
 

 

 

Tordas Község Képviselőtestületének 

2014 – 2019. évi 

GAZDASÁGI PROGRAMJA 
 

Az önkormányzati törvényben és egyéb jogszabályokban előírt, kötelezően ellátandó 

feladatok mellett az önként vállalt feladatoknak arányban kell maradni a pénzügyi 

lehetőségekkel. 

 

Ennek figyelembe vételével a képviselőtestület gazdasági programját az alábbiakban 

foglalhatjuk össze: 

 

I. Infrastruktúra, 

Kommunális ellátás, község rendje, tisztasága 

 

1./ Ivóvízellátás 

 

Településünk egészséges ivóvízellátását biztosító hálózat kellő minőségben és biztonsággal 

áll településünk rendelkezésére. 

A három település (Tordas – Gyúró - Kajászó) vízműve kellő víztermelői kapacitással 

rendelkezik, ami hosszú távon biztosítja a falu fejlődéséből adódó bővítéseket. Bővítésre 

csupán az újonnan kialakításra került építési telkek, nagyobb ütemű beépülése esetén van 

szükség. 

Az elmúlt időszak felvetette viszont azt a problémát, mely szerint a Szent László patak által 

kettéválasztott település részeket egy ponton köti össze a vezeték. A vezeték már közel 30 

éves, így csőtörés vagy karbantartás során a falu nagy rész víz nélkül maradhat. A biztonságos 

vízellátás biztosítását egy másik összekötéssel szorgalmazni kell, amelyre a szükséges tervek 

engedélyezése már folyamatban van. 

 

2./ Csatornázás 

 

A meglévő szennyvíztisztító és csatornahálózat üzemeltetését a Fejérvíz Zrt. végzi. A 

meglévő kapacitás bővítését a meglévő tisztító korszerűsítését megvalósítandó pályázati 

anyag elkészült. A 2014-2020-ig tartó programozási időszakban ennek pályázati 

lebonyolítását és megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési Programiroda fog végezni. 

 

3./ Energiaellátás, közvilágítás 

 

A település elektromos hálózata kiépült. Az új építési telkek kialakítása kapcsán felmerül a 

hálózatrészek bővítése, amelyet az EON Hungária Zrt, az anyagi lehetőségek biztosítása után, 

rövid határidővel elkészít. Többször felmerülő probléma a vezetékek alá ültetett növények 

helyzete, melyek megnőve, szeles időjárás esetén akadályozzák a hálózat biztonságos 

üzemelését. Megoldás a növényzet megfelelő karbantartása, vagy a hálózat szigetelt 

vezetékkel történő kiépítése. 

Gondként mutatkozik a településen átvezető 20 kV-os vezeték rendszer avult állapota, a 

vastraverzek állapota, és kusza helyzete. Ennek megoldására az EON Zrt segítségét kell kérni. 

Megoldódott az iskola alatti zöld területen, Gyúró felé vezető hálózat, és a benzinkút körüli 

hálózat helyzete, mert föld alá került a vezeték. 

Közvilágításunk lámpatesteit a korábbi években korszerűsítették, további fejlesztési lehetőség 

lehet a ledes világítás kiépítése, a gyakori vezeték-meghibásodás okait továbbra is meg kell 

találni, javítani szükséges. 
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4./ Gázhálózat 

 

Csak az új telkek ellátása miatti fejlesztésre van szükség, amit az ott érdekelt lakosság anyagi 

eszközeinek bevonásával, vagy a gázszolgáltató beruházásában kell megvalósítani. 

 

5./ Telefonhálózat 

 

A Magyar Telekom Nyrt. a korábbi évben lefektetett és beüzemelt optikai kábellel javította az 

ellátás színvonalát. További szolgáltatók is megjelentek, melyek versenyhelyzetet teremtettek 

az itt élők javára. 

 

6./ Csapadékvíz elvezetése, belvízvédelem 

 

A kül- és belterületi árkok karbantartása folyamatos. Szükséges az új utcák csapadék-

vízelvezető árkainak kiásása az épülő kövesúttal egy időben. Az árkok az út védelmét is 

szolgálják, ezért minden utca árkának a csapadékvíz elvezetésére alkalmas állapotba kell 

kerülnie. Szinte az összes utunk mellett megoldandó az útpadka rendezése.  

