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Bevezető 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai szerint a 

gazdasági  program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra 

szól.   A   gazdasági   program   az   önkormányzat   részére   helyi   szinten  meghatározza   mindazon 

célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, 

környezeti,   gazdasági   adottságok   átfogó   figyelembevételével  az önkormányzat által nyújtandó 

feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program -   a megyei  

területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza különösen az egyes közszolgáltatások 

biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.  
 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete ciklusának 

időtartama alatt az önkormányzati feladatok ellátása egy egységes, előre meghatározott célrendszer 

szerint történjen. 

A gazdasági program tartalmazza különösen: 

 
a fejlesztési elképzeléseket, 

a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, 

a településfejlesztési politika célkitűzéseit, 

az adópolitika célkitűzéseit, 

az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, 

a településüzemeltetési politika célkitűzéseit, 

a szociálpolitika, családok támogatása,egészségügy kérdéseit, 

a kultúra, művészetek,sport,civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek kérdéseit, 

a  közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket, 
a környezetvédelem körét. 

 

A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. 

Gondoskodni  kell  arról,  hogy  az ötéves gazdasági program  összhangban  legyen  a  hosszú  távú 

településfejlesztési programmal. 

A gazdasági  program  a  választási  ciklusra  szól,  de  olyan  stratégiai  jellegű  célokat  is  tartalmaz, 

amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik 

azokat. A célkitűzések megvalósításakor a testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések 

úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a 

részcélok megvalósításához. 

Gönyű Község Önkormányzatának Gazdasági Programja nem takarékossági terv, hanem a község 

feladatcentrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Program, melynek célja, hogy 

Gönyű fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható és javítható legyen. 
A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, 

fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a település 

fenntartható fejlődését segítik elő. 

 

A község fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége 

van népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program elsőséget ad a dinamikus, személyes 

boldogulásra is esélyt adó, a Gönyűn élők komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi azonosulásának 

kialakulását elősegítő programoknak. 

 

A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető 

magatartást,  ezért  elsőbbséget  biztosít  a  törvény  által  előírt  kötelezettségek  teljesítését  szolgáló 

programoknak. 



Gazdasági kilátások Gönyűn 
 
 

A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások 

 száma és összetétele 2014-ben 

 
 

Ágazat Vállalkozások száma 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 9 
Bányászat, kőfejtés - 

Feldolgozóipar 3 

Vízellátás, szennyvízgyűjtés 1 

Építőipar 10 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 5 

Szállítás, raktározás 14 

Közigazgatás - 

Egyéb: 213 

Összesen: 255 

 

Az utóbbi években már érezhető, hogy a 2008-ban  kezdődő  gazdasági  válságból  a vállalkozások 

kezdenek kilábalni. A vállalkozások i s m é t  b e r u z á s o k b a ,  fejlesztésekbe kezdenek. Ehhez a 

kormányzat folyamatos segítséget biztosít.  

 

Gönyű  az idetelepült  ipar (E .ON Erő mű)  adóbefizetéseinek köszönhetően túlélte ezt a válságot. 

Ez az adóbevétel lehetőséget adott az állami normatívák / támogatások évről-évre csökkenő összegének 

a kiegészítésére.  

A településen az elmúlt időszakban jelentős beruházások valósultak meg. Ezeket részben önerőből, 

részben pályázati támogatásból finanszíroztuk. 

 

Gönyű Község gazdasági helyzete 
 

 

Gönyű Község Önkormányzatának vagyona (bruttó értéken) 

ezer Ft 

 2012 2013 2014 

Forgalomképtelen 502.872 640.492 645.325 

Korlátozottan 

forgalomképes 
215.594 351.513 367.862 

Üzleti vagyon 103.591 133.576 142.770 

Üzemeltetétsre átadott 2.183 1.182.186 1.254.934 

Összesen: 824.240 2.307.767 2.410.891 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek, utak, árkok. A 

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények, 

középületek, sportpálya. Az üzleti vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: önkormányzati 

lakások, egyéb épületek, beépítetlen földterületek. 

