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1. Bevezetés
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor, melyet az alakuló ülést követő
6 hónapon belül kell elfogadni, illetve felülvizsgálni.
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó
időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselőtestülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek
figyelembe vétele mellett fejlődjön is.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:


a Polgármester és a Képviselő-testület elképzelései,



a település lakossága, önszerveződő közösségei által megfogalmazott igények,



az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden
gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó
döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása
során.
A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra
kell koncentrálnia:
 a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
 a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami
támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
 a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
 a község elhelyezkedésének, adottságainak, sajátosságainak figyelembe vételével új
lehetőségek keresésére
 a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.
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2. Galgamácsa Község jelenlegi helyzetének értékelése
Galgamácsa Község a Galga völgyének jellegzetes, népi hagyományait kincsként őrző települése
Budapesttől 40 kilométerre található Pest megyében, a Cserhát-alja és a Gödöllői-dombság
szelíd lankái között. Az Aszódi járáshoz tartozik, egyben tagja a Veresegyházi Többcélú Kistérségi
Társulásnak. A 2102-es és 2105-ös utak találkozásánál terül el, de vasúton is megközelíthető.
Galgamácsa Község kiterjedése 43,31 km2. A település helyzetét a különleges természeti
adottsága, néprajza nagymértékben befolyásolja. A jelenlegi lakosságszám 1932 fő.
A település intézményi ellátottsága a megyei átlaghoz képest átlagosnak mondható, ugyanis a
község a működéshez szükséges valamennyi egészségügyi szolgálattal (háziorvosi alapellátás,
fogászati ellátás, körzeti védőnői szolgálat) rendelkezik. Az intézmények műszaki állapota
jellemzően felújításra szoruló.
2.1. Galgamácsa Község gazdasági helyzetét befolyásoló tényezők
 a kormányzat gazdaságpolitikája,
 a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,
 nemzeti és EU-s pályázati források,
 Magyar Falu program
 a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
 az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,
 a polgármesteri program,
 a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,
 a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.
2.2. A kormány fejlesztési irányai
A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az
innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő
foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzatunk fejlesztési
elképzeléseire is.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az
életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a
közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.
A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és
egészségesebb környezetet.
A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek számbavétele.
A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a
növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az
önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.
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A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai:
 területi operatív program, KEHOP, Magyar Falu program,
 az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás,
 az idegenforgalom és falusi turizmus.
2.3. Galgamácsa község önkormányzatának gazdasági helyzete és a várható változások
2.3.1. Vagyoni helyzet
A vagyon az elmúlt négy évben nagymértékben változott, melynek okait az Önkormányzat
jelenlegi vezetése az alábbiak szerint értékel:


sikeres pályázatainknak köszönhetően új egészségház épült, a pályázati forrásoknak
köszönhető felújítások jelentősen növelték a meglévő épületállomány értékét.



A megépült buszforduló valamint műfüves pálya tovább növeli a vagyon értékét.



Faház épületének, valamint a Petőfi utca 99. szám alatti ingatlanok megvásárlása



az Önkormányzat fenntartási költségei jelentősen csökkentek az energetikai tárgyú
beruházások okán.

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, árkok.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények,
középületek, sportpálya, stb. Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: egyéb
épületek, illetve a beépítetlen földterületek és mezőgazdasági területek, zártkerti ingatlanok.
VAGYONSZERKEZET:
Vagyonelem megnevezése
Immateriális javak

Az összes vagyonból a vagyon részaránya
/ezer forintban/
514

Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű 622 956
jogok
Gépek, berendezések
12 759
Járművek

Üzemeltetésre átadott eszközök
Egyéb eszközök
Beruházások

2 241
/Mitsubitchi l200
Suzuki Vitara
Mazda B2200/
települési ívóvíz és csatornahálózat könyvi
értéken
0
142 917
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2.3.2.

Pénzügyi helyzet

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték:




az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást vett
igénybe,
működési, fejlesztési hitel felvételére nem került sor.
Pályázati forrásból jelentős bevétel származott.

