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BEVEZETŐ
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a kimondja,
hogy „a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi Önkormányzat felelős”. A gazdasági
program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy az azt meghaladó időszakra
szól. A gazdasági program, fejlesztési terv meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és
feladatokat, amelyek az Önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az Önkormányzat
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program
célja a település sajátosságait, lehetőségeit figyelembe véve a közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzelések megfogalmazása. A képviselőtestület elsődleges feladatának tekinti a település és intézményeinek zavartalan,
kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését és lakosai életkörülményeinek javítását. Mindezek
megvalósítása érdekében szükség van a gazdasági lehetőségek feltárására, illetve az Európai
Unió forrásainak hatékony kihasználására.
SZADA ÁLTALÁNOS HELYZETE
Szada nagyközség Pest megyében, Budapesttől 30 km-re található. Lakóinak száma a 2019-es
statisztikai adatok szerint 5627 fő (becslések szerint az állandó lakosok száma mostanra elérheti
a 6000 főt). Az utóbbi években nagymértékű bevándorlás jellemezte a települést. Budapest
könnyű megközelíthetősége és a környék kedvező infrastrukturális ellátottsága vonzó lakhellyé
tette Szadát elsősorban az aktív, akár napi szinte Budapestre ingázó családok körében. A
nagyközség ezzel egy sűrűn lakott és nagy közúti forgalmat lebonyolító agglomerációs település
lett. A hirtelen megugrott lakosságszám miatt a mindenkori Önkormányzat kihívása, hogy
továbbfejlessze a gyermekellátó, szociális és az egészségügyi intézményeket, illetve megfelelő
számú férőhelyet biztosítson a bölcsődékben és az óvodákban, fenntartva a magas szakmai
színvonalat, illetve az iskolai feladatellátás tekintetében teljes mértékben segítse, támogassa az
állami fenntartót.
Szada állandó lakossága
Férfi
Nő
2019 2729
2898
2018 2640
2773
2017 2546
2684
2016 2472
2598
2015 2440
2545
2014 2366
2483
2013 2314
2422
2012 2284
2380
2011 2251
2369
2010 2182
2327
2009 2146
2265
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Együtt
5627
5413
5230
5070
4985
4849
4736
4664
4620
4509
4411