 

7./ Kábel TV, internet hálózat 

 

A korábban megépült, felújított kábeles rendszer jól működik, kiegészítve a műholdas 

szolgáltatókkal.  

 

8./ Út-, híd-, járdaépítés, parkolók építése, felújítások 

 

A település útjainak hossza az önkormányzati tv. rendelkezéseinél fogva kilométerekkel 

növekedett. A korábban tsz. tulajdonban lévő föld-és köves utak – a kárpótlás és 

földnevesítések során kialakított új utakkal együtt – önkormányzatunk tulajdonába kerültek. 

Ezen utak tulajdonosi feladatokat rónak önkormányzatunkra. 

Belterületi útjaink aszfaltosak, vagy itatott makadám utak. Köves földutunk a Kölcseyt a 

Köztársasággal és a Rákóczit a Petőfi utcával összekötő út. Az útfelújítások és építések az 

elfogadott útfelújítási terv szerint, az anyagi lehetőségek szerint valósuljanak meg. 

 

A belterületi járdák alapvetően elkészültek, kivéve az új telekalakítások utcáit, mindezek 

mellett azonban szükséges a meglévők felújítása, minőségének javítása. 

Járdaépítések egyébként: a kialakított új telkek előtt a Szabadság út elején, a Gesztenye sor 

elején, a Vörösmarty, a Kölcsey, a Gárdonyi Géza utcában, a Jókai utcában szükségesek. A 

kialakított lakóparkokat a településsel összekötő járdáinak megépítése a park létrehozóinak a 

feladata, a járdalapokat szükség esetén biztosítjuk. 

A járda felújítások már több szakaszon aktuálisak. A járdalapos járdák felújítása egyszerűbb 

és olcsóbb, megfontolandó térburkoló járdák építése, de a betonjárdák felújítására 

aszfaltozással kerüljön sor. 
 

A községben lévő parkolók nagyságát, és rendezését, szegélyezéssel, burkolattal vagy 

aszfaltozással kell növelni és alakítani. 

 

Parkolóink: 

- község központjában (felújítást nem igényel) 

- Sajnovics kastély, katolikus plébánia előtti (rendezés) 

- temető előtt (bővítés, burkolás vagy aszfaltozás), 

- sporttelep előtt és a Petőfi úton lévőnél (burkolás vagy aszfaltozás),  

- iskola és az óvoda előtt kész (felújítást nem igényel), 
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- önkormányzat előtt (burkolás vagy aszfaltozás) 

 

Új parkoló kialakítása 

- a magtár és a kastély között 

- művelődési ház melletti élelmiszer bolt előtt 

- óvoda telke alatt 

 

9./ Közutak, közterületek, parkok fenntartása 

 

A képviselőtestület idevonatkozó új rendeleteinek betartatása mellett a közterek, közparkok, 

egyéb közterületek fenntartása az önkormányzat feladata. 

Ennek érdekében mennyiségben és minőségben továbbra is fejleszteni szükséges a 

használható technikai eszközöket. A  jelentősen megnövekedett gondozandó felület ellenére 

tartani szükséges az elért színvonalat minden rendelkezésre álló eszközzel, és anyagi 

lehetőséggel. 

Tovább kell fokozni azt a törekvést, mely szerint a község belterülete mellett a bevezető 

külterületi utak egyre nagyobb szakasza mellett lévő földterületek is a gondozottak legyenek. 

El kell érni, hogy az Öreghegy útjai melletti fasorok, spalétok a rendezettséget mutassák. 

Folytatni kell a közterületek parkosítását, újabb játszóterek kialakítását, a meglévők 

szabályossá tételét.  

Parkosítandó területek: 

− Kölcsey utca végén lévő közterület 

− régi iskola melletti park 

− óvoda-iskola alatti terület 

− Szent László patak partjai 

A parkokba, utcáink különböző pontjain több pihenőpadot kell elhelyezni, és a tájékozottság 

növelése érdekében, kímélve az élő fákat, esztétikus, a környezetbe illő hirdetőket és 

szemeteseket kell építeni.  

