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BEVEZETŐ 
A budapesti agglomeráció külső pereméhez tartozó Alcsútdoboz, a Váli völgy centrumában, 
nagyobb városok és a járási központ közelségében fekszik. A környéken egyedülálló 
természeti környezete alapján a település fő vonzerejét a turizmusban (sportturizmus, 
kulturális turizmus, falusi turizmus) látjuk. Székesfehérvár irányából erdőkkel, szőlőhegyekkel 
ölelt, ereszkedő völgyben helyezkedik el. 40 hektáros arborétuma országosan ismert 
növénykert, kiemelkedő fejlesztési lehetőségekkel. A települést Etyek felől hullámzó 
domboldalak övezik, külterületén 18 lyukú golfpálya működik, amelyhez a faluból több 
kilométer hosszú, 200 éves platánsor vezet. A szinte összeépült Felcsút település nemzetközi 
szintű sportfejlesztései könnyen elérhetők. Adott a minőségi élethez szükséges környezet is: 
jó levegő, sok zöld, teljes infrastruktúra.  
 
A múlt ősz során levélben fordultunk Alcsútdoboz lakosaihoz, mert kíváncsiak voltunk, hogy 
milyen változásokat szeretnének, megkérdeztük véleményüket a település jövőjével 
kapcsolatban. 
A visszaküldött kérdőívek válaszaiban és a személyes beszélgetések során is azt tapasztaltuk, 
hogy a közterületeken és a közügyekben is nagyobb odafigyelést igényelnek, tervezett 
munkát és körültekintőbb hozzáállást várnak el a helyi önkormányzat részéről. 
Figyelembe véve az észrevételeket és kéréseket, Alcsútdoboz fejlesztése, megerősítése és 
sikere érdekében kidolgoztuk az ALCSÚTDOBOZIAK PROGRAMJÁT.  
 

I. HELYZETÉRTÉKELÉS  
 
SWOT analízis, avagy melyek azok a tényezők, amelyek társadalmi, gazdasági és a fizikai 
környezetszempontjából érdemben befolyásolják a település fejlődését? 
 
Gyengeségek: 
kevés a munkahely, kevés a működő vállalkozás  
kevés a gyerek  
jelentős létszámú alcsútdobozi gyerek más településen jár iskolába  
sok az idős, a nyugdíjas  
kevés a diplomás  
középületek felújításra szorulnak  
nincs településmarketing  



 
Erősségek:  
földrajzi elhelyezkedés   -  a Váli völgy közepén  
                                        -  nagyvárosok közelsége 
                                        -  prosperáló térség  
a minőségi élethez szükséges környezet, jó levegő, sok zöld  
országos hírű természetvédelmi terület  
jó infrastruktúra: csapadékvíz és szennyvíz-elvezetés megoldott  
jó minőségű ivóvíz, vezetékes gázellátás, burkolt utak, mellékutak stb.  
megfelelő a közbiztonság - polgárőrség működik  
kulturális élet aktív és színes  
helyi kommunikáció jó: helyi tévé, újság  
aktív a civil csoportok és az egyházi gyülekezetek tevékenysége  
 
Lehetőségek: 
önkormányzati tulajdonban lévő területek hasznosítása  
(Rézhegyi közműves területek; faluközpontban dupla telek; Vodafon torony területe stb.)  
melegvíz kiaknázása  
turizmusfejlesztés:   arborétum  - kastélyszálló 
                                     golfpályához szálláslehetőség  
                                     múzeumszálló kialakítása  
a faluközpont fejlesztése (iskola, polgármesteri hivatal, régi községháza felújítása+díszpark 
kiépítése)  
munkahelyteremtés a fejlesztések révén  
a fiatalok helyben tartása a „családi ház felújítás támogatása” programmal  
aktív pályázati tevékenység: önkormányzati, civil és vállalkozói szinten a 2014-2020. 
fejlesztési ciklus operatív programjai alapján  
 
Veszélyek: 
a népességszám nem növekszik  
az átmenő forgalom tovább erősödik, mely az életminőséget rontja  
szakadék a fejlesztett területek és a helyi lakosság között  
személyfüggő az önkormányzat és a civilek tevékenységének színvonala (egyik ciklus 
lerombolja, amit a másik felépített)  
 
 

II. ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE 
Az élhető, erős és gyarapodó település megteremtése. 
 
ÉLHETŐ  -  középpontban az ember 
                -  kulcs a lakossági részvétel  
 
ERŐS   -  megújuló közintézmények 
             -  színvonalas közszolgáltatások  
 
GYARAPODÓ  -  gyarapodó létszám 
                           -  gyarapodó családok       



 
 

III. FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 
1.) 
AZ ALCSÚTDOBOZI  TELEPÜLÉSKÖZPONT ROSSZ ÁLLAPOTÚ KÖZÉPÜLETEINEK FELÚJÍTÁSA 
   
Alcsútdoboz faluközpontja négyirányú útelágazási csomópont (Bicske, Martonvásár, 
Székesfehérvár, Etyek felé). Az elágazási csomópont körül több épület áll, melyekben 
közszolgáltatás folyik. Ezek az önkormányzati ingatlanok régóta nem voltak felújítva, egy 
részük lepusztultnak mondható.  Az idegenforgalmi vonzerő kiaknázása, a közszolgáltatások 
színvonalának emelése és az itt élők jobb közérzete érdekében a faluközpont két épületének 
funkcióbővítéssel történő felújítása szükséges. 
 
1./A.) 
Az alcsútdobozi faluközpont meghatározó épülete a több, mint száz évvel ezelőtt (többek 
között) közadakozásból épült régi községháza,. Az épület ma nagyon rossz állagú, a falak 
vizesek.  Teljes körű és energia-hatékony felújítását tervezzük, munkahelyteremtéssel,  
amely által új funkciót kapna, a továbbiakban múzeumszállóként működne. A földszinti 
helyiségekben bemutatásra kerülhet a helyi néprajzi gyűjtemény, illetve az alcsútdobozi 
kötődésű Dr. Homoki-Nagy István filmrendező, Kovács Imre író, politikus és József nádor 
emlékgyűjteménye. A múzeum fölötti tetőtérben turisták elszállásolására alkalmas apartman 
és szobák kerülnek kialakításra. Az épület csomópontra néző része mellett, amely a kis 
Bodzás patak egy szakaszát is magában foglalja, díszpark épülhet. 
- A múzeumszálló kialakítása révén megteremtődnek a kisebb pénzű turisták 
elszállásolásának feltételei, amit éves szinten 60 vendégéjszakában prognosztizálunk, és 
amellyel 1 fő számára teremtünk munkalehetőséget. 
A MÚZEUMSZÁLLÓ KIALAKÍTÁSÁHOZ VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁS BEVONÁSÁT TERVEZZÜK.  

 
 
1./B.) 
A faluközpont másik épülete - a műemléki védelem alatt álló, egykori gazdatiszti kúria-, ma 
az iskolai épületegyüttes része. Az alcsútdobozi köznevelési intézmény fenntartása és a 
vagyonkezelés 2013. január óta állami kézben van. Az iskolai épületegyüttes komplex 
energetikai korszerűsítése szükséges: a hőtechnikai adottság javítása, a nyílászárók cseréje, 
külső hőszigetelés, épületgépészeti korszerűsítés. A műemlék épület (melléképületeivel 
együtt történő) teljes (külső-belső) tatarozása valamint a belső udvar illetve a sportudvar 
korszerűsítése is nagyon sürgető. A sportudvarban műfüves pálya kialakítását szeretnénk. A 
teljes felújítás egyben funkcióbővítést is jelentene, hiszen a ma is itt működő közkönyvtári és 
közművelődési közszolgáltatásokra építve kulturális központ jöhet létre az iskolában. A 
településen nincs művelődési központ illetve intézmény (a sportcsarnok a közösségi színtér), 
viszont működnek öntevékeny művészeti csoportok: énekkarok (iskolai, nyugdíjas, és a 
minősített Echo Kórus), tánccsoportok (a Gyermeklánc, a Pitypang, és a Cifrázó 
néptánccsoportok), amelyek rendszeres próbáikat az iskola falai között tartják. 
 

- A köznevelési célra hasznosított műemlék épület felújítása - a közelmúltban az iskolában 
lezajlott személyi változások, azaz a humán erőforrások megújulása mellett-,  jó üzenetet 
hordoz a kisgyermekes szülők számára, amelytől az általános iskolába beiratkozók számának 



emelkedését várjuk, kb. 4 fő/év arányban. (Jelenleg kb. 40 fő helyi, 6-14 éves korú gyerek 
tanul más település oktatási intézményében.)  
 

