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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. A jogszabályi háttér és alapdokumentumok 
 
A Gazdasági Program megalkotásánál az alapvető jogszabályi hátteret az akkor még hatályban lévő, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) határozta meg. A 
program végrehajtási időszakában született meg Magyarország Alaptörvénye, felváltva a régi 
Alkotmányt, illetve idő közben elfogadták a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényt (továbbiakban: Mötv.), amely előbb részlegesen, majd 2014. október 12-től 
teljes egészében felváltotta az Ötv-t. A tervezésnél figyelembe vett egyéb alapvető dokumentumok, 
mint a Kormányprogram, a regionális és megyei területfejlesztési tervek, valamint a helyi pénzügyi, 
gazdasági rövid és hosszú távú elképzelések, a jogszabályi és szervezeti változásoknak köszönhetően 
nagymértékben módosították az eredeti célokat. 
 
Különösen nagy hatása volt a program végrehajtására a 2008-ban kezdődött és a mai napig tartó 
gazdasági válság, amely újabb és újabb gazdasági, szociális problémákat hozott felszínre. Mindezek 
nyomán az elmúlt 4 évben beszűkült az Önkormányzat mozgástere és korlátozottabb költségvetési 
kondíciókkal kellett számolni a végrehajtás során. 
 
A gazdasági programban felvázolt és az azt befolyásoló tényezők, erősségek, gyengeségek, 
lehetőségek, érdemben nem változtak a 4 év során, de átgondolt és megalapozott gazdálkodással 
sikerült az előirányzott feladatok nagy részét végrehajtani. 
 
2. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása 
 
A 4 év során a költségvetés fő összege az alábbiak szerint alakult: 
 
 2011. 979.820 eFt 
 2012. 926.794 eFt 
 2013. 525.002 eFt 
 2014.  570.858 eFt 
 
A gazdasági program megalkotása idején az önkormányzat jelentős hitelállománnyal rendelkezett, 
azonban 2013. január 1-jével a Magyar Állam 218.380.000 Ft adósság állományt vállalt át az 
önkormányzattól. Ennek köszönhetően a gazdálkodás még stabilabbá válhatott, és elsősorban a 
rendelkezésre álló saját bevételi források révén több pénzeszközt lehetett beruházásokra, 
felújításokra fordítani. 
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3. Az önkormányzat vagyoni helyzete 
 

Vagyoni szerkezet 2010-ben 
 

Vagyonelem megnevezése Ingatlan 
db száma* 

Az összes 
vagyonból a 

vagyon 
részaránya 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem 
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

476 75 % 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott 
feltételek-kel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

77 12 % 

Forgalomképes vagyon (szabadon értékesíthető és 
megterhelhető) 

86 13 % 

 
* Az ingatlanoknál a nyilvántartás külön egységként kezeli a telekrészt, illetve a felépítményeket. 

 
Vagyoni szerkezet 2014-ben 

 

Vagyonelem megnevezése Ingatlan 
db száma* 

Az összes 
vagyonból a 

vagyon 
részaránya 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem 
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

478 75 % 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott 
feltételek-kel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

103 16 % 

Forgalomképes vagyon (szabadon értékesíthető és 
megterhelhető) 

57 9 % 

 
* Az ingatlanoknál a nyilvántartás külön egységként kezeli a telekrészt, illetve a felépítményeket. 
 
A vagyon tekintetében a legfontosabb változást az új iskola épületrész megvalósítása, valamint a 
régi Mozi épületének visszavásárlása jelentette. 
 
Vagyontárgyak hasznosítása 
 
2011. októberében került átadásra az új iskolaépület, melynek révén 4 ingatlan is felszabadult (Fő 
út 1., Fő út 6., Bem apó út 22., Kölcsey út 30.). Ezen ingatlanok közül csak a Fő út 1. szám alatti 
épületrészt nem sikerült hasznosítani. A többi épületet bérbeadással hasznosítja az önkormányzat 
jelenleg is. 
 

4. Belterületi közutak építése, karbantartása, felújítása (kátyúzás, aszfaltozás) 
 

Utca megnevezése Ütemezés Végrehajtás 

Gábor Áron 2012. aszfalt 2014. 

Nefelejcs 2012. aszfalt 2014. 
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Utca megnevezése Ütemezés Végrehajtás 

Erdei Ferenc 2012. aszfalt 2014. 

Szél 2011. útalap Nem valósult meg. 

Árpád 2012. aszfalt Nem valósult meg. 