A fásítási terv alapján szükséges az utcák fásításának felújítása, új növények ültetése. 

 

10./Köztisztaság, környezetvédelem 

 

Szervesen kapcsolódik a közterület rendjéhez, rendezettségéhez, de annál talán még fontosabb 

feladatot jelent önkormányzatunknak. 

A környezetvédelem a már kialakult gyakorlatnak megfelelően legyen a ciklusban is az egyik 

legfontosabb feladat. Ez az, amellyel településünket még szebbé, még rendezettebbé, még 

ismertebbé tehetjük. 

A pénzügyi lehetőségeknek megfelelően meg kell valósítani a zöld hulladék gyűjtését és a 

komposztálás elterjesztését. 

Szükséges a közterületi szemét összegyűjtését szolgáló szemetesek számának további 

növelése (intézmények elé, forgalmasabb helyekre) ily módon kell lehetőséget adni a szemét 

rendezett elhelyezésére. 

Szorgalmazni kell, a szomszéd települések zártkertjei szemétgyűjtésének bevezetését. Addig, 

amíg szomszédjainkban nem lesz kötelező a zártkertek szemétgyűjtése és intézményes 

elszállítása, addig településeink szélén, az árokpartokon megjelenhet az illegális 

szemétlerakás. Ez elért eredményeinket rontja, az ilyen szemét összegyűjtése és elszállítása 

pedig költséges és megalázó. Fontos a Martonvásárról és Gyúróról bevezető út melletti 

szemétlerakás megelőzése. 

 

Komoly feladatot jelent a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényből ránk háruló 

feladatok megoldása is.  
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A törvényi szabályozásra építetten helyi rendeletben kell szabályozni az épített környezet 

védelmét, a környezetvédelmet, fokozni kell a veszélyes gyomok elleni védelmet. 

 

Fokozottan kell védelmezni épített környezetünket és a zöldterületeket. Állandó 

odafigyeléssel kell őriznünk a rendeletileg is védett Gesztenyés fasort, a Sajnovics kastély 

parkját, az öreg temetőt és más közterületen lévő növényeinket, az elsősorban a belterületen 

lévő, a belterületet ölelő erdőinket. E védelem egyben azt is jelenti, hogy nem szabad engedni 

ezen erdők megszüntetését, más célra való felhasználását. 

 

Törekedni kell arra, hogy minden évben fák, cserjék, bokrok ültetésére kerüljön sor.  

Szorgalmazni kell a külterületi földek védelme érdekében is az erdősávok telepítését. 

Mind a belterületi, mind a közigazgatási területen lévő erdők fenntartását szorgalmazni kell. 

El kell érni, hogy az erdő tulajdonosa, használója rendszeresen művelje az erdőt, a kivágott 

elpusztult fák helyett újakat ültessen. 

 

II. Településfejlesztés, településrendezés 

 

1./ Építési telkek kialakítása 

 

Az elmúlt években jelentős számú építési telket alakítottak ki nem kellően átgondolva, 

melynek negatív hatásait, szerencsére egyelőre csak kis mértékben, de tapasztaljuk. Új telkek 

alakításánál fontos a meglévő falusias környezet kialakítása és a település szerkezetébe való 

szerves illeszkedés. 

 

El kell készíteni a településszerkezeti, a szabályozási terv és helyi építési szabályzat 

településszintű felülvizsgálatát. 

 

2./ Műemlékvédelem 

 

Településünk sok műemlékkel, műemlék-jellegű építménnyel rendelkezik. 