2.3.2.1. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

a) A költségvetési kiadások:
A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a dologi jellegű kiadások
nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a takarékosabb, hatékonyabb,
gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. Az idei évtől nőttek az óvoda személyi jellegű és a
járulék kiadásai. A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a dologi
kiadások nagysága, a várható fejlesztések miatt, nő. A költségvetés kiadási oldalát csökkentheti
az energetikai épület-felújításokból eredő megtakarítás. (óvoda épülete)
b) Bevételek:
A költségvetési bevételek közül stagnálnak az önkormányzatok sajátos működési bevételei
(helyi adó bevételek: iparűzési adó, magánszemélye kommunális adója), csökkentek az
önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímén kapott összegek. Új elem, a talajterhelési
díj mely új adónemként került bevezetésre az elmúlt ciklusban.
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások
reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források
bevonására lesz szükség.
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:


az önkormányzat működési bevétele évek óta stagnál,



csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatásai.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások
reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, értékesítésre, lakossági
összefogásra, kezdeményezésre illetve pályázati források bevonására lesz szükség.
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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 adórendszer 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 a saját
elképzeléseivel, illetve annak lehetőségeivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a
támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.



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 használatlan vagyontárgyak értékesítésére, bérbeadás,
bérmunka lehetőségére), valamint egyes vagyontárgyak értékesítésére.



A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a bérbe adott ingatlanokkal
kapcsolatos teendőit.



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

 A pályázati források figyelése, igénylése és megszerzése.
 Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni
olyan adórendszer megteremtésével, mely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és
hatékony eszköze az önkormányzat saját forrás növelésének.
 Közteherviselés (indokolatlan mentességek megszüntetése, helyi adók racionalizálása,
hátralékok behajtása, adómorál javítása) megfelelő biztosítása.
 A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott
lehetőségeket (legkedvezőbb összegű támogatás megkeresése).
 Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módját és
lehetőségeit, a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.
 Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő kihasználására, a jogi eszközökkel
történő értéknövelő beruházásokra, az értéknövelő telekalakításokra, a felesleges
vagyontárgyak hasznosítására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
 A település szerkezeti és szabályozási tervét a helyi építési rendelettel összhangban úgy
kell végrehajtani, hogy az önkormányzati beruházások megvalósítására, családi
lakóházak építésére, partnerszervezetek beruházásaira (térség, közműszolgáltató cégek,
vízügyi- és természetvédelmi beruházások, stb.), gazdasági, a mezőgazdasági és
turisztikai vállalkozások számára vonzó legyen.
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3.1. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:
Az Önkormányzatnál a jelenleg az alábbi beruházások, fejlesztések folynak:
 Galgamácsa egészségház építése
 PM_ONKORMUT 2018 azonosítószámú felújítás
 PM_KEREKPARUT 2018 azonosítószámú kerékpárút hálózat fejlesztése

