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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 
Bevezetés 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 
alapján a Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat 
Képviselő-testülete felelős. 
A hivatkozott törvény 42. § 4. pontja a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatásköreként határozza meg az Önkormányzat gazdasági programjának 
megalkotását. 
 
 
 A gazdasági program elkészítésének célja 
 
 
A Képviselő-testület ciklusának időtartama alatt egységes, előre meghatározott 
célrendszer szerint gazdálkodik, a település fejlesztését a gazdasági programban 
foglaltak szerint végzi.  
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési 
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok 
átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok 
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
 
 
A gazdasági program időbeli hatálya 
 
 
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, illetve az 
azt meghaladó időszakra szól.   
A gazdasági programot, fejlesztési tervet, a képviselő-testület, az alakuló ülést 
követő 6 hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv 
az előző cikluson túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az 
alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő 
végéig kiegészíteni vagy módosítani.  
A 2015-2019 ciklusprogramban meghatározott legfőbb célokra támaszkodva 
elkészítettük a 2020-2024 időszakra vonatkozó gazdasági programunkat. 
 
 
A gazdasági program tartalma 
 
 
A gazdasági program az önkormányzat részére meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat - a költségvetési 
lehetőségeivel összhangban - a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok 
átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok 
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biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program tartalmazza 
különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahely teremtés feltételeinek 
elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. 
 
 
 A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők:  
 
 

➢ a kormányzat gazdaságpolitikája, 
➢ az országos, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciók, 
➢ nemzeti és EU-s pályázati források, 
➢ 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. 

 
A gazdasági program összeállítása során 

• a képviselő testület és a polgármester elképzeléseire, 

• az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által 
megfogalmazott elképzelésekre, igényekre,  

• az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzetére, 
      különös figyelmet fordítottunk. 

 
A képviselő testület jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések 
eléréséhez és megvalósításához, - az önkormányzat az anyagi forrásait is 
figyelembe véve - biztosítani kívánja a szükséges humán, pénzügyi és vagyoni 
támogatást. A program megvalósításához nem elegendőek csak az anyagi eszközök, 
a vagyonból évről évre keletkező forrás, illetve az állami támogatások, hanem 
szükség van a pályázati lehetőségek további felkutatására, illetve az Önkormányzat 
sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, a meglévő anyagi 
források nagyobb mértékű kihasználására. Ennek érdekében a Hivatalon belül 
tovább kell erősíteni a költségvetés tervezési szakaszában a stratégiai szemléletet. 
 
 
 Források 
 
 
A képviselő-testületnek kell biztosítania a gazdasági programban meghatározott 
célok, elképzelések megvalósításához az anyagi eszközöket melyek elsősorban az 
önkormányzat adó és egyéb bevételei. 
A településfejlesztéshez, vagyongazdálkodáshoz a központi források és saját 
bevételek mellett szükség van pályázati források bevonására. Fokozni kell a 
település földrajzi helyzetében lévő lehetőségek kiaknázását, bővíteni, szélesíteni, 
kiépíteni a településben lévő potenciált.  
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Hegyeshalom Nagyközség gazdasági helyzetét befolyásoló körülmények 
 
 

A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései  
 
 
Talán még soha nem volt ilyen nehéz helyzetben a kormány, - vele együtt az 
önkormányzat- mint a jelen tervezési időszakban.  
2015-ben a migráció és annak napjainkra kiterjedő hatásával kellett számolni ma 
pedig az új koronavírus megjelenése a világban befolyásolja a kormány tervezését. A 
koronavírus akarva-akaratlan, jelentős recessziót fog okozni az egész világban, 
Európában és természetesen Magyarországon is. Így nagyon nehéz meghatározni a 
kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit, hiszen igazodni kell és válaszokat kell adni 
a felmerült problémákra. 
 

➢ a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó intézkedések bevezetése, 
➢ az elveszített munkahelyek helyett új munkahelyek teremtése, 
➢ modern, szolgáltató közigazgatási reform, elektronikus önkormányzati 

szolgáltatás megteremtése, az egyszerűsítés, a célszerűség és az informatikai 
ügyintézés irányában 

➢ az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatok kormányhivatalba 
való integrálása, felülvizsgálata, 

➢ a társulásban történő feladatellátás ösztönzése (közös önkormányzati hivatal 
szociális munkaterülete) 

➢ gazdasági, egészségügyi, oktatási reform (új tanterv). 
   
 
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 
(Magyar Falu Program), a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében 
határozta meg, melyek kihatnak az önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is. 
A kormányprogram szerint vissza kell állítani a fejlődés húzóágazatait, a modern 
ipart, az innovatív ágazatokat, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatásokat és az 
idegenforgalmat. 
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során a kormány Hegyeshalom területén két 
kiemelt projektet valósított, valósít meg az M15-ös autópálya 2x2 sávossá tételével, 
valamint az M1-es autópálya átkelő akadálymentesítésével. A közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésébe tartozik a hegyeshalmi vasúti rendezőpályaudvar 
felújítása.  
A kormány kiemelt programént rögzítette és a megvalósulása a ciklusra tehető, a 
FAKT AG. Hegyeshalom-Bezenye területére tervezett közel 370 ha területen 
megvalósuló zöldmezős beruházását. 
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Az önkormányzatok központi költségvetési kondíciói 
 
 
A központi forráselosztás változásai: 
➢ A gyermekétkeztetés, a szociális ellátás területén jelentkező létszámbővülés 

forrását támogatásnövekmény biztosítja, ingyenes, kedvezményes étkeztetés, 
ingyenes tankönyv; 

➢ A társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél a települési 
önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, 
fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása; 

➢ Csökken a normatív hozzájárulások száma, egyszerűsödik a szociális 
alapszolgáltatások jogcímrendszere.  