Az itt élők hűségesen ápolják az őseik hagyatékaként rájuk bízott népi kultúrát, de nyitottak a
modern művészetek felé is, így családosok, egyedülállók és az idősek is igénylik a szabadidő
tartalmas eltöltésének lehetőségét, legyen szó hagyományőrzésről vagy magas kultúráról, aktív
kikapcsolódásról vagy a nyugodt pihenés lehetőségéről.
A XIX. századból származó elnevezés: „Gyümölcstermő szent Szada” utal arra, hogy egykoron a
gyümölcstermesztésnek itt nagy hagyománya volt. Ennek nyomait (elsősorban az őslakosok
körében) még mindig tapasztalhatjuk, amikor a Dózsa György úton végig autózunk és a házak
elé kipakolt terményekből vásárolhatunk, vagy a Székely Bertalan utca végén a „kis Bosnyákon”
cseresznyét, barackot válogathatunk.
A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETE
Szada a Gödöllői-dombság tövében fekszik, melynek legmagasabb pontja a Margita (344 m).
Természeti értékei közé sorolható a Varga-út, mely vélhetően Szada legrégebbi „utcája”,
története a 16. századig nyúlik vissza. Természetes ösvény, mely a központot köti össze a
Várdombbal. A település egyes pontjain még álló, ma is gyümölcsöt hozó fák és az elhagyott,
utolsó szőlősök a Szőlőhegyen Szada nagy gyümölcs- és szőlőtermesztő múltjára emlékeztetnek
minket. A település legemblematikusabb fája, a Székely-kertben álló eperfa, melyet a népnyelv
szerint maga a festő, Székely Bertalan ültetett. Szada Gödöllő felé eső határában található a
Sződ-Rákos forrásvidéke. Olyan országos jelentőségű Natura 2000-es védett területek
találhatók itt, mint a Bitang TT és az Ivacsok TT.
ÚJ UTAKON - A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAPVETŐ CÉLJAI
A 2019. október 13-án megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a
település működőképességét, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
magas színvonalon történő ellátását, az intézmények zavartalan működését. Alapvető
célkitűzés, hogy sikeresen valósítsa meg a már elindított és betervezett beruházásokat,
valamint mindezek mellett egy élhető, emberléptékű, egészségesen fejlődő pályára állítsa a
nagyközséget. A Képviselő-testület elkötelezett egy klímabarát, a természettel harmóniában
lévő épített és természetes környezet kialakítása iránt, mely téren nagyban nyitott a civilek
szaktudása és megvalósítási javaslatai felé.
Szada hosszú távú alapcélja a magas színvonalú helyben élés (magas színvonalú helyi
intézményhálózat, mérsékelt ingázási kényszer, széles skálájú kulturális és rekreációs
lehetőségek) biztosítása, amelyet a hagyományok, a természeti és épített örökségi értékek
megőrzésével és a nagyközség gazdasági potenciáljának további erősítésével fenntartható és
értéknövelő módon kell megalapozni.
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JÖVŐKÉP – SZADA HELYZETE 2034-BEN
A település jövőképe hosszú távra, 2034-ig határozza meg a nagyközség fejlődésének irányát,