4. Gazdasági program és jövőkép
4.1. Fejlesztési elképzelések
Alapelvünk az, hogy Galgamácsa Község Önkormányzatának a településfejlesztésben
meghatározó szerepet kell vállalnia. Galgamácsa tudatos községfejlesztéssel továbbra is a térség
egyik meghatározó tagjának kell lennie. A község fő jellemzője és speciális adottsága, erőssége a
páratlan földrajzi elhelyezkedés, mely sok fejlesztési lehetőséget rejt magában.
Ez jelenti azt is, hogy településünk a Galgamenti mikrotérség turisztikai központjává válhat,
vonzó tájjelegű hagyományteremtő fesztiválok megteremtésével, többfunkciós turisztikai
fejlesztésekkel, a jelenlegi vendégforgalom növelésével.
Ehhez szükséges a szolgáltatások (vidéki turizmus fejlesztése, kerékpárút építése, stb.),
alternatív szabadidős létesítmények létrehozása (parkok, fitness-parkok, játszóterek), a
környezetének fejlesztése, illetve a természeti adottságok vonzóvá tétele.
Községünkben minőségi közszolgáltatásokat, közműveket, óvodát, 1-8. osztályos általános
iskolát, egészségügyi alapellátást és a közművelődést továbbra is biztosítani kell.
Egyedi idegenforgalmi, turisztikai vonzerővel bíró program, rendezvények és/vagy
önkormányzati fejlesztés révén községünk vonzereje növekedhet, mely a gazdaságos
működését is biztosíthatja.
4.2. A település fejlesztésének alapelvei:
a) Galgamácsa Község fejlesztését a település széles nyilvánossága bevonásával kell
végrehajtani. Ez a biztosítéka annak, hogy a fejlesztési tervekből azok az elemek
valósuljanak meg, melyek a település jövőjét, hosszú távú fejlődését és fejlesztését
szolgálják, melyek az alábbiak:
 a térségi kapcsolatok erősítése,
 a település fejlesztésének összehangolása a megyei és térségi fejlesztési
elképzelésekkel,
 a munkahelyteremtés,
 az építészeti arculat, a még meglévő építészeti értékek megőrzése,
 a Vankóné Dudás Juli Emlékház pályázati forrásából történő továbbfejlesztése,
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 kiemelt helyen szerepel az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése, kerékpárút
hálózat kiépítése,
 a népesség számának szinten tartása ill. lehetőség szerinti emelése,
 a település megtartóerejének, a település potenciáljának növelése, ifjúságmegtartó,
családbarát programok kidolgozása és megvalósítása, ennek keretében
kedvezményes áron építési telkek és önkormányzati bérlakások biztosítása (kiemelt
figyelemmel a több gyermekes családokra),
 a szolgáltatások fejlesztése,
 a természeti környezet fejlesztése, a belterületi zöldfelületek igényes kialakítása, a
meglévő természeti értékek adta lehetőségek kiaknázása,
 a környezetvédelem, a környezetterhelések minimalizálása, az emberközpontú
környezetszemlélet érvényre juttatása, a vidéki életforma népszerűsítése.
b) A településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselőtestület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. A szükségessé vált fejlesztéseket a
képviselő-testületnek fel kell vállalnia melyeknek a finanszírozását zökkenőmentes
működés mellett biztosítani kell.
c) Követelmény a településfejlesztés széles nyilvánossága, ezzel kapcsolatosan
 a település honlapjának folyamatos fejlesztése, a községi újság szerkesztése,
 a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok nyilvánossága,
 az intézményeknek, a civil szervezeteknek a településen rendezett programjainak
nyilvánossága,
 a turisztikai kiadványok készítése.
d) A településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, a vállalkozásokat és az önszerveződő
közösségeket.
e) A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a fejlesztéseket, programokat,
melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés
eredményeként az önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel,
illetve alacsonyabb kiadással számolhat.
f) Az elkövetkezendő években jelentős pályázati források nyílnak meg, fontos, hogy a
településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység.
 fontos a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése,
 amennyiben szükséges, a sikeres pályázat reményében megfelelő szakértelemmel
rendelkező személyt kell keresni és megbízni,
 a pályázatokhoz megfelelő önerőt kell biztosítani.
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4.3.

Galgamácsa Község Önkormányzatának fejlesztési elképzelései

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024. évekre a következő
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg:
a) Mezőgazdaság, ipar, vállalkozás
A helyi agráriummal, iparral, illetve vállalkozások támogatásával kapcsolatos elképzelések
megvalósítása egyik fontos célunk. A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési
elképzelések:


Az Önkormányzat honlapján térítésmentes bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a
helyi vállalkozásoknak.



Amennyiben tervezett beruházásaink megvalósulnak mindenképpen a helyben adót
fizető vállalkozásokat fogjuk előnyben részesíteni.



Segítünk a helyi vállalkozások munkaerőigényének kielégítésében Önkormányzati
szinten, illetve folyamatosan tájékoztatjuk Őket a lehetséges pályázati forrásokról.



Törekszünk munkahelyteremtő vállalkozások településünkön történő megjelenésére.

b)

Idegenforgalom

Az idegenforgalom a település számára kiaknázatlan lehetőségeket rejt. Ki kell használni azt,
hogy Magyarországon egyre népszerűbb a falusi turizmus. Olyan turisztikai vonzerőkre van
szükségünk, amely valós tömegeket vonz, emellett bevételt teremthet mind az Önkormányzat,
mind a lakosság számára. A településnek meg kell találnia és tovább kell fejlesztenie a turisztikai
vonzerejét. Legyen ez építve akár a lovas turizmusra, de akár a gyermektáborok szervezése,
fafaragótábor vagy akár a vadászturizmus is lehet vonzerőnk.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:


Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a
fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt
jelenthetnek.



