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BEVEZETŐ 
 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV törvény 10.§ (1). Valamint 91. § (6), 
(7) bekezdése a képviselő-testületek gazdasági, pénzügyi jellegű feladatait két 
irányban határozta meg: 
 
 

 Kötelezte az önkormányzatokat a gazdasági program összeállítására, 

 Illetve az éves költségvetés összeállítására, melyet az éves koncepció előz meg. 
 
 
A gazdasági program a helyi érdekek feltárásán alapul, illeszkedik a helyi és 
regionális sajátosságokhoz, a helyi igényekhez, a helyi környezethez, erősíti az 
önállóságot. A program négy évre szóló stratégia, mely meghatározza a társadalmi-
gazdasági  fejlődést, figyelembe veszi a forrásokat (pénzbeli-, emberi), valamint az 
EU csatlakozáshoz szükséges irányelveket, országos, térségi kapcsolatokat. 
 
Fő célkitűzés:-    a helyi életkörülmények javítása, 

- helyi erőforrásokra épülő fenntartható és innovatív fejlődés, 
- a helyi szereplők összefogásával megvalósuló kezdeményezések , 

fejlesztések ösztönzése, 
 
A gazdasági program összeállításához felhasznált dokumentumok: 
 

 2003-2006-ig a költségvetési beszámolók szöveges és számszaki dokumentumai, 

 2007. évi költségvetési évre szóló koncepció, 2007. évi költségvetési rendelet 
indoklásokkal, 

 a négy éves pénzügyi lehetőségek felmérése, helyzetelemzések, 

 az „Új Nemzeti Fejlesztési Terv” –hez kapcsolódóan Boldog község fejlesztési 
terve 

 A települési környezet minőségét, állapotát befolyásoló főbb tényezők 
meghatározásához készült felmérések, tanulmányok. 

 A rendelkezésre álló erőforrások (tárgyi eszközök, képzettség, stb.)   
 

A négyéves gazdasági program a megválasztott képviselő-testület által 
megfogalmazott célkitűzések, figyelembe véve az intézményvezetők, ágazatok 
fejlesztési terveit, szükségleteket a megvalósíthatóság határán belül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület minden tagját, hogy az összeállított programot 
véleményezze, egészítse ki, illetve tegye meg javaslatait a költséghatékonyság és a 
minőség figyelembe vételével. 
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A) 
 
 

GAZDASÁGI ÁGAZAT 
 
 

A település gazdasági jellegű – kommunális feladatait  látja el az ágazat. Az állandó 
5 fős létszám mellett minden évben lehetőség van a közhasznúak és közcélúak 
foglalkoztatására, mely együttműködési megállapodáson alapszik a Munkaügyi 
Központ és az önkormányzat között. 
 
Gazdasági jellegű feladatok:  
 

 A meglevő infrastruktúra karbantartása, elsősorban a közterületek – utak, járdák, 
elvezető árkok, parkok, egyéb zöldterületek, temető, szemétlerakó, stb., továbbá 
az önkormányzat és intézményeik karbantartása, állagmegóvása, melyek az 
önkormányzat tulajdonát képezik. 

 A rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 2 db traktor, 2 db haszonjármű, fűnyírók, 
bozótvágók, egyéb szerszámok, melyek mérlegszerinti nettó értéke:3.248.569 Ft. 
Az elhasználódás mértéke: 64 %-os,  az évenkénti ráfordítás növekvő, és 
költségigényes.  

 A gazdasági ágazat tervezett kiadása 2007. évre 49.677 eFt, vagyis az összes 
kiadáshoz képest 13,73 %. Ez az arány minden költségvetési évre jellemző. 

 
 
A négyéves gazdasági programok között az alábbi fejlesztések fogalmazódtak 
meg: 
 

 Belterületi utak fejlesztése 

 Kerékpárút építése, 

 Járda építése, 

 Buszvárók építése, 

 Ipari park kialakítása, 

 Építési telkek kialakítása, 

 Csapadékvíz elvezetés megoldása, 

 Polgármesteri hivatal rekonstrukciója 

 Terápia épületének felújítása 

 Fő tér kialakítása 
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B) 
 

KÖZOKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS 
 

A közoktatásról szóló törvény kiterjed az óvodai nevelés, iskolai életmódra 
előkészítés, a kapcsolódó szolgáltatásokra (étkeztetés, üzemeltetés), továbbá az 
általános iskolai oktatásra, a napközi ellátásra, kapcsolódó  szolgáltatásaira (menza, 
üzemeltetés). 
 