Munka 2012. aszfalt Nem valósult meg. 

Mátyás Király  2012. útalap Nem valósult meg. 

Névtelen út (a Convoy City mögött)  2012. útalap 2012. 

Dózsa György 2012. aszfalt 2013. 

Csillag 2012. aszfalt 213. 

Honvéd 2012. felújítás 2012. 

Fő 2013. szélesítés, 
felújítás 

Nem valósult meg. 

Bekötő 2013. szélesítés, 
felújítás 

Nem valósult meg. 

Kölcsey Ferenc 2013. szélesítés, 
felújítás 

Nem valósult meg. 

Radnóti 2014. aszfalt Nem valósult meg. 

Rózsa Ferenc 2014. felújítás Nem valósult meg. 

Dankó Pista 2014. felújítás Részben felújítva. 

 
 
5. A középületek, közterületek környezetének rendezése 
 

Középület, közterület/feladat Ütemezés Végrehajtás 

A Művelődési Ház és Könyvtár 
akadály-mentesítése 

2011 I. félév 2012. 

A Faluház tető és belső felújítás 2013. I. félév Nem valósult meg. 

A szabadidőpark bővítése  2013. II. félév Jelenleg is folyamatban 
van. 

A Kölcsey u. 45. sz. alatti 
iskolaépület bővítése 

2010-2011. 2011. 

Központi tér kialakítása a Rózsák 
terén 

2013. Jelenleg is folyamatban 
van. 
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Középület, közterület/feladat Ütemezés Végrehajtás 

A Vasutaskör Civilházzá alakítása 2010-től folyamatosan 2014. 

Köztéri padok és utcabútorok 
elhelyezése 

2010-től folyamatosan Jelenleg is folyamatban 
van a csere. 

A települési buszmegállók 
korszerűsítése 

2010-től folyamatosan 2011-2014 több 
szakaszban elkészült. 

 
Az önkormányzat hosszú évek óta működik együtt a településen tevékenykedő egyházakkal. 
Ennek keretében anyagilag járult hozzá a Római Katolikus Templom felújításával 
összefüggésben egy mozgássérült parkoló kialakításához. A Református Egyházközségnek pedig 
rendszeres segítséget nyújt a templom környékének rendben tartása érdekében. 

 
6. A járdahálózat felülvizsgálata, rendbetétele 
 

Utca megnevezése Ütemezés Végrehajtás 

Fő 2013. Nem valósult meg. 

Bem apó 2011. 2011. 

Kölcsey Ferenc 2011-2012. Nem valósult meg. 

 
 
7. A Holt-Tisza helyzetének áttekintése és rendezése 
 

Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. A Holt-Tisza helyzetének, 
ökológiai állapotának teljes körű 
felmérése 

2011. II. félév Folyamatban van. 

2. A Holt-Tisza partján jelenleg 
érvényben lévő tulajdoni és használati 
viszonyokkal kapcsolatos 
egyeztetések folytatása  

2011. I. félév Folyamatban van. 

3. A jelenlegi vízfelhasználási 
rendszer áttekintése, a szükséges 
intézkedések megtétele 

2011. II. félév Folyamatban van. 

4. A megfelelő vízszint beállítása, a 
szükséges vízkivételi, vagy 
visszapótlási feladatok ellátása 

folyamatos Folyamatos a 
végrehajtás. * 

5. A hasznosítási lehetőségek feltárása 2011. 2013-tól a Fish-Coop 
Kft-vel kötött 

megállapodás alapján. 
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* Jelenleg folyamatban van a Fegyvernek-Tiszapüspöki-Szajol települések együttműködésével 

megvalósítandó, a Holt-Tisza vízutánpótlásával kapcsolatos beruházás. 
 
 
8. A helyi hulladékkezelési rendszer problémáinak megoldása 
 

Feladat Ütemezés Végrehajtás 

A régi szeméttelep rekultiválása 2011. 2012-2013. 

1. A jelenlegi hulladékkezelési 
rendszer továbbfejlesztése, a hatályos 
hulladékgazdálkodási terv 
végrehajtása 

2012. Jelenleg ideiglenes 
szolgáltató kijelölésével 

megoldott, a 
közbeszerzési eljárás 
kiírása a 2015. évben. 

2. A kétpói konzorcium működési 
rendszerének felülvizsgálata 

2012. 2012. 

 
 

9. A helyi kegyeleti közszolgáltatási rendszer felülvizsgálata 
 

Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. A köztemetés jelenlegi 
rendszerének áttekintése, a hatályos 
önkormányzati rendelet alapján 

2012. I. félév A szükséges helyi 
jogszabályok 

módosítása megtörtént. 