Keresni kell egyéb falusi szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait,
akár ingatlanszerzéssel, kiadással akár a helyi közösség bevonásával.
-

Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.).

-

Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő
pihenőhelyek kialakítása, egyéb szociális kiszolgáló létesítmények kialakításával.

-

Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település megismerését segítő
rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a
környező településeken, kistérségben megjelenjen, a honlapra felkerüljön.

Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, továbbá megjelenési
lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára
Az idegenforgalom egyike azon területeknek községünkben, ahol még vannak kiaknázatlan
lehetőségek.
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Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, de jó ütemben
fejlődik a belföldi turizmus is. Községünk kedvező földrajzi elhelyezkedése erősíti ezen
lehetőségeknek a község és lakossága számára történő minél gazdaságosabb kihasználását.
Nyári időszakban jelentős lehet a kerékpáros turizmus, mely most még átmenő jellegű, nem
jelent huzamosabb itt tartózkodást
Alternatív fejlesztési elképzelések:
 Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a
fejlesztéseket, melyek turisztikailag kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt
jelentenek (pl. falusi turizmus).
 Pályázati lehetőség igénybe vételével turisztikai-idegenforgalmi centrum kialakítása a
helyi vállalkozók és civil szervezetek bevonásával.
 Az idegenforgalmi szempontból fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek
kialakítása (pad, asztal, szeméttároló).
 Kerékpárút kiépítése a település körül.
 Az önkormányzat honlapján szerepeltetni kell a turisztikai lehetőségeket,
megjelenési lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozók
számára is.
 Tanösvény kialakítása.
Információs adatbázis kialakítása szálláshelyekről, programokról a település honlapján,
szórólapokon, kiadványokban
c) 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
A képviselő-testület fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a
vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna-rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, a
telefon, az internet szolgáltatások megfelelő biztosítását.
Közlekedési feladatok között fontosnak tartjuk
 a község útjainak szilárd burkolattal történő ellátását, felújítását,
 a meglévő utak tisztántartását és a külterületi utak karbantartását.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg
kell valósítani azt, hogy:


az Önkormányzat olyan honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és
intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható,



az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára.



az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök
használatát is igénylő területeken az érintett személyek számítógép-kezelési képzése,
ill. tovább képzése.
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d) Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024. évekre az alábbi
feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
 Általános foglalkoztatást segítő célok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat. A munkanélküliség
ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az
életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai
emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
-

a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,

-

segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni,
hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,

-

aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a
honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,

-

az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi
vállalkozások számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak,

-

rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.

 Közfoglalkoztatás
A Kormány a Közfoglalkoztatási Program keretében folyamatosan kapcsolatot tart az
önkormányzatokkal.
Ennek keretében rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-12 hónap)
közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít nagyarányú állami támogatással (költségek 95 %nak, illetve 75-100 %-nak finanszírozásával), melyben Galgamácsa Község Önkormányzata részt
kíván venni.
4.4. A településfejlesztési politika céljai
Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános
fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához
kapcsolódnak. Településfejlesztési célok:
 belterületi közutak kiépítése,
 külterületi, hegyi utak használhatóságának biztosítása
 középületek felújítása, környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
 csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
 temetők létesítményeinek karbantartása, felújítása,
 turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása.
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4.5. Galgamácsa Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának célkitűzései
Galgamácsa Község 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) 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 településfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések:
 A település új honlapjának karbantartása és információkkal való feltöltése kiemelt
fontosságú feladat.
 A honlapon biztosítani kell a helyet
- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- a település intézményeinek,
- a helyi civil szervezeteknek,
- a településen megrendezett programoknak.