➢ Az állami támogatásokat normatív módon juttatják el az önkormányzatokhoz. 
➢ A társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább 

erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást 
biztosító feladatellátás; 

➢ EU Önerő Alap támogatás.  
 
 

A koronavírus járvány hatása miatt már bevezetett elvonások, és várható 
hatásuk: 
 
- a gépjármű adó önkormányzati részének elvonása, (bizonytalan, hogy visszakapjuk  
  e az elvont részt és az is bizonytalan, hogy ez az intézkedés hány évre tejed ki) 
- az idegenforgalmi adó ideiglenes felfüggesztése (elvileg az év végéig tart, de nem   
  tudnivalóban meddig is)  
- várhatóak a központi támogatások csökkentése 
- várható a 2021 évi központi költségvetés teljes átírása 
- talán 2022-re visszaáll a gazdasági élet a régi kerékvágásba. 
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…………………… Képviselőtestületi határozat. 

 
Hegyeshalom Nagyközség Képviselőtestülete a 2020-2024 évekre szóló 

gazdasági programját az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
 

Hegyeshalom Nagyközség Képviselőtestületének a 2020-2024 évekre szóló 
önkormányzati gazdasági programja 

 
 
 
A képviselőtestület a község fejlődése, szépítése, a helyi gazdasági élet, a túrizmus 
fejlesztése, a közösségi összefogás erősítése, és a lakossági igényekkel 
összhangban, a kistérségi, a térségi és az országos fejlesztési elképzelésekre 
figyelemmel a 2020-2024 évekre szóló gazdasági programját a következők szerint 
határozza meg: 
 
 
Az önkormányzat fő céljai: 
             - a választópolgárokkal, képviseleti és civil szervezetekkel, a nemzetiségi 

önkormányzattal a gazdálkodó és más szervekkel együttműködve a 
község település fejlesztési céljainak megfogalmazása, érvényesítése és 
azok döntés előkészítő folyamatokba történő bevonása; 

- kiegyensúlyozott, a község működését, fejlesztését szem előtt tartó 
testületi tevékenység, ügyfélbarát, szolgáltató hivatal; 

- színvonalas és zavarmentes közszolgáltatások nyújtása, igény és 
lehetőség szerinti fejlesztése, költségvetési szervek hatékony 
működtetése; 

- az önkormányzati vagyon „jó gazdakénti” kezelése, hasznosítása; 
-  az út- és járdahálózat minőségének további javítása, felújítások folytatása 
- az idegenforgalmi fejlesztések támogatása, a marketing tevékenység 

javítása; 
- a településrendezési eszközök hatékony felhasználásával, 

kihasználásával a község idegenforgalmi, bányászati, és elsősorban 
logisztikai adottságainak jobb kihasználásával és hasznosításával a 
foglalkoztatás bővítésének segítése, munkahelyteremtő befektetések 
vonzása, mindezekkel a munkanélküliség és a községből való elvándorlás 
csökkentése; 

- településrendezési eszközökkel a település lélekszámának növelése 
várossá válás folyamatának erősítése; 

- a nehéz szociális helyzetben levők célirányos támogatása létfenntartásuk 
biztosítása érdekében; 

- Közösségi Ház megépítése 
- országos, regionális, területi, kistérségi, és uniós források megszerzése 
- hatékony közreműködés a kistérségi és egyéb céllal létrehozott társulási 

keretek között. 
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 A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
  
 
Sajnos a koronavírus gazdaságfékező hatása jelentősen befolyásolja anyagi 
forrásaink megteremtését, valamint figyelemmel kell lennünk a kormány által 
jóváhagyott hitelfelvételünk 15 évre meghatározó tényező lesz a tervezéseink során. 
Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések 
megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő 
feladatokat rögzíti: 
➢ Növelni kell az önkormányzat saját működési bevételeit. Törekedni kell olyan 

helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi 
vállalkozásfejlesztésnek, és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrás 
növelésének. 

➢ Jelen kell lenni és szerepet kell vállalni az autópálya határátkelő átépítésében 
annak érdekében, hogy az úgy valósuljon meg, hogy Hegyeshalmot gazdasági 
veszteség, vagy egyéb hátrány ne érje  

➢ A FAKT Ag. Hegyeshalom-Bezenye területére tervezett mezőgazdasági 
beruházása kapcsán vezető/kezdeményező szerepet kell vállalni Hegyeshalom 
fejlődése érdekében.  

➢ Figyelembe kell venni a költségvetési támogatási rendszerben rejlő előnyöket 
(társulási, mikrotérségi, kistérségi feladatellátás, gesztorálás), és az 
önkormányzat célkitűzéseivel összhangban kel megszervezni a feladatellátást. 

➢ A képviselő-testület tekintse át az önkormányzat meglévő vagyonát, azok 
hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési 
költségek nagyságát. Dolgozzon ki koncepciót az egyes vagyontárgyak 
megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, 
(különösen a bérbeadás, bérmunka lehetősége), valamint az egyes 
vagyontárgyak esetleges értékesítésére. 

➢ A rendszeresen figyelemmel kell kísérni a befektetéseket, értékpapírokat, 
megvizsgálva a lehetséges hozamokat, hasznokat. 

➢ Az önkormányzatnak arra kell törekednie, hogy a gazdasági programjában 
meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több 
pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.  

➢ Az önkormányzat mellett a lakosság, a vállalkozói szféra bevonásával bővíthető 
a gazdasági program, ez által növelhető a településfejlesztés sikeressége.  
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A gazdasági program elemei 

 

1. Pénzügyek, vagyon 

 

 Az adópolitika célkitűzései  
  
 
A helyi adópolitika jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, 
illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi 
terheire. 
  