 

Mint látható, az  önkormányzat  vagyona  évről-évre  növekszik, melynek oka az Önkormányzat 

sikeres vagyongazdálkodási politikája, hiszen  

-  saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani, 

-  sikeres pályázatokon vet részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon. 

 Remélem ezt a tendenciát az elkövetkező időszakban is fent tudjuk tartani.   



Önkormányzatunk az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik tulajdonrésszel:  

- Győr-Gönyű Kikötő Zrt. – a tulajdonrész aránya: 1  % ( 1.400 e Ft ) 

-  Pannon Víz Zrt – a tulajdonrész aránya: 0,77 % ( 10.240 e Ft ) 

-  Gönyűi Önkormányzati Kft – a tulajdonrész aránya: 100 % ( 3.000 e Ft ) 

 

Önkormányzatunk pénzügyi egyensúlya, a folyamatos likviditás biztosítva volt az elmúlt négy évben. 

Az önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe 

venni. Működési és fejlesztési célú hitel felvételére az elmúlt ciklusban nem került sor.  

 
 
 

                                                        Fejlesztési elképzelések 
 
 

Folyamatban lévő beruházás: 

 
 -  Gönyű – Dózsamajor közötti kerékpárút megépítése 

 -  új sportöltöző megépítése, 
 -  az Egészségház épületének átalakítása, úgy hogy abban helyet kaphasson a 

gyógyszertár is, 

 
Elsőbbséget élvező beruházás: 

 
- közvilágítás korszerűsítése, bővítése 

-  napelemes energiaellátási rendszerek kiépítése az intézményekbe 

-  fedett közösségi tér kialakítása a Polgármesteri Hivatal udvarán 

-  templom udvarában pihenőpark kialakítása 

 
Hosszabb távon megvalósítandó beruházások: 

 
- görkorcsolya-, jégkorcsolya- és kerékpáros pálya kialakítása 

-  a Bem J. u. 1/d. szám alatti régi laktanya épületéből idősek bentlakásos otthonának 

kialakítása, 

- gyalogjárdák építése, felújítása 

- vállalkozásfejlesztés, 

-     közterületeink felújítása, szépítése, építése, 

-  temetői fejlesztések (urnafal építése, kápolna, kerítés, parkoló) 

-  sétány kialakítása a Vak Bottyán utcában az erdő szélénél 

- bölcsőde kialakítása, üzemeltetése 

 

 

Áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések  

 
 

Fejlesztés megnevezése 
2014-ig teljesült 

További pénzügyi 

kihatás 

(E Ft) 

Gönyű – Dózsamajor közötti kerékpárút 7.243 188.000 

Egészségház átalakítás tervdokumentáció 905 50.000 

Új sportöltöző megépítése 0 130.000 

   

   

 
Az elsőbbséget élvező beruházás összes költsége mintegy 85  millió forint. Amennyiben nem 

nyerünk ehhez a beruházáshoz támogatást, egy-két éven belül akkor is meg kell valósítani.  

 

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-

fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult 

infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. 

Ezért kiemelten fontosnak tartom a közúthálózat, a járda, a villamosenergia, a gáz, a közvilágítás, a 

telefon, az internet, a kábeltelevízió és a megépült szennyvízcsatorna rendszer fenntartását. 



A  fenti  tételek  forrásigényére  való  tekintettel  a  további  fejlesztési  elképzelések  megvalósítása 

elsősorban pályázati források felhasználásával tervezhető. 

 

Mi biztosít forrást a fejlesztésekre: 
1.   Takarékos gazdálkodás. 

2.   Pályázati pénzek felhasználása. 

3.   A várhatóan 2016-2017-től megemelkedő iparűzési adó bevétel.  

 

Ennek érdekében a következő feladatok szükségesek: 

1. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell 

olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és 

hatékony eszköze az önkormányzati saját forrás növelésének.  

2. A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel 

összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket, azaz a 

feladatokat igyekszik olyan formában illetve olyan feltételekkel megvalósítani, hogy a 

legkedvezőbb összegű támogatást kapja. 

3. Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és 

lehetőségeit, valamint a fenntartási és üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az 

egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására ( pl. 

bérbeadás ) valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

4.  A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzések 

lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 

 

A Képviselő-testület rögzíti: csak olyan kötelezettséget vállal, mely reálisan megvalósítható, 

költségvetési fedezete az önkormányzat költségvetéséből, átvett pénzeszközből, pályázati pénzeszközből 

vagy törvényesen felvett hitelből megvalósítható.  

  
 

Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság 

 
Gönyűn  a 2015. márciusi  adatok alapján 88 fő regisztrált  munkanélküli van. Ellátásban részesül 49 

fő, ellátásban nem részesül 39 fő. Ez a teljes lakosság arányában 2,7%-os, a munkaképes lakosság 

arányában  4,5  %-os munkanélküliséget jelent. Ez az arány az országos átlag alatt van, de így is 

magas.  Ezen személyek munkába történő visszavezetését segíteni kell, mivel a munkanélküli 

családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az önkormányzat 

szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 
 

 

Ez - az országos adatokhoz képest - alacsony munkanélküliség a vállalkozásoknak, Győr 

közelségének, valamint a településen gyökeret eresztett vállalkozások munkaerő felszívó- 

képességének köszönhető. 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat 

 

- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket 

teremteni, 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 a honlapon hirdetési lehetőséget biztosít,  

- folyamatosan együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. 

 

2015-ben közvetlen munkahelyteremtő beruházást nem tervezünk. A település területén letelepült 

vállalkozások sajnos elsősorban a képzetlen vagy alacsonyan képzett munkaerőt igénylik. A 

magasan képzett munkaerő továbbra is ingázik Győrbe vagy elköltözik a községből. Ez az 

állapot nem szerencsés a település életére, de bízunk abban, hogy olyan vállalkozások is 

településünket választják, amelyek magasan kvalifikált munkaerőt igényelnek. 



Az évről-évre átalakított, megváltoztatott közfoglalkoztatás előnyt biztosít az állás nélküli 

személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a 

foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel  –  részben a munkaügyi központ pályázati  

finanszírozásával –  tud elláttatni közcélú feladatokat.  

 

Demográfiai adatok: 

 

Év Születések száma (fő) Halálozások száma (fő) 

2010. 25 49 

2011. 28 30 

2012. 18 46 

2013. 24 45 

2014. 34 33 

 

Népesség kor szerinti megoszlása 2014. év január 1-jén 

 

Kor szerinti 

csoportosítás 
Fő 

 
Korcsoport Fő 

Megoszlás  

%-a 

     0-3 105  
Gyermek és  

fiatalkorú 

689 21 

     4-6 107  

     7-14 305  

   15-18 172  Munkaképes 1946 60 

   19-60 1946  korú   

   61- 621  Időskorú 621 19 

Összesen: 3256  Összesen: 3256 100 

 

 

A lakosság számának alakulása Gönyűn és a lakosság kor szerinti megoszlása 

 
 

Korcsoport 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 
0 év – 6 év 245 fő 242 fő 321 fő 239 fő 

7 év – 18 év 480 fő 464 fő 451 fő 453 fő 
19 év – 35 év 869 fő 865 fő 849 fő 841 fő 
36 év – 65 év 1247 fő 1250 fő 1273 fő 1292 fő 
65 év felett 346 fő 351 fő 358 fő 367 fő 
Összesen 3187 fő 3172 fő 3252 fő 3192 fő 

 

Mint látható, a lakosság száma az elmúlt 4 évben lényegesen nem változott.  
A település korosztályonkénti összetétele az országos átlagtól kedvezőbb, de így is a lassú elöregedés 

felé halad. Bízunk benne, hogy a Kormány családpolitikája, és a kedvező helyi körülmények ezt a 

tendenciát megfordítják. 

 

A településfejlesztési 

politika 

 

 

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli 

a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 

A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket 

tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések 

megvalósítására. 

 

 A településfejlesztés során figyelembe kell venni a következőket: 

 

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, 

 



- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként 
az önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel 
illetve alacsonyabb kiadással számolhat és/vagy 

 

 - melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő, 

 - melyek munkahelyet teremtenek, 

 

- a településfejlesztés során háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek  

- a lakosság vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik és mely fejlesztésekkel magvalósuló 
beruházás aránytalan nagy működési kiadásokkal jár, 

- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az önkormányzatra és adot 
közszolgáltatás már módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható. 

