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Bevezetés 
 
 
A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
91. § -ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor. 
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselı-testülete a cik-
lusának idıtartama alatt egy egységes, elıre meghatározott célrendszer szerint mőködjön, fej-
lıdjön. 
A Képviselı-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározot-
takat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegő, a gazdálkodásra, a település mőködte-
tésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. 
 
 
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 
- a Képviselı-testület és a polgármester elképzelései,  
- az Önkormányzat mőködtetésében résztvevı intézmények vezetıinek javaslatai, elvárásai, 
elképzelései,  
- az Önkormányzat lakossága, önszervezıdı közössége által megfogalmazott elképzelések, 
igények, 
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 
 
 
A gazdasági programban meghatározott célkitőzések eléréséhez a Képviselı-testületnek két 
irányba is koncentrálnia kell: 
- egyrészt a célkitőzések egymásra épülı megvalósítására, másrészrıl 
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 
 
 
A célkitőzések megvalósításakor a Képviselı-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes el-
képzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfıbb célként meghatározottakat segítsék, 
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. 
 
 
A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képvi-
selı-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. 
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendıek a szokásos, évrıl 
évre keletkezı források (állami támogatások), hanem szükség van 
- a pályázati lehetıségek felkutatására, illetve 
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetıségek keresésére, illetve a 
meglévı anyagi források nagyobb mértékő kihasználására. 
 
 
A programban minden célkitőzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat, mely a kö-
vetkezı lehet: 
 - mindenképpen megvalósítandó (jele: MM) 
 - kedvezı körülmények között megvalósítandó (jele: KM) 
 - megvalósítható (jele: M) 
 
 
 



 4 

2. Hévízgyörk Község 
gazdasági helyzete és a várható változások 

 
 
1.1. A vagyoni helyzet 
 
Az Önkormányzat vagyona a 2006. évi zárómérleg alapján 972 millió forint.  
A vagyon az elmúlt 5 évben növekedést mutat. 
Az elmúlt négy évben tapasztalt vagyonnövekedés oka, hogy az ingatlankataszter adatai beke-
rültek a mérlegbe.  
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következı: 
 

Vagyonelem megnevezése Ingatlan 
db száma 

Az összes 
vagyonból 
a vagyon 

részaránya 
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthetı, nem terhelhetı, a 
kötelezı feladatok ellátását biztosító vagyon) 

171 50,75% 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételek-
kel értékesíthetı, illetve megterhelhetı vagyon) 

35 10,38% 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthetı és 
megterhelhetı) 

131 38,87% 

 
 
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó fıbb ingatlanok: közterületek, utak, árkok 
 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó fıbb vagyonelemek: temetı, pol-
gármesteri hivatal, általános iskola, óvoda, mőv.ház, egészségügyi rendelı, sportpálya, köz-
utak 
 
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következı ingatlanok: lakótelkek, illetve a következı más 
vagyon: zártkerti és külterületi ingatlanok 
 
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása: kedvezı, mert az egyéb vagyon körébe sorolt va-
gyonelem aránya nem alacsony, így van szabad, az egyes önkormányzati célkitőzések megva-
lósításakor anyagi forrásként figyelembe vehetı vagyon. 
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1.2. A pénzügyi helyzet  
 
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték: 
- az Önkormányzatnak a fizetıképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett 
igénybe vennie. 
- mőködési hitel felvételére 

egy alkalommal került sor. (A hitelek jellemzıi: folyószámla hitel 27 millió Ft keret-
összeg) 
- fejlesztési hitel felvételére 

egy alkalommal került sor. (A hitelek jellemzıi: Óvodaépítéshez forrás-kiegészítés) 
- a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt 
 
 
1.3. A költségvetés fıbb szerkezete és a várható tendenciák 
 
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti fıösszege az elmúlt 5 évben 396 millió fo-
rint körül mozgott. 
 
Kiadások  
 
A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: 
 

A kiadások aránya és összege 
Megnevezés 

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 
Személyi jellegő kiadások 21% 38% 41% 41% 48% 
Munkaadókat terhelı járulékok 7% 13% 14% 13% 15% 
Dologi jellegő kiadások, egyéb 
folyó kiad. 