 
A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 
  
 
A képviselő-testület az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az meghatározott 
stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az önkormányzat biztos bevételi forrását 
jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 
  
A helyi adóztatás során a képviselő-testület 
➢ minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi 

adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, 
➢ adónemenként 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,  

➢ Csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető 
anyagi terhet jelent, továbbá nem hat a vállalkozások működésének, fejlesztési 
elképzeléseinek gátjaként, 

➢  Az iparűzési adó szinten tartásával elősegítjük, hogy minél több vállalkozás 
számára vonzó legyen Hegyeshalom, legyen itt székhely és telephely. 
Ugyanakkor nem vethetjük el azt sem, hogy felemeljük 2%-ra mert nem tudjuk 
milyen gazdasági környezet alakul ki a korona vírus okozta helyzet elmúltával. 

➢ A kommunális adó 12.000Ft-ra való emelése és ennek kompenzálása új 
szolgáltatások bevezetésével 

➢ A beruházások gyorsításának ösztönzése törvény adta adminisztratív 
szabályozással, ellenőrzésekkel.   

 
 

Egyéb adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 
  
 
Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az önkormányzat az 
adóbevételek maximalizálására törekszik. 
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 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 adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az 
intézkedések alapján elért eredményekről. 
Fontos követelmény, hogy az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek 
érdekében a képviselő testület tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési 
kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó 
nyilvántartások egyeztetésének eredményéről. 
Az adózók kapjanak tájékoztatást az adóbevételek felhasználásáról, mivel az 
adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes 
befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az 
adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást), 
Az önkormányzati adóhatóság éljen az adóeljárási törvény alapján biztosított 
adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a testület legalább 
évente tájékoztassa. 
   
Mivel az önkormányzat bevételei körében nem számolhatunk az állami támogatás 
növekedésével, sőt elvonásra kell készülnünk, ezért csak a saját bevételek 
növekedése teremthet forrást a községfejlesztéshez, a közszolgáltatásokhoz. Az 
igazságos közteherviselés elve alapján az önkormányzati feladatok 
finanszírozhatósága érdekében az adóviselési képességgel rendelkezők(nek) 
továbbra is hozzá kell járulniuk a közösségi kiadásokhoz, mások pedig gondos 
szabályozással mentesíthetők a teher alól.  

 
A tervezett adóbevételek megszerzése érdekében a hivatalnak hatékonyabbá kell 
tenni a behajtást és a végrehajtást, kiterjesztve a saját bevételt jelentő szabálysértési 
bírságokra is. 

 
Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen törzsvagyon részének (pl. utak, 
közterületek, intézmények) funkciója a közszolgáltatások biztosítása, ezért állagát 
javítani, értékét lehetőség szerint növelni kell (karbantartással, felújítással, 
beruházással). Az önkormányzat vagyona tartósan nem csökkenhet, 
vagyonhasznosítási alapelv legyen a „vagyonért vagyont”, tehát a forgalomképes 
vagyon hasznosításából származó bevételeket célszerű vagyonszerzésre fordítani 
vagy beruházásra kell felhasználni.  

 
Az ésszerű, takarékos gazdálkodás, a fejlesztési tervek legalább pályázati saját 
részének megteremtése érdekében a működést szolgáló költségvetési kiadások a 
legszükségesebb mértékűek, valós igényeket szolgálók legyenek. A költségvetési 
gazdálkodásban figyelembe kell venni, hogy a község fejlődése érdekében a befolyó 
bevételek jelentős részét vissza kell forgatni Hegyeshalom jelenének és jövőjének 
megalapozása érdekében.   

 
A költségvetési tervezésben továbbra is előre kiszámítható, célszerű, igazságos, 
feladatfinanszírozó módszereket kell alkalmazni. Az önkormányzati költségvetési 
szervek a tervezett saját bevételek teljesítésén túl, éljenek jobban a pályázatok útján, 
valamint az alapítványok révén megszerezhető nem önkormányzati források 
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működésbe, fejlesztésbe integrálásával. E tevékenységüket segítse a hivatal által 
nyújtott megfelelő információ, a gazdálkodást, a szakmai és egyéb feladatellátást 
ösztönözze és honorálja a szakmai teljesítményt, kreativitást, innovációt értékelő 
érdekeltségi rendszer. 
 
 
 

2. Gazdaság fejlesztés 
 
 

Az önkormányzat a gazdaság fejlesztése érdekében: 
 
 
➢ honlapja kínáljon bemutatkozási lehetőséget a helyi vállalkozásoknak, legyen 

iránymutató, segítsen eligazodni Hegyeshalom dolgaiban; 
➢ az iparűzési adó szinten tartásával/emelkésével (a koronavírus hatásainak 

függvényében) elősegíti, hogy minél több vállalkozás számára vonzó legyen 
Hegyeshalom, legyen itt a székhely és telephely; 

➢ beruházásoknál, szolgáltatások igénybevételénél a helyi vállalkozásokat részesíti 
előnyben; 

➢ A várható FAKT AG. beruházásnál segíti a helyi vállalkozásokat a kivitelezési 
munkába való bekapcsolódásban 

➢ A logisztikai parkban a helyi munkaerő igénybevételének a támogatása 
➢ pályázatfigyeléssel, tanácsadással, (és a szabályozási tervek szükséges 

módosításával) elősegíti a telephelyfejlesztést; 
 
 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében: 
 
 

• a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi 
vállalkozásokat, 

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

• a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és 
tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, 

• aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, 
ehhez hirdetési lehetőséget biztosít a FaluTv teletext és internetes oldalán 

• rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatallal, 

• a helyi és a környékbeli munkaadókkal egyeztetve állásbörze szervezésének 
helybiztosítása, ezzel segítve a munkaadóknak megfelelő embert találni a 
nyitott pozíciókra, illetve segítene a munkavállalóknak munkahely keresésben. 
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Közfoglalkoztatás 
  
 
Önkormányzatunk a Közfoglalkoztatási Programban részt vesz. Településünk egyik 
erénye, hogy sok munkahellyel rendelkezik, ami ugyanakkor azt jelenti, hogy a 
Közfoglalkoztatási Programba nehezen találunk munkaerőt. A munkaügyi központtal 
együttműködve jelenleg 2 fő 1 éves időtartamra szervezzük a foglalkoztatásukat. A 
ciklus ideje alatt továbbra is számolunk velük, amennyiben foglalkoztatásukat az 
állam továbbra is támogatja. 
 
