
Melléklet a 20/2020. (VII. 2.) KT határozathaz 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2019-2024) 

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő 
rendelkezéseket tartalmazza: 
 
„42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

4. a gazdasági program, a […]; 
 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.” 
 
Kapcsolódási pontok az önkormányzat céljai és a megyei területfejlesztési elképzelések 
között 
 
 
A Heves Megyei Közgyűlés 40/2014. (VI. 27.) közgyűlési határozatával fogadta el „Heves Megye 
Területfejlesztési Programja” (továbbiakban: Területfejlesztési Program) című dokumentumot és 
felhatalmazta a Közgyűlés Elnökét, hogy a program jóváhagyását a területfejlesztés stratégiai 
tervezéséért felelős miniszternél.  
 
1. Átfogó célok azonossága 
- Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság: befektetések térségbe való vonzása, illetve a 
befektetés-ösztönzés erősítése szükséges. A foglalkoztatás és aktivitás növelése érdekében nagy 
hangsúlyt kell fektetni az álláskeresés ösztönzésére, vonzóvá kell tenni a munkát az inaktívak 
számára, illetve lehetőséget kell teremteni az újrakezdésre. 
- Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom: gyermekvállalás 
feltételeinek javítása az önkormányzati intézményrendszer (családi napközi, óvoda, iskola) 
fejlesztésével. Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése a környezeti nevelés, 
szemléletformálás, fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások, illetve a környezeti 
információkat biztosító rendszerek támogatásával és ehhez pályázati forrás biztosításával. 
- Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet: Törekedni kell 
történelmi emlékeink megőrzésére, bemutatására, eredeti vagy új funkcióval történő hasznosítására. 
Törekedni kell a zöldfelületek növelésére, folyamatos gondozására. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az 
épületenergetikai szempontok érvényesítésére, energiahatékonysági korszerűsítésekre. 
 
2. Specifikus célok azonossága 
- Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés: támogatni szükséges a magas hozzáadott értékkel 
rendelkező termékek kifejlesztését és gyártását, a helyi termékek piacra vitelének erősítését valamint a 
wellness és a turisztikai ágazat helyi élelmiszerszektorral való együttműködésének fokozását. 
- Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum: életminőségének 
javítása, helyi termékpályák kialakítása, a helyi közösségek erősítése, mezőgazdaság 
versenyképességnek növelését az önkormányzat is kiemelt célnak tekinti. 
- Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom: Gyöngyöstarján fontos 
célként jelöli meg az érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom 
fejlődésének elősegítését az identitástudat növelésével, a közösséghez tartozás érzésének erősítésével, az 
egészségmegőrzés fontosságának megértésével, az egészséges életmód elterjesztésével, a generációk 
tiszteletén alapuló egészséges családmodellek létrejöttével, a gyermekek vállalásának ösztönzésével, az 



odafigyelés, gondoskodás és segítségnyújtás elősegítéét a családon és a közösségeken belül, a társadalmi 
különbségek mérséklését, továbbá a lakosság biztonságérzetének növelését. 
 
A megyei területi célokhoz Gyöngyöstarján a Hatvan-Gyöngyös-Eger gazdasági tengelyhez 
kapcsolódással, a Mátra hegység által kínált adottságok (erdő, kastélyok, ásványok) kiaknázásával kíván 
csatlakozni. Fontosnak tartja az önkormányzat a mátrai borvidék helyi borászainak turisztikai 
termékkínálatban való részvételét. 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kiemelten egyetért a megyei önkormányzat alábbi stratégiai 
céljaival és fejlesztései során az alábbi intézkedéseket, beavatkozási pontokat helyezi előtérbe: 
2.1. Prioritás: A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet javításával  
 
2.1.1. intézkedés: Üzleti környezet javítása, a vállalkozások versenyképességének növelése 
 
2.1.1.4. beavatkozás: Iparterületek infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztése 

ipar telepítésére alkalmas terület kialakítása, illeszkedve a helyi környezeti, természeti, 
társadalmi viszonyokhoz 