Műemlékeink: 

- Nepumoki Szt. János szobor (felújítandó) 

- Szt. Anna szobor (felújítandó) 

Műemlék-jellegű épületeink: 

- R. katolikus templom 

- Sajnovics család kastélya a valaha hozzátartozó magtárral és a "Cifra" pincével, 

- evangélikus templom 

Rendeletekkel helyi védettséget biztosítottunk: 

- Hangya épületek (Fajtakísérleti Állomás épületei, művelődési ház, tornaterem, orvosi 

rendelő, óvoda épület blokk) 

- öreg temető, 

- gesztenyés fasor és külön rendeletben védett egyéb fák, 

- Erdőmajor víztorony 

- régi iskola épülete 

A védelem alatt álló épületek, szobrok községünk szerves részei, amelynek fenntartása, 

védelme a tulajdonos mellett önkormányzatunk feladata is. Ennek megnyilvánulási formái 

különbözőek lehetnek: segítség a különböző pályázatok benyújtásában, az egyházak 

pénzügyi, természetbeni támogatása, karbantartások elvégzése, stb. 
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3./ Sportcentrum, szabadidőközpont fejlesztése 

 

Folytatni szükséges a sporttelep és az iskola alatti terület fejlesztését, szabadidős programok 

megrendezésére alkalmassá tételét. Szükséges a nevelési intézmények alatti telken egy 

többfunkciós Tornacsarnok építése, mely a sportrendezvényeken túl nagyobb rendezvények 

lebonyolítására is alkalmas. 

Parkosítás, elsősorban a nyárfák kiváltása tekintetében, parkolók kiépítésének folytatása, 

világításának megvalósítása, természetesen a sportpályák rendszeres karbantartásával együtt. 

 

A sportegyesületnek legyen egyik fő feladata a tömegsport szervezése, a sportcentrum minél 

jobb kihasználása.  

 

4./ Külterület fejlesztése 

 

- Öreghegy 

 

A település „zártkertje” már az aktív kikapcsolódás színterévé vált. A közel falu nagyságú 

mezőgazdasági jellegű területen az építési szabályoknak megfelelő épületek építhetők, amely 

elsősorban a mezőgazdasági jelleget erősítik, de pihenésre is kiválóan alkalmasak. 

Ma már kiforrott, és jelentős a szőlőtermelés és a borkészítés. Egyre kulturáltabb 

szőlőültetvények, a szőlő feldolgozását segítő épületek épülnek. A terület az Etyeki 

Borvidékhez nyert besorolást, és mint ilyen alkalmas lehet az idegenforgalom fejlesztéséhez. 

Továbbra is meg kell akadályozni (rendeletekkel, hatósági eszközökkel) a megfelelő 

közlekedés érdekében az ingatlanok bekerítését, és a megépült épületek lakássá minősítését. 

 

III. Gazdálkodás 

 

A korábbi évek szigorú gazdaságpolitikáját kell folytatni. Ki kell gazdálkodni a kötelező 

feladataink ellátásán kívül, a fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását. A kistérségben 

elsődleges feladat a település érdekeinek védelme és erős képviselete. 

 

IV. Szolgáltatások 

 

1./ Vállalkozások 

 

A lakosság igényeinek minél jobb kielégítését kell szolgálnunk azzal, hogy a szolgáltatások 

helybeli kialakítását szorgalmazzuk. Továbbra is cél, hogy az alapvető szolgáltatásokért (bolti 

kiskereskedelem, szórakozás, fodrászat, üzemanyag ellátás, stb.) ne kelljen más településre 

utazni. Tovább kell fejleszteni a falu központjában az őstermelői piac működését. 

 

2./ Idegenforgalom 

 

Településünk nem igazán idegenforgalmi terület, azonban az elmúlt évtizedekben kialakult 

helyzete, hírneve alkalmassá teszi a pihenő turizmus kialakítására. A különböző vállalkozások 

által tett fejlesztések (különböző tavak, horgászterületek kialakítása, lovaglási lehetőségek 

bővülése, a séta, a túrázási lehetőségek, zártkertünk jó fekvése és bortermelési lehetőségei) 

mind-mind olyan kiaknázásra váró területek, ami előbbre lendítheti az e területen végzett 

munkánkat. 

Fejleszteni kell a sportolással, szabadidő turizmussal kapcsolatos lehetőségeinket, meg kell 

vizsgálni milyen lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban önkormányzati bevétel növelésére. 

