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FELADAT 
 

CÉL INDOKLÁS ÜTEMEZÉS KÖLTSÉG 

KIHATÁS 

    FEJLESZTÉS   

  HATÁSA 
 

 

1.  

 

Belterületi utak 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

A három megyét 

összekötő – 

elsősorban 

közlekedési és 

mezőgazdasági 

úthálózat teljes 

körű kiépítése, az 

idegenforgalmi és 

foglalkoztatási 

programokhoz 

kapcsolódóan 

A település fekvéséből adódóan az utak átmenő 

forgalmat bonyolítanak, nemcsak 

mezőgazdasági, idegenforgalmi szempontból, 

de a három megye felé közúton történik a 

közlekedés ( vonat nincs ) Hatvanból, Jászságból 

és Pest-megyéből. A közlekedéshez kapcsolódó 

infrastruktúra tervezett fejlesztése: 14 km 

hosszan útfelújítás, 1 km hosszan pedig útépítés. 

Szükséges korszerű, minőségi, kulturált 

közlekedés biztosítása, hiszen a megélhetés 80 

%-ban mezőgazdaságból és idegenforgalomból 

várható. 

 

a)  I. szakasz: 

    2008-2009-ig 

b) II. szakasz: 

    2010-2012-ig 

Teljes költség: 

169.000.000 Ft, 

melyhez szükséges 

saját erő: 10 % 

Forrás várható: 

- pályázatból 

Négy éves ciklusban 

forrásigény: kb. 

75.000 eFt  

- pormentes közlekedés, 

- gyorsabb ügyintézés, 

- idegenforgalom   

   növekedése, 

- mezőgazdasági jellegű    

  szállítás biztonságos, 

- balesetmentes   

  közlekedés, 

- környezet kímélő,   

  kulturált közlekedés 

 

 

2. 

 

Kerékpárút 

építése 

 

 

 

Korszerű, 

biztonságos 

közlekedés 

elsősorban az 

intézményekben 

tanuló gyerekek 

számára. 

A településen élő lakosok helyi fő közlekedési 

eszköze a kerékpár. Az iskolába, óvodába járó 

gyerekek és a helyi lakosok naponta több 

alkalommal veszik igénybe az utakat kerékpárral. 

A megnövekedett átmenő forgalom miatt a 

balesetveszély elkerülése végett szükséges első 

ütemben a Kossuth Lajos úton a közút mellett 

kerékpárút kiépítése. Tervezett szakasz hossza: 

1,5 km hosszú 

 

 

Tervezett: 

2009-2010-ig 

Teljes költség: 

22.000.000 Ft, 

melyhez szükséges 

saját erő: 5 %, 

Forrás várható: 

- pályázatból. 

2003. évben nem 
került tervezésre. 

- biztonságos   

  közlekedés, elsősorban    

  a gyerekek számára, 

- környezetbarát, 

- balesetmentesség. 

 

 

 

3.  

 

Ravatalozó 

építése 

 

 

Elhunyt(ak) 

méltóságteljes, 

csendes 

elbúcsúztatása a 

hozzátartozóktól 

Jelenlegi épület főbejárata, ravatalozóra alkalmas 

helyiség közvetlenül a Boldog-Turát összekötő út 

mellett helyezkedik el. Temetés alkalmával az 

autós forgalom lehetetlenné teszi a csendes, 

meghitt végső búcsút. 

 

 

 

Tervezett: 

2008-2010-ig 

Teljes költség:  

14.000.000 Ft, 

melyhez szükséges 

saját erő: 10 %. 

Egyéb forrás: 

- pályázat útján 

- végtisztesség 

megadása, 

- biztonság, 

- balesetmentesség, 

- kulturált 

gyászszertartás 
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4.  

 

Járda építése 

 

 

Gyalogos 

forgalom részére 

járda építés, 

mentesítve a 

közúton történő 

gyalogos 

forgalmat. 

