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Bevezetés 

Jelen ciklusprogram a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. §-ában meghatározott gazdasági programot, hosszú távú 

fejlesztési tervet rögzíti, melyet a Képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon 

belül kell elfogadnia.  

A Képviselő-testületnek, mint felelős döntéshozónak rendelkeznie kell konkrét 

irányvonalakkal, tervekkel a megválasztását követő legalább 5 év tekintetében. Ahhoz 

azonban, hogy ezeket a rövid távú célkitűzéseket meg lehessen fogalmazni elengedhetetlen, 

hogy a Képviselő-testület a település fejlődésének irányát ettől távolabbi időben is lássa és 

láttassa, éppen ezért a hosszú távú elképzelésekre történő utalás nélkül a ciklusprogram 

elképzelhetetlen, hiszen némely terv megvalósítása időben is túlnyúlhat ezen a cikluson. Jelen 

ciklusprogram azonban alapvetően a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól. 

 

A program célja, hogy a Képviselő-testület számára iránytűként szolgáljon az elkövetkezendő 

időszak fejlesztéseinek megvalósításához és keretet adjon a mindennapos működéshez.  

  

Az Mötv. az alábbiak szerint ad iránymutatást a program tartalmát illetően: 

„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.” 

„A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 

összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 

színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.” 

 

Jelen program teljes egészében a két korábbi ciklusprogramra, ezáltal a folyamatosságra épül, 

áttekinti a korábban megfogalmazott célokat, irányokat, a megvalósult és megvalósításra váró 

fejlesztési terveket, a település, valamint az Önkormányzat életében bekövetkezett 

változásokat, melyek a jövőt illetően befolyásoló hatással bírnak, és újabb célok 

megvalósításának igényét vetik fel.  

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a ciklusprogram 

összeállításakor figyelembe vettek véve:  

- a települési képviselők 

- a nemzetiségi önkormányzatok 

- a bizottságok 

- a polgármester 

- a jegyző 

- az önkormányzat által alapított intézmények vezetői 

- a civil szerveztek 

javaslatai. 
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Alapelvek 
 

1. Gazdasági stabilitás 

- a település működőképességének biztosítása;  

- az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges 

stabil gazdálkodás megteremtése;  

- a takarékosság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembe vételével történő 

feladatellátás 

A 2014-es esztendő nagy változást hozott, az adósságkonszolidáció következtében megszűnt 

az önkormányzat teljes hitelállománya. Ez az esemény az Önkormányzat gazdasági életében 

fordulópontot eredményezett, az eddigi bizonytalan, likviditási gondokkal teli pénzügyi 

helyzetet felváltotta egy kiszámítható és tervezhető gazdálkodás.   

Az állam által átvállalt hitelek teljes összege 700 766 058 Ft volt. Az Önkormányzat számára 

új távlatok nyíltak, egy jelentős tehertől megszabadítva, teljes erőbedobással tudunk a jövő 

alakítására, terveink és elképzeléseink megvalósítására koncentrálni. 

 

A korábbi időszakot takarékos és költséghatékony szemlélet nélkül nem lehetett volna 

„átvészelni”, ennek a szemléletmódnak azonban a jövőre nézve még inkább felerősödött 

szerephez kell jutnia. 

A jogszabályi környezetnek köszönhetően az önkormányzatok csak külön 

kormányengedéllyel köthetnek adósságot keletkeztető ügyletet, így az eladósodás csapdájába 

esés sem fenyeget bennünket, de a korábbi állapot elkerülése és az állandó stabilitás 

megteremtése érdekében továbbra is kiemelt célként kell kezelni a tartalékképzést.  

 

Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés elfogadásakor egyedüli meglévő hitelként a 

munkabérhitellel számolt, 2015. december végéig 10 millió Ft összegű kerettel rendelkezünk. 

A 2015 márciusában esedékes bérek kifizetésekor a hitel igénybevételére már nem volt 

szükség és terveink szerint ez az év hátralevő részében sem alakul másképpen.  

A ciklusprogramban foglalt tervek, elképzelések megvalósítása során törekedni kell 

valamennyi pályázati lehetőség felkutatására. A legtöbb célkitűzés nem valósítható meg 

pusztán az Önkormányzat saját bevételeire, illetve az állami hozzájárulás összegére 

támaszkodva. A kiírásokat állandóan figyelemmel kell kísérni, mely feladat ellátására 

szükségessé válhat egy felelős kijelölése is.  