2. Az új köztemető kialakítási 
lehetőségeinek vizsgálata 

2012. I. félév Nem valósult meg. 

3. A kegyeleti közszolgáltatás 
rendjének kialakítása, a helyi igények 
figyelembevételével 

2012. Végrehajtás folyamatos. 

 
 
10.  A helyi kábeltelevíziós rendszer kiépítése 
 

Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. A helyi igények teljes körű 
felmérése 

2010-től folyamatosan 

Anyagi források hiánya 
miatt a végrehajtás 

elmaradt. 

2. A hálózat kiépítésével kapcsolatos 
feladatok pontos megtervezése 

2010-től folyamatosan 

3. A megvalósítás szakaszainak 
meghatározása, a szükséges szakmai 
vélemények, hozzájárulások 
beszerzése 

2011. augusztus 
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11. Internetes helyi honlap továbbfejlesztése 
 

Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. A honlap átalakítása 2011.  folyamatos 

2. Folyamatos frissítés folyamatos folyamatos 

 
 
12. Beruházások, felújítások 
 

Az önkormányzat a ciklus alatt jelentős beruházásokat hajtott végre, és ennek megfelelően 
jelentős pénzeszközöket fordított ezek finanszírozására. A tájékoztató 1. számú melléklete 
ezeket a projekteket foglalja össze. 

 
 
13. Adópolitika 

 
Az adóbevételek tekintetében lényeges változás csak a gépjárműadónál jelentkezett, amelyből 
2013-tól kezdve csak 40% illeti meg az önkormányzatot. 
Az alábbi táblázatok az adózók számának és az adóbevételek mértékének alakulását mutatják be. 
 
2010. 
 

Adó típus Adózók száma 
(fő) 

Adó mérték Adó bevétel 
(eFt) 

Építményadó 72 1.000.-Ft/m2 39.612 

Iparűzési adó 282 2 % 105.724 

Gépjármű adó 901 eltérő 17.764 

 
2011. 
 

Adó típus Adózók száma 
(fő) 

Adó mérték Adó bevétel 
(eFt) 

Építményadó 70 1.000.-Ft/m2 38.976 

Iparűzési adó 301 2 % 148.519 

Gépjármű adó 941 eltérő 20.835 
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2012. 
 

Adó típus Adózók száma 
(fő) 

Adó mérték Adó bevétel 
(eFt) 

Építményadó 75 1.200.-Ft/m2 48.533 

Iparűzési adó 312 2 % 169.484 

Gépjármű adó 945 eltérő 22.245 

 
2013. 
 

Adó típus Adózók száma 
(fő) 

Adó mérték Adó bevétel 
(eFt) 

Építményadó 71 1.200.-Ft/m2 46.841 

Iparűzési adó 336 2 % 167.211 

Gépjármű adó 987 eltérő 9.465 * 

 
* A gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 %-át a Magyar Államkincstárhoz kell 

befizetni. 
 
2014. 09. 30-ig 
 

Adó típus Adózók száma 
(fő) 

Adó mérték Adó bevétel 
(eFt) 

Építményadó 68 1.200.-Ft/m2 24.046 

Iparűzési adó 312 2 % 159.699 

Gépjármű adó 973 eltérő 5.359 * 

 
* A gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 %-át a Magyar Államkincstárhoz kell 

befizetni. 
 
Az adópolitika területén a gazdasági program az arányos közteherviselést, az igazságosságot, a 
helyi adózási morál javítását tűzte ki célul az ellenőrzési rendszer javítása mellett úgy, hogy 
mindeközben a várható társadalmi hatások is pontosan feltérképezésre kerüljenek. 
Megállapítható, hogy a programban meghatározottak a válságos időszak ellenére is nagyrészt 
teljesültek. A lakossági adómorál évek óta nagyjából azonos szinten mozog. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ne lennének kintlévőségek. Az önkormányzatnál jelenleg nyilvántartott 
adóhátralék nagyjából 32 millió Ft, melyből 10 milliót az építményadó, 22 milliót pedig az 
iparűzési adó tesz ki. Ezeknek a hátralékoknak a nagy része sajnos már behajthatatlan, mivel már 
felszámolt, vagy felszámolás alatt álló vállalkozásokat terhelnek. 
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14. Humánerőforrás-gazdálkodás, munkahelyteremtés 

 
a) Közfoglalkoztatás 
 

A program alapvető célként tűzte ki a munkanélküliség arányának jelentős csökkentését, a 
szociális védőháló rendszer kiépítését, párhuzamosan a munkahelyteremtéssel. Ennek a 
központi elemévé vált - elsősorban 2011-től - a közfoglalkoztatási rendszer. A rendszer 
részben saját erőből, részben állami támogatásból került finanszírozásra.  

