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Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  116.§-a  az
alábbiak szerint rendelkezik: 

„116.  §  (1)  A  képviselő-testület  hosszú  távú  fejlesztési  elképzeléseit  gazdasági
programban, fejlesztési tervben  rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat
felelős.

(2)  A  gazdasági  program,  fejlesztési  terv  a  képviselő-testület  megbízatásának
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket  és  feladatokat,  amelyek  a  helyi  önkormányzat  költségvetési
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok
átfogó  figyelembevételével  a  helyi  önkormányzat  által  nyújtandó  feladatok
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban  -  tartalmazza,  különösen:  az  egyes  közszolgáltatások  biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet  a képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv
az előző ciklusidőn túlnyúló,  úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület  az
alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő
végéig kiegészíteni vagy módosítani.”

A  jogszabály  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 kötelező és önként
vállalt  feladatok  biztosítását,  fejlesztését  szolgálják.  A  gazdasági  program  tartalmazza
különösen:  a  fejlesztési  elképzeléseket,  a  munkahelyteremtés  feltételeinek  elősegítését,  a
településfejlesztési  politika,  az  adó  politika  célkitűzéseit,  az  egyes  közszolgáltatások
biztosítására,  színvonalának  javítására  vonatkozó  megoldásokat.  A  program  kötelező
tartalmi elemeiről és formátumáról a jogszabály rendelkezést nem tartalmaz, feltételt nem ír
elő.

A gazdasági programot a korábbi Képviselő-testület cikluson átnyúló módon készítette el a
jogszabály biztosította lehetőséget kihasználva 2019. év végéig terjedően. Ennek megfelelően
feladatunk a korábbi gazdasági program felülvizsgálata és kiegészítése az önkormányzati
ciklus végéig. Ennek megfelelően a már megvalósult terveinket a programból töröltük, az új
terveket rögzítettük, a fenntartható és fenntartandó intézkedéseket továbbra is szerepeltettük.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező  gazdasági
programot vitassa meg és a határozati javaslatot hagyja jóvá..

Csabdi, 2015. március 18.
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Tisztelettel:
Huszárovics Antal
  polgármester

Határozati javaslat:

Csabdi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

…/2015. (III.26.) számú határozata
az Önkormányzat 2015- 2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról  

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  – Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§ (5) bekezdése alapján – az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal 2015- 2019. évekre vonatkozó időszakra jóváhagyta.

Felelős: Polgármester
Határidő: Április 12.
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CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015.- 2019. ÉVEKRE VONATKOZÓ  

GAZDASÁGI PROGRAMJA

OKTATÁS-NEVELÉS

Csabdi  jövője  szempontjából  az  egyik  legfontosabb  tényező  az  oktatás  és  nevelés:  az
ismeretek, készségek széles körű átadása gyermekeinknek. E feladatok ellátásában és a célok
megvalósításában legnagyobb szerepe az oktatási és nevelési intézményeknek van.
Csabdin az  óvodától  az  általános iskoláig önkormányzati,  állami fenntartású intézmények
épülnek  egymásra.  Fontosnak  tartjuk,  hogy  községünkben  harmonikusan  éljenek  egymás
mellett a rendszerszerűen egymáshoz kapcsolódó különböző fenntartású oktatási intézmények.

Az óvodai nevelés területén az önkormányzati fenntartású Csabdi Napraforgó Óvoda sajátos
arculattal bíró nevelési programjával várja a gyermekeket. A tárgyi feltételek javulása terén
jelentős  előrelépésről  adhatunk számot.  A következő  években  tovább kívánjuk  folytatni  az
Óvoda tárgyi eszközeinek cseréjét és az intézmény szükség szerinti bővítését.

Az Csabdi  Petőfi  Sándor Általános  Iskola  2013.  január 1-től  ugyan állami  fenntartásba
került,  de  továbbra  is  községünk  iskolája  marad,  az  épületegyüttes  tulajdonjoga  is
változatlanul  az  Önkormányzatot  illeti  meg. Az  iskola  tanulói  létszáma  olyan  jelentős
mértékben  nő,  mely  indokolttá  teszi  az  iskola  bővítését.  Új  tornaszoba  építését  tervezzük
pályázati forrásból, ennek tervezése és kivitelezése folyamatban van. 