13% 19% 23% 25% 28% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - 
Speciális célú támogatások 5% 9% 10% 11% 8% 
Felhalmozási kiadások 54% 21% 12% 10% 1% 
Kiadások összesen: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Kiadások eFt-ban 504.596 348.807 232.288 383.762 343.776 

 
A költségvetési kiadások közül 
- nıttek a mőködési kiadások,  
- csökkentek a felhalmozási kiadások, 
 
A költségvetési kiadások közül a következı években várható, hogy 
- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok nagyságát és arányát 

- növeli  
- a kötelezı munkabér emelés (minimálbér emelés, kötelezı átsorolások stb.) , 
- az emelkedı járulékok,  

- csökkenti 
- az átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás, 

- a dologi jellegő kiadások nagyságát és arányát  
- növeli az infláció,  
- csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.  
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Bevételek  
 
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 
 

A bevételek aránya és összege 
Megnevezés 

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 
Intézményi mőködési bevételek 5%% 7% 10% 10% 10% 
Önkormányzatok sajátos mőkö-
dési bevételei 

19% 34% 42% 36% 41% 

Önkormányzatok költségvetési 
támogatása 

17% 30% 36% 28% 29% 

Támog.,Kiegészítések és vissza-
térülések 

-% - 2% 1% 3% 

Felhalmozási és tıkebevételek 53% 22% 1% 14% 2% 
Támogatásértékő bevételek 3% 4% 4% 3% 5% 
Támogatási kölcsönök visszaté-
rülése, igénybevétele, értékpa-
pírok kibocsátásának bevétele, 
pénzforg.nélk.bevétel. 

3% 3% 6% 4% 4% 

Hitelek - - - 4% 6% 
Bevételek összesen: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Bevételek eFt-ban 514.971 367.634 340.144 399.386 357.009 

 
A költségvetési bevételek közül 
- nıttek az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (a helyi adó bevételek),  
- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek,  
- és közel változatlan maradt az intézményi mőködési bevételek és támogatás értékő aránya. 
 
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatá-
sok reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források 
bevonására lesz szükség. 
 
 
1.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
 
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitőzések megvalósításához 
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következı feladatokat rögzíti: 
- Az Önkormányzat sajátos mőködési bevételeinek növelési lehetıségeit meg kell keresni. Tö-
rekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika el-
várásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. 
- A Képviselı-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzelése-
ivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta elınyöket (azaz 
a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedve-
zıbb összegő támogatást kapja).  
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévı vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és le-
hetıségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az 
egyes vagyontárgyak megfelelı hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, 
valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 
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- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitőzé-
seket lehetıség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa 
meg.  
- A Képviselı-testület körültekintıen jár el akkor, ha az Önkormányzat mőködtetéséhez, nem 
vesz igénybe hitelfelvételt. 
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2. A különbözı szintő fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal 
kapcsolatos érintettség 

 
 
Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetıen befolyásolják azok a fejlesztési, szolgál-
tatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, 
illetve céljai miatt érintett. 
 
 
A./Az Önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok: 
1. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás 
2. Állati hulladék győjtı-átrakó telep létrehozása és mőködtetése (Hatvan Város Együttmőkö-
dési Megállapodás) 
3. LEADER program 
 
B./Az Önkormányzat részt vesz a következı kistérségi programokban: 
1. Felszíni csapadékvíz elvezetése az Aszódi Kistérség településein 
2. Egységes informatikai koncepció és rendszer kialakítása az Aszódi Kistérségben. 
3. „Kistérségi Közösségi Központ” kialakítása 
 
C./Az Önkormányzat a következı társulás által kezdeményezett programokban vesz részt: 
1. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás 
2. Állati hulladék győjtı-átrakó telep létrehozása és mőködtetése (Hatvan Város Együttmőkö-
dési Megállapodás) 
3. Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás (Tura) 
4. Kistérségi Gondozási Központ (Aszód) 

 
3. A gazdasági program 

3.1. Fejlesztési elképzelések 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007-2010. évekre a következı álta-
lános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazda-
sági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 
 

Ipar 
 

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos 
feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlıdését segítik, javítják a 
termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez 
juttatják az Önkormányzatot. 

 
A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- A helyi ipar számára a településen egy külön területet fogunk kijelölni  
- Népszerősíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a helyi ipari területet. A népszerősítést 
elsısorban hirdetéssel, valamint a honlapon kell megvalósítani. (MM..) 