 
A közfoglalkoztatás helyzete 2011-től kezdve az alábbiak szerint alakult: 

 

Év Foglalkoztatottak 
száma 

(fő) 

Állami támogatás 
mértéke 

(Ft) 

Saját forrás mértéke 
(Ft) 

2011 80 12.958.349 1.940.525 

2012 109 11.963.000 4.406.000 

2013 120 + 60 képzés 27.864.000 4.293.000 

2014 135 29.756.001 781.733 

 
 
b) Humánpolitika 
 

A humánerőforrás gazdálkodást érintően a gazdasági program időszaka alatt két fontos 
eseményre került sor. 2013. január 1-től az általános iskola fenntartása átkerült a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz, amelynek keretében 30 fő pedagógus alkalmazott 
jogviszonya változott meg. Ők kikerültek az önkormányzat rendszeréből. A másik fontos 
változás a 2013. január 1-től elindult járási rendszer. Az önkormányzat 3 köztisztviselőt 
kellett, hogy átadjon a központi jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatokkal 
együtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak. Ezáltal a Hivatal köztisztviselői 
létszáma 11 főre csökkent.  

 
c) Munkavédelem, tűzvédelem, foglalkozás-egészségügy 
 

Az önkormányzat több éve működik együtt a Tisza Park Kft-vel, amely ellátta és jelenleg is 
ellátja a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ennek is 
köszönhetően a ciklus alatt sikerült minimálisra csökkenteni a balesetek számát, illetve teljes 
körűen megtörtén az önkormányzat és intézményei elektronikai rendszereinek felülvizsgálata.  
 
Az alábbi táblázat a végrehajtott feladatokat tartalmazza a program szerinti ütemezésben: 
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Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. Megfelelő időközönként ismételten el kell 
végezni valamennyi közintézmény 
vonatkozásában a kockázatértékelést. 

folyamatos Évente megtörtént. 

2. Át kell tekinteni a munkavédelem, 
tűzvédelem jelenlegi helyzetét, a hatályos belső 
szabályozási rendszert, el kell végezni a 
szükséges korrekciókat. 

folyamatos Évente megtörtént, az 
érintett szerv minden 
évben beszámolt a 

testület előtt. 

3. Gondoskodni kell a szabályzatok folyamatos 
aktualizálásáról 

folyamatos folyamatos 

4. Rendszeressé kell tenni, szakértők 
bevonásával, a dolgozók felkészítését, oktatását 

Évente 1 alkalommal folyamatos 

5. El kell végezni a szükséges foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatokat 

Évente 1 alkalommal, 
illetve szükség szerint 

folyamatos 

 
15. Közszolgáltatások 
 

a) Közigazgatás 
 

A gazdasági program ciklusa alatt tovább folytatódott a közigazgatási reform folyamat. Mint 
ahogy korábban említésre került, létrejöttek a járások, így az államigazgatási feladatok 
megoszlottak az önkormányzat és a járási hivatal között.  
 
A program egyik alapvető célkitűzése volt az elektronikus ügyintézés feltételrendszerének 
megteremtése, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása. A 2007-ben teljes körűen 
lecserélt és felújított számítógépes hálózat a ciklus végére tulajdonképpen korszerűtlenné 
vált, melyet tovább nehezített a Windows XP támogatásának megszűnése. Sajnos a 2014. év 
végén még mindig nem sikerült teljes körűen lecserélni ezt az operációs rendszert, így erre 
legkorábban a 2015. évben kerülhet sor. Ettől függetlenül az elektronikus ügyintézés 
feltételrendszere adott. Az ügyfelek korszerű körülmények között gyorsan és rugalmasan 
tudják intézni ügyeiket. Valamennyi közintézmény akadálymentesítése is megoldott. 
 

b) Infrastruktúra, épített környezet 
 

A gazdasági program központi elemként kezelte a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását, 
kiemelt figyelemmel a kétpói konzorcium tevékenységére. A végrehajtása során 
nyilvánvalóvá vált, hogy a hulladékkezelési rendszer a régi formában nem tartható fent, ezért 
a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött hulladékgazdálkodási szerződés 2013. szeptember 
hónapban megszűnt. Azóta több közbeszerzési eljárás kiírására került sor, azonban ezek 
eredménytelensége miatt, ideiglenes szolgáltató kijelölésére került sor, amely jelenleg is 
érvényben van. 
 