azt, hogy milyen településsé szeretne válni, és milyen célok irányába mozgósítsa a mindig
korlátos erőforrásait.
Szada kedvező táji-, természeti-, épített környezeti, valamint kulturális-, művészeti-, szellemi
értékei, jelentős gazdasági területei (Ipari Parkja és kereskedelmi központjai), Gödöllő város és
Budapest közelségének köszönhetően prosperál. A környező települések magas szintű ellátási
rendszerének igénybevételével, a saját, jó minőségű alapellátást biztosító
intézményhálózatának továbbépítésével, a helyben foglalkoztatás lehetőségeinek növelésével
2035-ben Szada magas presztízsű, otthonos, hagyományokat is megőrző falusias és minden
értelemben zöld, az igényeknek megfelelő kertvárosias jellegű, 7000-8000 fős település. A
fejlesztések mindig a növekedés mértékével arányosan és a meglévő értékek megőrzésével
valósulnak meg.
Szada jövőképét az adottságai, azaz a településhálóban elfoglalt helye, a szép táji és épített
környezet, a természeti-, kulturális-, művészeti-, és szellemi értékei, hagyományai, gazdasági
szempontból a jól megközelíthető gazdasági területei és az idetelepült erős vállalkozások
alapozzák meg.
A település jövőképének hangsúlyos eleme a családbarát, fiatalos korösszetételű, népességét
reprodukáló és a fiatalokat megtartó, képzett, egészséges és együttműködő társadalom. Ehhez
a települési környezet magas színvonala és a szabadidős lehetőségek (kultúra, művészetalkotás, önképzés, sport- és rekreáció) köre bővül.
A jövőkép a népesség visszafogott ütemű növekedését feltételezi, a koncepció időtávlatában
Szada legfeljebb 8000 fős településsé fejlődik, ahol a fejlesztések mindig a növekedés
mértékével arányosan és a meglévő értékek megőrzésével valósulnak meg.
A település partnerségre törekedve használja ki a szomszédos települések, Gödöllő, valamint
Veresegyház és Mogyoród közelségéből származó előnyöket. A település „tranzit” jellegéből
fakadó hátrányokat mérsékli és a könnyű elérhetőséget, Budapest közelségét, valamint az
átmenő forgalmat a maga javára fordítja.
A gazdaságfejlesztés fontos feladata a település pénzügyi egyensúlyának megőrzése,
ugyanakkor lényeges a helyi lakosság képzettségéhez igazodó munkahelyteremtés és az
önfoglalkoztatás támogatása, elsősorban az ingázási kényszer csökkentése érdekében. Szadán
csak olyan vállalkozás működhet, amely nem terheli a környezetet zavaró mértékben.
A településközpontban 2034-re az átmenő forgalomnak csökkennie kell. A tervezett országos
elkerülő út megvalósulásáig a település a belső erőforrásokat és lehetőségeket kihasználva
fejleszti a közlekedési hálózatát, amelynek prioritása a településközpont tehermentesítése,
valamint a kerékpáros hálózat jelentős fejlesztése, a környezetbarát közlekedési alternatívák
támogatása.
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A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS IRÁNYAI