2. Közszolgáltatások fejlesztése 

- az elérhető közszolgáltatások körének bővítése,  

- a szolgáltatások színvonalának emelésével hozzájárulás a lakosság elégedettségének 

növekedéséhez  



4  

Az elmúlt évek gazdasági eseményei valamint a korábbi önkormányzati ciklusokban 

meghozott kedvezőtlen gazdasági hatással járó döntések következtében Taksony 

Nagyközség Önkormányzata 2011-ben arra kényszerült, hogy valamennyi önként vállalt 

feladat ellátását egy reorganizációs tervben foglalt lépéssorozat megvalósításával 

átszervezze, a kockázatokat jelentő tényezőket minimális szintre csökkentse. Ezek a 

folyamatok vezettek odáig, hogy az önként vállalt feladatai nagy részét megszüntette, illetve 

a kiadások minimalizálása érdekében egyes szolgáltatások az alapműködés szintjén 

realizálódtak. Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzat által korábban nyújtott 

szolgáltatások – a lakosság érdekeinek figyelembevételével, a lakosság szolgálatába 

állításával – újra önkormányzati kézbe kerüljenek és a szolgáltatás helyett mindinkább a 

minőségi szolgáltatásra helyeződjön a hangsúly.   

3. Értékmegőrzés és értékteremtés 

 

- a múlt értékeinek megőrzése és a jelen lehetőségeinek kiaknázása 

  

Fontosnak tartjuk, hogy ismerjük honnan jöttünk és gyökereinket megőrizve, büszkén 

felvállalva fogalmazzuk meg hová tartunk! 

Elengedhetetlen feladatunk, hogy gondoskodjunk a 300 éves német nemzetiségi kultúra és 

hagyomány ápolásáról, továbbörökítéséről, annak érdekében, hogy gyermekeink büszkék 

legyenek felmenőikre, őseik tartása, hite és meggyőződése adjon kapaszkodót életükben.  

Az „itthon otthon vagyunk”, valamint a közösséghez tartozás érzése, élménye csak úgy 

alakulhat ki, ha példát mutatva már egészen kisgyermekkorban elültetjük azt 

gondolkodásukban, felhasználva a különböző hagyományőrző, kulturális, illetve sportköröket. 

Éppen ezért elengedhetetlennek tartjuk a településen működő nemzetiségi önkormányzatokkal 

és azon civil szervezetekkel való szoros együttműködést, mely szervezetek az önkormányzat 

mellett, az önállóság elvét szem előtt tartva a taksonyi értékek megőrzése illetve 

megteremtése mellett tették és teszik le voksukat.  
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Elért eredmények 

 
Hasonlóan az előző ciklusprogramhoz, most is szükségszerűnek tartjuk a már megvalósult 

eredmények ismertetését, a fejlesztések, beruházások számbavételét annak érdekében, hogy 

átfogó és tiszta képet kapjunk a település jelenlegi helyzetéről és ehhez képest 

fogalmazhassuk meg a jövő irányait. Ezzel együtt mindenki számára érthetővé és világossá is 

válik a folytatás illeszkedése a meglévő állapothoz. 

 

Az előző nyolc évben az alábbi fejlesztések valósultak meg: 

 

 Az Iskola utca felújításával 34 db parkoló került kiépítésre az Általános Iskola mögött, 

ezzel együtt megszépült az iskola udvara is. 

 

 Felújításra került a Nyírfa utcai játszótér, az Eu szabványoknak megfelelően.  

 

 Megtörtént az augusztus 20-i ünnepségnek helyet adó Szent István tér felújítása is. 

 

 Megépült az új óvoda előtti Szent Anna tér, mely méltó környezetet biztosít a Szent 

Anna napi búcsú megrendezéséhez. 

 

 Kiépítésre került Taksony új központja, a templom előtti Fő tér.   

 

 Több utca szilárd burkolattal történő megépítése is befejeződött. Első körben a 

Wesselényi utca és köz, a Kinizsi és Rezeda utcák nyerték el új formájukat. Ezt 

követően a Szegfű, Deák Ferenc, Hunyadi, Vezér, valamint Kossuth Lajos utcák 

kapták meg a szilárd burkolatot. Utolsó lépésben pedig a Petőfi Sándor utca és a 

Szőlőhegy utca. Mindegyik utca kivétel nélkül szegélykővel ellátott, a Szegfű, Deák 

Ferenc, Hunyadi, Vezér, Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utcában pedig kétoldali járda 

és a csapadékvíz elvezetésére valamint szikkasztására alkalmas árokrendszer is 

kiépítésre került. 