 
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 
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- A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell ál-
lítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalko-
zások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük. (MM) 
- Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetıséget kell biztosítani a helyi vál-
lalkozásoknak. (MM) 

 
 

Idegenforgalom 
 
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetıségek. Ki 
kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerőbb turisztikai célpont a külföldi lakos-
ság számára, s jó ütemben fejlıdik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket fi-
gyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakíta-
nia saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. 
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtı és megtartó képessége is jelentıs lehet. 
 
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések 

- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fej-
lesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedı jelentıséggel bírnak, vonzerıt jelente-
nek. (M) 
- A kistérség településeivel együttmőködve, megvalósítandó a Galgamenti települése-
ket összekötı, a Galga-patak partja mellett vezetett kerékpár-úthálózatkiépítése. (M) 
 - Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetıségek kialakításának mód-
jait. (M) 
- A helyi idegenforgalmi (pl. öregtemplom), illetve kereskedelmi egységeket is fel kell 
venni a Vállalkozói térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.) (MM) 
- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus,). (MM) 
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelı pihe-
nıhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény). (M) 

 
Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét se-
gítı rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények idıpontja, programja a 
megyei lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön. (MM) 
- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetıségeket, valamint a 
Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetıséget kell biztosítani az idegenforga-
lommal foglalkozó vállalkozások számára is. (MM) 

 
 

Infrastruktúra 
 
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlıdését. Az inf-
rastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a 
megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a to-
vábblépés lehetıségét. 
 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a vízve-
zetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve 
egyéb (telefon, internet, kábeltelevízió) szolgáltatások biztosítását. 
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Közmőkiépítések az alábbi területeken még hiányoznak: 
- vízhálózat 
 Szahara u. egy része 
 İsz u. 
 Templom tér egy része (3 ingatlan) 
 Vadvirág u. egy része 
 Deák Ferenc köz 
 
- Szennyvízcsatorna-hálózat 
 Akácvirág u. egy része 
 Vadvirág u. 
 Deák Ferenc köz 
 
- Szilárd burkolatú út 

 İsz u. 
 Akácvirág u. 
 Vadvirág u. 
 Deák F. u. 
 Deák F.köz 
 Nyárfa u. 
 
Az informatikai lehetıségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor 
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg 
kell valósítani azt, hogy 

- az Önkormányzat korszerő honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és 
intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, (MM) 
- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A hozzáfé-
rést biztosítani kell a következı helyeken: kultúrházban, iskolában., (MM) 
- a kistérség önkormányzatainak informatikai rendszere kiépüljön, és az összes érintett 
önkormányzat számára hozzáférhetı legyen 
- az önkormányzati feladatellátásban közremőködı, az informatikai eszközök haszná-
latát is igénylı területeken történjen meg az érintett személyek számítógép-kezelési 
képzése. (MM) 

 
3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elısegítése 
 
A Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007-2010. évekre az alábbi fel-
adatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: 
 

Általános foglalkoztatást segítı célok és feladatok 
 
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 életminısége, másrészt az Önkormányzat szociá-
lis kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 
 
A munkahelyteremtés feltételeinek elısegítése érdekében az Önkormányzat: 

- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi vál-
lalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, (MM) 
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- a közszolgáltatások megtartása, illetve bıvítése révén munkahelyet teremt, és tart 
fenn a köztisztviselık, közalkalmazottak foglalkoztatásával, (MM) 
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez 
a honlapján hirdetési lehetıséget biztosít, (MM) 
- rendszeresen együttmőködik a munkaügyi hivatalokkal. (MM) 

 
Közmunkások foglalkoztatása 

 
A közmunka program elınyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka 
ideje munkavégzésnek minısül, másrészt elınyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvezı 
anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni 
közcélú feladatokat.  
 
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat 

- megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetıségeit, (MM) 
- kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási elınyeit. (MM) 

 
Alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás 

 
Az Önkormányzat népszerősíti az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatást, és az 
idényjellegő, illetve alkalmi feladatok ellátása (pl. kaszálás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés 
stb.) esetén megvizsgálja az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás lehetıségét. 
 
3.3. A településfejlesztési politika célkitőzései 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfıbb célkitőzése, 
hogy az önkormányzati vagyon a Képviselı-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak 
olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a mőködte-
tés során is zökkenımentesen finanszírozni tudja. 
 

A településfejlesztés széles nyilvánossága 
 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település 
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosí-
téka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekbıl azok valósuljanak meg, melyek tényleg a te-
lepülés jövıjét, hosszú távú fejlıdését, fejlesztését szolgálják. 
 