A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő
közösségeket.

b) 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 és a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban
előbbre vannak.
c) 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 településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési
és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
 azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyekhez kapcsolódva
gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az
Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb
bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
 melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
 melyek munkahelyet teremtenek,
 háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket:
-

melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely
fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési
kiadásokkal jár,
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-

melyek során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az
Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi
feltételekkel biztosítható.

4.6. A településfejlesztési politika lehetséges eszközei
a) 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 áttekintse a településrendezési tervet, szükség
esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben
szereplő fejlesztések megvalósítására.
b) Pályázatok
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források
nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a
pályázati tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
 a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező
személyt/személyeket kell keresni és megbízni,
 a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre
terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés
időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem
elegendő,
 meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer
kidolgozásának szükségességét.
4.7. Az adópolitika célkitűzései
Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az
jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételeket, illetve hatással van a
településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire. A helyi adók esetében az
önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az állandósága
mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, megjelenítve a stabilitást ugyanakkor
igazságos is legyen az adózói kört illetően. A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselőtestülete:
a) Minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás
által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
 adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe
beépítendő, a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és
mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező
negatív hatásokat,
 adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az
adórendelet módosításokról,
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 csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető
anyagi terhet jelent,
 nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.
b) Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra,
hogy:
 az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a
szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések
alapján elért eredményekről,
 az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást
kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges
adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
 az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az
adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az
önkéntes befizetést
 az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított
adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Testület legalább
évente tájékoztatást kapjon.
 kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok mielőbbi beszedését,
 figyelemmel kell kísérni a nem helyi vállalkozók Galgamácsán végzett bejelentési
kötelezettség utáni iparűzési adó beszedését,
 biztosítani kell az indoklatlan mentességek és aránytalanságok megszüntetésével
a közteherviselést,
 meg kell vizsgálni a lehetőségét új adónemek bevezetésének.
 Az közös fenntartású Hivatal adóztatásban dolgozó személyek anyagi
érdekeltségének növelése érdekében a Képviselő-testület évente áttekinti a
dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi szabályozás
szükségességét (jutalmazás, teljesítményértékelést követő béremelés stb.)
 Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóbevételek maximalizálására törekszik.
4.8. Az egyes közszolgáltatások
megoldások

biztosítására,

színvonalának

javítására

vonatkozó

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között
fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
Galgamácsai Közös Önkormányzat hivatala útján látja el.
A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a
következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
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vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
csatornázás,
köztemető fenntartás,
helyi közutak és közterületek fenntartása,
köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
helyi tűzvédelem,
közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
gondoskodás a bölcsödéről, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
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.

a) A községi önkormányzat
Az Önkormányzat feladata a község üzemeltetése, működtetése (közvilágítás, közutak,
járdák és belvízelvezető árkok, ivóvíz ellátás, parkgondozás, temető fenntartás, stb.),
intézményeinek önálló fenntartása és működtetése (közös hivatal, óvoda, általános
iskola, egészségház, közösségi házak, stb.).
Az önkormányzat közigazgatási feladatainak ellátására Közös Önkormányzat Hivatalt
működtet.
A megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges
 a szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése,
 az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése,
 a községfejlesztésre alkalmas közigazgatás személyi és tárgyi feltételeinek
biztosítása.
b) Közigazgatás
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Galgamácsa székhellyel működő Közös
Önkormányzati Hivatal látja el, melyet Vácegres Önkormányzatával közösen tart fenn.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:






a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
az információs szolgáltatás kiterjesztése,
a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása,
a közintézmények akadálymentesítése.