Az épített környezet kapcsán jelentős befolyásoló tényező volt a vasútfelújítással összefüggő 
munkálatok végrehajtása, amely közvetlen hatással volt a program szerint betervezett 
Vasútállomás és környékének rendbetételére, valamint a Mátyás király és a Kölcsey út 
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felújítására vonatkozó elképzelések megvalósítására. A munkálatok az építkezés befejeztével 
az egyik legfrekventáltabb feladattá vált a Kölcsey út kiszélesítése és felújítása, továbbá a 
Bekötő út és a Fő út rendbetétele.  
 

c) Oktatás, alapfokú nevelés 
 
A gazdasági program az oktatás területén az intézményi önállóság megőrzését tűzte ki célul a 
magas színvonalú szakmai munka mellett. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartójának 
személyében bekövetkezett változás miatt a végrehajtandó feladatok lényegesen 
megváltoztak. Elvált egymástól az iskola fenntartása és működtetése. Attól függetlenül, hogy 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvette a fenntartói funkciókat, az önkormányzat 
folyamatosan figyelemmel kísérte és kíséri az intézményben folyó szakmai és egyéb 
tevékenységet. Kapcsolatot tart nemcsak a fenntartóval, hanem az iskolai 
munkaközösségekkel, az iskolaszék helyébe lépett intézményi tanáccsal és a 
diákönkormányzattal is. 
 
Az óvodai nevelés továbbra is kötelező önkormányzati feladat maradt, így az önállóvá vált 
intézmény fenntartása és működtetése is önkormányzati hatáskör.  
 
Külön projektként futott az óvoda kezdeményezéseként a „Sétáló tanösvény” kialakítása. Ez 
2013-ban valósult meg és a Falunapon került átadásra. Az önkormányzat pénzbeli 
támogatással segítette a projekt megvalósulását. 
 
Az alábbi táblázat a gazdasági program által előírt feladatok végrehajtására vonatkozó 
adatokat tartalmazza: 

 
Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. Át kell tekinteni az oktatási intézmények 
jelenlegi felszereltségi állapotát, a rendelkezésre 
álló bútorokat, berendezéseket, technikai 
eszközöket, stratégiát kell kidolgozni ezek 
folyamatos cseréjére, pótlására.  

2011-2012. 2013. január 1-től az iskola 
fenntartása átadásra került a 
KLIK-nek, az üzemeltetési 

feladatok megfelelő rendben 
végrehajtásra kerültek. 

2. Gondoskodni kell az oktatási intézmények 
alapdokumentumainak a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő folyamatos 
karbantartásáról, a változások nyomon 
követéséről. 

folyamatos Folyamatos 

3. Meg kell vizsgálni az óvodai 
intézményegység gazdaságosabb 
üzemeltetésének lehetőségeit, ki kell dolgozni az 
erre vonatkozó terveket. 

2011-től 
folyamatos 

Az óvodai 
intézményegységek 

összevonásával a feladat 
megvalósult. 

4. A Szent István király úti óvoda épülete 
hőszigetelésének megoldása, a tetőszerkezet 
átalakítása. 

2012. 2014. 

 
 

d) Egészségügyi alapellátás, sport 
 
A program ciklusa alatt két fontos változásra került sor. Az I. számú Háziorvosi Szolgálat 
tevékenysége kiszervezésre került és ma már magánvállalkozás keretében folyik az ellátás. 
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Másik változás pedig a Fogorvosi Szolgálatot érintette. Itt szintén egy magánvállalkozás 
vásárolta meg a praxis jogot, megszerezvén ez által az ellátási jogkört. Ezzel befejeződött az 
egészségügy privatizációs folyamata.  
 
Szakmai és pénzügyi problémák miatt nem sikerült megvalósítani a helyben történő állandó 
gyermekorvosi ellátást, a nőgyógyászati szakrendelést és az ezekhez kapcsolódó 
laboratóriumi rendszer kiépítését. 
 