2.1.1.5. beavatkozás: Piacra jutás segítése 
a külső tőkebefektetések ösztönzése, a hatékony településmarketing, a települési gazdasági célú 
beruházások ösztönzése illeszkedve a térségi célokhoz 

 
2.2. Prioritás: Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés 
 
2.2.1. Intézkedés: Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése  
 
2.2.1.1. beavatkozás: Szállás és szolgáltatásfejlesztés 

az átlagosan eltöltött vendégéjszakák számának növelésére, a húzó turisztikai ágazatok 
szolgáltatásaik színvonalának és minőségének javítására kell koncentrálni 

2.2.1.2. beavatkozás: Új innovatív megoldások és turisztikai attrakciók létrehozása a helyi gazdaság 
élénkítéséhez való fokozottabb hozzájárulás érdekében 

beavatkozás az önmagában is piacképes, nagyobb tömegek mozgatására is alkalmas, turisztikai 
vonzerővel bíró attrakciók bevezetésére koncentrál 

 
2.2.2. Intézkedés: Húzó turisztikai ágazatok minőség és kapacitásfejlesztése  
 
2.2.2.2. beavatkozás: Kulturális örökségre alapuló turizmus fejlesztés 

különösen fejleszthető területek a kulturális örökségre és értékekre épülő, rendezvényturizmus, 
történelmi turizmus, vallási turizmus 

2.2.2.4. beavatkozás Bor- és gasztronómia turizmus fejlesztése 
gasztronómiai adottságainak kiaknázását jelentősen segítheti a borturizmus, hiszen a bor és 
gasztronómia turizmus népszerűsége egyre növekszik 

2.2.2.5. beavatkozás Aktív turizmust szolgáló feltételrendszer kialakítása 
megfelelő mennyiségű kiépített kerékpárútra, illetve ezek egy hálózatba történő egyesítésére van 
szükség 

 
2.3. Prioritás: Versenyképes agrárium, helyi termék központú vidékfejlesztés 
 
2.3.2. Intézkedés: A helyi termékek versenyképességének növelése termékpálya modellek 
kialakításával 
 
2.3.2.1. beavatkozás: Rövid ellátási lánc (REL) kialakításának támogatása helyi piacok létrehozatalával 

A helyi termékek árusításához helyi kiskereskedelmi piacok és helyi kisboltok létrehozatalára van 
szükség, melyek hozzájárulhatnak a helyi termelők által előállított, a tömegcikkeknél 
egészségesebb és jobb minőségű élelmiszerek elterjedéséhez. 

 
2.4. Prioritás: Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése  
 
2.4.1. intézkedés: A munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése 
 
2.4.1.2. beavatkozás: Óvodai szolgáltatások helyben vagy lakóhelyhez közeli biztosítása 



Ezen beavatkozás keretében a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás miatt 2014-től esetlegesen fellépő 
férőhelyhiány miatti óvodai kapacitásbővítés biztosítása illetve az óvodai ellátások 
infrastrukturális fejlesztése (meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, indokolt esetben új 
építése) és eszközbeszerzésével. 

2.4.1.3. beavatkozás: Családi napközik fejlesztése 
Cél a családi napközi elérhetővé tétele,  a családi napközikben dolgozók szakmai kompetenciáinak 
fejlesztése, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és 
már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével (meglévő épületek felújítása, korszerűsítése) 
és eszközbeszerzésével. 

 
2.4.2. intézkedés: Egészséges társadalom kialakítása 
 
2.4.2.1. beavatkozás: A lakosság felvilágosítását szolgáló programok 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészségtudatos magatartás megalapozására. Növelni 
szükséges a tanulók egészséggel kapcsolatos tájékozottsági ismeret és készség szintjét. Ezen 
beavatkozás keretében valósulhatnak meg a lakosság közeli (pl. mobil szűrőbuszokkal 
megvalósuló) szűrési programok, a komplex egészségnevelési, felvilágosító programok, az 
egészséges életmód elemeinek terjesztése az egészségmegőrzés és a prevenció érdekében. 