 
 

3. Településfejlesztés 
 

 
 A településfejlesztési politika célkitűzései 
 
 
A településfejlesztés, a településtársadalmi és gazdasági erőforrásainak, környezeti 
minőségének műszaki, anyagi és humán ellátásának olyan fejlesztése, amely a 
fenntartható fejlődés érdekében megteremti Hegyeshalom lakossága számára az 
életszínvonal növekedésének, az életminőség javulásának egyensúlyi feltételeit. A 
településfejlesztési koncepció „A jövő megalapozója”. Feladata meghatározni a 
település jövőképét, a közösség érdekeinek legjobban megfelelő választ adni, a 
legfontosabb társadalmi, gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémák 
megoldására. A településfejlesztési koncepció hozzásegíti a képviselő-testületet 
ahhoz, hogy megtalálja a legcélszerűbb megoldásokat az erőforrások legjobb 
felhasználásához. A településfejlesztési koncepció a megalapozója valamennyi az 
önkormányzat hatáskörébe tartozó, a település jövőjét meghatározó fejlesztési 
programnak, valamint a településrendezési terveknek. Jelen gazdasági 
programunkban öt évre meghatározzuk fejlesztési elképzeléseinket, terveinket. 
 
 Céljaink:  

• a településkép javítása, élhetőbb település kialakítása 

• a lakosság komfortérzetének növelése, 

• a lakosság egészségvédelmének támogatása 

•  fokozottabb környezet-és természetvédelem 
 
Az önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 
önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Az 
önkormányzat csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló 
eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni 
tudja. Ugyanakkor szem előtt kell tartani azt a célt, hogy településünk folyamatosan 
fejlődjön, mind munkahelyek, mind az itt élők létszámának tekintetében. 
 
A településfejlesztési célok között kiemelten kell foglalkoznunk -részben 
ingatlangazdálkodással foglalkozó vállalkozások bevonásával- a helyi telekalakítási 
program folytatásával, felpörgetésével az alábbi célok megvalósítása érdekében: 

- Költségvetési bevételek növelése 
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- a községből való elvándorlás csökkentése 
- a település lélekszámának növelése 
- a várossá válás folyamatának erősítése 
- önkormányzati bérlakások számának növelése  

  
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 gazdasági életből jövő szereplők fejlesztési 
céljainak megvalósítására településrendezési szerződésket kell kötni.  A 
szerződésekben világosan meg kell fogalmazni, hogy milyen településfejlesztési célt 
szolgál az elképzelés, milyen hozzáadott értéket jelent Hegyeshalomnak a 
projektötlet megvalósítása.  
 
Az önkormányzat honlapján 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. 
 
Számba kell venni a külterületi lakott helyek infrastrukturális és közlekedési 
hátrányait és ennek megszüntetésére intézkedés tervet kell készíteni. A helyi 
vállalkozások segítésére, támogatására konkrét formákat kell kidolgozni. Az 
útfelújítási programot folytatni, a lakóutcák burkolat felújítását és a járdaépítéseket 
gyorsítani kell, pályázatok és helyi összefogás útján. 

 
A meglévő földrajzi környezetre alapozva tovább kell fejleszteni Hegyeshalomban a 
logisztika és a turizmus által kínált lehetőségeket a megszűnt munkahelyek pótlása 
miatt. Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a gazdasági élet szereplőivel, a helyi 
adófizetőkkel, bevonva őket a község fejlesztési irányainak kialakításába, a 
megvalósításba megrendelésekkel, hasznos információkkal. Támogatni kell a helyi 
vállalkozásokat. 

  
Az infrastruktúra fejlettsége az egyik sarokpontja a fejlődésnek ezért tovább kell 
növelni az utak aszfaltszőnyeggel való ellátottságát. A járdák és utak felújítására 
pályázati alapot hozunk létre, amelyre közösségek pályázhatnak. 

 
Biztosítani kell a közterületek folyamatos fejlesztését, szépítését a lakosság az 
intézmények és a civil szervezetek bevonásával. 

  
A meglévő lehetőségeket továbbgondolva ki kell jelölni a cikluson túlmutatva a 

község fejlesztésének további irányait, meg kell találnunk, hogy milyen irányban és 
milyen terület fejlesztését kívánjuk és ezeket a rendezési tervben rögzítenünk kell.  
  
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási 
célú fejlesztések kivételével - azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe 
helyezni, amelyek költséghatékonysága igazolt, a fejlesztés eredményeként az 
önkormányzat tartósan (legalább négy éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb 
bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy amelyek hosszú távon a 



GAZDASÁGI PROGRAM 2020-2024 

 

13 

 

népességszám emelkedését idézik elő, vállalkozásokat vonzanak a településre, 
munkahelyet teremtenek. 

  
Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztési javaslatokat, amelyek a lakosság, vagy a 
vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és amely fejlesztésekkel megvalósuló 
beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, a fenntartási kötelezettség, 
üzemeltetés aránytalanul nagy terhet ró az önkormányzatra, illetve a közszolgáltatás 
más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható. 
  