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitőzések 

- El kell készíteni, és folyamatosan karban kell tartani a település honlapját. (MM) 
270/2006. (XI.7.) sz. Képviselı-testületi határozat: „A Hévízgyörki Önkormányzat 
Képviselı-testülete megbízza Egri Zoltánt és Bobál Zoltánt a Hévízgyörk község hiva-
talos honlapjának szerkesztésével, mőködtetésével, folyamatos naprakész vezetésével. 
A honlap szerkesztéséért Bobál Zoltán és Egri Zoltán nem kér díjazást.” 
 
- A honlapon biztosítani kell a helyet  

- a Képviselı-testület mőködésével kapcsolatos közérdekő adatoknak, 
- a Vállalkozói térképnek,  
- a turisztikai kiadványnak, 
- a település intézményeinek,  
- a helyi civil szervezeteknek,  
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- a településen megrendezett programoknak. (MM) 
- A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerve-
zıdı közösségeket.(MM) 
- Hévízgyörk térképét mindenki által használhatóan fel kell tenni a honlapra, utcakere-
sıvel, idegenforgalmi nevezetességek jelölésével. (MM) 

 
A településfejlesztés átgondoltsága 

 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok 
az igények kerüljenek elıtérbe,  

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapve-
tı településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak,  
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban elıbbre vannak. 

 
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költ-
ségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a 
ciklus évei alatt. 
 
A településfejlesztés során – az alapvetı településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fej-
lesztések kivételével – figyelembe kell venni a következıket: 

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell elıtérbe 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: 

=Az ált.iskola főtéskorszerősítése(kazánház és a főtésvezeték csatornájának 
megszüntetése az új iskola tetıterében történı kazánház kialakításával), az épü-
let szigetelése, nyílászárók cseréje energiafogyasztás-csökkennést eredményez, 
így költségcsökkenést hoz. 
= oktatási intézmény racionalizálása: a tanulócsoportok 2 épületbıl 1 épületbe 
történı összevonása a tetıtéri tantermek kialakításával 

- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elı: 016/1.terület bel-
területbe vonása, parcellázása (kb.46 lakótelek) 
- melyek munkahelyet teremtenek,  

 
- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek 

- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szők körét érintik, és mely fejlesztések-
kel megvalósuló beruházás aránytalan nagy mőködtetési kiadásokkal jár, 
- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkor-
mányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezıbb anyagi feltételekkel 
biztosítható. 

 
A településrendezési terv  

 
Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely 
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 
 
A Képviselı-testület feladata, hogy  

- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket te-
gyen a rendezési terv módosítására, (MM)  
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- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplı fejlesztések megvalósítására. 
(MM) 
Települészerkezeti terv-módosítás: 
1. Lakóterület fejlesztése a 016/1.hrsz-ú, jelenleg erdı besorolású ingatlanon 
2. Gazdasági, kereskedelmi , szolgáltatói terület fejlesztése 
 - a 0100.hrsz--ú, jelenleg honvédségi területen, 
 - a 3378/1-3463. hrsz-ú, jelenleg mezıgazdasági területen. 
3. Erdıterület telepítése 016/1.hrsz-ú terület kiváltására 

 
Felkészülés a pályázatokra 

 
Mivel a Képviselı-testület mandátumának idıszaka alatt jelentıs pályázati források nyílnak 
meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevé-
kenység. 
 
A sikeres pályázatok érdekében: 

- felelısöket kell kijelölni a különbözı szintő, jellegő pályázatok figyelemmel kíséré-
sére, (MM) 
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkezı sze-
mélyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsıs is), (MM) 
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési 
programba való illesztéséhez, (MM) 
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre elıre 
terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés idıigényessége 
miatt az adott pályázatban megadott határidı gyakran nem elegendı, (MM) 

 
3.4. Az adópolitika célkitőzései  
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitőzések megfo-
galmazását, mivel az jelentısen befolyásolja a településen keletkezı saját bevételt, illetve ha-
tással van a településen élı magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. 
 