Az idegenforgalmat hozó vállalkozásokat az önkormányzat segítse, de ha segíteni nem tudja, 

ne is akadályozza. Szorgalmazni kell a kulturált vendéglátás és szálláslehetőség kialakítását. 
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V. Intézményhálózat és működtetése 

 

A település elmúlt években történt fejlődése szám szerint is növelte az itt élők létszámát. 

Várhatóan az elkövetkezendő ciklusban lakosság számunk továbbra is meghaladja a 2000 főt, 

amelyhez a szükséges bővítéseket, korszerűsítéseket meg kell valósítani. 

 

1./ Orvosi rendelő, tanácsadó 

 

A jelenlegi orvosi rendelő (volt óvoda) épületének Egészségházzá alakítására engedélyezett 

tervünk van. A tervek szerint ide kerülne a jogszabályi előírások szerinti védőnői szolgáltatás, 

egy fogorvosi rendelő. Ennek felújítását pályázati pénzből tervezzük. ennek keretében kell 

megvalósítani az épület energetikai korszerűsítését is. 

 

Mind az orvosi rendelő, mind a tanácsadó működtetési költségeit az egészségügyi 

finanszírozás biztosítja. A költségek különböző mutatószámok alapján számítódnak ki, mely 

összeget az önkormányzat a szükséges mértékben kiegészíti. 

 

2./ Óvoda 

 

Kisebb eszközökkel tovább kell fejleszteni a megépült új háromcsoportos udvari óvoda 

környezetét a játszótérrel együtt. Szükséges lenne az üzemeltetési költségek csökkentése 

érdekében napelemek telepítése. 

 

3./ Általános iskola 

 

A nemrég felújított, korszerűsített és bővített épület együttes jelenleg hosszú távon alkalmas 

az oktatási feladatok ellátására. Fontos még a vizesblokkok felújítása, bővítése és az udvarok 

rendezése, füvesítése. 

 

Az iskolai nevelés miatt szükséges egy új több funkciós tornacsarnok építése az iskola alatt. 

 

Törekedni kell arra, hogy az oktatás személyi feltételei biztosítása mellett a kor 

követelményeinek megfelelő technikai oktatási rendszer (szemléltető eszközök, 

számítástechnika, nyelvi labor stb.) álljon rendelkezésre, melyet a jelenlegi fenntartó (KLIK) 

segítségével kell biztosítani. 

 

5./ Művelődési ház 

 

Az épület és környéke Almási Balogh Elemér szobrának visszahelyezésével a falu 

központjának egyik szép színfoltja.  

A tevékenységhez szükséges pénzeszközök biztosításával kell lehetőséget teremteni a 

minőségi művelődési tevékenységnek, megteremtve az oktatási intézmények, más szervek és 

a művelődési ház munkájának összhangját. 

 

Tovább kell folytatni a szabadtéri színpad működtetési formáinak keresését, megteremtve a 

lehetőséget a nyári szórakozásra. A ház jelenlegi felújított állapotában és a technikai 

eszközeinek további fejlesztésével alkalmas a mai kor igényeinek megfelelő, a településen 

megrendezésre kerülő összes rendezvény segítésére, lebonyolítására. Fontos feladata a 

közösségek összejöveteleinek biztosítása valamint meg kell teremteni az aktív klubélet és a 

szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit is. 

Meg kell keresni a lehetőségét az üzemeltetési költségek csökkentésének (pl napelem) 
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6./ Könyvtár  

 

A könyvtár jelenlegi, felújított állapotában jól szolgálja célját, de szükséges az eszközeinek, 

bútorzatának korszerűsítése, a kapacitásának növelése 

 

Az iskolai könyvtár és a felnőtt könyvtár összevonásával, a könyvbeszerzési keret emelésével 

sikerült olyan könyvtárat létrehozni, amely a mai kor követelményének megfelelő 

színvonalon láthatja el feladatát. 

 

7./ Lakásgazdálkodás 

 

Önkormányzatunk szolgálati lakással és bérlakással rendelkezik. E lakások közül 2 önálló, 

telekkel rendelkezik és határozott időre bérbe van adva, 1 az egészségházzal egy épületben 

van, a többi a 7 lakásos emeletes épületünkben van. 