 

A helyi lakosság 30%-a idős, beteg, akik 

gyalogosan jutnak el orvoshoz, hivatalokba, 

bevásárlásra, egyéb ügyek intézésére. Ehhez 

sármentes, balesetmentes és környezetbarát járda 

szükséges. A tervezett szakasz hossza: 4 km 

hosszú 1 m széles járda. 

 

 

Tervezett: 

2008-2009-ig 

Teljes költség: 

12.000.000 Ft,  

melyhez szükséges 

saját erő: 5 %,  

Forrás várható: 

- pályázatból. 

2003. évben nem 

került tervezésre. 

- biztonság, 

- balesetmentesség, 

- környezetbarát, 

- költségkímélő   

  közlekedés.                                                    

 

 

5.  

 

Buszvárók 

építése 

 

 

 

A helyközi 

közlekedést 

igénybevevő 

utasok részére 

autóbuszvárók 

kialakítása, a 

meglévők 

korszerűsítése. 

A lakosok helyközi közlekedése elsősorban 

menetrendszerű autóbusz járaton történik. 

Igénybevevők köre az eljáró aktívkorú dolgozók, 

közép-, felsőoktatási intézményekbe járó diákok, 

egészségügyi szakrendelőbe utazó orvosi 

ellátásra szorultak, egyéb ügyintézés céljából 

utazó helyi és nem helyi lakosok. A várakozás 

jelenleg balesetmentes, nyitott buszvárók 

igénybevételével történik. Az elhasználódás 

mértéke 90 %-os. Felújításra, átépítésre szorul 

12 db megálló. 

 

 

Tervezett:  

2007. év végéig 

Teljes költség: 

12.000.000 Ft, 

melyhez szükséges 

saját erő: 3 %. 

Forrás várható: 

- pályázatból 

Négy éves ciklusban 

forrásigény: kb. 

12.000 eFt. 

- környezetbarát   

  várakozás, 

- csapadékos időben   

  védettség, 

- idegenforgalom   

  szempontjából   

  kulturált, vonzó 

- balesetmentes fellépés   

  a buszokra, 

- illeszkedik a   

  környezethez 

 

 

6. 

 

Ipari park 

kialakítása 

 

 

 

Munkahely 

teremtés céljából 

ipari park 

kialakítása. 

Boldog község inaktív lakosainak száma 

emelkedő, a foglalkoztatást elősegítő 

munkahelyek száma csökkenő. A Honvédségi 

Laktanya hasznosításával, mely 1998-ban szűnt 

meg, teljes foglalkoztatást megoldó munkahely 

kerül kialakításra, mely által csökken az 

elvándorlás, az „ingázók” köre, és a helyben 

maradó bevételek, mint forrás növelik a 

fejlesztési lehetőségeket. Megvalósítás esetén a 

foglalkozók köre 30%-kal növekszik, kb. 200 

fő jut munkalehetőséghez helyben. 

Tervezett: 
Tulajdoni vi- 

szonyok rende- 

zése esetén a 

ciklus időszak- 

ban a terület  

közművesítésé- 

nek bővítése, 

befektetők 

felkutatása 

Teljes költség: 

100.000.000 Ft 

 

A részletes 

költségkihatás még 

ebben az időben nem 

ismert. 

- foglalkoztatottság   

  növekszik,  

- befektetők száma   

  növekszik,  

- iparűzési adó bevétel   

  növekszik, 

- SZJA helyben maradó   

  rész növekszik 
- adottságok ipari objek- 

  tum létrehozásához   

  teljeskörű 
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7.  

 

Építési telkek 

kialakítása 

 

 

A fiatalok 

megtartása, első 

lakáshoz jutás 

elősegítése. 

Elsősorban az első lakáshoz jutók és fiatal 

házasok részére beépítendő telkek kialakítása a 

Hatvani úton és a Bartók Béla út üres területén.  

A telkek megvásárlásakor közművesített 

állapotban kerülnek értékesítésre. A befolyó 

ellenérték további infrastruktúra  

megteremtéséhez saját forrást biztosít. 

Tervezett: 

 

2007-2008-ig. 

Teljes költség: 

20.000.000 Ft 

Saját erő szükséges: 

10 % 

2003. évben nincs 

tervezve! 