 

 Több utca burkolata is felújításra került: Zrínyi utca, Bem utca, Kossuth Lajos utca 

régebbi útfelülete, Kölcsey utca, Árpád utca, Vezér utca régebbi útfelülete, Hősök 

Tere, Dózsa György utca egy része, valamint a Révész utca hídig terjedő szakasza. 

 

 Átadásra került Óvoda, védőnői szolgálat és gyermekorvosi rendelő épülete, 

kiegészülve egy 800 adagos, korszerű főzőkonyhával. 

 

 Megvalósult a Marestli tó rehabilitációja, mely magába foglalja a kotrását és a 

vízszintszabályozást is. A Szent Imre úton, a Hősök Terén és a Révész utcán keresztül 

egy nyomószivattyú segítségével jut át a felesleges csapadékvíz a taksonyi holtágba. 

 

 Befejeződött a Duna taksonyi holtágának mederrendezése, melynek keretében több, 

mint 40.000 m3 iszapot távolítottak el a folyóból. 

 

 A holtág mentén, 900 méter hosszúságban megépült a tanösvény.  
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 A Révész utcában kiépítésre került a közvilágítás. 

 

 Kiépült a Varsányi és a Szent Imre út mentén, mintegy 2,3 km hosszan a település első 

kerékpárútja. 

 

 Megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 Elkészült a Fő út rekonstrukciós terve.  

 

 Kialakításra került a III. háziorvosi körzet, illetve megvalósult a vér- és vizeletvétel 

helyben történő biztosítása. 

 

 Megvalósult a település ivóvízminőségjavító programja, melynek keretében felújításra 

került az ivóvíz hálózat, modern vízkezelő rendszer épült ki és egy új ügyfélszolgálati 

iroda. 

 

 Átadásra került az Iskola területén a multifunkciós kézilabdapálya.  

 

 A Fő téri (volt óvoda) épületben kialakításra került 3 új tanterem, mely három iskolai 

osztály elhelyezésére szolgál 

 

 A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata több ízben 

megtörtént. 

 

 Megkezdődött 14 település, köztük Taksony üdülőterületének csatornázása.  

 

 

 

Az Önkormányzat jelenleg az alábbi Társulások tagja: 

1. Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás 

2. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás  

3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
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Az Önkormányzat alapfeladatai 

 
Az önkormányzatok alapvető és kötelezően ellátandó feladatait az Mötv. állapítja meg az 

alábbiak szerint:  

„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 

és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 

állapítható meg; 

10. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

14. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

15. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

16. sport, ifjúsági ügyek; 

17. nemzetiségi ügyek; 

18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

19. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

20. hulladékgazdálkodás; 

21. távhőszolgáltatás; 

22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.” 

 

„A helyi önkormányzat – a helyi Képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – 

önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 

más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem 

veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök 
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ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források 

terhére lehetséges.” 
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A 2014-2019 ciklus tervei 
 

1. Előző ciklusról áthúzódó beruházások 

 

 

1.1. RSD Parti Sáv ingatlanjainak csatornázása 

 

Az RSD nagyprojekt 4 eleme közül a parti sáv csatornázatlan ingatlanjain keletkező 

szennyvíz elvezetése és kezelése nemcsak Taksony számára, de rajtunk kívül még 13 

üdülőterülettel rendelkező település számára is rendkívüli jelentőséggel bír. A megvalósítás és 

a pályázati eljárás lebonyolítása érdekében a 14 település létrehozta az RSD Parti Sáv 

Önkormányzati Társulást. A Társulás gesztor önkormányzata Taksony.  

2011 őszén megalakult 8500 ingatlantulajdonos (Taksonyban összesen 400) 67 %-ával a 

víziközmű társulat. A társulat megalakulását követően aláírásra került a támogatási szerződés, 

melyben a projekt megvalósítását 3,8 milliárd forinttal támogatta a Magyar Állam és az 

Európai Unió.  