Településfejlesztési célok, településkép javítása: 
 
➢ A Közösségi Ház megépítése 
➢ a településképi arculati kézikönyvünknek megfelelő településfejlesztés 

megvalósítása, 
➢ Fő utcai fásítási programot be kell fejezni, több virágot kell kihelyezni a Fő utca 

teljes hosszában, 
➢ a lakossági fásítási program folytatása, 
➢ Liget utca melletti park rendbetétele,  
➢ Hegyeshalom parkolási rendeletének megalkotása és bevezetése, új parkolók 

építése,  
➢ csapadékvíz-elvezető rendszer állapotának javítása, árkok tisztítása, 

közterületek parkosítása, 
➢ középületek energetikai korszerűsítésének folytatása, környezetük rendezése, 

parkolók kialakítása, 
➢ bel- és külterületi utak javítása, járdaépítés  
➢ Külterületi utak tulajdonjogának rendezése Márialiget, Csemeztanya, 

infrastrukturális fejlesztés, utak aszfalttal történő burkolása, 
➢ temető létesítményeinek felújítása, rendszeres karbantartása, 
➢ A katolikus templomnál parkoló kialakítása egyházzal történő együttműködéssel, 
➢ közösségi terek kialakítása, játszóterek, sportpálya, iskolaudvar fejlesztése, 
➢ Óvoda és bölcsőde, idősek napközi otthona tárgyi, személyi feltételeinek 

biztosítása,   
➢ turisztikai jellegű területek kialakítása LEADER pályázatból  
➢ közlekedésbiztonság fejlesztése, forgalomlassítás (gyalogátkelőhelyek, térfigyelő 

kamerák, táblák, tükrök, terelők, fekvőrendőrök) 
➢ az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken (Stettni-part, 

sportpálya, templomok) megfelelő pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, 
szeméttároló edény), 

➢ a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvények szervezése 
(biztosítani kell, hogy a rendezvények időpontja, programja marketing anyagokon 
megjelenjen, a honlapra felkerüljön), 

 
 
A lakosság komfortérzeténeknövelése érdekében meghatározott célok: 
 
➢ folytatjuk a járda- és útépítési programokat, 
➢ támogatjuk az önkéntes járdaépítést, 
➢ a csapadékvíz úttestről történő elvezetése céljából az útpadkákat legyaluljuk, 

ahol kell árkokat létesítünk 
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➢ a település még bevilágítatlan részein kiépítjük a közvilágítást, 
➢ új gyalogátkelőhelyek kiépítése, 
➢ közterületfelügyeleti rendszer kialakítása, 
➢ parkolók kialakítása a temető Damjanich utcai bejáratánál, 
➢ játszótereink fejlesztése, új játszótérhez terület keresése,. 
➢  a strand kialakításával kapcsolatban két irányban kell elindulnunk. Egyrészt a 

HEKA Zrt.-vel megkezdett tárgyalások érdemi befejezésére kell törekedni, mely 
szerint a csemeztanyai út mellett adnának át strandra alkalmas területet és ott 
alakítanánk ki a strandot. Másrészt Hungaria Carriacou Kft.-vel, mint a volt strand 
területének tulajdonosával egyeztetve, az önkormányzat tulajdonában lévő 
focipálya közötti terület együttes hasznosításával strand kialakítása, távlatban 
pedig szabadidős rekreációs környezet kialakítása oly módon, hogy az ott lakók 
komfortérzetét ne zavarja. 

 
Az önkormányzat fontosnak tartja az infrastruktúra-fejlesztést, a közúthálózat, a 
járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a 
villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió 
szolgáltatások biztosítását. 

 
 
   

4. Képviselő testületi munka és a hivatali munka 
 

 
Az önkormányzat közigazgatási feladatait a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el.  A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében 
szükséges a szolgáltató jellegű közigazgatás. Az elektronikus ügyintézés 
lehetőségének megteremtése, az információs szolgáltatás kiterjesztése, a 
közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása. Feladatunk a költségcsökkentés, e-
kommunikáció fejlesztése, kistérségi kapcsolattartás, együttműködés 
kormányhivatallal, önkormányzati szövetségekkel.  
 
Képviselő testületi munka területén úgy kell előre lépni, hogy a civilszervezeteket 
jobban bele kell vonni a döntés előkészítések folyamatába. Szükséges a lakosság 
vélemény nyilvánítási színtereinek kibővítése a képviselőtestületi bizottságok, a 
testületi ülések nyitottságának fokozásával. A honlapon megismerhetők a lakosságot 
érintő információk. Megvalósul az elektronikus ügyintézés. Az ehhez szükséges 
informatikai fejlesztéseket a hivatalban már elvégeztük, azok szinten tartása és 
fejlesztése további feladatunk. 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal közigazgatási közszolgáltatásokat nyújtó 
önkormányzati költségvetési szerv. Követelmény a magas szakmai színvonal, az 
önkormányzati jellegű feladatok eredményes ellátása, az ügyfélbarát, gyors, 
jogszerű, szakszerű, ugyanakkor méltányos, indokolt esetben megfelelően szigorú 
hatósági ügyintézés, a tájékoztatás és a felvilágosítás fokozása. Ennek elérése és 
állandó érvényesülése érdekében meg kell határozni és ütemesen meg kell 
valósítani a fejlesztési, korszerűsítési célokat, mérhetőbbé és ellenőrizhetőbbé tenni 
a munka mennyiségét és minőségét. A hatósági munkában a szakszerűség 
maradéktalan biztosítása mellett tovább kell erősíteni a hatósági jelleget: főleg az 
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adók behajtása, a szabálysértések, illetőleg a közterület-használat, illetve rendben 
tartatás területén!!  
 