Az alapfokú egészségügyi ellátás mellett fontos célkitűzés volt a rendszeres 
egészségmegőrzés, az egészséges életmódhoz kapcsolódó helyi rendezvények szervezése. 
Mára szinte valamennyi községi rendezvényhez (Május 1., Falunap, Augusztus 20.) 
kapcsolódik valamilyen sportesemény (kispályás foci, Fut a falu, stb.). Rendszeressé váltak 
az egészséges életmódhoz szorosan kapcsolódó felvilágosító előadások, visszatérő 
programmá vált az önkéntes véradás, a különböző szűrővizsgálatok összekapcsolása a 
nagyobb rendezvényekkel. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak a Vöröskereszt helyi 
szervezetének. 

 

Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. Ki kell dolgozni az egészségügyi ellátás 
átalakításának koncepcióját 

2011. Végrehajtva. 

2. Meg kell határozni az ellátás alapvető formáit, 
kereteit 

2011. Végrehajtva. 

3. Meg kell kötni a megfelelő feladat-ellátási 
megállapodásokat 

2011. Végrehajtva. 

4. Szolnok székhellyel biztosítani kell az orvosi 
ügyeleti és készenléti ellátást 

folyamatos folyamatos 

5. Fel kell mérni a felszabaduló ingatlanok és 
eszközök értékét, programot kell kidolgozni a 
hasznosításukra. 

2012-től folyamatos folyamatos 

6. Az egészségügyi létesítmények felújítása, 
korszerűsítése 

2013. Várhatóan 2015-ben 
fejeződik be. 

7. Felül kell vizsgálni a település 
sportkoncepciójának végrehajtását (115/2007. 
(XII. 20.) sz. határozat) 

2011. folyamatos 

 
 

16. Szociális ellátások, gyermek és ifjúságvédelem 
 
a) A gazdasági válság településünkön is komolyan éreztette hatását. Megnőtt azok száma, akik 

jövedelemmel nem rendelkeznek, létminimum alatt, igen rossz szociális körülmények között 
élnek. Sokak számára egyedüli bevételi forrásként csak az önkormányzat által nyújtott segély 
jelenik meg.  
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Az alábbi táblázat az elmúlt években kifizetett pénzbeli szociális juttatások adatait tartalmazzák: 
 

Év Összeg 
(Ft) 

2010 58.222.370 

2011 58.941.786 

2012 55.935.889 

2013 44.602.435 

2014.11.30. 28.003.208 

Összesen 245.705.688 

 
 A pénzbeli ellátások csökkenése a közfoglalkoztatási rendszer beindulásával magyarázható. 
 
b) A szociális ellátó rendszer a ciklus alatt egy nagyon fontos elemmel bővült. 2013-ban 

átadásra került az Idősek Klubja, amellyel egy régi adósságát törlesztette az önkormányzat az 
idős emberek felé. A Klub segítségével egy megszépült, igényes környezetben tölthetik el 
napjaikat egymás társaságában az idős emberek. 

 
c) A szociális ellátó rendszernek továbbra is alapvető eleme a családsegítés. A családtámogatási 

és gyermekjóléti rendszer ezt az önkormányzat továbbra is társulásban látja el Besenyszög 
központtal. 

 

Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. Folyamatosan vizsgálni kell a jelenlegi 
szociális ellátórendszert, megtenni a szükséges 
korrekciókat 

2011-től 
folyamatosan 

Folyamatos 

2. Meg kell oldani az idősek nappali ellátását 2011-től 
folyamatosan 

2013. 

 
 

17. Kulturális és közművelődési alapszolgáltatások 
 
a) Az IKSZT keretében megújult a Közösségi Ház és Könyvtár. Megújult tevékenysége révén a 

lakosság körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a programjai, így nagyon 
fontos szerepet játszik a településen a közösségformálásban. A Közösségi Ház saját 
programjai mellett fontos szerepet játszik a községi ünnepek, rendezvények 
megvalósításában, megszervezésében. 

 
b) A ciklus folyamán megújult a Szajoli Krónika is. Ma már más végzi a nyomdai munkálatokat 

és ez külső megjelenésében is látványos fejlődést jelent a kiadvány számára. Az elmúlt 
években is ingyen jutott el olvasóihoz a Krónika és ezen a jövőben sem kíván változtatni az 
önkormányzat. 
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Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. Meg kell oldani Közösségi Ház akadály-
mentesítését 

2011. 2012. 