Már az előző programban is jeleztük, hogy a Nemzeti Alaptanterv alapján végzik 
oktató, nevelő munkájukat az intézmények, mely hosszabb távra szól és részben 
állami támogatás része a szükséges forrás. 
 
Mindkét intézmény elsősorban szakmai feladatokat lát el, az alapító okiratban 
meghatározott feltételek alapján. Saját bevétel csak nagyon kis mértékben 
lehetséges, elsősorban az iskolai tornaterem hasznosítása által. 
A pénzeszközök létszám alapján kerülnek leosztásra, melyhez kötelező és nem 
kötelező feladatok tartoznak. A finanszírozásban 2007-től folyamatosan a 
teljesítmény alapú elosztás kerül előtérbe. Az önkormányzat minden évben kiegészíti 
egyéb forrásból a költségvetést, mivel a kapott pénzeszközök csak a működésre 
használhatók fel. A fejlesztések, épületek karbantartása, felújítása önkormányzati 
feladat, mely minden évben jelentős többlet költséggel jár. A költségeket növeli az 
iskolai oktatás két épületben történő bonyolítása, az épületek állaga, valamint a 
kihasználtság. 
 
A fejlesztések éves ütemezésénél rangsort állítunk és az utóbbi években elsősorban 
a balesetveszély elhárítására irányult minden fejlesztés. Szükséges lenne egy 
korszerű óvoda építése, egy oktatási centrum kialakítása, ahol tanuszoda is üzemel. 
A tantermek nagyobb felújítása évről-évre elmarad.  
 
Az éves költségvetésben az oktatásra tervezett költség: 162.534 eFt, mely az 
összes költségvetési kiadás 45 %-a. A mérleg szerinti tárgyi eszközök értéke nettó 
módon: 815.556 Ft, elhasználódás mértéke: 87,24 %. A Művelődéshez tartozó 
tárgyi eszközök nettó értéke: 348.643 Ft, elhasználódás mértéke: 86,31 %. A 
művelődésre tervezett kiadás bázis évben: 14.139 eFt, mely az összes 
költségvetéshez 3,9 %. 
A négyéves gazdasági programok között az alábbi fejlesztések fogalmazódtak 
meg: 

 Kossuth úti általános iskola bővítése, 

 Iskola épületének bútorzat cseréje 

 Iskola épületében a padlózatok felújítása, 

 Tanuszoda építés 

 Informatikai eszközök bővítése 

 Nyílászárók  cseréje – energiatakarékosság miatt 

 Óvoda – új óvoda építése 
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 Hagyományőrző műhely kialakítása 

 A Tájház idegenforgalmi célokra történő átalakítása 
 
 

C) 
 

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÁGAZAT 
 
1. Egészségügyi intézményeink: fogászat, védőnői szolgálat és iskolai 

egészségügyi feladat. Két orvos vállalkozásban végzi egészségügyi 
szolgáltatásait, így a felnőtt- és gyerek orvosi ellátás. 
 
Az OEP által finanszírozott önkormányzati feladat: a fogászat, védőnői szolgálat. 
Saját bevétel csak a fogászati szolgálatnál van, ahol a térítési díjakból van 
bevétel. Az önkormányzat a működési kiadásokon kívül a fejlesztésekhez is 
hozzájárul, mivel az épületek és berendezések önkormányzati tulajdonban 
vannak. 
Eddigi gyakorlat – elsősorban a finanszírozásból adódóan – hogy a négy éves 
gazdasági programban megjelölt célok beépülnek az adott évi költségvetésébe, 
mivel az elvégzendő feladat mindig sürgős, baleset elkerülése, vagy az ÁNTSZ 
megállapításain alapszik.  
 
Hosszabb távon feladat a gyerek orvosi rendelő végleges helyének 
kialakítása a volt gyógyszertár épületében, mivel a jelenlegi helyen a falak erősen 
repedeznek, rések keletkeznek, balesetveszélyes a működés. 
 