 

A településfejlesztési politika elemei: 

 
- Segíteni kell olyan befektetők Gönyűre települését, amelyek a törvényi előírásoknak megfelelő 

tevékenységükkel hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, a lakosság és az önkormányzat bevételeinek 

növeléséhez, setleg  közszolgáltatások színvonalának emeléséhez. Az önkormányzat elvárja a  

befektetőktől a partneri viszonyt, cserébe ő is ezt kínálja. Az önkormányzat, ha pénzügyi 

támogatással nem is, de a befektetések feltételeinek kialakításával közreműködést vállal. 

- Vállalkozásra alkalmas területek feltárása, ezeknek a településrendezési terv alapján vállalkozási 

tevékenységre alkalmassá tétele. 
- A fentebb felsorolt fejlesztési elképzelések feltételeinek megteremtése, együttműködve a 
magánbefektetőkkel, a környező településekkel. 

- A fejlesztésekhez anyagi források biztosítása. 

- Vonzó települési arculatot kell kialakítani, minden lehetséges módon növelni kell a lakosság 

Gönyűhöz való kötődését. A vonzó arculat elemei pl.: 

- virágos, rendezett köz- illetve magánterületek, 

- az utak, járdák, csapadékvíz elvezetők korszerűsítése, felújítása, 
- a temető rendezettségének biztosítása, 

- játszótér fejlesztése, 

- a járdák mellett, ahol erre lehetőség van, padok elhelyezése, 
- a köztéri hulladéktárolók minél nagyobb számban való kihelyezése, 

- élénk társadalmi és kulturális élet, 

- az önkormányzati jelképek használata. 

- Az idegenforgalom és a turizmus fellendítése érdekében együtt kell működni a megye és a régió   

településeivel, intézményeivel, szervezeteivel, lehetőség szerint segíteni kell a helyi vállalkozók 

tevékenységét. Segíteni kell Gönyű adottságainak széleskörű megismertetését. A turisztika fontos azért 

is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. 

-   Az óvodai nevelés, iskolai oktatás területén az önkormányzat célja a nyugodt, stabil, 

kiegyensúlyozott anyagi és szakmai háttér biztosítása. 

- Az egészségügy területén folytatni kell a mai kor követelményeinek megfelelő színvonalú 

alapellátások működtetését. 

- A szociális ellátások rendszerét – az Önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve – úgy kell 

kialakítani, működtetni, hogy a legrászorultabbak ne maradjanak támogatás nélkül.  

-  A szabadidő, szórakozás, kultúra, sport lehetőségeinek minél szélesebb körű kiterjesztése. Az 

önkormányzat a tornacsarnokban nagyobb teret kíván biztosítani a település lakói számára. Cél a 

tömegsport támogatása. 

- A kultúra területén a Képviselő-testület az önkormányzati lehetőségek rendelkezésre bocsátását 

(szervezés, koordináció, szállítás, helyiségek biztosítása stb.), az önszerveződő közösségek 

támogatását, a testvér települési kapcsolatok bővítését tűzi ki célul. 
-   Szabadidő, szórakozás területén cél a kikapcsolódásra, regenerálódásra való lehetőségek 
megteremtése  Szükséges biztosítani közösségi épületet, közösségi tereket, rendezvénytermet az 
önszerveződő közösségek részére. 

 

Fentiekhez szükséges, hogy a pályázati tevékenység a településfejlesztés egyik fontos eszközévé 

váljon. A sikeres pályázatok érdekében: 

- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket 

kell keresni és megbízni, 

- pályázati alapot kell biztosítani az éves költségvetésben, 

- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre tervet kell 



készíteni, mivel a tervezés valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban 

megadott határidő gyakran nem elegendő, 

- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának 

szükségességét. 
 