2.4.2.2. beavatkozás: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
A beavatkozás a "társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem" tematikus 
célkitűzések érvényesülése érdekében a megyében található egészségügyi alapellátórendszer 
(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátást és a védőnői hálózat) és 
önkormányzati járóbeteg ellátás intézményei szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek 
korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza a Semmelweis Terv 
iránymutatásaival összhangban. 

2.4.2.4. beavatkozás: Az egészségügyi intézmények műszerezettségi, informatikai fejlesztése 
Az önkormányzat támogatja a településen működő egészségügyi szolgáltatók fejlestési 
elképzeléseit. 

2.4.2.5. beavatkozás: Idősek életét támogató ellátások és szolgáltatások bővítése, minőségének javítása 
A beavatkozás lehetőséget nyújt arra, hogy az egyedül élő idősek számának növekedésével az 
idősek nappali ellátását biztosítsa illetve a beteg vagy idős családtag ápolásának-gondozásának 
vállalása illetve az egészséges, aktív idősödést támogató programok megvalósítása és fejlesztése (a 
kulturális és egyéb közösségi tevékenységek igénybevételének támogatása, a már működő 
alkotókörök és egyéb közösségi tevékenységek továbbfejlesztése, az idősödő és idős emberek 
számára, a környezetés természetvédelmi tevékenységekbe való bekapcsolódás elősegítése saját 
lakóhelyén és azon kívül is) megvalósulhasson. 

2.4.2.6. beavatkozás: A szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 

A hátrányos helyzetű személyeket minél szélesebb körben be kell vonni a településeknek 
kötelezően ellátandó feladatok igénybe vételére (étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki 
szolgálat, családsegítés, idősek nappali ellátása). A beavatkozáson belül támogathatóak a 
funkciójukat vesztett épületek szociális célú hasznosítása, a lakosság szociális alapellátáshoz 
illetve szociális szakellátásához való hozzáférésének elősegítése, a közintézmények 
akadálymentesítése, az önkormányzatoknál esélyegyenlőségi munkatárs, illetve szociális 
munkások alkalmazása illetve a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek folyamatos képzése, 
valamint az intézményen belüli belső továbbképzések figyelemmel kísérése. 

 
2.4.3. intézkedés: A társadalmi befogadás erősítése a foglalkoztathatóvá válás elősegítésével  
 
2.4.3.7. beavatkozás: közfoglalkoztatás támogató rendszer létrehozása 

A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló 
álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. A közfoglalkoztatás célja, hogy a közfoglalkoztatott 
sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. Az értelmes, szervezett, 
ellenőrzött munkavégzés érdekében ugyanakkor szükséges a munkaszervezők/közfoglalkoztatás-
szervezők alkalmazása és kiemelt költségének támogatása, hiszen problémaként jelentkezik, hogy 
a foglalkoztatottak nagy része képzetlen, ezért munkavégzésük fokozott irányítást igényel, kevés 
azonban az irányításra alkalmas foglalkoztatott. Jelentős adminisztratív terhet jelent továbbá az 
önkormányzatok számára a jogosultság megállapítása, a foglalkoztatási szerződések megkötése, 
valamint a rendszeres bérszámfejtés. 

 
2.4.4. intézkedés: A sport, a mozgás, mint az egészséges élet nélkülözhetetlen alappillére  



 
2.4.4.3. beavatkozás: Sportlétesítmények korszerűsítése, tornaterem építése, diáksport versenyek 
rendezése és közösségi szabadidős programok támogatása 

Cél a sportpályák felújítása, fogadóépület építése felújítása közösségi tér kialakításával és 
kapcsolódó kisléptékű infrastrukturális fejlesztések 

 
2.4.5. intézkedés: Korszerű gyakorlati tudás biztosítása, valamint a kultúra szerepének növelése a 
térségi identitás erősítésében  
 
2.4.5.1. beavatkozás: Általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények és tornatermeik 
infrastrukturális fejlesztése, eszközigényeik fejlesztése 
 A mindennapi testnevelés feltételeinek biztosítására elérendő cél tornaterem építése. 
 