A projekt műszaki tartalmának időközbeni változása miatt a Kormány 2013 decemberében 

hozott határozata értelmében a projekt összköltsége és így a támogatás mértéke is 

megemelkedett, majd a támogatási szerződés 2. számú módosítása alapján a támogatás 

intenzitása a korábbi 74 %-ról 95 %-ra növekedett. (Projekt összköltség: 7,2 milliárd forint, 

Támogatás maximum értéke: 6,8 milliárd forint.) 

 

A víziközmű-társulat az önerő összegének csökkenése következtében magára vállalta az 

érdekeltségi egységek házi csatorna bekötésének finanszírozását. 

 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2015. augusztus 30.  

 

1.2. Szennyvíztelep átalakítása, szennyvízkezelés problémájának megszüntetése 

 

A dunavarsányi szennyvíztelep több mint 15 éves működése során bebizonyosodott, hogy a 

telep alkalmatlan a szennyvíz kezelésére és elhelyezésére. Az állandó és erős szaghatás, az 

elárasztott taksonyi földterületek egyre inkább indokolttá teszik és sürgetik a 

technológiaváltást.  

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás a 2014. évben elfogadta a 

KEOP-7.1.0/11-2013-0020 azonosító számú, „Dunavarsányi Szennyvíztisztító telep 

technológiájának korszerűsítése” című pályázat keretében elkészített megvalósíthatósági 

tanulmányát, és a 2015. esztendőben beadásra kerülhet maga a pályázat is. A 

technológiaváltás előkészítő szakaszában megtörtént a tervezés és a szükséges engedélyek 

beszerzése.  

 

A projekt teljes beruházási költsége: 3.123.578.993,- Ft 

A támogatás intenzitása: 95% 

 

A megvalósítás tervezett ütemezése: 
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Pályázat benyújtása, Támogatói döntés, Támogatási 

szerződés aláírása: 
2015.05. hó 

Beszerzések (Közbeszerző, Projektmenedzsment, 

Mérnök, PR, Kivitelező, Eszközbeszerzés, 

Vagyonértékelés):   

2015.05.-2015.09. hó 

Kiviteli tervek készítése: 2015.10.-2016.03. hó 

Kivitelezés kezdése:  2016.03. hó 

Kivitelezés befejezése:       

2018.01 hó, mely magába 

foglalja a szennyvíztisztító telep 

6 hónapos próbaüzemét. 

Projekt fizikai befejezése:        2018.04. hó 

Projekt zárása:                        2018.05. hó 

 

1.3. Buszvárók telepítése 

 

Az előző ciklus végén, 2014 szeptemberében döntött a testület 6 db „Velence” típusú 

buszváró telepítéséről a nagyközség területén. Az idei év elején a 6 db buszmegálló helyének 

előkészítése után, azok kihelyezése megtörtént. Cél, hogy a ciklus végére valamennyi 

buszmegálló fedett buszváróval rendelkezzen, ebben az évben további 6 db megrendelését 

irányoztuk elő. A megvalósítással sok éves adósságát törleszti a település, az igényes, 

formatervezett buszvárók az egységes településkép kialakítását erősítik, valamint 

hozzájárulnak a lakosság komfortérzetének javításához is. 

 

Ütemezés: 2015-2016 

 

1.4 Településrendezési terv, belterületbe csatolás 

 

A kötelező, jogszabályi kötelezettségnek eleget tevő településrendezési terv módosítása a 

2015. évben megkezdődik és várhatóan a 2016. esztendőben zárul le. A településrendezési 

tervek felülvizsgálatának első lépése a település új településfejlesztési koncepciójának és az 

integrált településfejlesztési stratégiának (ITS) az elkészítése, melynek keretében az aktuális 

társadalmi és gazdasági folyamatok feltérképezésére és elemzésére is sor kerül. Ahhoz, hogy 

egy jól működő és megfelelően fejlődő településről beszélhessünk elengedhetetlen a komplex 

és hosszú távú gondolkodás és tervezés. 

A folyamat vége a település megújult településszerkezeti tervének és helyi építési 

szabályzatának elfogadása.  

A felülvizsgálati eljárás eredményes lefolytatása érdekében és a mindennapi ügyintézés 

hatékony megvalósítását célozva az idei évben beszereztük a település aktuális állapotát 

tükröző digitális belterületi térképét. Mind a településtervezés folyamatában, mind pedig a 

hivatali ügyintézés során nélkülözhetetlen a térkép megléte és használata. A külterületi térkép 
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beszerzése is indokolt és sürgető, ezért anyagi lehetőségeinktől függően ezt még erre az évre 

tervezzük.  