Immáron  hagyománnyá  vált,  hogy  Önkormányzatunk  bekapcsolódott  a  Bursa  Hungarica
felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerébe, amelynek keretében a tehetséges, de szociálisan
hátrányos helyzetű  diákok  felsőfokú tanulmányaihoz  nyújtunk  anyagi  segítséget,  amelynek
összegét  a  következő  években  növelni  fogjuk.   Ugyancsak  csatlakoztunk  az  Arany János
tehetséggondozó programhoz is, amely a tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetben lévő
általános  iskolát  végzett  tanulóknak  nyújt  lehetőséget  középiskolai  tanulmányaik
megkezdéséhez és folytatásához.  

MŰVELŐDÉS, KULTÚRA, SPORT

A település szerkezetének megfelelően két helyszínen helyezkednek el Csabdi művelődési és
kulturális  épületegységei.  A mindenkori  társadalom olyan  művelődési  intézményt  igényel,
amely a társas életnek, a lakosság különböző rétegeinek szórakozási, ismeretszerzési igényeit
maximálisan kielégíti. A Kultúrház, mint művelődési intézmény tevékenysége terveink szerint
folyamatosan  növekedni  fog:  az  időszakos  kiállítások,  tájékoztató  és  ismeretterjesztő
programok, kisebb előadások rendszeres kihasználtságot fognak biztosítani.

Jelentős szakmai munka folyik a Könyvtárban is. A könyvtár költözését tervezzük az iskolából
az önkormányzat hivatali épületébe, így a könyvtár nagyobb alapterületen, jobb körülmények
között tudja fogadni az érdeklődőket. A könyvtár költözésével lehetőség nyílik arra, hogy több
kulturális program is megrendezésre kerüljön, amire eddig hely hiányában nem kerülhetett
sor. 

Külön figyelmet  fordítunk  a jövőben  a helyi  kézművesek és  alkotó művészek  munkájára.
Javasoljuk, hogy a mindenkori költségvetés összeállítása során évente az öntevékeny alkotók
célzott támogatásban részesüljenek. 

Fontosnak tartjuk, hogy létre jöjjön egy helytörténeti kiállítás is. A helyi értéktár bizottság
egyik  célja  a  helytörténeti  jelentőségű  tárgyi  emlékek  gyűjtése,  minősítése,  majdani
bemutatása.  Az  Önkormányzatnak  jelentős  mértékben  hozzá  kell  járulnia  ennek  a
kiállítóhelynek  a  fenntartásához  és  működtetéséhez,  amely  a  település  saját  múltjának
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bemutatására törekszik. Mindenekelőtt hivatalosan is regisztráltatni fogjuk a kiállítóhelyet és
a regisztrációval egyidejűleg megteremtjük a jogszabályban előírt szakmai feltételeket is. Ha
mindezt  megtesszük,  akkor  jogosultak  leszünk  állami  támogatásra  a  kiállítóhely
fenntartásához.  

A Képviselő-testületnek fontos programpontja a sportügyek kérdése. Településünkön a Csabdi
Sportegyesület tagjai alkotják a sportolók aktív táborát. 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A helyi szociális ellátást következetes és körültekintő segélyezési munkával kívánjuk ellátni
úgy,  hogy  a  valóban  rászorulók  minden  lehetséges  támogatást  megkapjanak,  azonban  a
munkaképes lakosság számára a munka, illetve a munkába való visszavezetés legyen a cél a
segély helyett. 

A jelenleginél  sokkal  jobban  és  hatékonyabban  elő  kell  segítenünk  az  egyházi  karitatív
csoportok  munkáját,  illetve  akár  az  egyházak  által  közvetlenül  is  végzett  szociális  ellátó
tevékenységet. 

Bebizonyosodott, hogy a pénzbeli támogatások helyett célszerűbb a természetbeni segélyezés
(pl. tüzelő). Ez a támogatási forma valóban kézzelfogható támogatást jelent.

A közmunkások megemelt létszámban történő foglalkoztatását és annak hatékony szervezeti
kereteit megteremtettük. Közmunkásaink a közterületek rendben tartása mellett intézményeink
karbantartásában, takarításában is közreműködnek. 

EGÉSZSÉGÜGY

Az alapellátás biztosítása Önkormányzatunknak a feladata. A Háziorvosi Rendelő megfelelő
körülmények között működik. 

A helyi egészségügy másik kulcsproblémája az orvosi ügyelet  ellátásának kérdése. A feladat
ellátása jelenleg a bicskei székhelyű központú háziorvosi ügyeleti  szolgálat útján kielégítő
módon kerül ellátásra: változtatási szándékunk jelenleg nincs. 