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitőzések 
 
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselı-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakí-
tani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat 
biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetıen. 
2006. évben a következı helyi adónemekbıl származott bevétel: 
 

- iparőzési adó (26.137 eFt) 
- gépjármőadó  (15.942 eFt) 
- talajterhelési díj      (317 eFt) 

 
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselı-testülete: 

- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóz-
tatás által nyújtott bevételszerzési lehetıségeket, (M) 
- adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépíten-
dı – a gazdasági program célkitőzéseit elısegítı –rendszerét, a várható bevételeket, és 
az adóztatás miatt jelentkezı negatív hatásokat, (M) 
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- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendı, illetve fenntartandó adókról, az adó-
rendelet módosításokról, (M) 

 
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselı-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy  

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 
adókintlévıségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekrıl, illetve a szükséges 
adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 
eredményekrıl, (M) 
- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenır-
zési jogával, adószakértı bevonásával, és az adóellenırzések eredményérıl a Testület 
legalább évente tájékoztatást kapjon. (M) 

 
3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó meg-
oldások 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a gazdasági elképzelései között fon-
tosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó in-
tézkedéseket. 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a 
hivatala útján látja el. 
 
A Képviselı-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a kö-
vetkezı közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: 
 - épített és természeti környezet védelme, 
 - lakásgazdálkodás, 
 - vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 
 - csatornázás, 
 - köztemetı fenntartás,  
 - helyi közutak és közterületek fenntartása, 
 - helyi tömegközlekedés, 
 - köztisztaság és településtisztaság fenntartása, 
 - helyi tőzvédelem, 
 - közbiztonság helyi feladatainak ellátása, 
 - közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban, 
 - közremőködés a foglalkoztatás megoldásában, 
 - gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról,  
 - gondoskodás az egészségügyi ellátásról,  
 - gondoskodás a szociális ellátásról, 
 - gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, 
 - közösségi tér biztosítása, 
 - közmővelıdési tudományos mővészeti tevékenység, sport támogatása, 
 - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, 
 - egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése. 
 
 

Közigazgatás 
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Hévízgyörk Község Önkormányzat Polgármeste-
ri hivatala látja el. 
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A közigazgatás megfelelı színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 
- a szolgáltató jellegő közigazgatás megteremtése, 
- az ügyfélfogadási idık betartásának elısegítése,  
- az információs szolgáltatás mőködtetésének kiterjesztése (a szociális területen kötele-
zı), 
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.) 
- a közintézmények akadálymentesítése. (MM) 
- elektronikus iktatás bevezetése 

 
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 

- Új polgármesteri hivatal építése – csatlakozva a „Fıtér kialakítása” programhoz. A 
polgármesteri hivatalhoz szükséges parkoló kialakítása (M) 

- - Elhasználódott számítógépek cseréje (éves terv alapján a számítógép állomány – az 
informatikus javaslatát figyelembe véve – fel kell újítani (MM) 

- 2008. január 1-jétıl az elektronikus iktatási rendszer bevezetése (MM) 
- a jelenlegi irattár (régi óvoda épületében van) az iratok megfelelı tárolására nem al-

kalmas. Új irattár kialakítása szükséges (MM) 
 

Az épített és természeti környezet védelme 
A Képviselı-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében 

- áttekinti a védelmet igénylı, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti 
értékeket, (MM) 
- szükség szerint megalkotja, illetve módosítja a helyi védelemrıl szóló rendeletét, (M) 
- a helyi építészeti védelmet igénylı épületek esetében vizsgálja a helyi néptörténeti 
kiállítás létrehozásának lehetıségét, illetve bıvíti a meglévı győjteményt.(M) 

 
 

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása 
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetıségeit rendszeresen 
megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának el-
sıbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik. (M) 
 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. 
Az ivóvízzel történı ellátás a Galgamenti Viziközmő Kft. szolgáltatón keresztül történik. (A 
szolgáltató üzemeltetésre vette át a galgamenti önkormányzatok tulajdonait.) 
Az ivóvíz hálózat  
 - felújítása érdekében a Viziközmő Kft. a felmérést elvégezte a területeken, 
 - bıvítése indokolt az építési területeken. (M) 
A közkutak üzemeltetését fenn kell tartani a következı helyeken:  
Jelenleg az alábbi helyeken mőködik a közkút:  
Tavasz u.1., Tavasz u.13., Alsókert u.6., Ady E.u.6., Ady E.u.96., Úttörı utcai játszótér, Jó-
zsef A.u.19., Vörösmarty u.95. 
 