- lakosság száma   

  növekszik, 

- megtartó, vonzó   

  elsősorban fiatalok    

  számára, 

- szép a környezet,   

  egészséges életmód 

 

8.  

Csapadékvíz 

elvezetés 

megoldása 

 

 

 

A belvízveszély 

elkerülése céljából 

megelőzés. 

Belvízmentesítés, 

a természetes 

csapadékvíz 

elvezetés. 

Az elmúlt évek esőzése, csapadékos időjárás 

következménye volt a belvízveszély. A talajszint 

évről évre magasabb. A kiszámíthatatlan 

időjárási viszonyok miatt fel kell készülni a 

megelőzésre, mivel a védekezés 

költségigényesebb. A belvíz elvezetés elsősorban 

az utak melletti árkokat érinti. Első ütemben 

átemelő üzembe helyezése szükséges Várható 

eredmény: 30 km hosszan kerülne elvezetésre a 

csapadékvíz. 

Tervezett: 

 

2010-2011-ig. 

Teljes költség: 

8.000.000 Ft, melyhez 

a saját erő szükséglet: 

15 %. 

Forrás várható: 

- pályázatból. 

- a lakások pincéi,   

  alagsorai mentesülnek    

  a víztől, 

- az utak mentén nem   

   gyülemlik fel a víz, 

- a termőföldeket nem   

  önti el a belvíz. 

 

9. 

 

Polgármesteri 

Hivatal 

rekonstrukciója 

 

 

 

 

Hivatal 

épületének 

felújítása, mely 

illeszkedik a 

környezethez és a 

település 

jellegéhez. 

Az állampolgárok naponta keresik fel a hivatalt 

ügyeik intézése céljából. Ehhez kulturált, 

szervezett munkahely kialakítása szükséges. Az 

elmúlt években lehetőségekhez képest már 

végeztünk felújítást, korszerűsítést, azonban a 

folyamatot tovább kell vinni. A felújítás irányul a 

vizesblokkok, folyosók, padozat, szellőzés 

rekonstrukciójára. 12 fő dolgozik és fogad 

ügyfeleket naponta, ahol a  munkavédelmi és 

egészségvédelmi szempontból meghatározó a 

helyiségek állapota, felszereltsége. 

Tervezett: 

2009-2010-ig. 

Teljes költség: 

3.000.000 Ft, 

melyhez saját erő 

2003. évi 

költségvetésben lett 

elkülönítve., 

Egyéb forrás: 

- pályázat 

- egészséges 

munkahely, 

- kulturált ügyintézés, 

- állagmegóvás, 

- higiénia feltételeinek   

   megteremtése. 
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10. 

 

Terápia 

épületének 

felújítása 

 

 

Az épület 

felújítása, hogy 

elkerüljük a 

további állapot 

romlást. A 

környezetbe való 

esztétikusabb 

illeszkedés. 

Ebben az épületben történik a gyermekorvosi 

rendelés, valamint a fiziko-terápiai kezelések. 

Ehhez szükséges egy kulturált – nem repedezett  

falú – szép épület kialakítása. Felújításra szorulnak 

a belső helyiségek is.  

Tervezett: 

2009-2010-ig. 

Teljes költség: 

5.000.000 Ft, 

melyhez a saját 

erő: 30 % 

- egészséges munkahely 

- kulturált környezet 

- állagmegóvás 

- higiéniai feltételek   

   megteremtése 

 

11.  

 

Fő tér 

kialakítása  

 

 

 

 

 

Községközpont 

létrehozása. A 

központban az 

oktatási 

intézmények 

együttes jelenléte a 

cél. 

Szükséges lenne egy faluközpont kialakítása. 

Egy helyen lenne az oktatás – nevelési feladatok 

ellátása, valamint az úszásoktatás, mely az egészség 

megóvása érdekében fontos. Esztétikus, szép 

központ létrehozása. 

Tervezett: 

 

 - szép környezet 

  kialakítása 

- egészséges életmód   

  lehetőségének   

  megteremtése 

 


