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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a kimondja, hogy a 

képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. 

A fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A 

gazdasági program, fejlesztési terv 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. A gazdasági program, fejlesztési terv — a megyei területfejlesztési 

elképzelésekkel összhangban- tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 

színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti 

a ‚lakosai életkörülményeinek javítását, a település és intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott 

működését, fejlesztését, az ide látogató vendégek elégedettségét, az idegenforgalom fejlesztését, és mindezek 

érdekében a gazdasági lehetőségek feltárását, a területfejlesztési és az Európai Unió forrásainak hatékony 

kihasználását. 

A Program a 2015-2019 évekre - választási ciklusra - szól, meghatározza a döntések irányát, fontos szerepet 

játszik az anyagi lehetőségek - különösen a pályázatok — kihasználása. 

Miután kistérségünk és a településen élők jövőjét, jólétét számos a helyi döntéshozók akaratán kívülálló tényező is 

befolyásolja, a gazdasági program azokra az elemekre koncentrál, amelyekre az önkormányzat hatással 

van, célja az, a község lakói életkörülményeinek, környezetének javítása, szinten tartása, az intézmények 

kiegyensúlyozott működtetése és fejlesztése, a község fejlődésének elősegítése. A fejlődéssel, a változó külső 

körülményekkel párhuzamosan új önkormányzati és lakossági igények, elképzelések jelennek meg, 

melyeknek a programirányokhoz történő illeszkedését mindenképpen folyamatosan vizsgálni szükséges. 

 

 

I. fejezet  

II. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 

III.  
Településfejlesztési, településrendezés, az épített és természeti környezetvédelem 

 

Környezetvédelem 

 

Ebben a témában a településünket érintően 4 területet kell megemlítenünk: 

- ivóvízminőség javítás -  

- csapadékvíz elvezetés  

- hulladékgazdálkodás 

- természetvédelem- 

 

Ivóvízminőség javítás: A képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti a település egészséges ivóvíz 

ellátásának biztosítását. Az ivóvíz szolgáltatás a TRV. Zrt. üzemeltetésében, kezelésében van. A Jászsági 

ivóvízminőség-javító Társulás által nyert pályázat keretében jelenleg folyik a településen a kivitelezés, mely 

főként a technológia és a vízmű felújítására vonatkozik. további cél, a csőhálózat jelenlegi pályázat keretében 

történő %-os cseréjétől jóval magasabb %-os arányban történő cseréje korszerű csövekre a KEOP következő 

ütemében, pályázati forrásból. 

Csapadékvíz elvezetés:  

A településen a belvízelvezető- szikkasztó rendszer megfelelően kiépített. Vannak még olyan kisebb területek, 

ahol jelenleg még megoldott ez a probléma. Ezeket szükséges még a következő időszakban kiépíteni. A 



 

jelenlegi rendszer rendszeres karbantartást igényel. Az árkok, átereszek tisztántartása nem csak 

önkormányzati, de lakossági feladat is! 

Hulladékgazdálkodás:  

Kiemelten kell foglalkozni a település tisztaságával, mert nem csak a településen belül, de az erdők, az utak 

mellett is megnőtt az illegális szemétlerakások száma. Továbbra is minden évben szervezni kell a lakosság 

összefogásával hulladékgyűjtési napot.  

Természetvédelem:  

Különleges adottság, hogy rendelkezünk egy helyi természetvédelmi területtel, melynek  

megóvása mindannyiunk kiemelt feladata.  Tudatosítani kell az itt élő emberekben, hogy a terület 

településünk számára természeti kincs", amelyben rendkívüli lehetőségek rejlenek. Óvnunk kell az 

illegális fakitermelőktől és szemételhelyezőktől. Biztosítanunk kell, hogy a természetvédelmi terület alkalmas 

legyen turisztikai terveink megvalósítására. Szükséges hulladékgyűjtő edények kihelyezése. Az 

önkormányzat a gazdasági program időszakában a település virágosítására, fásítására törekszik.  

Településfejlesztés, útfenntartás, közvilágítás:  

Az előzőekben leírtak is részét képezik a településfejlesztésnek, mégis ebben a részben kiemelten kell 

foglalkozni az alábbi feladatokkal: 

- helyi közutak 

- egyéb utak 

- közterületek, parkok fenntartása 

- járdák 

- közvilágítás 

 

Helyi közutak,:Járdák:  

 

Önkormányzatunk belterületén szilárd burkolatú utak százalékos aránya majdnem 100 %.. Az évekkel ezelőtt 

elkészült aszfalt burkolattal ellátott utak állapota jó. Célkitűzés A Köves út felújításának befejezése, 

lehetőség szerint pályázati forrás igénybevételével. A járdák állapota szintén megfelelő. Pályázati 

lehetőségek igénybevételével a járdák felújítására kell törekedni. Említeni kell a külterületi utakat, 

melyeknek a karbantartása a földtulajdonosok, használók, valamint a vadászati jog ellenértékeként Jászapáti 

2000 Mg Zrt. által végzett útkarbantartással oldhatók meg. 

Közterülete, parkok fenntartása:  

A parkok rendezés, tisztán tartása, fák ültetése szintén feladat az önkormányzatnak. A lakosság figyelmét 

folyamatosan fel kell hívni az ingatlanok előtti utcarész rendbetételére és, ha szükséges élni kell a bírság 

kiszabásával. Más közterületek rendben tartása is önkormányzati feladat.. 

Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek 

érdekében a következő feladatokat határozza meg: 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. 

- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról. 

- Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. 

A helyi tűzvédelem  

Az önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében 

- támogatja a helyi önkéntes tűzoltó egyesületet. 

Közvilágítás:A jelenlegi közvilágítási lámpatestek  2005-ben kerültek felújításra., energiatakarékos izzók 

kerültek felszerelésre. A további célkitűzés megfelelő pályázati lehetőség, vagy kedvező konstrukció esetén 

modern, LED-es izzókra cserélése. 

 



 

Urnakert: 

Jászivány Községi Önkormányzat a kötelező közszolgáltatási feladatot Jászapáti temetőt fenntartó Római 

Katolikus Egyházzal kötött megállapodás keretében látja el.  A képviselő-testület az Egri Érsek hozzájárulása 

alapján a helyi parókia udvarán urnakertet kíván kialakítani. 

 

 

II. fejezet  
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK, KÖZELLÁTÁS, KÖZÉLET 

egészségügyi ellátás, szociális ellátás, közművelődés, közbiztonság 

Óvodai nevelés 

Az önkormányzati feladat ellátását társulás keretében, az Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás keretében, 

Jászszentandrás község önkormányzatával közösen látja el az önkormányzat. 

Óvoda:  

A helyi gyerekek a Jászszentandrási Gyermekvilág óvodában kapnak napközbeni ellátást. Ehhez 

azonban a körülményeket úgy kell alakítani, hogy az megfeleljen a szülők elvárásainak, mert csak ebben az 

esetben választják ezt az intézményt gyermekeik elhelyezésére. 

Hosszú távú célkitűzése az önkormányzatnak, hogy amennyiben eléri a gyermeklétszám az óvoda nyitáshoz 

szükséges minimum létszámot, újra üzemeltetné az óvodát helyben a gyerekek részére.  

Iskola: 
A hatályos jogszabályok értelmében ki került az alapfokú oktatás ellátása az önkormányzat feladatából. 

Továbbiakban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) látja el. A KLIK az ország 

oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal. Központilag alapítására 2012. 

szeptember 1-jén került sor. A KLIK Jászapáti Tankerületéhez került a Kunráth Sándor Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola, mely a kijelölt iskola a Jásziványi tanulók részére. 

Egészségügyi ellátás:  

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület a 

gazdasági program időtartama alatt biztosítja a háziorvosi ellátást a jelenlegi rendszer szerint. 

Háziorvosunk a Svájci program keretében jelentős hangsúlyt fektet a prevencióra, mely nagyban 

hozzájárul a lakosság egészségmegőrzéséhez.  

Szociális ellátás:  

Településünkön szakképzett falugondnok biztosítja, az arra rászoruló lakosok napi ellátását. Községünkben 

működik a gyermekjóléti szolgálat. Önkormányzatunk továbbra is fontos feladatnak tartja, hogy az arra 

rászorulók segítséget kapjanak! A szociális rendeletben is folyamatosan nagy figyelmet fordítunk a 

rászorulók támogatására. Fontos feladat e területen, hogy a falugondnoki szolgálat autóját új, modern gépjárműre 

cseréljük pályázati forrásból.  

Közigazgatás:  

A köztisztviselői teljesítmény-követelmény rendszer megfogalmazza, hogy a hivatali munka csak akkor 

hatékony, ha minden köztisztviselő úgy végzi a munkáját, hogy az önkormányzat szándékaival a kitűzött 

közigazgatási, gazdasági céljaival összhangban legyen. Fontos cél a hatékony, gyors, szakszerű ügyintézés, az 

ügyfél törvényes, pontos tájékoztatása, valamint felelősségteljes munkavégzés. 

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal valamint 

Jásziványi Kirendeltsége látja el. 



 

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 

- elhasználódott számítógépek folyamatos cseréje, 

- iroda-berendezések pótlása, 

- a tárgyaló terem berendezéseinek pótlása. 

Keresi az önkormányzat annak a lehetőségét, hogy az önkormányzati hivatal épületének bővítését és 

szigetelését pályázati támogatással megvalósítsa. 

Gyermek és ifjúságvédelem 

Az önkormányzat gyermek és ifjúságvédelmi feladatai a közeljövőben várhatóan tovább nőnek, 

melynek tárgyi és személyi feltételeit folyamatosan biztosítani és fejleszteni szükséges. 

Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: 

 - gyermekjóléti szolgálat, melyet szerződés alapján a védőnő lát el.  

 
Sport:  

Az önkormányzat pályázati forrásból kondi termet alakított ki a lakosság igényeit figyelembe véve. 