- A faluközpont fent bemutatott épületeinek energiaracionalizált felújítása révén kb. 25%-os 
energia megtakarítással számolunk. 
 
Mindkét funkcióbővítéssel járó épület-felújításhoz tartozik eszközbeszerzés is.  
AZ ISKOLAI ÉPÜLETEGYÜTTES FELÚJÍTÁSÁHOZ A TOP 3.2 INTÉZKEDÉS MEGYEI KERETÉBEN 
PÁLYÁZUNK 
 
 

1./C.) 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata a 2014. március 28-án aláírt 194281 sz. támogatási 
szerződés alapján, mint az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat, kötelező 
feladatellátáshoz kapcsolódó beruházásra 20.000.000.-Ft támogatást kapott a 
Belügyminisztériumtól. A támogatási szerződésben foglaltak alapján 2016. január 31-ig van 
lehetőség az összeg felhasználásnak elszámolására. Az előd önkormányzat 2014. évben 
10.921.731.-Ft összeget használt fel a támogatásból a szerződésben szereplő célok alapján a 
Polgármesteri Hivatal külső nyílászáróinak cseréjére, a külső vakolat és a fűtési rendszer 
felújítására. Mivel hivatali épületünk belső terében az említett korrekciók látványos 
befejezetlenséggel jártak és e belső tér egyébként is régóta nem volt tatarozva, a 
20.000.000.-Ft maradvány összegét, 9.078.269.-Ft-ot a hivatal belső rekonstrukciójára 
fordítjuk. Készítettünk költségtervet és bekértünk vállalkozói árajánlatokat, amelyek közül 
testületünk határozata alapján a legkedvezőbb ajánlattevővel, a Koch és S. Kft-vel  bruttó 
11,7 millió forint összegű belső munkát végeztetünk. A felújítás keretében a belső 
térelválasztók (falak, ajtók, mennyezet, padozat) javítására, az elektromos rendszer és a 
vizesblokk korszerűsítésére kerülhet sor. Ezek mindegyike olyan rossz állapotban van, ami 
miatt nem maradhat ki a felújításból. A tervezett felújításhoz a maradvány összegen felül 
szükséges forrást saját erőből  és támogatásokból biztosítja Önkormányzatunk. 
 
 
2.) 
HELYI MUNKAHELYTEREMTÉS:  
GAZDASÁGFEJLESZTŐ KÖZPONT – VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA 
 
Alcsútdoboz település gyengeségei közé tartozik, hogy kevés a munkahely és kevés a 
működő vállalkozás.  A lakosságnak csak csekély rétege talál helyben munkát. Jellemző a 
bejárás a közeli (15-45 km-en belüli városokba). A pályakezdők és a kisgyermekes nők 
munkaerő piaci esélyei kifejezetten rosszak.  A falu frekventált helyén, a faluközponthoz 
közel, a főút mellett található egy dupla telek, mely önkormányzati tulajdonban van. E 
területen egy olyan kettős funkciójú építményt szeretnénk létrehozni, amely a 
munkahelyteremtést szolgálja. A tervezett épület nagyobbik részét a környékünkön 
gazdasági tevékenységet folytató  nagy cégek körében telephelyül ajánljuk fel, 15-20 fő 
foglalkoztatásának lehetőséget adó betanított jellegű munkához. Az épület kisebbik 
részében az önfoglalkoztatást segítő, vállalkozókat támogató irodát helyeznénk el, amely a 
falu és a környező települések lakosai körében a vállalkozások indításához és 
megerősödéséhez szükséges szakmai, jogi és pénzügyi háttér megteremtéséhez tud 
segítséget adni, illetve munkaközvetítést is végez. Alcsútdoboz településen hiányosak az 



elérhető szolgáltatások  pl. szépészet, háztartási gépszerelés stb. Ez az iroda információval, a 
központi lehetőségek és szabályozás megismertetésével, forrásszerzéssel, pályázati 
tanácsadással, pályázatírással, projektmenedzseléssel állna a munkavállalók, köztük a 
fiatalok és a nők rendelkezésére. A nők elhelyezkedési lehetőségeinek javítása érdekében a 
0-3 éves kisgyermekek napközbeni közösségi ellátásáért, az alcsútdobozi óvodában bölcsi 
csoport indítására is lépéseket teszünk. A központ megépítésén túl, a berendezés költségeit 
is és a működtetéshez szükséges személyi feltételek egy évre történő biztosítását is 
betervezzük a kiadások közé. 
A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁHOZ A TOP 6.1 INTÉZKEDÉS MEGYEI KERETÉBEN 
PÁLYÁZVA PRÓBÁLUNK FORRÁSHOZ JUTNI. 

