztonságot  veszélyeztető 
körülményekre, valamint évente egy alkalommal beszámol a település közbiztonsági 
helyzetéről. 
(2) anyagilag támogatja a rendőrőrs működtetését.
(3) folyamatosan hangot ad azon igényének, hogy Tura városában az állandó rend-
őri jelenlét indokolt, hogy Tura városában az állandó rendőrőrs indokolt

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában

Az  Önkormányzat  közreműködik  a  településen  élő  magánszemélyek  foglalkoztatási 
problémáinak  megoldásában.  Az  ellátott  feladatokat  a  gazdasági  program  korábbi  része 
tartalmazza.

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról

Az  Önkormányzat,  mint  közoktatási  intézmény  fenntartó  elkészítette  a  közoktatási 
feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programját. (ÖMIP)
A  minőségirányítási  program  meghatározza  a  közoktatási  intézményrendszer  egészére 
vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat stb.
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő 
feladatokat látja el:

- Továbbra is gondoskodik 



- az óvodai és bölcsődei ellátás megszervezéséről 
- az alapfokú oktatás biztosításáról 

- Az intézményeknél kezdeményezni kell
-  az  energiatakarékossági  szempontok  előtérbe  kerülését:  a  fűtés,  a  víz,  és 
villamos energia költségek csökkentését, .

- Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében 
támogatja  az  intézményt  népszerűsítő  programok  szervezését,  valamint  az 
intézményeknek bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat honlapján. .
- Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását. 

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat  kötelező  feladata  az  egészségügyi  alapellátás  biztosítása.  A Képviselő-
testület  a  gazdasági  program  időtartama  alatt  az  egészségügyi  szolgáltatást  a  következő 
módon kívánja biztosítani.

- Fenntartja 
- a háziorvosi ellátást négy háziorvosi körzetben 
- a védőnői ellátást három védőnői körzettel
- a fogászati ellátást 
- a központi orvosi ügyeleti ellátást társulási formában központi ügyelet útján 

Javasoljuk a gyermekorvosi ügyelet megszervezését hétvégi napokon

Gondoskodás a szociális ellátásról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 
olyan  szociális  háló  megteremtését,  mely  biztonságot  nyújt  a  település  lakosságának.  A 
szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:
A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások 
miatt  szükség  szerint  –  felülvizsgálja  a  helyi  szociális  ellátások  rendszerét  meghatározó 
rendeletét
A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja

-  a  szociális  információs  szolgáltatás  (ez  -  mint  kötelező  szolgáltatás  -  az 
Önkormányzati hivatal szervezeti keretein belül kerül biztosítja), 
-  Kistérségi  Gondozási  Központon  keresztül  a  többcélú  társulás 
önkormányzataival  látja  el  szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatási 
feladatait intézményfenntartó társulás útján

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kiemelten  kezeli  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi 
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:

- Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet. .
- A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett 
jelzéseket, észrevételeket. .

Az  Önkormányzat  a  Kistérségi  Gondozási  Központon  keresztül,  a  többcélú  társulás 
önkormányzataival  látja  el  szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatási  feladatait 
intézményfenntartó társulás útján



Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, 
és a sport támogatása

Az  Önkormányzat  a  közművelődés  és  kultúra  tevékenységekkel  kapcsolatban  az 
önkormányzati  rendeletben,  illetve a jogszabályokban előírt  szolgáltatások biztosítása és a 
szolgáltatások  színvonala  emelése  érdekében  a  következő  feladatok  ellátásának 
szükségességét fogalmazza meg:

 A Könyvtár működtetése során
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, .
-  bővíteni  kell  a  könyvtárak  eszköz  ellátottságát,  különösen a  számítógépes 
ellátottságot,  biztosítani  kell  az  internet  hozzáférést,  az  elektronikus 
információhordozók használatát, 

 A Művelődési Ház működésével kapcsolatban
             -  biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat, .

- pótolni kell az elhasználódott eszközöket:
- fejleszteni kell a meglévő eszközállományt:  .
- gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó 

szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, 

-  bemutatkozási  lehetőséget  kell  biztosítani  a  helyi  művészek  számára  (költői  est, 
felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével). .
-  szorgalmazni  kell  a  település  múltját  bemutató  tárlat  összeállítását,  és  a  tárlat 
bővítését. 

A Képviselő-testület  kiemelten  fontosnak  tartja  a  sporttevékenységek,  különösen  a  helyi 
labdarúgó egyesület anyagi támogatását.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Cigány  és  Örmény  Kisebbségi  Önkormányzaton 
keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 

Településüzemeltetési politika célkitűzései 

A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az önkormányzati 
hivatal, illetve külső gazdasági társaság végezze, ezzel biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása 
átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen.
Az  üzemeltetési  feladatok  gyakorlati  végrehajtását,  ellátását  részben  önkormányzati 
szolgáltatók végzik a következő önkormányzati intézmények, szervezeti egységek, csoportok 
segítségével:

(1) településüzemeltetési  csoport  (közmunkások,  karbantartók, 
gépkezelők,stb.),
(2) részben külső szolgáltatók látják el 

A  településüzemeltetés  során  az  Önkormányzat  Képviselő-testületének  figyelemmel  kell 
kísérnie  az  egyes  közfeladatokkal  kapcsolatban  felmerülő  kiadásokat  és  a  vele  szemben 
keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában.



A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás 
folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét előre kell jelezni, 
hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. .

A  településüzemeltetés  során  valamely  közszolgáltatási  feladat  ellátásában  résztvevő 
szervezet,  illetve  a  gazdaságpolitikai  célkitűzések  megvalósítását  támogató  civil  szervezet 
csak úgy kaphat az Önkormányzattól anyagi segítséget, ha a kapott támogatással megfelelő 
módon elszámol. .

Vizsgálni  kell  az  önkormányzati  tulajdonban lévő ingatlanok és  egyéb hasznosítható ingó 
eszközök kihasználtságát. Tervet kell készíteni a kihasználtság növelésére, hogy

- az adott közszolgáltatás fajlagos költségei csökkenjenek, illetve
- többletbevétel keletkezzen.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, és a folyamatba épített 
előzetes  és  utólagos  vezetői  ellenőrzés  (FEUVE)  rendszer  által,  az  üzemeltetés 
gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire.