Csapadékvíz-elvezetı rendszer  
 - karbantartása indokolt különösen az Ady E., Kossuth L., Úttörı u., Széchenyi u.,  
 József A.u., Vörösmarty u., Tavasz u., Nyár utcákban, (M) 
 - kiépítése szükséges az Akácvirág u., Vadvirág u., Deák F.u., İsz u., Temetı u.  
 Alsókert u., Arany J.u., Sallai u. területen. (M 
A csapadékvíz-elvezetı rendszer karbantartását a GAVIT végzi. 
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Csatornázás 
 
A településen szorgalmazni kell a teljes csatornahálózat kiépítését. 
A csatornahálózat  

- kiépítésre vár még az Akácvirág u., Vadvirág u., Deák F. köz területeken. (M) 
A kiépítéshez pályázati lehetıségeket kell keresni, mivel a beruházást csak önerıbıl a telepü-
lés nem tudja megvalósítani. (M) 
 
A meglévı csatornahálózat üzemeltetıje Galgamenti Viziközmő Kft. 
 
 

A köztemetı fenntartás 
 
Az Önkormányzat kötelezı feladatként köteles ellátni a köztemetı fenntartással kapcsolatos 
feladatokat. 
A köztemetı fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében 
az alábbi feladatok vannak: 

- Át kell tekinteni az Önkormányzat köztemetı rendeletét. (M) 
 

A helyi közutak és közterületek fenntartása 
 
A Képviselı-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakí-
tására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. 

- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a követ-
kezı útszakaszokon:  
  - Alsókert u., Templom tér, Béke u., Erdély u., Arany J.u.(M) 
- Új utak építése szükséges a következı területeken: 
   szilárd burkolattal a Deák Ferenc utca, Akácvirág, Vadvirág u, İsz u. (MM) 
- Járda építés, felújítás szükséges a következı területeken: 
  - Alsókert u.(M) 

 
A közút fenntartását a tevékenység volumenétıl függıen saját erıvel, illetve külsı szolgálta-
tóval végezzük. 
 
A Képviselı-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelı színvonalon történı fenntar-
tását, ennek érdekében a következı feladatokat határozza meg: 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. (MM) 
- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási program-
ba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. (MM) 
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról 
és pótlásáról. (MM) 
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megırzésére. (MM) 
- Látványelemekkel (pl. szobor, szökıkút, óra stb.) kell gazdagítani a következı közte-
rületeket:  
- 3 db forráskút (M) 
- Különösen a következı közterületekre kell koncentrálni:  
- Önkormányzati hivatal környéke, 
- önkormányzati intézmények: Mővelıdési ház, Iskola, Óvoda 
- játszótér,  
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- sportpálya,  
- temetı, 

 
A közterület fenntartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal – a közhasznú és közcélú munká-
sok bevonásával látja el. 
 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat ha-
tározza meg: 

- az EU-s szabványnak megfelelıen át kell alakítani a következı játszótereket:  
  Úttörı u-i, Tószögi, Temetı melletti, Deák Ferenc utcai (MM) 
- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit,  
(MM) 
- évente egy alkalommal balesetvédelmi megelızı karbantartást kell végezni. (MM) 

 
A helyi tömegközlekedés 

 
A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az Önkor-
mányzat Képviselı-testülete  

- minden évben áttekinti a helyi tömegközlekedés rendszerét, és tárgyalást, egyeztetést 
kezdeményez a szolgáltatóval, (M) 
- megvizsgálja a megállóhelyek, várók korszerősítésének szükségességét, (M) 

 
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Ön-
kormányzat 
- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; (MM) 
a szolgáltatást az Önkormányzat a Sápi Zoltán vállalkozó szolgáltatóval végezteti, 
- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a 
lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, (MM) 
- Gondoskodik arról, hogy a településen további helyekre kihelyezésre kerüljenek a szelektív 
hulladéktároló edények, (MM) 
- évente 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, (MM) 
- évente 1 alkalommal szemétgyőjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, vala-
mint a tanulók bevonásával, (MM) 
- rendszeresen gondoskodik a köztemetıknél található konténerek ürítésérıl, (MM) 
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyőjtı edények megfelelı számban legyenek 
kihelyezve, illetve rendszeres idıközönként ürítésre kerüljenek, (MM) 
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítésérıl és a hóeltakarításról. 
(MM) 
- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a Polgármesteri Hivatal a 
közhasznú és közcélú munkások bevonásával gondoskodik. (MM) 
 