2.5. Prioritás: Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése  
 
2.5.1. intézkedés: Az elérhetőség feltételeinek javítása  
 
2.5.1.1. beavatkozás: Közúthálózat-fejlesztés 

Kiemelt cél az önkormányzat tulajdonában álló kül és belterületi utak fejlesztése, korszerűsítése, 
autóbuszmegállók kiépítése 

2.5.1.4. beavatkozás: Kerékpárút hálózat fejlesztése 
Csatlakozás a megépíteni kívánt mátrai kerékpárúthoz 

 
2.5.2. intézkedés: Stratégiai erőforrások megóvása, természet- és környezetvédelem  
 
2.5.2.2. beavatkozás: Ár- és belvízvédelem 

Az önkormányzat tulajdonában és / vagy kezelésében lévő vízfolyások korszerűsítése, 
záportározók felújítása, csapadékvíz elvezetés komplex kezelése 

2.5.2.7. beavatkozás: Környezeti tudatosság ösztönzése 
környezeti szemléletformálás, szelektív hulladékgyűjtés lakossági támogatását elősegítő 
programok megvalósítása 

 
2.5.3. intézkedés: Fenntartható település- és térszerkezet 
 
2.5.3.1. beavatkozás: Az önkormányzati közszolgálatást nyújtó intézmények fejlesztései 
2.5.3.2. beavatkozás: Az épített környezet fejlesztése a vonzó települési arculat megteremtése érdekében 
(A vidéki természeti- és kulturális örökség védelmének támogatása) 

Cél valamennyi közintézmény energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése 
2.5.3.3. beavatkozás: A közösségi terek fejlesztése az életminőség javítása céljából 

közterületek, lépcsősorok, parkok; játszóterek; piacterek; kegyeleti helyek; közösségi helyek: 
művelődési ház, könyvtár, térburkolatok, közvilágítás; közlekedésbiztonság, kisléptékű 
közlekedési fejlesztései, civil szerveződések, hagyományőrző csoportok népességmegtartó 
erejének támogatása 

2.5.3.4.beavatkozás: Települési infrastruktúra fejlesztések a közbiztonság javítása érdekében 
 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, együttműködés a rendőrséggel és a polgárőrséggel 
2.5.3.5. beavatkozás: Leszakadó településrészek komplex fizikai és társadalmi megújítása 

Infrastruktúrafejlesztés - közvilágítás, ivóvízhálózat kiépítésének támogatása az eddig nem 
ellátott területeken, utcákban 

2.5.3.6. beavatkozás: A helyi identitás megerősítése és közösségformálás, 
közösségformálást erősítő akciók, programok, szemléletformáló kampányok megvalósítása 
együttműködve helyi civil szervezetekkel 

 
2.5.4. intézkedés: Infokommunikációs fejlesztések  
 
2.5.4.2. beavatkozás: Közszféra informatikai fejlesztése; elektronikus közszolgáltatások elérhetővé 
tétele, megismertetése 

az önkormányzat és a hivatal informatikai felkészítése az e-közigazgatás kihívásaira és 
előírásaira, információbiztonsági szakember megbízása 

2.5.4.3. beavatkozás: Az információs társadalom kiépítéséhez szükséges hálózatok fejlesztése 
2.5.4.4. beavatkozás: Digitális írástudatlanság felszámolása, IT technológiák használatának ösztönzése 

Közösségi programok szervezése a digitális írástudatlanság csökkentése érdekében 



 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának céljai 
 
Polgármesteri hivatal. 

- Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi közös hivatal működik 2013 márciusa óta. A hatályos törvény 
alapján 2025-ig továbbra is közös hivatal marad. 

- Célunk az ügyfélközpontú ügyintézés és a jó kommunikáció a lakosság és az önkormányzat 
között. A szakképzett hivatali apparátus kialakítása, naprakész ismereteinek biztosítása. 
Munkavégzéshez szükséges elektronikai háttér biztosítása, újítása elengedhetetlen az 
elkövetkező időszakban. 

Képviselő-testületi munka. 
- A képviselő-testület szerepvállalásának erősítése a lakosság és a helyi közösségeknek a települést 

érintő önkormányzati döntésekben való részvétele érdekében, a bizottsági munka 
hatékonyságának javítása. A helyi civilszervezeteknek az önkormányzati döntés előkészítő 
folyamatba való fokozottabb bevonása. 