A parkban rendelkezésre álló kispályás focipálya mellett az önkormányzat az óvoda udvarán szeretne 

kialakítani egy szabadidős udvart különböző sportolási lehetőségek céljából.  

Közművelődés:  

Bármennyire nehéz ma egy önkormányzat helyzete, ehhez a feladathoz mindenkor biztosítani kell az alapvető 

működés feltételeit. Ez az ágazat erősíti a közösséget, ápolja hagyományainkat, kikapcsolódási 

lehetőséget teremt, fejleszti kulturális tudatunkat és teret ad a civil szerveződéseknek. A művelődési ház, 

könyvtár ma már sokrétű feladatot lát el és biztosítja több számítógép használatával a művelődés, a 

szórakozás, a hagyományápolás lehetőségét minden korosztálynak. A Jásziványért Közhasznú Egyesület és 

a helyi önkormányzat a település nagyságához viszonyt rendkívül sok és színes rendezvényt szervez a 

lakosság részére. A Művelődési Ház alkalmas a feladat ellátására. A helyiségek korszerűsítésére kerül sor és 

az akadálymentesítésre került sor.  Az önkormányzat néptánc, idegen nyelv oktatás bevezetését tervezi lakossági 

igény szerint.  

 
Közbiztonság:  

A felsorolt terveink megvalósítását, a napi életünket befolyásolhatja, hogy milyen minőségű falunkban a 

közbiztonság. A lakosság megelégedését tapasztalva elmondhatjuk, hogy településünkön rend és 

nyugalom van, és azt kívánjuk, hogy ez a szint ne romoljon. Közbiztonságunk javításához nagymértékben 

hozzájárul a falunkban a SZEM mozgalom. 

 

 

 

III. fejezet  

ÉLETMÓD, JÖVŐKÉP  

 

Foglalkoztatás, munkahelyteremtés, turizmus, mezőgazdaság 

Foglalkoztatás, munkahelyteremtés.  

Fontos, hogy jó kapcsolat épüljön ki a helyi vállalkozókkal, hiszen jelenlétük biztosítja a megélhetéshez 

elengedhetetlen anyagi forrásokat. Az önkormányzat vállalkozó-barát politikát kíván megvalósítani, ennek 

érdekében szervező munkájával közreműködik további új munkahelyek megteremtésében, támogatja a 

vállalkozók ilyen irányú kezdeményezését. Terület biztosításával továbbra is segíteni kell az új 

munkahelyek letelepedését. Továbbképzések, tanfolyamok szervezésével lehetőséget kell biztosítani azoknak 



is, akik nem tudják felmérni lehetőségeiket, végzettségüknél fogva nem tudnak elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon. 

Turizmusfejlesztés, idegenforgalom lehetőségei 

Ki kell használni az adottságokat és sürgősen el kell kezdeni a településen a turizmus fejlesztését. A 

Jásziványért Közhasznú Egyesület és a helyi önkormányzat a település nagyságához viszonyt rendkívül sok 

és színes rendezvényt szervez, mely reményein szerint idevonzza a turistákat.  

Kialakítottunk Fazekas házat, Tájházat és a további idegenforgalmi látnivalóként tervezi az 

önkormányzat skanzen, kovácsmúzeum kialakítását.  

A régi óvoda épületének átalakítását követően az épület alkalmas turisták elszállásolására, turisztikai 

rendezvények tartására.  

Közfoglalkoztatás 

Önkormányzatunk továbbra is élni kíván a Belügyminisztérium által elindított Start-munkával. Így ezzel 15-20 

főt tudunk foglalkoztatni, akik állattenyésztéssel (racka, sertés, csibe), illetve növénytermesztéssel 

(fűszerpaprika, kukorica) foglalkoznak. A közfoglalkoztatottak segítenek így a turizmusfejlesztésben 

(fazekasság), parkgondozásban, parlagfű-mentesítésben és a téli csúszásmentesítésben.  

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

 

Az önkormányzat gazdasági célkitűzéseinek érdekében a lakosságot továbbra is be kívánja  

vonni. A jövőben is azzal kell számolni, hogy a központi költségvetésből az önkormányzatok  

számára a kötelező feladatellátáshoz nyújtott normatívtámogatások összege a működési kiadások 

fedezésén túlmenően fejlesztésekre nem ad lehetőséget. A célkitűzések elérése érdekében az 

önkormányzatnak törekednie kell a saját bevételek növelésére, sőt felhalmozási célú bevételi források 

felkutatására. Az önkormányzat gazdasági programjába felvett célkitűzéseinek megvalósulásához minden 

lehetséges esetben pályázati támogatást indokolt igénybe venni. Ebből következően a célkitűzések 

megvalósulása nagymértékben függ a központi pályázati támogatások alakulásától. Az önkormányzat a 

gazdasági program időszakában a következő beruházásokat, felújításokat tervezi: 

 

- Falusi turizmus fejlesztése, 

- Skanzen, kovácsműhely kialakítása 
- Urnakert kialakítás 
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítés  

 

 

 

Jászivány, 2015 04.02. 
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