A helyi tőzvédelem 
 
Az Önkormányzat a helyi tőzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érde-
kében 

- az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában 
- figyelemmel kíséri a tőzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,  
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- tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tőzvédelmi ok-
tatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtérıl,  
cég neve: Studium CO Oktatásszervezı és Szolgáltató Kft Csömör (MM) 

- rendszeresen ellenırzi a települési tőzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna mőködı-
képességét.- Kossuth L.u.139. elıtt-  (MM) 

 
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása ér-
dekében 

- támogatja a közbiztonság növelését segítı programok, tájékoztatók szervezését, ilyen 
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, (M) 
- támogatja polgárırség mőködtetését (szorgalmazza a polgárır szervezet aktív tevé-
kenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket), 
(MM) 
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendırség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, 
- felhívja a rendırség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztetı kö-
rülményekre, (MM) 

 
Közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban 

 
Az Önkormányzat a következık szerint mőködik közre a helyi energiaszolgáltatásban: 

- lépéseket tesz az új építési területek energia szolgáltatási infrastruktúrájának kiépíté-
sére, (M) 

 - pályázati lehetıségeket keres az energiaellátás korszerősítésére. (M) 
 
 

Közremőködés a foglalkoztatás megoldásában 
 
Az Önkormányzat közremőködik a településen élı magánszemélyek foglalkoztatási problé-
máinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza. 
 

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról 
 
Az Önkormányzat, mint közoktatási intézmény fenntartó elkészítette a közoktatási feladatok-
hoz kapcsolódó önkormányzati minıségirányítási programját.  
A minıségirányítási program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére vonat-
kozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat stb. 
 
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következı 
feladatokat látja el: 

- Felülvizsgálja a közoktatáshoz kapcsolódó önkormányzati minıségirányítási prog-
ramot. (MM) 
- Továbbra is gondoskodik   

- az óvodai ellátás megszervezésérıl (a Napköziotthonos Óvoda 
 intézménnyel),  
- az általános iskolai ellátás biztosításáról (a Petıfi S. Általános Iskola 
intézménnyel). (MM) 

- Áttekinti az intézménymőködtetés formáját (közös fenntartás, intézményirányító 
fenntartás, kistérségi társulás stb.), valamint a vonatkozó alapdokumentumokat. (M) 
- Az intézményeknél kezdeményezni kell 
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- az energiatakarékossági szempontok elıtérbe kerülését: a főtés, a víz, és vil-
lamos energia költségek csökkentését, (MM) 

- Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében 
támogatja az intézményt népszerősítı programok szervezését, valamint az intézmé-
nyeknek bemutatkozási lehetıséget biztosít az Önkormányzat honlapján. (MM) 
- Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását. 
(MM) 
- Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri 
a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. (MM) 

 
Az oktatási tevékenység biztosításához a következı fejlesztésekre, felújításokra van szükség: 
 

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 
 
Az Önkormányzat kötelezı feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselı-
testület a gazdasági program idıtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következı mó-
don kívánja biztosítani. 

- Fenntartja  
- a háziorvosi ellátást felnıtt és gyermek háziorvosi ellátást magánpraxissal 
- a védınıi ellátást magánpraxissá átalakítja 
- a fogászati ellátást magánpraxissá átalakítja 

- Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelı fejleszté-
seket.  
- A parlagfő elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Az elért eredményekrıl, tá-
mogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a parlagfő terjedése ellen 
küzdı akciókat. (M) 

 
Gondoskodás a szociális ellátásról 

 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szoci-
ális ellátások területén az Önkormányzat a következı feladatokat látja el: 

 - A Képviselı-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabály-
változások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét 
meghatározó rendeletét. (MM) 
- A következı szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: (MM) 

- a szociális információs szolgáltatás (ez - mint kötelezı szolgáltatás - az Ön-
kormányzati hivatal szervezeti keretein belül kerül biztosításra),  
- házi segítségnyújtás, (kérdıíves felmérés) 
- idısek klubja, (kérdıíves felmérés) 

A fenti szolgáltatások körének, illetve a férıhelyek számának bıvítése a Képviselı-
testület ciklusa alatt a következık szerint történik: 
  - házi segítségnyújtás bevezetése az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjó-
  léti Intézményfenntartó Társulási szerzıdésben foglaltak szerint.(MM)   