 

Az adópolitika célkitűzései 

 
A helyi adók esetében az önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy 

az egy  meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az önkormányzat biztos bevételi 

forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 

 

A helyi adókból és gépjárműadóból befolyt összeg 2014-ben:  

 

 Iparűzési adó: 152.623.971 Ft,  

 Építményadó:  11.012.275 Ft, 

Gépjármű adó:     7.621.992 Ft,  

Telekadó   62.077.621 Ft 

 

 
A befizetett adók összegéből szeretnénk minél kisebb részt működési költségre fordítani, melyet 

következetes, takarékos gazdálkodással igyekszünk majd elérni. 

 

A helyi adóztatás során az önkormányzat Képviselő-testülete:  

- minden évben megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, 

- adófajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő kedvezmények 

és mentességek rendszerét, a várható bevételeket és az adóztatás miatt jelentkező negativ hatásokat, 

- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő illetve fenntartandó adókról, az adórendelet 

módosításáról,  

- csak olyan adórendeletet fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, és 

nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként. 

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

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlevőségek 

nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adóvégrehajtási szankciók 

alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről, 

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör 

adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások 

egyeztetésének eredményéről, 

- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok ismert 

felhasználási célja, illetve az elért eredményei segítik az önkéntes befizetést (pl. a honlapon közzé kell 

tenni az adóbevételek nagyságát, az adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges 

felhasználást)  

- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési jogával és az 

adóellenőrzések eredményéről a testület legalább évente tájékoztatást kapjon. 
 

 

Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások 

 
Az  önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gazdasági  elképzelései  között  fontosnak  tartja  az  egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. 
A képviselő-testület az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a hivatala útján látja el. 

 
Az önkormányzat által vagy az önkormányzat közvetítésével ellátott közszolgáltatások színvonalát 

javítani  lehet  és  kell;  e  téren  a  romlás  nem  megengedhető,  mert  ez  alapját  képezi  a  lakosság 

mindennapi  elégedettség-érzetének. Ennek legfontosabb eleme, hogy a benne résztvevő személyek 

képzettsége,  rátermettsége, kompetenciája, tapasztalata a lehető legjobb legyen (megfelelő ember, a 

megfelelő  időben,  a  megfelelő  helyen).  E tekintetben döntő az önkormányzat és intézményei            

vezetésének képzettsége, rátermettsége, kompetenciája, tapasztalata, helyzetfelismerő képessége. 
A közszolgáltatások  fejlesztési  munkáiba  be  kell  vonni  –  szükség  szerint  –  külső,  megbízható,   

speciális szakértelemmel rendelkező  személyeket,  szervezeteket.  Ezt követi az anyagi források   
megteremtése. 



A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, 

- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, 

- az információs szolgáltatás kiterjesztése, 

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, 

- a közintézmények akadálymentesítése. 
 
 

A szociálpolitika, családok támogatása, egészségügy kérdései 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan 

szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások 

területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 

- A Képviselőtestület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt 

szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. 
- A következő szociális és gyermekjóléti ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: 

 

- települési támogatás  

- köztemetés, 
- méltányossági közgyógyellátás, 

- szociális étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- családsegítés, 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

- kedvezményes gyermekétkeztetés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás 

 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a 

gazdasági   program  időtartama  alatt  az  egészségügyi  szolgáltatást  a  következő  módon  kívánja 

biztosítani: 

- háziorvosi ellátás, 
- védőnői ellátás, 

- iskola-egészségügyi ellátás, 

- fogorvosi ellátás, 
- szűrővizsgálatok szervezése, 

- egészséges életmódra való nevelés, 

- gyermekorvosi szolgálat 

 
Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez 

pályázati lehetőségeket keres. 

 
 

A kultúra, művészetek, egészséges életmód, sport, civil kapcsolatok, egyházak, 

kérdése 

 
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban, önkormányzati 

rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala 

emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: 

 
A könyvtár működtetése során: 

- a könyvállomány folyamatos gyarapítását fent kell tartani, 
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, 

- bővíteni kell a könyvtár eszközellátottságát, 
- a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani, 

- kampányt kell indítani az olvasás érdekében. 