 
 
3.) 

 CSALÁDBARÁT SZOLGÁLTATÁS 1-3 ÉVESEK SZÁMÁRA  
 „BÖLCSI-CSOPORT + TORNASZOBA” AZ ALCSÚTDOBOZI HÁROMHÁRS ÓVODÁBAN 
       
Alcsútdoboz településen  jelenleg 59 fő a három év alatti gyerekek száma. A gyermekvállalást 
ösztönző és a gyermeknevelést segítő 2014. januártól bevezetett GYED-extra kedvező 
lehetőségeinek hatására, ez a szám nagy valószínűséggel növekedni fog. Helyben nem 
működik bölcsőde, így, ha a szülés után az anya újból dolgozni szeretne, a gyerekek 
intézményi szintű elhelyezésére nincsen mód. A kisgyermeket nevelők munkába állását 
szeretnénk támogatni azzal, hogy az alcsútdobozi óvodában „bölcsi-csoport” elindításához 
teremtjük meg a feltételeket. A családbarát szolgáltatás tárgyi és személyi feltételeinek 
kialakításához építmény- és funkcióbővítést tervezünk. A Háromhárs Óvoda a Habsburg 
Klotild főhercegnő által, a múlt század első éveiben létrehozott zárda épületében működik.  
Az 2000 évben felújításra került építményhez akkor hozzáépült egy új szárny, amelyhez 
mostani terveink szerint új közösségi helyiségeket toldunk, amelyben 14 fő, 1-3 éves korú 
kisgyermek számára biztosítunk napközbeni megőrzési lehetőséget.  Ezen kívül az udvar 
egyik épületrészét lebontjuk, és a régi romos  tárolók helyett a kisgyermekek számára 
tornaszobát alakítunk ki.  
Többek között az anyák munkába állását illetve a foglalkoztatás bővülését kívánjuk 
ösztönözni a „Gazdaságfejlesztő központ - vállalkozásfejlesztő iroda kialakítása” címmel 
tervezett projektünkkel. E projekt sikeréhez szorosan kapcsolódna a bölcsi-csoport 
kialakításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Ezért az óvodaépület 
bővítését és a kialakítandó helyiségek berendezését is tervezzük a projekt költségei között. 
A BÖLCSI CSOPORT + TORNASZOBA KIALAKÍTÁSÁHOZ A  TOP 1.4 INTÉZKEDÉS MEGYEI KERETÉRE 
SZERETNÉNK PÁLYÁZNI. 
 
 

4.) 
SZABADIDŐPARK KIALAKÍTÁSA KILÁTÓTORONNYAL 
 
Alcsútdoboz település külterületén, a cserhegyi szőlőskertek fölött lévő önkormányzati 
terület hasznosítása során több, mint tíz évvel ezelőtt elhelyezésre került egy fából és fémből 
készült Vodafon torony, amelynek középszakaszáig lépcső vezet fel.  A torony kilátóként való 
működtetését és a mellette lévő területen szabadidőpark kialakítását tervezzük. Jelenleg ez a 
terület elhanyagolt, bozótos, szemetes.  A toronyból  a szem elé táruló látvány - belátható az 
egész Váli-völgy-, szinte kiált a  hasznosításért. A szabadidőpark részen padok, szalonnasütő, 



sporteszközök, játékok, hulladékgyűjtők kerülnének elhelyezésre. A kilátó a 8111 sz. 
közforgalmú útról látható, az úthoz közeli terület látványosságaira reklámtáblákkal hívjuk fel 
a figyelmet. A tevékenységhez eszközbeszerzés is szükséges. A fejlesztés révén a települést 
érintő turizmus növekedést 15 %-ban prognosztizáljuk. 
A SZABADIDŐ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYPARK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁS 
BEVONÁSÁT TERVEZZÜK. 