 
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi felada-
tokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 
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- A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett 
jelzéseket, észrevételeket. (MM) 
- Az Önkormányzat a következı gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat bizto-
sítja: (MM) 

- Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat Hévízgyörk, Kossuth L.u.6. 
- Az Önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság 
kultúrált szabadidı eltöltését, nevelését, mővelıdését szolgálja. (M) 

 
Közösségi tér biztosítása, valamint a közmővelıdési tudományos mővészeti tevékenység,  

és a sport támogatása 
 
Az Önkormányzat a közmővelıdés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormány-
zati rendeletben, illetve a jogszabályokban elıírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások 
színvonala emelése érdekében a következı feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza 
meg: 
 - Felül kell vizsgálni a helyi közmővelıdési rendeletet. (MM) 
 - A könyvtár mőködtetése során  

- intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki 
kell használni a pályázati lehetıségeket, fogadni kell a magánszemélyek, in-
tézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, 
felajánlásait, illetve anyagi támogatását. (MM) 
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (MM) 
- bıvíteni kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes el-
látottságot, biztosítani kell az internet hozzáférést, az elektronikus információ-
hordozók használatát,  
- a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani. (MM) 

 
- A mővelıdési, illetve a kultúrház mőködésével kapcsolatban 
  - biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat, (M) 
  - pótolni kell az elhasználódott eszközöket: (M) 
  - fejleszteni kell a meglévı eszközállományt: (M) 
  - gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közmővelıdési feladatokat is ellátó 
  szervezetek (pl. ifjúsági klub) 

- számára biztosítva legyen a mőködésükhöz szükséges közösségi hely, 
(MM) 
- kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, (MM) 
- pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat. (MM) 

- Bemutatkozási lehetıséget kell biztosítani a helyi mővészek számára (költıi est, fel-
olvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével). (MM) 
- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. (MM) 

 
A Képviselı-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások 
további biztosítását is. Ennek érdekében 

- Támogatja a település sportegyesületeit - Hévízgyörki SE, Góliát FC- (MM) 
 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése 
 
A Képviselı-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése érdekében a 
következı közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 
színvonalának emelése érdekében: 
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- A Képviselı-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást 
végzı intézmények, személyek folyamatosan együttmőködnek egymással az egészsé-
ges életmód feltételeinek javítása érdekében. (MM) 
- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egész-
ségmegırzéssel, az idıskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került 
személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítı tevékenységre irányulnak. 
(MM) 
- Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történı kulturált idıtöltés feltét-
eleinek megteremtéséhez az Önkormányzat szabadidı park, erdı létrehozását, bıvíté-
sét kezdeményezi, melynek érdekében  

- keresi a lehetıségét az önkormányzati tulajdonú, más irányú hasznosításra 
nem alkalmas földterületek erdısítésének, valamint az elhanyagolt, gazdátlan 
területek megvásárlásának, (MM) 

- Szorgalmazza, hogy a középületekben, közmővelıdési intézményekben dohányozni 
csak az arra kijelölt helyen lehessen. (MM) 
- A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog fogyasztás 
nélküli programok. (MM)  

 
Településfejlesztési célok 

 
Az Önkormányzat következı településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általá-
nos fejlesztését segítik elı. 
 
Településfejlesztési célok: (bıvebben lásd mellékletekben) 
2007. 
1. Általános Iskola korszerősítése, bıvítése 
2. Mezıgazdasági területeket elérı és feltáró utak felújítása, illetve kiépítése 
3. Hagyományırzı faluház és tájház kialakítása és az ehhez kapcsolódó sétáló út kiépítése 
4..Fıtér, faluközpont kialakítása 
5. Belterületbe-vonás és lakótelkek kialakítása a 016/1.hrsz. ingatlanon 
2008. 
6. Játszóterek felújítása 
7. Mővelıdési Ház felújítása 
8. Katolikus iskola (régi iskola) épületének hasznosítása 
9. Helytörténetet bemutató könyv és turisztikai kiadvány készítése 
10. Erdısítés 
2009. 
11. Alji szılık belterületbe-vonásához szükséges munkák elindítása 
12. Községi kerékpárutak kialakítása 
2010. 
13. Parkosítás, mőemlékek felújítása 
14. Tornacsarnok építése 
 
 
Hévízgyörk, 2007. március 1. 
 
 
 Bobál István sk. 
 polgármester 