2. Folyamatosan bővíteni kell a helytörténeti 
gyűjtemény anyagát, gondoskodni kell annak 
megfelelő propagálásáról 

folyamatos folyamatos 

3. Folyamatosan bővíteni kell a Könyvtár 
könyvállományát és szolgáltatási körét, ehhez 
meg kell találni a szükséges pályázati forrásokat 

folyamatos folyamatos 

4. Ki kell használni az IKSZT pályázat által 
kínált lehetőségeket 

folyamatos folyamatos 

5. Meg kell oldani a Vasutaskör működésével, 
illetve a jelenleg a hasznosításában is lévő épület 
működtetésével kapcsolatos kérdéseket, 
elsősorban a civilházzá történő átalakítását 

2012.  A civilházzá történő 
átalakítás folyamatban 

van. 

6. Át kell alakítani a Faluház jelenlegi működési 
rendjét, a közösségi érdekek szolgálatába kell 
állítani 

2011-től 
folyamatosan 

folyamatos 

 
18. Köztisztaság 

 
Ezen a területen két fontos teendője volt az önkormányzatnak a ciklus alatt, egyrészt a 
hulladékszállítás helyzetének megoldása, másrészt a régi szeméttelep rekultivációja. A 
Hulladékszállításról már korábbi pontban esett szó. A régi szeméttelep rekultivációja 2012-2013-
ban befejeződött, jelenleg a monitoring tevékenység folyik, azaz a terület folyamatos 
figyelemmel kísérése, ellenőrzése és a szükséges beavatkozások megtétele. 

 

Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. Meg kell oldani a lakossági hulladék helyi kezelését, 
hulladékudvarok kialakításával 

2012. folyamatos 

2. Közösen fel kell lépni az illegális hulladék-
elhelyezéssel szemben 

folyamatos folyamatos 

3. A szükségleteknek megfelelően újabb 
tárolóedényeket kell kihelyezni 

folyamatos folyamatos 

4. Meg kell szervezni a szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos felvilágosító munkát 

folyamatos folyamatos 

5. Aktív lakossági közreműködés megvalósítása folyamatos folyamatos 

6. A helyi civil szervezetek bevonása a preventív és 
elhárító tevékenységbe 

folyamatos folyamatos 

7. A rendelkezésre álló szankciórendszert 
hatékonyabban kell alkalmazni 

folyamatos folyamatos 

8. A mezőőri szolgálat továbbfejlesztése, a benne rejlő 
lehetőségek kihasználása 

2012.  folyamatos 
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19. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülése, esélyegyenlőség 

 
Az elmúlt években sem a választások, sem más kapcsán nem merült fel igény a nemzeti és 
etnikai kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatosan, így ez nem okoz problémát a 
településen. 2013-ban az önkormányzat elfogadta a települési esélyegyenlőségi programját. 

 
20. Közbiztonság, közrendvédelem 
 

Az önkormányzat gyümölcsöző együttműködést alakított ki a Rendőrséggel, akik minden évben 
tájékoztatást adtak és adnak a települési közbiztonság és közrend helyzetéről. A két körzeti 
megbízott a polgárőrséggel együttműködve hatékony segítséget jelent a bűncselekmények, 
szabálysértések megelőzésében és esetleges következményeiknek elhárításában. Sajnálatos, hogy 
idő közben a településőri rendszer megszűnt, mivel arra további állami források nem állnak 
rendelkezésre. Fontos fejlesztés volt a térfigyelő rendszer kiépítésének elindítása, amely szintén 
hatékony visszatartó erőt jelent a közbiztonság szempontjából.  
 
Az óvoda és az iskola egy-egy telephelyre történő összevonásával a fiatalokat fenyegető 
veszélyek is jobban kezelhetők és áttekinthetőbb a rendszer működése. 

 
2013-ban megszületett az önkormányzat Bűnmegelőzési Koncepciója, amely nem csak a 
veszélyeket igyekszik feltárni, hanem a megoldás eszközrendszerét is meg próbálja bemutatni. 

 

Feladat Ütemezés Végrehajtás 

1. Emelni kell a rendőri és polgárőri 
ellenőrzések számát, különösen a frekventáltabb 
időszakokban. 

folyamatos folyamatos 

2. Együttműködési program kidolgozását kell 
kezdeményezni a rendőrség felé a vagyon elleni 
bűncselekmények visszaszorítására, 
megelőzésére. 

2011. folyamatos 

3. Térfigyelő rendszer kiépítése a település 
frekventált helyein. 

2011-től 
folyamatosan 

folyamatos 

4. Gondoskodni kell a közintézmények 
biztonságos védelméről (riasztórendszerek). 

folyamatos végrehajtva 

5. A lakosság folyamatos tájékoztatásával fel 
kell hívni a figyelmet a bűnözési tendenciákra és 
a védekezés lehetőségeire. 

folyamatos folyamatos 

6. A bűnmegelőzési program következetes 
végrehajtása (83/2004. (XII. 16.) sz. határozat). 

folyamatos A Bűnmegelőzési 
Koncepció felváltotta. 