 
 
 

5.) 
 AZ ALCSÚTDOBOZ KÜLTERÜLETEIN ÉLŐ EMBEREK  KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ JUTÁSÁNAK 
JAVÍTÁSA 
 
Alcsútdobozhoz nagy kiterjedésű külterület tartozik. A lakosság kb. 10 %-a, közel 150 fő él 
Göböl pusztán illetve a települést körülvevő szőlőhegyeken. A külterületen élő emberek 
hozzájutása az önkormányzat által biztosított közszolgáltatásokhoz, a közlekedés 
hiányosságai (ritka autóbuszjáratok) miatt nehezített. A lakosság ezen részének a 
településhez való erősebb kötődése, gyermekeiknek az alcsútdobozi oktatási-nevelési 
intézményekbe beíratása és az egyéb pl. egészségügyi szolgáltatások könnyebb elérése 
érdekében tanyabusz szolgáltatás bevezetését tervezzük. Ehhez 8-9 fős mikrobusz 
beszerzését tartjuk szükségesnek. 
A TANYABUSZ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE ÉRDEKÉBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI KIÍRÁSRA PÁLYÁZUNK. 
 

 
6.)  
A DOBOZI ÉS A BURGONDI JÁTSZÓTEREK FELÚJÍTÁSA  
 
A közterületen lévő játékok műszaki színvonala elavult, de a helyi források szűkössége 
akadályozza a korszerűsítést. Ez versenyhátrányt jelent a környező településekkel szemben, 
ahol  már korábban megvalósultak  játszótérfejlesztések. Tervünk, hogy a 2-14 éves gyerekek 
számára biztonságossá és szabványossá tegyük a dobozi és a burgondi közcélú játszótereket. 
A leépült régi játékok helyett új, EU szabványos játékokra és kertberendezésekre fogunk 
pályázni, fásszárú növényeket ültetünk és akadálymentesítést végzünk. Így javítjuk a helyi 2-
14 éves korosztályú gyerekek, illetve a kisgyermekes családok életminőségét, amelynek 
közvetett eredményeként a helyi köznevelési intézményekbe beiratkozók létszámának 
emelkedését is várjuk. A fejlesztés a közösségépítést és a társas kapcsolatok kialakulását  is 
jól szolgálja. Mindez az egészséges lelki, szellemi személyiségfejlődés és az egészséges 
lokálpatriotizmus kialakulása szempontjából is fontos. 
A JÁTSZÓTÉRI FELÚJÍTÁSOKHOZ VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁS BEVONÁSÁT TERVEZZÜK. 

 
 
7.)  
RÉSZVÉTEL A VÁLI-VÖLGY DOMBVIDÉKI VÍZRENDEZÉS MINTAPROJEKTBEN 
 
A Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Igazgatósága által tervezett projektben a Váli víz alcsúti 
és dobozi szakaszán több ponton lehetséges vizes élőhelyek kialakítása, és a mederrel 
párhuzamosan futó két régi árok rehabilitációja. Az így létrejövő kitisztított, „revitalizált” 
mellékágak révén a lakóházakhoz tartozó kertek mentesülnek a vizes elöntöttségtől, 



művelhetővé, használhatóvá válnak.  A mellékágak a dobozi hídnál csatlakozhatnak vissza a 
főmederhez, éppen a dobozi játszótér mellett, így a torkolati szakaszon a meder 
árnyékolását is szolgáló, a játszótérhez kapcsolódó fásítás ( jóléti liget) lenne szükséges, 
amely az ökológia mellett a humán célok szolgálatába is állítható. 
   
                                                                    
8.) 
A 200 ÉVES PLATÁNFASOR ELÖREGEDÉS ELLENI VÉDELME 
 
Ezt az értékes természeti, turisztikai, esztétikai látványosságunkat meg kell védeni a 
kártevőktől és természetes elöregedéstől. Minél előbb forrást kell teremtenünk a közel 100 
darab platánfa élettani állapot vizsgálatára és kezelésére. 
 