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.
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c) A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás a DAKÖV Kft. szolgáltatón keresztül történik, melyben az
Önkormányzat részben tulajdonos. Csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása
indokolt az egész településen.
d) Csatornázás
A meglévő csatornahálózat üzemeltetője a Daköv kft.
e) A köztemetők fenntartása
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemetők fenntartással
kapcsolatos feladatait.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése
érdekében az alábbi feladatok vannak:
Gondoskodni kell a köztemetők üzemeltetéséről.
Köztemetők üzemeltetését az önkormányzat végzi.
Biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban
meghatározott követelményeknek, ezért szükséges a helyi rendelet módosítása.
 Ennek érdekében a következő fejlesztésekre, felújításokra van szükség: WC felújítás,
parkolóhelyek kialakítása.




f) Helyi utak, közutak
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek:


Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása

A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel, illetve külső
szolgáltatóval együttműködve 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.
Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település virágosítási
programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét.
 Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról
és pótlásáról.
 Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
 Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:



- Önkormányzati hivatal, faluház környéke,
- önkormányzati intézmények
- játszótér,
- sportpálya,
- temető,
- templom.
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A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótérrel kapcsolatban az alábbi feladatokat
határozza meg:
 folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeit,
 évente balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.
g) A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
Kiemelt célok:
 „megelőzés” elvének tudatosítása, alkalmazása, a keletkezett hulladék
mennyiségének csökkentése (hulladékhasznosítás),
 zöldhulladék kezelése és hasznosítása,
 lakosság tájékoztatása, tudatformálása, környezeti nevelésének fokozása (akciók,
programok, szórólapok, óvodai-iskolai nevelés),
 illegális hulladéklerakók felszámolása, kialakulásuk megelőzése,
 szelektív hulladékgyűjtés működtetése,
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
Önkormányzat:


továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az Önkormányzat a NHSZ Hevesi
városfenntartó Nonprofit Kft. szolgáltatóval végezteti, a lakók egyedileg kötnek
szerződést a szolgáltatóval



elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését,



évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,



évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil
szervezetek, valamint a tanulók bevonásával,



rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található hulladékgyűjtők ürítéséről,



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 hó
eltakarításról.



A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat
gondoskodik.

h) A helyi tűzvédelem
Az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában:


figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,



tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi
oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének
megtörténtéről,



rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna
működőképességét.
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i) A közbiztonsághelyi 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,


támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív
tevékenységét, helyet biztosít számukra, a lehetőségekhez mérten anyagilag
támogatja az eszközbeszerzéseket),



javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá
tételére,



felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre.

j) Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási
problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része
tartalmazza.
k) Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő
módon kívánja biztosítani.
Fenntartja:





a háziorvosi ellátást,
a gyermekorvosi ellátást,
a védőnői ellátást
a fogászati ellátást

A fenti elvárásokkal összhangban figyelemmel kell kísérni az egészségügyi alapellátást
biztosító háziorvossal és fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződések teljesülését.
l) 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 alap és szociális szolgáltatásokat biztosítja a Veresegyházi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása keretében, részben az ESÉLY Szociális Alapellátási
Központ útján:
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-

családsegítő szolgálat,
házi segítségnyújtás,
gyermekjóléti szolgálat
szociális étkeztetés

m) Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi programot. A rendeletmódosításnál
figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket. Az
Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:
 gyermekjóléti szolgálat (mely szintén a társulás keretében működik).
n) Közösségi tér, a közművelődési tudományos és 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 közművelődéssel kapcsolatos feladatok:
pályázati lehetőségek kihasználása,
bemutatkozási lehetőségek biztosítása (kiadványok, honlap stb.),
civil szervezetek bevonása,
a könyvtár működtetésének fejlesztése a lakossági igények széleskörű
kiszolgálása érdekében,
- időszakos kiadvány készítése a helyben zajló fontosabb eseményekről, mind a
helyi lakosok, mind az ide érkező turisták jobb tájékoztatása céljából,
- ismeretterjesztő előadássorozatok rendszeres tartása,
- hagyományok őrzése, felújítása, néprajzi és tájvédelmi programok, őszi
disznótoros/hal/liba fesztivál
-

 A könyvtár működtetése során:
intézkedéseket kell tenni a könyvállomány folyamatos cseréje, gyarapítása
érdekében, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv,
elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását.
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, bővíteni kell a könyvtár eszköz
ellátottságát, az elektronikus információhordozók használatát,
- a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
-

 A művelődési, illetve a kultúrház működésével kapcsolatban:
-

az épület folyamatos karbantartására folyamatosan gondot kell fordítani
a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára biztosítva
legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely,
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Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos
közszolgáltatások további biztosítását is. A község lakossága igényt tart a helyi
sportrendezvényekre. E feladat ellátását szolgálja az önkormányzat tulajdonában
lévő sportpálya. A képviselő-testület – a lakossági igények szem előtt tartásával –
fontosnak tartja a sporttevékenységgel kapcsolatban:
- a sportegyesület támogatását,
- segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét.
-

Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pálya folyamatos
karbantartásáról, rendben tartásáról.