További lépéseket kell tenni az ügyfélbarát hivatali kép kialakulásához. A Hivatalnak 
a szorosan vett szakmai feladatai mellett be kellene töltenie a község életében a 
szervező, menedzselő, összekötő és információs központ szerepet. Kiemelten kell 
kezelni a testületi döntéseket előkészítő hivatali munkát, az előterjesztések szakmai 
színvonalának folyamatos javítását, a döntések végrehajtásának mind 
eredményesebb szervezését – különösen a határidők betartására. Ápolni és 
erősíteni kell a környékbeli településekkel meglévő önkormányzati kapcsolatokat, 
ezeket a szomszédos országok településeire is ki lehetne terjeszteni (pl. Nickelsdorf).  
 
Magyarország önkormányzatairól szóló törvény 2013. január elsejétől a kétezer főnél 
kisebb lélekszámú települések részére előírta, hogy csatlakozniuk kell olyan 
településekhez, amelynek lélekszáma meghaladja a kettőezer főt. A csatlakozás 
célja, hogy egyszerűsítse a hivatali ügyintézéseket koncentrálja munkaerőt. A 
kötelezés miatt Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata, Levél Község 
Önkormányzata, Bezenye Község Önkormányzata létrehozta a Hegyeshalmi Közös 
Önkormányzati Hivatalt Levéli és Bezenyei kirendeltséggel. Az együttműködés nem 
zavartalan, mert a települések féltik önállóságukat nem szeretnék „elveszíteni 
arcukat” Az eltelt időszak alapján az a tapasztalat szűrhető le, hogy az 
együttműködés alapja a törvényben meghatározottak mert az egyedi alkudozások 
nem vezetnek eredményre, félreértéseket, sértődéseket eredményeznek.   
Fel kell készülni arra az eshetőségre, hogy Hegyeshalom a szomszédos 
településekkel mikro térségi megállapodások következményeként gesztor szerepet, 
illetve vezető szerepet töltsön be a közigazgatási rendszer átszervezése esetén, 
vagy arra, hogy jelentős hatósági feladatcsökkentés miatt átalakul a hivatal 
szervezete. 
Kívánatos, hogy a képviselő-testület jól működővé és rendszeressé tegye 
kapcsolatát a községben tevékenykedő gazdasági egységekkel, a falu életét 
meghatározó civil szervezetekkel, az intézmények vezetőivel, a kisebbségi 
önkormányzattal. Folyamatosan keresse a kapcsolattartást és párbeszédet 
lehetőségét. 
 
 
Felkészülés a pályázatokra 
  
 
Jelen képviselő-testület mandátumának időszaka alatt az EU pályázati források 
csökkennek, kiéleződik a verseny a támogatásokért. 
 A sikeres pályázatok érdekében célszerű 
▪ szakértelemmel rendelkező szervezetet/személyt megbízni a pályáztatással,  
▪ pályázati alapot biztosítani az éves költségvetésben, 
▪ az adott fejlesztést megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba 

illeszteni, 
▪ a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre 

terveket készíteni a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt, 
▪ megvizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer 

kidolgozásának szükségességét.  
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Tájékoztatási feladatok 

 
 

➢ az önkormányzat továbbfejlesztve a honlapját, követelmény, hogy olyan 
kommunikatív eszközzel rendelkezzen, melyen az önkormányzattal és 
intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás megjelenjen, 

➢ a tájékoztatást szolgáló kiadványok, plakátok, kiadványok színvonalas formában 
és időben jelenjenek meg, 

➢ a hirdetőtáblák, ötletládák (létre kell hozni) rendszeres ellenőrzése megtörténjen, 
➢ helyi lap megjelenítése, 
➢ számítógépes tanfolyam szervezése idősebb generáció részére. 
 
 
 

5. Egészségügyi és szociális ellátás 
 

   
Községünkben a háziorvosi ellátás szakmailag és intézményei tekintetében jó 
színvonalú az Európa Uniós normáknak megfelel. Fogorvosi rendelőnket, mely ellátja 
Levél település betegeit is, folyamatosan korszerűsítettük. Fogorvosi széket, 
röntgenkészüléket vásároltunk és üzemeltünk be. Jelen ciklusban meg kell találni a 
praxis vállalkozó fogorvosnak bérbeadását. A háziorvosi rendelők támogatását fenn 
kell tartani, indokolt esetben fokozni kell a lakosság ellátásának javítása érdekében. 
 
Az önkormányzat fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan 
szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. 
Ennek érdekében a Pozsonyi úti rendelőintézet komplexusunkat felújítottuk, 
nyílászárókat cseréltünk, a védőnői szolgálat helyiségeit teljes mértékben felújítottuk. 
A lakosságszám növekedése esetén a fejlesztési terület rendelkezésre áll. 
 
Hegyeshalom lakosai érdekében  

• a háziorvosokkal megbeszélve egészségügyi szűrőkamiont bérlünk annak 
érdekében, hogy az időben történő vizsgálatokkal még kezdeti fázisban 
megállapíthatók legyenek a betegségek és így azok jó eséllyel gyógyíthatók 
legyenek.  

• újraélesztő tanfolyamokat szervezünk. 
 
Az Önkormányzatunk csatlakozott a mosonmagyaróvári Térségi Társulási Tanács 
keretében működtetett szociális ellátórendszerhez. Ennek keretében Hegyeshalom 
laskosai részére a következő szociális szolgáltatásokat biztosítjuk: családsegítő 
szolgálat, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, idősek napközi otthona.  
 
A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi 
jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások 
rendszerét meghatározó rendeletét. 
 
Az önkormányzat kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.  
A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 
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Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi programot, a rendeletmódosításnál 
figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket. 
Az önkormányzat a gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja a 
gyermekjóléti szolgálat útján, amely szintén a társulás keretében működik. 
  