 
A közművelődési tevékenység ellátása során: 

- biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat, 

- pótolni kell az elhasználódott eszközöket, 

- gondoskodni  kell  arról,  hogy  a  kulturális,  közművelődési  feladatokat  is  ellátó 



szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, 
kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, 

- pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat,, 
- szorgalmazni  kell  a  település  múltját  bemutató  tárlat  összeállítását,  és  a  tárlat 

bővítését és a jelenleg rendelkezésre álló múzeum nagyságának növelését, 
- támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését, 

- támogatni kell a közösséget építő programokat a kohézió növelése érdekében ( pl. 

felolvasás, író-olvasó találkozó, közös éneklés, stb ) 

 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a c ivil szervezetek pályázati keretének fenntartását. 

 
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, a Polgármesteri Hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást 

végző személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód  

feltételeinek  javítása érdekében. Támogatja azokat  a kezdeményezéseket, melyek az 

egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak  problémájával,  a  

hátrányos  szociális  helyzetbe  került  személyekkel kapcsolatos felvilágosító, 

tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak, 

- az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sportte-

vékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet, 

- a  kulturális  rendezvények  sorába  épüljön  be  minél  több,  dohányzás,  alkohol,  és 

drogfogyasztás nélküli program 

 

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további 

biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák 

folyamatos fenntartásáról. Ezen létesítményeket rendelkezésre kívánja biztosítani a helyi 

sportszervezeteknek, a helyi társadalmi és civil szervezeteknek, valamint a helyi lakosoknak, így is 

elősegítve a tömegsport fejlődését. 
 
A történelmi egyházakkal fennálló jó kapcsolatot tovább kívánjuk á polni. Az egyházakat érintő    
elképzeléseket egyeztetni fogjuk az érintettekkel. Keressük az együttműködési lehetőségeket.   
Véleményem szerint az idősek ellátásában, a fiatalok vallásos neveltetésében, a nemzeti öntudatra való 
nevelésben még sok kiaknázatlan lehetőség van és ezeket a lehetőségeket ki kell használni.  

 

 

Közbiztonság biztosítása, javítása 

 
A  közbiztonság  a  társadalmi  együttélés  rendjének  adott  időszakban  és  adott  helyen  jogilag 

szabályozott  olyan  tényleges  helyzete,  amelyben  az  emberek  személyiségi  jogai,  élete,  és  javai 

biztosítottak az illetéktelen támadással szemben. 

A közbiztonság infrastrukturális tényező is, a gazdaság működésének üzemen kívüli feltétele, amely 

befolyásolja a beruházási szándékokat, az idegenforgalmat, a termékek előállítási költségét, stb. 
A közbiztonság  állapota  a  helyi  problémák  összességéből  tevődik  egybe,  így  annak  kezelése,  a 

hatékony reagálás  is  helyben,  helyi  összefogással  lehetséges.  A lakosság és a rendőrség közös 

ellensége a bűnözés, amelyet meg kell állítani, a helyi társadalmat és humán értékeit meg kell védeni. 
Szükséges   a   törvénytisztelő,   jogkövető   lakosság   bevonásával,   a   helyi   speciális   viszonyok 

figyelembevételével egy olyan rendőrségi stratégia kimunkálása, amely – a lakossági megelégedettség 

mellett –  biztosítja azt, hogy a rendőrség rövid időn belül hatékonyan felléphessen minden olyan 

jogsértő  cselekménnyel szemben, amely sérti vagy veszélyezteti a település lakóinak személy- és 

vagyonbiztonságát valamint nyugalmát. 

Közbiztonság fontosságára tekintettel és az önkormányzás lényegéből fakadóan előre kell tervezni a 

baleset-,  bűnmegelőzés  terén  a  legfontosabb  teendőket,  így  szükséges  a  település  közbiztonsági 
koncepciójának elkészítése.  

 
A közbiztonság kezelésének alapja a megelőzés. 

A lakosság biztonságérzetének legfontosabb erősítő és fenntartó tényezője a rendőrség működése, 

jelenléte. Gönyűn hatékonyabbá kívánjuk tenni a körzeti megbízotti szolgálatot. Reményeink szerint a  

fokozot t  rendőri  j e le nlétnek fontos szerepe lesz nem csak a bűnüldözésben, hanem a 

bűnmegelőzésben is. Fontos a szerepe a rendőrökkel szoros kapcsolatot kiépítő polgárőrségnek. E civil 