 
9.)  
RÉZHEGYALJAI TERÜLETHASZNOSÍTÁS 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata többségi tulajdonosa a 2001-ben alakult Réz-Hegy 
Településfejlesztő Kft. –nek, amely 4 hektár, közművesített terület hasznosítására jött létre.  
A terület egyes közműfejlesztések csúszása miatt jelzáloggal terhelt. A Rézhegy-alja 
ingatlanon befektető révén egészségügyi, wellness, élményfürdő vagy egyéb turisztikai célú 
hasznosítás képzelhető el. 
             
 

IV. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 
 
1.) 
TERVSZERŰSÉG 
A településüzemeltetési felelős kinevezésével megkezdtük a településüzemeltetés 
tervszerűsítését. Kidolgozzuk a közterület gondozási ütem- és munkatervet. Az üres házak 
előtti területek, árkok karbantartását tarifa alapon rendezzük a távol élő tulajdonosokkal. A 
középületeink állagmegőrzése érdekében tervezett karbantartásokat végzünk (pl. csatorna 
javítások). 
A közterületeken futó árokrendszerek karbantartására kiemelt figyelmet fordítunk, a 
dugulások megszüntetésével elkerülhetjük a nagyobb esőzések esetén egyes helyeken eddig 
előfordult kiöntéseket. 
A közutjainkba épített szennyvízcsatorna aknafedelek és a megsüllyedt aszfalt állapotának 
korrekciója érdekében, a Fejérvíz és a Közút Zrt-vel egyeztetve, prioritási sorrendet állítva, 
javítási munkákat végeztetünk. 
Az önkormányzati kezelésű, mellékutcai utak karbantartása, javítása érdekében pályázati 
forrást keresünk. Ugyanezen helyeken a balesetveszély mérséklése érdekében sebesség 
korlátozó táblákat helyezünk ki, illetve sebesség korlátozott övezetet jelölünk ki. 
 
2.) 
KÖZFOGLALKOZTATÁS 
Az üzemeltetési feladatok ellátását nagymértékben megkönnyíti a kormányzat 
közfoglalkoztatási támogatása, amelynek keretében a településüzemeltetési 



közmunkaprogramban 6 fő közmunkás, a csapadék vízelvezetési és árok tisztítási 
programban 5 fő, a kulturális közfoglalkoztatási programban 1 fő végez hasznos 
tevékenységet Alcsútdobozon. A közfoglalkoztatottak segítségével hosszabb ideje elmaradt 
karbantartásokat vállaltunk fel (lépcsőkorlát javítás, előtető kialakítás, csatornajavítás) és 
folyamatosan végezzük az intézményeinkben működő biokazánhoz szükséges faaprítékolást. 
A településüzemeltetési-karbantartási munkálatokhoz további eszközöket kell beszereznünk 
(pl. fűkasza) illetve fűnyíró és szállító kistraktorunk karbantartására is jelentősebb összeget 
kell áldoznunk. 
 

 
3. ) 
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE  
 
Az oktatás, nevelés  terén  nagy hangsúlyt  fektetünk az önkormányzat, az iskola és az óvoda 
együttműködésének kibővítésére, szorosabbá tételére. A Háromhárs Óvoda önkormányzati, 
a József Nádor Általános Iskola KLIK fenntartásban működik. Testületünk mind az óvodában, 
mind az iskolában tervez fejlesztéseket (pl. TOP intézkedésből a bölcsi csoport és 
tornaterem, valamint  az iskolai energiaracionalizálás) annak érdekében, hogy a helyben 
lakó gyermekeket a faluban tartsuk. Támogatjuk ezeknek az intézményeknek azokat a 
törekvéseit, amelyek a létszámbővítést szolgálják. 
 
Az egészségügyben az alapellátás helyi szinten biztosított. Lehetőségeket keresünk az ellátás 
kiszélesítésére és az önálló védőnői körzet visszaállítására. Az egészségügyi központunk 
felújítása, az orvosi rendelő fejlesztése érdekében a TOP 4.1. intézkedésre adunk be 
pályázatot. 
 
A szociális ellátások településünkön maradéktalanul megfelelnek a törvényi előírásoknak. 
Az új szociális rendeletünkben a folyamatosan támogatandónak ítélt élethelyzetekre 

települési támogatás keretében nyújtunk rendszeres támogatást. Az időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő lakosaink pedig rendkívüli települési támogatás révén 

kapnak segítséget. Új támogatásként, a fiatal családosok érdekében vezettük be a 

gyermekszületési települési támogatást, amely a gyermek születésével összefüggő költségek 

mérséklésére egyszeri, 25.000.-Ft összegű segítséget jelent.  
 