Szada, ahol élni jó!
A cél, hogy a Szadán lakók jól érezzék
magukat a lakóhelyükön, érezzék azt,
hogy Szadán élni kiváltság, legyenek
büszkék arra, hogy szadaiak! Ennek
megfelelően a település vezetősége a
község fejlesztése kapcsán három
alapelvet határozott meg.
EGYÜTTMŰKÖDŐ
PARTNERSÉG:
amelyben
az
Önkormányzat
kezdeményezően,
aktívan,
a
fejlesztésekben
érdekeltekkel
(civilekkel, befektetőkkel, állammal,
más
Önkormányzatokkal)
együttműködve fejleszti a települést. Támogatja a fejlesztésben érdekelt szereplők közötti
együttműködéseket.
FENNTARTHATÓSÁG: a tervezés során maximálisan figyelembe kell venni a társadalmi-,
környezeti- és pénzügyi fenntarthatóság alapelveit. Mindez nem csupán a stratégiai
dokumentumok készítését jelenti, de a majdani fejlesztési projektek előkészítése és
megvalósítása során is követelményként kerül megfogalmazásra.
ÉRTÉKMEGŐRZÉS: a természeti, az épített környezeti minőség és a hagyományok megőrzése
és az értéknövelő fejlesztése elsődleges, szintén minden fejlesztésnél alapvető követelmény.
Szada hosszú távú alapcélja a magas színvonalú helyben élés (magas színvonalú helyi
intézményhálózat, mérsékelt ingázási kényszer, széles skálájú kulturális és rekreációs
lehetőségek) biztosítása, amelyet a hagyományok, a természeti és épített örökségi értékek
megőrzésével és a nagyközség gazdasági potenciáljának további erősítésével fenntartható és
értéknövelő módon kell megalapozni. A célok megvalósítása során egyszerre kell támaszkodni
a környezetbarát technológiák alkalmazására, a közszolgáltatások minőségének fejlesztésére, a
helyi épített környezet és közlekedési infrastruktúra minőségi javítására.
A jól működő, magas színvonalú lakóhely felé elvárás, hogy az aktív és kulturált pihenéshez,
szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz, művelődéshez szoroson kötődő szolgáltatásokat is nyújtson,
amelyek nemcsak a lakosság igényeit elégítik ki, hanem kiemelkedő szerepet játszhatnak az új
(gazdasági, szolgáltatási, innovációs) fejlesztések megtelepedésében is.
E feladat magában foglalja a zöldterületek, még hiányzó közösségi terek mielőbbi kialakítását,
karbantartását, a vendéglátás, művelődési intézmények eltérő lakossági-, és turisztikaiigényekhez igazodó összehangolt és ötletes fejlesztését, támogatását is. Kiemelten érdemes
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támogatni a szabadidő értékes eltöltésével, a sporttal, az egészségtudatra neveléssel, a
művészetekkel és kultúrával összefüggő piaci és civil kezdeményezéseket.
Ehhez kapcsolódik a helyi identitás és a lokálpatriotizmus erősítése is. A kultúra és a tudás ma
már a modern gazdaság és társadalomfejlesztés alapvető támogatója. A közösséghez és a
lakóhelyhez kötődés, az identitástudat, a lokálpatriotizmus, valamint a társadalmi szolidaritás
megteremtése érdekében a társadalmi kapcsolatok tudatos építésének célrendszere
szükséges, mivel e nélkül nem lehet növelni az itt élők életminőségét és együttműködési
készségüket sem. Ennek érdekében az identitást erősítő események mellett további lehetőség
a település civil – szépítő (építő, ápoló) szervezeteivel a partnerség erősítése, támogatásuk,
illetve újabbak létrehozásának támogatása.
A Képviselő-testület megalakulásakor a lakossággal való hatékony, sokcsatornás kommunikáció
megteremtésére törekedett, amelyet azóta is, működése alatt folyamatosan szem előtt tart. Az
egyértelmű, nyílt, naprakész tájékoztatást az Önkormányzat saját maga által megfogalmazott
célkitűzése mellett a lakosság által megfogalmazott igények is vezérlik. Ennek megfelelően a
kommunikáció személyesen, az írott sajtón keresztül és online felületen egyaránt folyamatosan
megtörténik. A XXI-ik században alapvetés a döntések előkészítésébe a lakosság bevonása,
információkkal való ellátása, folyamatos tájékoztatása. A szadai polgárok nélkül nem történhet
a nagyközségben valódi fejlődés, könnyebb tájékozódásukat és hatékony ügyintézésüket
korszerű Önkormányzati weblap, havonta megjelenő információs magazin és a közösségi média
adta lehetőségek szolgálják.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI
Az Önkormányzat vagyongazdálkodása
A cél az önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás, lehetőség szerint annak gyarapítása
további ingatlanok vásárlásával és azok ésszerű hasznosításával.
Alapelvek a vagyongazdálkodás során:
- a Képviselő-testületnek a település vagyonával jó gazda módjára és racionálisan kell
gazdálkodnia;
- a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes
állapotukat biztosítani kell;
- a költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy a rendkívüli helyzetben is tudjon forrást
biztosítani (megfelelő tartalék képzése);
- a tartaléknak biztosítania kell, hogy a pályázatok tekintetében kötelezően vállalt önerő
rendelkezésre álljon;
- az önkormányzati vagyon esetleges értékesítéséből származó bevételeket
fejlesztésekre kell fordítani;
- az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását biztosítani kell.
Kapcsolódó feladatok:
- a meglévő Ipari Park területén található önkormányzati tulajdonú ingatlanok
hasznosítása, szükség szerint új, bővítési területek bevonásával;
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a település magántulajdonban lévő területeinek kereskedelmi és szolgáltatási célú
hasznosításának elősegítése.