Lakásaink folyamatos karbantartásra szorulnak. Elavult falazatúak, korszerűtlen régi 

nyílászárókkal, belső berendezésekkel és gépészettel. Felújításuk a kiadhatóságuk 

szempontjából szükséges. 

 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségeink: 

- sportöltöző (a födém kivételével felújított állapotban van, sürgető a fűtéshálózat korszerűbb 

kialakítása, meggondolandó pályázati pénzből a bővítése), 

- ravatalozó (egy előtetővel bővíteni szükséges) 

- teniszöltöző (hosszabb távon is alkalmas a feladat végrehajtására) 

 

8./ Temető 

 

Támaszkodva a parkfenntartás személyi állományára és technikai eszközeire, kulturált és szép 

temetkezési hely kialakítása és a felújított öreg temető folyamatos karbantartása a fő cél. 

Az urnafal további bővítését szorgalmazni kell. 

 

9./ Tűzvédelem 

 

A település tűzvédelmét jelenleg a kormány által kijelölt tűzoltóságok (Érd, Vál) látják el. 

 

10./ Polgármesteri Hivatal 

 

A polgármesteri hivatal épülete alkalmas a funkciója ellátására. Amire még szükség van: az 

iratok védelmére jogilag szabályozott irattár kialakítására a padlás további beépítésével, az 

épület energetikai felújítására (nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, tető cseréje és 

hőszigetelése), akadálymentes és közintézményhez illő bejárat megépítésére. 

 

A parkgondozó, karbantartó dolgozók részére az alapvető szociális helyiség kialakítása 

hosszú távon a hivatal hátsó részében biztosítandó. Ennek megoldására az új védőnői 

tanácsadó helyiségnek az Egészségházban történő kialakítása után kerülhet sor. 

Az udvarban további fedett tároló, építőanyag tárolók és a hulladékudvarnak megfelelő 

tárolók, valamint belső parkolók kialakítása szükséges. 
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VI. Szociálpolitika 

 

1./ Segélyezés 

 

A Képviselőtestület rendeletében meghatározottak szerint kell a segélyezéseket elvégezni. A 

rendeletben foglaltak igazodjanak a lakosság szociális helyzetéhez. Olyan segélyezési 

rendszert kell kidolgozni, hogy az valóban segítséget jelentsen a kérelmező számára, 

természetesen kellő vizsgálat és alapos elemzés után. 

 

2./ Szociális gondoskodás 

 

Szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy lakosságunk kis része kerül olyan 

helyzetbe, amikor szükségszerűen be kell avatkozni egy-egy ember életébe. Egyre nő azonban 

azon családok száma, akik valamilyen formában igénybe veszik a szociális gondoskodás 

valamelyik formáját.  

A kistérségben működő Segítő Szolgálatot továbbiakban is működtetni kell. 

A Szociális Bizottság szervezésében a faluban élő tehetősebb állampolgárok, vagy 

civilszervezetek segítségével kialakítható olyan figyelő és segítő rendszer, amely olyan 

személyek segítségét is megoldhatja, akinek a jogi szabályok miatt nem tudnak hathatós 

segítséget nyújtani. 

 

3./ Munkanélküliség kezelése 

 

A Munkaügyi Központtal közösen, felhasználva a különböző pályázatokat, segíteni kell a 

munkanélküliek elhelyezkedésben. Cél, hogy az önkormányzat anyagi erejét is igénybe vevő 

rendszeres szociális segélyezettek száma is csökkenjen.  

 

VII. Önszerveződő közösségek támogatása 

Település egyéb közösségei támogatása, kapcsolattartás 

 

Képviselőtestületünk pártérdekektől mentesen, kizárólag a község érdekeit szem előtt tartva 

végzi munkáját. Ehhez a munkához minden egyes képviselő felhasználja a község különböző 

csoportjainak, közösségeinek segítőkészségét, szellemi, anyagi erejét, elsődlegesen a község 

fejlesztése érdekében. 

Fontos, hogy intézkedéseink a köz, a település érdekét szolgálják. 