A Védőnői  Szolgálat  szolgáltatás  személyi  és  eszközállománya  példás:  a  szolgáltatási
színvonal fenntartása a feladatunk.

A fogorvosi ellátás Mány Községgel közösen, a Mány község orvosi rendelőben településünk
lakossága számára is megoldott. 

AZ EGYHÁZAK MŰKÖDÉSE

Csabdi  lakosságának  jelentős  részét  vallásos  emberek  alkotják.  Fontosnak  tartjuk,  hogy
Csabdin  is érvényesüljön a településünkön működő egyházak egyenjogúsága. Álláspontunk
szerint az egyházak helyi  képviselőinek közéleti  szerepvállalása csak előnyére válhat helyi
társadalmunk számára.  A három történelmi  egyház  helyi  képviselőivel  kapcsolattartásunk
rendszeres és kölcsönösen segítjük egymás működését. 

A temetőkbe mellékhelyiség kialakítása, tájékoztató táblák kihelyezése, temetői nyilvántartás
készítése a feladat, mely előttünk áll a ciklusban.

Szem  előtt  kell  tartanunk  azt  is,  hogy  minden  egyes  embernek  elidegeníthetetlen  joga
világnézetének  megválasztása  és  annak  kinyilvánítása.  Nem  követelhető  meg  valamely
világnézet  előírása,  illetve  számonkérése,  és  bárminemű  erre  épülő  hátrányos
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megkülönböztetés  a nevelési  és oktatási  intézményekben.  A szülőknek joga gyermekeiket  a
lelkiismeretük szerinti világnézet, vallás, erkölcs alapján nevelni és neveltetni. 

Kívánatosnak  tartjuk,  hogy  az  itt  működő  egyházak  továbbra  is  lehetőséget  kapjanak  a
Csabdi  község  nem  hivatalos  honlapján,  a  csabdi.eu  honlapon  hitéleti  tudósításaik
rendszeres megjelentetésére.

KÖZBIZTONSÁG

A  szoros  értelemben  vett  közrend  és  közbiztonság  megtartása  és  felügyelete  a  jelenleg
hatályos  törvények  alapján  nem  az  önkormányzatok  feladata,  a  Képviselő-testület  mégis
programja részévé  teszi.  Csabdi  vonatkozásában az  Önkormányzat  legfontosabb  feladatai
közé  sorolja  a  közbiztonság  gyökeres  megjavítását  és  egy  elfogadható  szinten  történő
fenntartását. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tartunk fent a Bicskei Rendőrkapitányság
vezetőivel. Többek között ennek eredményeként megbízható körzeti megbízott  rendőre van a
településnek,  aki részére saját körzeti megbízotti irodát biztosítunk annak érdekében, hogy
minél több időt tölthessen településünkön. 

A Polgárőr Egyesület  a járőr tevékenysége biztosításhoz a mindenkori éves költségvetésből
támogatást kap. A Polgárőrség minden jelentős rendezvényünkön jelen van és részt vesz a
helyszín  biztosításában,  a  parkoló  gépkocsik  őrzésében.  Tevékenységük  támogatását  a
jövőben is meg kívánjuk őrizni.

KERESKEDELEM, ELLÁTÁS

Nem  szabad  elfeledkeznünk  arról  sem,  hogy  Csabdi  elhelyezkedése idegenforgalmi
szempontból a későbbiek során fontos tényező lehet. Továbbá a település természeti- és épített
környezetének látnivalói  lehetőséget  biztosítanak arra, hogy a kirándulók számára kedvelt
kirándulóhely  lehessen  tekintettel  arra  is,  hogy  országos  túraútvonal  is  áthalad
teleülésünkön.

Településünkön  több  sokak  számára  látogatott  lovas  létesítmény  működik,  emellett  a
kerékpárosok számára is kedvelt útvonal.

IPARPOLITIKA, ADÓK, KÖRNYEZETVÉDELEM

Csabdi kifejezetten jó földrajzi,  geológiai adottságokkal rendelkezik.  Elsősorban azokat az
iparpolitikai  törekvéseket  kell  támogatnunk,  amelyek  összhangban  vannak  településünk
adottságaival  és  új  munkahelyeket  is  teremtenek.  Kedvező  helyzetet  teremt  számunkra  a
Budapesttől  való  kis  távolság,  a  nemzetközi  közlekedési  útvonalak  (vasút,  közút)  Csabdi
közvetlen közelében való áthaladása. 