Beruházások
Az önkormányzati beruházásoknak a felelős, hosszú távú tervezés jegyében kell folynia, amely
nemcsak a tervezésre és a kivitelezésre, hanem az épület gazdaságos fenntartására is
vonatkozik.
Áthúzódó beruházások:
- a szadai piac felépítése, engedélyeztetése, üzemeltetésének jogszabályi előkészítése;
- az Ady Endre utcában álló „Éva-ház” mini bölcsődévé alakítása.
Hosszú távú tervek:
- minél több szakszerűen megépített, járdával és esővíz elvezető csatornával ellátott
aszfaltozott útburkolat létrehozása;
- az új általános iskola környezetének infrastrukturális fejlesztése.
Útfejlesztési terv és az átmenő forgalom mérséklése
A lakossági igényeket és a lehetőségeket figyelembe véve minél több szakszerűen megépített,
járdával és esővíz elvezető csatornával ellátott aszfaltozott útburkolat létrehozása elsődleges
cél. Szada főútvonalának tehermentesítése érdekében, az elkerülő út megépítésének
előmozdítása alapvető fontosságú a környező településsekkel összefogásban. A
gépjárműforgalom elősegítése mellett célkitűzés a kerékpáros közlekedés támogatása, így
ennek megfelelően további használható kerékpárutak kiépítése. A Dózsa György úttal
párhuzamosan meg kell oldani a település kerékpáros hossztengelyének megvalósítását. Az
árkok lefedése útján nyert területen az adottságok függvényében parkolósávot és kerékpárutat
(esetleg kerékpársávot) kell létesíteni. Ezek mellett a jelenlegi járdák felújítása, valamint az
akadálymentes közlekedés kialakítása sem maradhat el. Prioritás a közlekedési táblák
felülvizsgálata és racionalizálása a feltorlódásokat csökkentése érdekében.
A településközpont óriási átmenő forgalmat bonyolít le naponta, különösen tanév közben, a
reggeli és délutáni órákban. A biztonságos gyalogosforgalom és a gördülékeny autósközlekedés
megteremtése érdekében az alábbi lépéseket meg kell lépni.
Hosszú távon: A Dózsa György úton áthaladó autóstömeg egy része eltéríthető lenne egy M3
autópálya (Gödöllő) – M2 gyorsforgalmi út közötti összekötő út megépítésével állami
finanszírozásból.
Rövid távon:
- korlátozó táblák felállítása, forgalomlassító eszközök felszerelése;
- a faluközpontban további parkolóhelyek kialakítása és a forgalmi rend megváltoztatása.
A fentiek figyelembevételével a település vezetősége úthálózat-fejlesztési és megvalósítási
tervet készít, amely tartalmazza az utak műszaki leírását, az érintett utcák felsorolását és
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műszaki adatait, a munkák kivitelezésének költségbecslését és közműtervet. Mindennek
birtokában rendeletet alkot a magánerős befizetések szabályozása céljából.
Játszóterek és szabadidőparkok építése és fejlesztése
A 2019-es adatok szerint Szada lakosságának közel ötöde 14 év alatti gyermek. Ezért a ciklus
egyik kiemelt feladata a köztéri játszóterek és szabadidőparkok fejlesztése, melyet az
Önkormányzat koncepciózusan, ütemezetten kíván megvalósítani hat településrészen
[Szőlőhegy, Fő tér, Sportpálya és szabadidőpark (Corvin utca), Napóra tér, Margita,
Fenyvesliget). A meglévő játszóterek tekintetében cél a biztonságossági követelményeknek való
megfeleltetés.
Közterület-fejlesztés, a zöldfelületek növelése, rendezése, Szada virágos jellegének fenntartása
- a település közterületeinek folyamatos rendbetétele, egységes arculat kialakítása;
- utcafásítások tervszerű megvalósítása pályázati forrásból, önerőből és lakossági
összefogással;
- a meglévő közhasználatú terek folyamatos karbantartása, újabb zöldfelületek
létrehozása;
- megfelelő számú közterületi hulladékgyűjtő-edény kihelyezése, és azok rendszeres
üríttetése.
Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem
A lakosság támogatása a felelős hulladékgazdálkodás kialakításában közösségi érdek, melynek
lehetséges eszközei:
-