Várható, hogy az életszínvonal csökkenése miatt, valamint a koronavírus által 
generált munkahelyek megszűnése miatt a szociálisan rászorulók száma 
növekedni fog. A részükre juttatott és biztosított szociális gondoskodás, gondozás 
céljaira szolgáló pénzeszközök reálértéke legyen összhangban a lakosság 
szociális helyzetével, az önkormányzat anyagi lehetőségeivel.  
 
 
 

6. Nevelés, oktatás 
 
 
Az önkormányzat által valamikor ellátott feladatok csökkentek azzal, hogy az iskolai 
nevelési, oktatási feladataink átkerültek a győri Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központhoz. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az itt tanulók nem a mi, 
Hegyeshalmiak gyermekei. Önkormányzatunk ezért továbbra is figyeli és segíti a 
Lőrincze Lajos Általános Iskola munkáját is.  
 
Az oktatáshoz kapcsolódó célkitűzések, hogy  
 

• a gyermekek, tanulók egyéni képességeihez igazodóan biztosítsa az 
esélyegyenlőséget a továbbhaladás érdekében, 

• intézményeik számára biztosítja a stabil és színvonalas működés 
körülményeit, 

• az intézmények alkalmazottai számára biztosítja a biztos egzisztenciát, az 
előrejutás feltételeit, 

• a gyermekek számára biztosítja a minél szélesebb körű és magas színvonalú 
szolgáltatási lehetőségeket, lehetőleg a lakóhelyen,  

• hatékonyan használja fel a forrásokat, és segítse elő, hogy érvényesüljenek 
benne az átláthatóság és demokratikus döntéshozatal követelményei, 

• biztosítja a jogkövető magatartás és a jogszerű működés feltétel rendszerét, 

• a szolgáltatásokat olyan intézményeken keresztül biztosítja, amelyek élén 
felkészült és hatékony vezetés áll, és amelyben képzett szakemberek végzik a 
nevelő-oktató munkát. 

• az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése, 
az óvodák informatikai eszközellátottságának javítása, fejlesztése,  

• épületállomány korszerűsítése 

• az óvodapedagógus szakma fejlődésének támogatása, továbbképzések 
biztosítása  

• speciális képesítésű szakemberek foglalkoztatása, 

• az óvodapedagógus továbbképzések összehangolása,  

• az önkormányzat a tehetséges tanulókat speciális fejlesztő és felkészítő 
képzésekkel támogassa 

• A helyi intézményekben folyó munkának és az elért eredményeknek nagyobb 
nyilvánosság teremtése 
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7. Művelődés, kultúra, sport 
 
 
Az önkormányzat a közművelődési és kulturális tevékenységekkel kapcsolatban a 
jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala 
emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza 
meg: 

• a Közösségi Ház megépítése, működésének elindítása, 

• Civil szervezetek működésének integrálása, 
 
A könyvtár önálló intézmény lett. Működtetése során intézkedéseket kell tenni a 
könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni a pályázati 
lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, 
elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását. 
Bővíteni kell a könyvtár eszköz- ellátottságát, különösen a számítógépes 
ellátottságot, növelni kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók 
használatát, a könyvtári nyitvatartást az igényekhez igazítva. 
Tovább kell fejleszteni az olvasómozgalmat, az iskolában segíteni kell az olvasás 
megszeretését célzó kezdeményezéseket, ezzel is növelni a Könyvtár 
kihasználtságát. A Kultúrházban meg kell teremteni az ifjúság szabadidejének 
hasznos eltöltéséhez szükséges a feltételeket, segíteni kell az ifjúsági klubok, 
szervezetek létrejöttét, működését. 
 
A képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos 
közszolgáltatások további biztosítását is. Gondoskodik a település sportéletének 
helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. A 
Kultúrház megépülésével a tornacsarnok még a könyvtár megtartása mellett, de már 
csak sportcélokat fog szolgálni. Átkerülnek a tanfolyamok, a szakkörök, az 
egyesületek működéséhez kapcsolódó helyiséghasználatok a Kultúrházba. A bányai 
sportpálya felújítása otthonos környezetet teremt nem csak a labdarúgó egyesület 
tagjai számára, hanem a sportolni vágyók számára is. 
 
Az önkormányzat támogatja a település minden egyesületét. Tevékenységükről a 
honlapon rendszeresen hírt ad, illetve hírt adnak saját honlapjukon.  
Segíti és szorgalmazza az egyesületek pályázati tevékenységét. 
 
   
 

8. Környezet, környezetvédelem, település üzemeltetés 
 

 
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása 
érdekében az önkormányzat 

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és 
ártalmatlanításáról;  
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- a szelektív hulladékgyűjtő edény gyakoribb ürítését kezdeményezzük a 
szolgáltatónál, 

- kamerarendszer kiépítésével ellenőrizzük a hulladékgyűjtő szigetek szabályos 
használatát, 

- közterületeink tisztán tartása és fenntartása érdekében érvényt kell szereznünk 
a már elfogadott köztisztaságról, a közterületek és zöldterületek használatáról 
és védelméről szóló rendeletünknek, valamint a közösségi együttélés 
szabályairól szóló rendeletünknek, 

- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – 
tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, 

- segíti a szelektív hulladékgyűjtést, 
- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 
- évente 1 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil 

szervezetek, valamint a tanulók bevonásával, 
- rendszeresen gondoskodik a temetőnél található hulladékgyűjtő konténerek 

ürítéséről, 
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban 

legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek. Az 
ürítési tapasztalatok alapján bővítjük az edények számát, vagy növeljük 
nagyságukat. 