7. Tovább kell erősíteni a helyi drog prevenciós 
tevékenységet és kiemelt figyelmet kell fordítani 
a szenvedélybetegségek és az ezzel összefüggő 
bűncselekmények, szabálysértések 
megelőzésére. 

folyamatos folyamatos 
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21. Civil kapcsolatok 
 

A gazdasági program kiemelten fontos elemként kezelte a településen működő civil 
szervezetekkel való együttműködést. Az önkormányzat az elmúlt években is támogatta a helyi 
civil szervezeteket, amelyek aktív közösségi tevékenységükkel nagy mértékben hozzájárultak a 
település élhetőbbé tételéhez. Nem csak az állami vagy községi ünnepek alkalmával szervezett 
rendezvények lebonyolításában való közreműködésükkel, hanem az önkormányzati döntések 
előkészítésében történő részvételükkel is erősítették a településen a közösségi együttműködést. 
Tevékenységükkel hatékonyan járultak hozzá a települési közbiztonság, az alapvető kulturális 
szolgáltatások színvonalának javításához és nem utolsó sorban a sportos és egészséges életmódra 
való ösztönzéshez. 

 
 
22. Közösségi rendezvények, közösségi élet, kommunikáció 

 
A már korábban megindult hagyományteremtés a gazdasági program ciklusán belül is 
folytatódott, így minden évben megrendezésre került többek között a hagyományos Majális, a 
Falunap, a Szüreti felvonulás és a Mindenki Karácsonya. 
 
Méltóképpen emlékezett meg a település fennállásának 750. évfordulójáról, melynek keretében 
rendezvénysorozattal igyekezett megismertetni a fiatalok számára is, hogy honnan jött és hová 
tart a település. 
 
Mindezeknek köszönhetően egyre markánsabb saját arculatot kap a település, és ezeknek a 
hagyományoknak az ápolásával bárki számára könnyebben beazonosíthatóvá válik. Mindezeken 
túlmenően, mint ahogy már korábban említettük a saját kiadványú Szajoli Krónika 
megjelentetésével, a saját honlap üzemeltetésével a lakosság naprakészen és közvetlenül tud 
értesülni a település szempontjából fontos eseményekről. Sajnálatos tény, hogy az anyagi 
források és a technikai lehetőségek szűkössége miatt a helyi kábeltelevíziós rendszer nem tudott 
kiépülni, de nyilvánvaló, hogy ez a terv hosszabb távon mindenféleképpen meg kell, hogy 
valósuljon a következő ciklusok valamelyikében, hiszen a modern audiovizuális eszközök 
használata ma már nélkülözhetetlen. 

 
 

23. Idegenforgalom, turizmus 
 

Településünk még ma sem számít a turizmus központjának, de a helyi adottságokat kihasználva 
ebben még rejlenek jövőbeni lehetőségek E téren önkormányzatunk megtette az első lépéseket a 
Holt-Tisza partszakasz rendezésének elindításával, amely magában foglalta egy 
horgászversenypálya kialakítását is. A horgász hagyományokat kihasználva lehetőség mutatkozik 
további ehhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítására is. 

 
 
24. Összefoglaló 
 

Összességében megállapítható, hogy a gazdasági programban foglalt célok nagyrészt 
megvalósultak, bizonyos területeken azt meghaladó eredményeket is tud felmutatni az 
önkormányzat és a település közössége, amely megfelelő alapot ad a következő ciklusokra szóló 
gazdasági programok alapelveinek kidolgozásához. 
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Figyelembe véve a jelenlegi gazdasági folyamatokat nagyon nehéz éveknek nézünk elébe, de 
hatékony és ésszerű gazdálkodással a település működőképessége fenntartható. A gazdasági 
megújulás reményében zárhatja le ezt a 4 éves ciklust az önkormányzat azzal a tudattal, hogy a 
2014-es választások eredménye újabb bizalmat jelent a település lakossága felől ahhoz, hogy ezt 
a gazdaságpolitikát követve, az ő közreműködésükkel és vezetésükkel épüljön és szépüljön 
tovább Szajol község. 
 
 
 
Szajol, 2014. december 12. 

 
 
 
 Szöllősi József 
  polgármester 