edukáció, tájékoztatás;
komposztáló program elindítása, telepítésének segítése;
a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabb kivitelezése,
harc az illegális szemetelés ellen;
veszélyeshulladék-begyűjtés megszervezése ingyenesen évente egyszer;
évenkénti ingyenes lomtalanítás 2 m3 mennyiségben.

A vállalkozóbarát üzleti környezet megteremtése, munkahelyteremtés
Az Országos Területfejlesztési Koncepció szerint Szada a vállalkozási zóna és a Budapest
környéki rekreációs zóna határán helyezkedik el. Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója
szerint a fővárostól északkeletre gazdasági és high-tech versenyképességi-innovációs pólus
létrehozása a cél. A cél eléréséhez Szadán rendelkezésre áll a (járási, megyei, országos) átlagnál
képzettebb munkaerő. A település erőssége még a különösen jó megközelíthetőség
(gyorsforgalmi úthálózat, nemzetközi repülőtér közelsége).
Szadán figyelemreméltóan kevesen vannak munka nélkül, ugyanakkor sokan ingáznak. Az új
munkahelyek teremtésének a település gazdasági stabilitásának megőrzése mellett elsőrendű
célja az ingázási kényszer csökkentése.
A meglévő gazdasági alapokra építve cél a helyi gazdaság dinamizálása, a meglévő vállalkozások
mellett a befektetői környezet továbbfejlesztése oly módon, hogy vonzó lehetőséget teremtsen
a magas hozzáadott értéket felmutató feldolgozóipari és kereskedelmi vagy szolgáltató
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vállalkozások további betelepüléséhez. A cél az üzletileg hasznosítható ipari területek további
fejlesztését követeli meg.
A település gazdaságában a jelenleginél sokkal nagyobb szerepet kaphat a település határain
túlmutató vonzású rekreációs lehetőségek és a turizmus, ezen belül a szálláshely-szolgáltatás
kínálatának bővítése.
Szada lakóterületei és természeti környezete védelmében csak környezetbarát ipart és
szolgáltatást szabad befogadni. Az új vállalkozások betelepülésének támogatásával azonos
súllyal fontos kezelni a helyi vállalkozói kedv élénkítését, az önfoglalkoztatás bátorítását és
feltételeinek javítását, az erre alkalmas népesség gyarapítását, elsősorban a felnőttképzés, az
élethosszig tartó tanulás támogatása, népszerűsítése által.
A gazdaság bővítésének belső erőforrása a nők munkába állásának támogatása a
gyermekgondozó intézményhálózat fejlesztésével és a helyi munkalehetőségek
megteremtésének célirányos támogatásával.
A high-tech innovációs és versenyképes gazdaság elképzelhetetlen a hírközlő hálózat magas
szolgáltatási színvonala nélkül.
Településüzemeltetés
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (Szada Nova NKft.) az Önkormányzat adta és a
rendelkezésre álló kereteken belül megfelelő színvonalon ellátja a településüzemeltetési
feladatokat, melyhez az Önkormányzat továbbra is biztosítja az ehhez szükséges forrásokat. Cél,
hogy a gazdasági társaság településüzemeltetési feladatai bővüljenek, mely feladatok
ellátásához az Önkormányzat pályázati forrás útján géppark növelést tervez.
Együttélés, közbiztonság
A közösségi együttélés szabályainak felülvizsgálata a lakossági igények figyelembevételével,
ezek érvényre juttatásának támogatása, közterület-felügyelet visszaállítása a település
rendjének, tisztaságának és az önkormányzati vagyon védelme érdekében.
A közbiztonság fokozása céljából fejleszteni szükséges a kamerarendszert, a gyorshajtók elleni
fellépés érdekében pedig a település komplett forgalomszabályozási tervét is el kell készíteni.
A közterület-felügyelet mellett elengedhetetlen egy megfelelően szervezett, jól működő
polgárőrség fenntartása, mely szervezet a körzeti megbízott szakmai irányítása mellett, és a
közterület-felügyelettel szorosan együttműködve jelentős szerepet kap a közbiztonság
javításában.
Közösségépítés
- a meglévő civil közösségek támogatása, ehhez kapcsolódóan új pályázati rendszer
kidolgozása;
- közösségépítő programok szervezésének elvi és gyakorlati támogatása;
- a település ifjúsága számára közösségi tér kialakítása, klubok, programok szervezése;
- helyi történelmi egyházakkal való szoros együttműködés, támogatásuk az önként vállalt
társadalmi szerepvállalásokban;
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-

gyerekek nyári felügyeletének elsődleges önkormányzati szintű megszervezése, e
tekintetben szoros együttműködés többek között az egyházakkal, a Tábor Alapítvánnyal,
valamint a Szada SE-vel.

Kultúra
A kultúra és tudás ma már a modern gazdaság és társadalomfejlesztés alapvető támogatója. A
közösséghez és a lakóhelyhez kötődés, az identitástudat, lokálpatriotizmus, valamint a
társadalmi szolidaritás megteremtése érdekében a társadalmi kapcsolatok tudatos építésének
célrendszere szükséges, mivel e nélkül nem lehet növelni az itt élők életminőségét és
együttműködési készségüket sem.
Kapcsolódó feladatok:
-

az örökségvédelem jegyében kulturális értékeink (természeti és épített) helyi védelem
alá helyeztetése (Tájház, Székely-kert és az ott található eperfa);
a szadai népi kultúra művelőinek támogatása, annak köztudatba való átvitele;
a Szadán élő művészek megbecsülése, felkarolása, ismertségük növelésének
támogatása, valamint a könyvtár működésének és a könyvtári állomány gyarapításának
biztosítása.