A közművelődésben a színes és aktív helyi kulturális hagyományok megtartása mellett a falu 
nevezetességeit kidomborító és az egész közösséget megmozgató programok (pl. közös óév 
búcsúztatás, újév köszöntés)  szervezésére törekszünk, amelyekhez pályázati forrásokat 
vonunk be. Újszerű programként tervezzük az Ifjúsági Napot, mert fontosnak tartjuk, hogy 
fiataljaink is szerezhessenek helyben az igényeiknek megfelelő kulturális-közösségi 
élményeket. A könyvtári szolgáltatás fejlesztése érdekében szerződést kötöttünk a 
Vörösmarty Megyei Könyvtárral és pályázatot adtunk be a könyvtári berendezés teljes 
felújítása érdekében. Ehhez tartozik a könyvtárnak az iskola épületen belüli átköltöztetése 
egy nagyobb helyiségbe. Településünk számos, a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött 
szellemi, anyagi, természeti, közösségi értékkel, termékkel rendelkezik, amelyek megóvása, 
fejlesztése kötelességünk. Ezért választottunk helyi Értéktár Bizottságot, amelynek feladata a 
települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a 
megyei értéktárral történő kapcsolattartás. 
 



A sport területén  visszaállítottuk az 1949-ben alakult sportegyesületünk szabályos 
működését, új egyesületi elnök és vezetőség került megválasztásra.  Megkezdődött a 
futballszakosztály újbóli felépítése,  melyben a csapatépítés és utánpótlás nevelés  az 
elsődleges feladat.   Fontosnak tartjuk a fiatalok egyéb sportolási igényeinek támogatását 
(asztalitenisz, kerékpár), ezért is hoztunk létre Ifjúsági Bizottságot, amelyben biztosított a 
korosztály részvétele, érdekképviselete. 
     
A közösségi kommunikáció javítása érdekében a helyi televízió műsorszolgáltatásának 
rendezését a költségvetés szűkössége miatt pályázati forrásbevonással kívánjuk megoldani. 
A helyi újság folyamatos megjelenését az arculatának frissítésével és a hangsúlyosan a helyi 
események dokumentálásának szándékával biztosítjuk. 
A települési honlap és facebook oldalaink friss információkkal való feltöltésére kiemelten 
figyelünk, hogy a lakosság számára jobb tájékoztatást nyújtsunk és a kapcsolattartást 
szorosabbá tegyük. 
 
4. ) 
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE   
 
Felnőttképzést tervezünk, amelynek során számítógépes és nyelvi ismeretek kedvezményes 
oktatása vehető igénybe.  
Testvér-települési kapcsolatok kialakítására törekszünk elsősorban a határon túli magyarság 
körében. Mindenekelőtt Kárpátalja területén keresünk partnereket, de erdélyi, vagy lengyel 
kapcsolatban is gondolkodunk. 
A helyi vállalkozók, szolgáltatók támogatása érdekében bemutatkozási lehetőséget 
biztosítunk honlapunkon és újságunkban.  
A civil szervezetekkel való együttműködés erősítése érdekében az öntevékeny csoportok 
közcélú feladatellátásba való hangsúlyosabb bevonását tervezzük. 
Az egyházakkal való együttműködést oktatási, nevelési, kulturális és egyéb  területeken is 
fejlesztjük, a településen működő egyházi gyülekezetek rendezvényeihez támogatást adunk. 
 
A TELEPÜLÉSIRÁNYÍTÁSI ALAPELVEK 
    -  Szemlélet:  
        a polgármesteri és a képviselői munka szolgálat  
        az önkormányzat a polgárokért van 
    -  Szándékok: 
        olyan falut teremteni, ahol mindannyian jól érezzük magunkat 
 
 
CÉL:   
A felvázolt jövőkép elérése, az ÉLHETŐ, ERŐS ÉS GYARAPODÓ ALCSÚTDOBOZ megteremtése. 

 
 
Alcsútdoboz, 2015. április 20. 
 
                                                                                                                     Tóth Erika 
                                                                                                                   polgármester 
 