Település üzemeltetés. 
- Az önkormányzati bel és külterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása.  
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok. (zöldterületek gondozása, fák szükséges 

gallyazása, ravatalozó karbantartása.) 
-  A község belterületein zöldterületek karbantartása, virágosítás. 

Egészségügyi ellátások. 
- A színvonalas egészségügyi ellátáshoz szükséges önkormányzati segítség megadása és a 

szűrőprogramok támogatása. 
Szociális feladatok. 

- Alapellátások színvonalas, hatékony és takarékos működtetése, a nyugdíjasok szabadidő 
eltöltési lehetőségeinek bővítése. 

- A munkanélküliség csökkentése érdekében a foglalkoztatás bővítése, közfoglalkoztatási 
lehetőségek kiterjesztésével. 

- Otthonteremtési támogatás nyújtása 
- Szociális földprogram szervezése 
- Az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális támogatások nyújtása 

Köznevelési feladatok 
- Az óvodai nevelés, mint önkormányzatnál maradt köznevelési feladat megszervezése, helyi 

neveléspolitika kialakítása az intézményvezetők és a szülők bevonásával. 
- Óvodai infrastruktúra fejlesztés 
- Az önkormányzat működtetési kötelezettsége alá eső oktatási épületek karbantartása. 
- Tehetséges fiatalok támogatása 

Sportfeladatok 
- Helyi sportklub, sportszervezetek működésének támogatása 
- Infrastruktúra fejlesztése.  

Kulturális, közművelődési feladatok. 
- A helyi könyvtár állományának bővítése, a nyitvatartás helyi igényekhez való igazítása, 

szolgáltatás fejlesztése a látogatók számának növelése érdekében. 
- Közösségi tér biztosítása 
- Helyi rendezvények szervezése, helyi értékek hagyományok bemutatása. 
- Írott és elektronikus sajtón keresztül biztosítani a nyilvánosságot, tájékoztatás, információs 

felületek biztosítása a lakosság részére. (helyi újság, honlap.) 
Környezetvédelem 

- Önkormányzati intézmények energia ellátásának fejlesztése, megújuló energia hasznosításával. 
- Parkosítás fásítás, zöldterületek növelése gondozása. 
- Illegális szemétlerakók felszámolása. 
- Ivóvíz és szennyvíz kezelés, minőségjavítás. 

Vagyongazdálkodás 
- Meglévő vagyon őrzése, gyarapítása. 
- A vagyon hasznosítása, bérbeadása. 
- Vagyonfelélés elkerülése. 

Idegenforgalom 
- A település arculatának, küllemének javítása, a turisztikai vonzerő megteremtése, fokozása. 
- Helyi szokások, hagyományok felelevenítése, megtartása, helyi értékek megőrzése 
- Testvérkapcsolatok ápolása bővítése 



  
Gyöngyöstarján a Mátra déli lábánál fekvő település, ahol jellemzően a mezőgazdaság és a borászat adja 
a lakosság nagy részének a megélhetését. Ipar, a település adottságainál fogva minimális. Ennek további 
fejlesztése természetesen lehet cél, de a realitások a mezőgazdasági termékek feldolgozását teszik 
kézenfekvővé. Ez saját erőből nem megvalósítható, inkább a vállalkozók ösztönzése a cél, akár saját 
terület felajánlásával is.  Önkormányzatunk mezőgazdasági területe 40 hektár legelő. Ennek 
hasznosítását bérbeadással, vagy felvállalva az állattartás minden kockázatát lehet bővíteni. Kisebb 
táblában, konyhakert szerüen termeljük meg a konyhánk számára a burgonyát, zöldségeket. Szeretném 
jelezni, hogy ezen célok elérését csak megfelelő számú és alkalmas dolgozókkal lehet biztosítani.  
 
Cél: Adott gazdasági tevékenység eredményei helyben hasznosuljanak, akár mint 
megvásárolható termék, elérhető szolgáltatás, vagy mint munkahely és jövedelem. Helyi 
érdekű gazdaságfejlesztés legyen.  
 
 

 