Önkormányzati, kistérségi és nemzetközi kapcsolatok ápolása
- önkormányzati szövetségekhez való csatlakozás, meglévő szövetségi tagságok esetében
aktív részvétel megvalósítása a tagsági munkában a hatékony érdekképviselet segítése
érdekében;
- a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásához való
csatlakozás, jó kapcsolat ápolása a szomszédos településekkel;
- összefogás a környező vagy egy adott ügyben érintett települések vezetőivel egy
kitűzött cél megvalósítása (pályázatok, infrastrukturális fejlesztés, kulturális élet és
idegenforgalom fellendítése) és jó gyakorlatok átvétele érdekében.
- a meglévő testvérvárosi programok ápolása, újabb együttműködések kialakítása.
Mezőgazdaság
- az önkormányzati tulajdonú, de művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek
rekreációs célú hasznosítása a helyi őstermelők körében;
- gyümölcsök és zöldségek termesztése a közkonyha ellátására (önellátó gazdálkodás
megvalósítása önkormányzati szinten), tervezett helyszín: Berek;
- háztáji állatok tartásának és a kiskertek gondozásának népszerűsítése.
Temetkezés
- a temető rendezési terv alapján a köztemető bővítése, egyéb szolgáltatásokkal való
ellátása;
- zöld temető létrehozása (ökológiai alapokon létrehozott temető).
Szociális alapszolgáltatások
- a települési támogatások felülvizsgálata és a támogatással érintett jogcímek bővítése a
helyi problémákhoz igazodóan;
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-

a Szociális Alapszolgáltatási Központ támogatása az idősek ellátása terén, nappali klub
további működtetése;
a Szadai Nyugdíjas Klub támogatása;
Idősek napjának évenkénti megtartása;
egyéni, eseti kríziskezelésben való közreműködés;
a 70 év felettiek részére karácsonyi ajándékcsomag biztosítása.

Egészségügyi ellátás
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület
a gazdasági program időtartama alatt, az egészségügyi szolgáltatást vállalkozói szerződés útján
fenntartja a háziorvosi és fogászati ellátást, a védőnői ellátást, és a gyermekorvosi ellátást,
valamint biztosítja a központi ügyeleti ellátást.
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a Képviselő-testület az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében, támogatja azokat a
kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak
problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító,
tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása
érdekében, fejleszti a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos lehetőségeket
Ezen kívül önkormányzati cél, hogy prevenciós célból minden évben egészségügyi programok,
szűrővizsgálatok kerüljenek megtartásra, valamint a nem kötelező szakkellátás eseti szintű helyi
ellátása is megoldott legyen.
Sport
A Képviselő-testület elkötelezett a szadai emberek egészségének megóvása mellett, ezért
támogatólag áll minden sportrendezvény, közösség és egyesület mellé (Szada SE, Öregfiúk
focicsapata, Fuss Szada). Hosszú távú cél a település átfogó sportfejlesztési koncepciójának
elkészítése, mely meghatározza azon irányokat, helyszíneket, amelyek mentén és ahol az
Önkormányzat ezen kötelező feladatellátásának eleget tud tenni. Ezzel összhangban
feladatának tekinti a Szadai Sportcentrum fejlesztésének és üzemeltetésének finanszírozását.
ÖSSZEGZÉS
A fentiekben részletezett gazdasági program célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete
a ciklusának időtartama alatt, illetve a 2034-ig terjedő időszakban egy egységes, előre
meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. A Képviselő-testület, jelen gazdasági
programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a
település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.
Szada, 2020. …………………………………

Pintér Lajos
polgármester

Záradék:
Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024 időszakra szóló Gazdasági Programját Szada
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete …./2020. (IX. 24.) KT-határozatával fogadta el.
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