A jövőben a vállalkozások megtelepedésének széleskörű támogatása, melyet 2015. január 1-
ével iparűzési adó csökkentéssel terveztünk megvalósítani (jelenleg 1,5 % a mértéke), emellett
nagy  figyelmet  kell  fordítani  az  iparszerkezet  tervszerű  alakítására  és  ezzel  együtt  a
lakókörnyezet tisztaságának  és  a  település  természeti  értékeinek  fokozott  megőrzésére,
valamint munkahelyek létrehozására. 

Adópolitikai célkitűzéseink alapja az, hogy a lehetőségekhez mérten a lakossági adóterheket
ne  növeljük,  ezért  az  építményadó  és  telekadó  csökkentését  fogadta  el  2015.  januárjától
képviselő-testületünk. Az adóhátralékok következetes behajtása az adózási morált javítja és a
bevételek tervezhetőségét jelentheti. Évente  felülvizsgálat tárgyát kell, hogy képezze a helyi
adók mértéke.
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Alapvető  elvárás  a  jövendő  beruházókkal  szemben,  hogy környezetkímélő  technológiát
honosítsanak meg. 

Az öt önkormányzat közös tulajdonában álló szennyvíztelep technológiai fejlesztése, bővítése,
felújítása  pályázati  forrásból  a  derogációs  előírások  miatt  is  kötelezően  megvalósítandó
feladatunk.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

A helyi szabályozások ebben a gazdasági ciklusban kötelező módon felülvizsgálandók lesznek.
Ezt megelőzően, még a ciklus első évében egy utolsó, részleges korrekciókat hajtunk végre a
településrendezési eszközökön.

Az  önkormányzat  hivatali  épületének  felújítása,  korszerűsítése  időszerű,  ezt  pályázati
forrásból kívánjuk megvalósítani. A felújítás kivitelezése jelenleg tervezési szakaszban van, a
hivatal szigetelését, fűtés korszerűsítését, tetőcserét, ablakok cseréjét, csapadékvíz elvezetés
megoldását, festést, burkolást kívánunk megvalósítani. 

A  közvilágítás  korszerűsítésének  megvalósítása  szükséges,  melyet  ebben  a  ciklusban
szeretnénk megvalósítani. A tárgyalásokat az ügyben már megkezdtük. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő földutak hossza több mint 15 km. Ezeknek az utaknak az
állapota  összességében  szomorú  képet  mutat.  A  jó  közérzetet  biztosító  településkép
kialakításához a jó minőségű földutak létrehozására is szükség van. 
Jelenleg  folyamatban  van a  Béke  utca  egy  szakaszának felújítása,  melynek  munkálatai  a
tavalyi évben elkezdődtek, 2015. tavaszán folytatódnak.  

Nem  szabad  megfeledkezni  a  gyalogjárdák  és  terek  elkeserítő  állapotáról,  illetve  a
gyalogjárdák  hiányáról sem.  A  gazdasági  programciklus  elején  tervezzük  a  rossz
járdafelületek felújítását és az új járdafelületek, térburkolatok kialakítását.

A településképhez igen szorosan kapcsolódó terület a parkok, a zöldfelületek gondozottsága,
a  közterületi  műtárgyak  karbantartása.  Egy  vendégszerető  és  vendégmarasztaló  arcát
megmutatni  akaró  Csabdi  nem  létezhet  megfelelő  számú  és  minőségű pihenőhelyek,
pihenőpadok nélkül. A parkok, játszóterek, köztéri padok karbantartása és bővítése szintén az
Önkormányzatra  vár.  Megkezdtük  és  folytatjuk  közterületeink  virágosítását  is,  mert  olyan
területről van szó, amely közvetlenül befolyásolja nem csak az itt élők, hanem az idelátogatók
közérzetét is. 

TÁRSADALOM-SZERVEZŐDÉS

Csabdi lakossági és társadalmi önszerveződéseinek fenntartása és azok támogatása fontos
feladatunk.  Szükséges a már működő egyesületeink részére közösségi színterek biztosítása,
rendezvényekhez  anyagi  és  erkölcsi  támogatás  nyújtása  is.  Ehhez  Képviselő-testületünk
partner, és forrásaink függvényében az elkövetkezőkben is támogatjuk civil szervezeteinket.

Csabdi, 2015. március 18. 

Huszárovics Antal
   polgármester
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