-

A sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúrát épít ki, amely alkalmas
helyszínné teszi nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény lebonyolítására.

o) Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket
teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:


A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást
végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az
egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttműködés
tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal meghallgatja az
intézményvezetők tájékoztatóját.)



Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe
került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre
irányulnak.



Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet.



Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni
csak az arra kijelölt helyen lehessen.



A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog fogyasztás
nélküli programok.

p) Köznevelés:
A község önkormányzati kötelezettségének eleget téve, 3 csoporttal működő, napközi
otthonos óvodát működtet és fejleszt, ezen felül bölcsődei csoportot működtet az
óvodában.
Községfejlesztésünk alapvető feltétele a közoktatási megállapodás alapján, a KLIK által
fenntartott, az 1-8. osztályos általános iskola létszámának, szakmaiságának és község
iránti elkötelezettségének megerősítése.
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További feladat:
További cél a meglévő intézmények hőszigetelési, fűtéskorszerűsítési tervének
előkészítése, korszerű fűtési rendszer megvalósítása pályázati források bevonásával. Az
intézményvezetőknek és a közös hivatal kirendeltsége vezetőjének folyamatosan figyelni
kell a lehetőségeket és sikeresen kell pályázni.
Ezeknek az intézményeknek a megerősítésére, továbbfejlesztésére kell törekedni a
továbbiakban is.
q) Egészséges életmód
A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
érdekében:
 arra törekszik, hogy a képviselő-testület, a közös önkormányzati hivatal
kirendeltsége, a szociális- és egészségügyi ellátást végző intézmények és személyek
folyamatosan együttműködjenek egymással az egészséges életmód feltételeinek
javítása érdekében,
 támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe
került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre
irányulnak,
 továbbra is következetesen figyelemmel kíséri, hogy a középületekben,
közművelődési intézményekben dohányzásra ne kerüljön sor.
r) Szociális helyzet
A következő időszakban várható munkanélküliek, betegek, időskorúak és nagycsaládosok
növelhetik a támogatásra szorulók számát, többen kerülhetnek a perifériára, egyes rétegeknél
emelkedhet a szegénység.
A szociális ellátórendszernek fel kell készülni arra, hogy a jelentkező problémákra választ tudjon
adni. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatási rendszerét felül kell vizsgálni,
hogy a támogatás a megfelelő személyekhez kerüljön.
Ennek érdekében:
- a képviselő-testület felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó
rendeletét, a törvényi változások tükrében,
- a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet a szociális információs szolgáltatás
segítéséhez,
- együttműködik a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival,
köznevelési intézmények és a rendőrség ifjúságvédelmi felelőseivel,
- meglévő szociális rendszerét kibővíti (szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátásokra) térségi megállapodásokkal,
- az ellátásra szorulók biztonságát megteremi,
- biztosítja, hogy a szociális szolgáltatások közelebb kerüljenek az ellátottakhoz,
- a szociális ellátási igényeket felméri,
- részt vesz a közmunka programokban,
- biztosítja és fejleszti a tanyagondnoki szolgálatot.
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s) Gyermek- és ifjúságvédelem
Az önkormányzat képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat:
- évente felülvizsgálja gyermekvédelmi rendeletét a jogszabályi változások tükrében,
- a gyermekjóléti feladatokat a családgondozó bevonásával látja el,
- támogatja az ifjúság szabadidejének kultúrált, hasznos eltöltését, illetve minden
olyan programot, rendezvényt, amely az ifjúság nevelését, művelését szolgálja,
t) Természetvédelem
A képviselő-testület:
- ismertető, figyelmeztető és tiltó táblákat helyez ki,
- az illegálisan lerakott szemetet folyamatosan gyűjti,
- áttekinti a védelmet igénylő vagy védelem alá vonandó építészeti, természeti
értékeket,
- javaslatokat dolgoz ki a gondozatlan ingatlanok rendbetételére, az életveszélyessé vált
ingatlanok felújítása, esetleges bontása érdekében.
u) Köztemető
A köztemető fenntartása az önkormányzatnak kötelező feladata. A fenntartás, mint
közszolgáltatás biztosítása és színvonalának emelése érdekében
- gondoskodni kell az üzemeltetéséről,
- ravatalozó tetőszerkezetének felújításáról
- emlékhelyek karbantartásáról,
- temetői sírhelymegváltásról,
- tájékoztató táblák, térképek és parcellák kihelyezéséről.
v) Közterület fenntartás
A képviselő-testület gondot fordít a közterületek megfelelő színvonalon tartására, ennek
érdekében:
- fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására,
- virágosítás és fásítási programok,
- település-szépítési programok szervezése,
- gondoskodni kell az elöregedett fák kivágásáról és pótlásáról,
- figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megóvására,
- külterületi utak, zöldövezet karbantartására,
w) Vízrendszer, csapadékvíz elvezetés:
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás és szennyvízelvezetési
szolgáltatásokat. A régi vezetékhálózat ütemezett cseréje indokolt.
A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer karbantartását folyamatosan el kell végezni,
a veszélyeztetett helyek felmérése után az elvezetés megoldására koncepciót kell
készíteni.
A belvízelvezetés rendszerének kialakítását pályázati támogatás esetén biztosítani kell.
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Tervezett beruházások:
2020-2024.