- lehetővé teszi a használt étolaj begyűjtését és elszállítását. 
- a közterületen hosszabb ideje álló gépjárműveket, roncsokat eltávolítjuk, 
- kísérleti jelleggel kutyás, „zacsis” tárolódobozok kihelyezése, 

 
Az önkormányzat technikai telephelyére bekerülő hulladékok elhelyezésének a 
rendjét már kidolgoztuk. Egyik legfontosabb feladat ennek a rendnek a betartására 
ügyelni.  
A regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretein belül hulladék gyűjtő szigeteket 
alakítottunk ki. Ma már azok szabályos használatának ellenőrzésén van a hangsúly. 
Területek megvásárlásával megkezdtük egy hulladékudvar kialakítását a 
szennyvíztisztító telep közelében. Azoknak olyan helyet kell kijelölni, hogy azok 
könnyen és jól megközelíthetők legyenek. A szigeteken olyan gyűjtő edényeket kell 
elhelyezni, amelyek megfelelnek a jelen kor követelményeinek. 

  
Az időjárási szélsőségek egyre gyakoribb bekövetkezése nélkülözhetetlenné teszi 
azok káros következményeinek elhárítását. Községünk szépülő településképének 
kialakítása, különösen fontossá teszi a közterületek, fásított, parkosított zöldterületek 
megóvását, fejlesztését a köztisztaság magas szintű biztosítását. Ezekhez az 
önkormányzat, a szolgáltatásokat végző cégek hatékonyabb munkája mellett, a 
szervezeteknek, lakosságnak is teljesíteni kell a jogszabályok által a rájuk hárított 
teendőket. A tisztaság, rendezettség sokkal inkább igényesség, szemlélet, semmint 
pénz kérdése. Amennyiben a kérés, figyelemfelhívás nem vezet eredményre, a 
hivatalnak élni kell hatósági eszközeivel is, az ingatlanok, az előttük levő közterület, a 
vízelvezető árkok rendben tartása, a szervezett hulladékszállítás kötelező 
igénybevétele, a tiltott hulladéklerakás, szemetelés, rongálás megakadályozása, 
illetve felszámolása érdekében. 
Az illegális szemétlerakás visszaszorítása és megelőzés érdekében Igényeljük és 
igénybe szeretnénk venni minden lakos, a Rendőrség és a Polgárőrség segítését. 
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Temetőfenntartás 
  
 
Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással 
kapcsolatos feladatokat. A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és 
színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak: Biztosítani kell azt, 
hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.  
  
 
A helyi közutak és közterületek fenntartása 
  
 
A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. Szükséges a 
belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása, járdaépítés, felújítás. 
 

➢ A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel, illetve 
külső szolgáltatóval kell elvégezni. 

➢ A képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon 
történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza 
meg: 
o Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán 

tartására. 
o Tovább kell folytatni a parkosítási és virágosítási programot, fel kell újítani a 

Fő utcai virágágyakat, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. 
o Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák 

kivágásáról és pótlásáról, folytatni kell a fák cseréjét. 
o  Vendégváró és szemnek kellemes faluközpontot kell kialakítani. 
o Meg kell kezdeni kell a Stettni-tó mellett elterülő Kiserdőben a Tanösvény 

kibővítését. 
o Meg kell vizsgálnia a Lajta folyónál a meglévő pihenőhelyek felújításának 

lehetőségét. 
 
 

A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el. Folyamatosan 
gondozni, ápolni kell a játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeit, évente 
balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni 
 
A legfontosabb feladatunk a község működőképességének a megőrzése. 
 
A szabadidős létesítmények fejlesztése, helyi életminőség javítása érdekében 
előbbre kell lépni a játszóterek további fejlesztése, szabványosítása terén, 
folyamatosan tárgyalni kell a HEKA Rt-vel vagy a Hungaria Carriacou Kft-vel annak 
érdekében, hogy hol lehetne kialakítani egy idegenforgalmi centrumot, szabad 
stranddal. 
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Fel kell mérni és ki kell dolgozni a község teljes úthálózatára vonatkozó közlekedési 
rendet. Meg kell határozni azokat a pontokat ahol a közlekedésben súlypont 
áthelyezések szükségeket. Ezen túlmenően tovább kell tárgyalni mind a HEKA Rt-
vel, mind az autópálya tulajdonosával és kezelőjével, mind a Magyar Közútkezelő 
KHT-val annak érdekében a kavicsszállító járműveknek olyan útvonalat találjunk, 
ahol elkerülhetik, vagy csak legkisebb mértékben érintik a községet.  

 
 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása 
  
 

A képviselő-testület a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogainak érvényesülését, a Német Kisebbségi Önkormányzat működéséhez 
szükséges feltételeket együttműködési megállapodás alapján. 
 

 

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. 
 
 
A helyi tűzvédelem 
  
 
Az önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 
érdekében 

• támogatja a helyi tűzoltó egyesületet 

• közreműködik a tűzoltó egyesület eszközeinek (beszerzését), bővítését 
célzó pályázati tevékenységben,  

• 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, a tűzoltó készülékek időszakos 
ellenőrzésének elvégzéséről, 
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A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 
  
 
Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának 
javítása érdekében 

• komplex bűnmegelőzési programot készít, pályázati és saját forrásokból 
megvalósítja, 

• 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, anyagilag támogatja az 
eszközbeszerzéseket), 

• javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá 
tételére, felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot 
veszélyeztető körülményekre, 

 
A gazdasági programban megfogalmazott célok megvalósulása esetén a községünk 
szebbé, rendezettebbé, takarékosabbá válik, és minden hegyeshalmi lakos szívét 
melengetheti az az érzés, hogy ehhez én is hozzátettem a magam tehetségéhez 
mérten egy részt. Mert ez a község a mienk és magunknak alakítjuk. 

 
 

„Közös célok, közös jövő, együtt Hegyeshalomért” 
 

 
A képviselőtestület a program teljesüléséről évenként, a tárgyévet követő február 28-
ig tájékoztatást kér. 

 
Határidő: folyamatos, illetve 2024 szeptember   
Felelős:   polgármester  