 

1./ Közrend, közbiztonság 

 

A martonvásári Rendőrőrs személyi állományára és technikájára támaszkodva fokozni kell 

településünk közbiztonságát. Támogatni és segíteni kell a körzeti megbízotti státusz 

létrehozását. 

A Polgárőrség technikai eszköz ellátása, pénzügyi támogatása alapvető fontosságú ahhoz, 

hogy a jól beindult önszerveződés tartósan működőképes maradjon, és fokozza Tordas község 

közbiztonságát. 

 

2./ Sportegyesület 

 

A község sporthagyományainak megfelelően biztosítani szükséges a megfelelő minőségű 

működés feltételeit. 

Az egyesület labdarúgó, tenisz, cselgáncs és lövész szakosztálya tegyen meg mindent a 

szabadidő sport megteremtésében, a rendelkezésükre bocsátott sporttelep, lőtér és szabadidő 
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központ kihasználásában. A sporttelep legyen továbbra is a helyiek kikapcsolódását, pihenését 

szolgáló centrum. 

Bátrabban és jobban ki kell használni a sporttelep adta lehetőségeket, egy nyári 

szabadidőközpont kialakításával. 

 

3./ Alapítványok, egyesületek 

 

A községben, akár az egészségügyben, akár a közművelődésben, közoktatásban, vagy egyéb a 

községpolitikában jelentőséggel bíró szerveződéseket, a már működő alapítványok, 

egyesületek szervezését segíteni, a lehetőségekhez képest, támogatni kell. 

 

4./ Egyházak 

 

A meglévő jó kapcsolat folytatására kell törekedni.  

 

5./ Fogyatékosok Otthona 

 

A Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Otthona meghatározó, a legjelentősebb intézménnyé 

vált településünkön. 

A gondozottak valamilyen szinten folyamatos munkát okoznak részünkre, vagy hatósági, 

vagy egyéb szempontból.  

 

Az otthon vezetésével gyümölcsöző, hatékony az együttműködés, ennek folytatása és a 

lehetőségek szerinti bővítése szükséges. 

 

6./ Fajtakísérleti Állomás 

 

Az Országos Mezőgazdasági és Fajtaminősítő Intézet Tordasi Fajtakísérleti Állomás a másik 

jelentős intézmény a településen. 

Működése, tevékenysége egész Európából hoz vendégeket a faluban szinte folyamatosan. 

Az állomással kialakított kapcsolat jó, együttműködésre a készség mind a központban, mint 

az állomás vezetésében meg van. 

 

VIII. Önkormányzati munka 

 

A képviselőtestület munkájának segítéséhez, a döntések előkészítéséhez, végrehajtásához 

elengedhetetlen a korszerűen felszerelt és képzett hivatal megteremtése. 

A képzés kérdésében a köztisztviselői törtvény kellő mértékű és komoly szabályokat 

fogalmaz meg, amelynek végrehajtása biztosíthatja a jól képezett hivatalnokokat. 

A korszerű irodatechnika (számítógépek, másolók, telefon, fax, tv, videó, egyéb gépek) 

folyamatos alkalmazása önkormányzati szinten elengedhetetlen. 

A hivatali irodák korszerűsítése, felújítása befejeződött, szükséges az egész épület 

ügyfélbaráttá alakításának a folytatása. 

 

Az egész munkánk alapvető feltétele a jogszabályokban meghatározott és az önként vállalt 

feladatok elvégzése. Ehhez pedig szükség van arra, hogy szűkebb régiónk - Martonvásár, 

Baracska, Kajászó, Tordas, Gyúró, tágabb régiónk Ráckeresztúr, Ercsi Vál- települése 

összehangoltan tevékenykedjenek, több területen, igazgatási és egyéb társulásra lépjenek 

egymással. 
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Nagyon fontos, hogy a testület a területen működő intézményekkel vállalkozásokkal és 

vállalkozókkal hatékony és gyümölcsöző együttműködésre törekedjen. A község fejlődése, 

fejlesztése nélkülük nem valósulhat meg.  
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 polgármester 