Községi térfigyelő kamerarendszer bővítése

2020-2022

Községi bölcsőde építése

2020-2022

Óvoda épület vizesblokkjának felújítása

2020-2021

Játszótér építés a település központi részén (faluközpont)

2020-2021

Játszótér építés a település újtelepi részén (Kiskút utca)

2023-2024.

Lakótelepen közösségi park, játszótér kialakítása

2020-2021

Lakótelep/ temető megközelítését segítő, Egresi utcai járda helyreállítása

2022-2023.

Régi olaj kút környezetének rehabilitációja, parkosítás

2020-2024.

Lágyas és közvetlen környezetének rehabilitálása, ligetes park kialakítása

2020-2021

Ravatalozó tetőszerkezetének felújítása

2019-2020

Temető területén járdahálózat kiépítése

2020-2022

Temető területének rendezése, faültetés, parkosítás

2020-2024.

Magtár épületének rehabilitációja, hasznosítási lehetőségek felkutatása

2020-2022.

Településközpont fejlesztése, parkosítás, térkövezés, tereprendezés

2020-2024.

Önkormányzati intézmények korszerűsítése

2020-2021.

Kerékpárút kialakítása a Petőfi utcában

2020-2022.

Járdaépítés a Tabán, és a Gyógyszertár utában

2022-2024

Járdaépítés a Hunyadi utcában

2020-2023.

Gyalogos átkelőhelyek kialakítása a Műv.ház– Coop kereszteződésénél

2020-2023.

Gyalogos átkelőhely kialakítása a Tabán utca– Hétház kereszteződésénél

2020-2023.

Gyalogos átkelőhely kialakítása az Újtelepi és Lakótelepi részen

2020-2021.

Kerékpárút kialakítása a Petőfi utcában

2020-2024.

Közterületek parkosítása, faültetés

2022-2024.

Sportöltöző belső felújítása

2020-2024.

Település bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása

2020-2024.

Civil szervezetek támogatása

Készítette: Ecker Tamás polgármester
Galgamácsa, 2019. október 28.

Ecker Tamás
polgármester
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Záradék:
A polgármester és az önkormányzati képviselők, a helyben érdekelt szervezetek közérdekű
kérdéseket és javaslatokat tehettek fel a gazdasági programmal kapcsolatosan.
A képviselő-testület 2019. október
„…”-án ……/2019(…….) határozatával elfogadta
Galgamácsa Község Önkormányzata 2019-2024. évi Gazdasági Programját.
Galgamácsa, 2019. „…..”
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