A Fogászat részére elsősorban eszközbeszerzések szükségesek, minőségi 
csere, korszerűsítés a fő cél. Ezek az igények szintén az éves költségvetésben a 
források függvényében kerülnek megvalósításra. 
 
 
Az egészségügyi ágazaton belül a tárgyi eszközök nettó értéke: 1.081.061 Ft, 
elhasználódás mértéke: 69,1 % 
 
 

2. Szociális ellátottság 
 

A szociális feladatok ellátását jelentősen befolyásolja a törvény, valamint a helyi 
rendeletek. 
 
Cél a szociális rászorultság mérséklése, a foglalkoztatottság, képzések 
elősegítése, igazságosabb szociális elosztó rendszer kialakítása. A szociális 
kiadások éves szinten 32.921 eFt, mely az összes kiadás 9,09 %-a. Ebben benne 
van a felnőtt és gyerek segélyezés, ellátások. 
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D) 
 

EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 
 

1. Sport, szabadidő 
 

A négyéves gazdasági programban az alábbi fejlesztések szerepelnek költség és 
ütemezés meghatározása nélkül: 
 

 Sportöltöző és mellékhelyiségek teljes felújítása, 

 Sportkör szakosztályok anyagi támogatása, 

 Játszótér, kreszpark kialakítása 
 

2. Közbiztonság 
 

A községben egy fő rendőri körzeti megbízott, valamint polgárőrség működik 
jelenleg. Célunk továbbra is a közbiztonság javítása, segítése.  
 

3. Testvérfalu kapcsolatok 
 

Az elmúlt években a kapcsolattartás nem volt hatékony, együttműködő,  melynek 
felülvizsgálata, értékelése szükséges. Ehhez segítséget nyújthat, hogy ezek 
finanszírozására EU-s pályázati lehetőségek nyílnak. 
 

4. Társulások 
 

 Hatvan és Körzet Többcélú Kistérségi Társulás, 

 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 

 Mátrai Települések Szövetsége, 

 Galga-menti Kistérségi Fejlesztési Társulás ( Leader + program kapcsán) 
 

A társulások tagdíj köteles társulások, mely lakosság szám szerint kerül évente 
átutalásra. A térségi programokhoz illeszkedik a településünk programjai. 
Pályázatok készítésénél prioritás a térségi kapcsolódás, illetve fejlesztés. 
 

5. Civil szervezetek, egyesületek 
 

 Sportkör, 

 Vöröskereszt, 

 Polgárőrség, 

 Önkéntes Tűzoltóság, 

 Hagyományőrző csoportok, 

 Boldogi Huszár Egyesület, 
Melyeket évente támogat az önkormányzat elszámoltatás mellett. 
 

 



 7 

 BOLDOG KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010-IG. 

 
 
 

Az önkormányzat igazgatáshoz tartozó tárgyi eszközök nettó értéke:     Ft, 
elhasználódás mértéke:   %, melynek oka, hogy a „látszólag” korszerű technikai 
eszközök magasabb kulccsal íródnak le, a berendezési eszközök (székek, asztalok, 
szekrények….) teljes lecserélése szükséges. 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fenti feladatok, tervek, prioritások előttünk álló olyan feladatok, mely a település 
érdekeit szolgálják, az itt élő emberek életminőségét javítják minden területen. 
 
Az EU csatlakozás küszöbén minden programnak, fejlesztésnek illeszkedni kell a 
Nemzeti Fejlesztési  Programokhoz, az országos érdekekhez. A gazdasági fejlődés 
alapja a kiszámíthatóság, a források biztosítása. Jelen időszakban az önkormányzat 
még a csatorna beruházások anyagi kihatásával számol, mely lelassítja a fejlődést. 
Azonban az infrastrukturális fejlődés egyik pillére a környezet kímélése, a szennyvíz 
elvezetés megoldása, melynek következő állomása a szemétfeldolgozás, szelektív 
hulladékgazdálkodás megoldása. 
 
Kérem észrevételeiket, kiegészítéseiket megtenni és a realitások szerint elfogadni a 
programot. 
 
 
 
Boldog, 2007. március 7. 
 
 
 
 
 
        Püspökiné Nagy Erzsébet 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