A belterületbe csatolás folyamata már korábban elkezdődött és a kijelölt területeken 

nagymértékben be is fejeződött. Néhány terület belterületbe vonása azonban még várat 

magára, ezeken a területeken kizárólag az ingatlantulajdonosokkal való megállapodás esetén 

lesz előrelépés. A korábbi engedély nélküli építkezések kaotikus állapotokat idéztek elő, 

melyek felszámolását és rendezését nem halogathatjuk tovább. Legfőbb probléma az utak, 

vagy nem megfelelő szélességű utak hiánya. A településrendezési eszközök módosítására 

irányuló folyamatban erre a problémákra is megoldást kell találnunk. 

Az eljárások lefolytatását tovább nehezítik a nem rendezett, illetve elaprózódott tulajdoni 

viszonyok. Felülvizsgálni szükséges, hogy a folyamatok hol rekedtek meg, a Polgármesteri 

Hivatal oldaláról minden lehetséges segítséget meg kell adni az ingatlantulajdonosok részére, 

ahhoz, hogy az eljárások befejeződjenek.  

 

Az alábbi területek esetében szükséges a belterületbe csatolási eljárást lefolytatni: 

 

- Ybl Miklós utca felső szakasza 

- „kis Káposztás” 

- Sólyom utca déli oldala – folyamatban  

 

Ütemezés: 2015-2016 

 

 

1.5 Közbiztonság növelését célzó beruházások 

 

A tavalyi év során a Képviselő-testület a közbiztonság fokozása érdekében döntött a körzeti 

megbízottak által használt 12 éves rendőrautó lecseréléséről és egy új Dacia Duster típusú 

szolgálati gépjármű beszerzéséről, mintegy 4 millió Ft értékben. A gépkocsi ünnepélyes 

átadására 2015 januárjában került sor, az autó ekkortól áll rendőreink és remélhetőleg 

valamennyi taksonyi polgár szolgálatában.  

 

A közbiztonság kérdésének kiemelt kezelését bizonyítja az is, hogy az év elején kiépítésre 

került a térfigyelő rendszer. A beruházás 9 millió forintba került, mely összeg 100%-ban 

pályázati finanszírozásban valósulhatott meg. A település öt pontján elhelyezett 3-3 kamera 

február vége óta üzemel, és a rendőrséggel korábban egyeztetett helyszínekre került 

felszerelésre, így lehetővé téve Taksony ki-és bevezető útjainak, valamint a Fő térnek a 24 

órás megfigyelését.   

Helyszínek: a szigetre vezető út a vadászboltnál, a Fő tér, az 510 út a Pihenő úti elágazásnál a 

24 kilométerkőnél, a Szent Imre út – Széchenyi út kereszteződése és a varsányi úti elágazás.  

 

A kamerák száma és így a megfigyelt terület a későbbiekben bővíthető, mely cél is az 

elkövetkezendő időszakra vonatkozóan.  

 

A kamerarendszer bővítésének ütemezése: 2016-2017 
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2. Előttünk álló fejlesztések, beruházások 

 

2.1 Iparterület fejlesztése 

 

A helyi iparterület kialakítását tekintve a szomszédos településekhez képest jelentős 

hátrányban és lemaradásban vagyunk. Ennek okai komplexek és kérdés, hogy az 

Önkormányzat milyen mértékű ráhatást tud kifejteni ezen okok felszámolására.  

Abból szükséges kiindulni, hogy a fejlődésünk záloga az iparterület életre keltése, az 

iparűzési adóból befolyó bevétel maximalizálása és a taksonyi munkahelyek számának 

további növelése.  

Ennek a célnak a szem előtt tartásával azt érdemes számba venni, hogy milyen eszközök 

állnak az Önkormányzat rendelkezésére, és melyek azok a területek ahol az Önkormányzat a 

folyamatba beavatkozhat.  

Az iparterület koncepcióterve elkészült, melyet a Képviselő-testület elfogadott és a 

földtulajdonosok részére is bemutatásra került. 

Hosszú távon a népszerűsítésre szükséges a hangsúlyt fektetni, elsődleges, hogy vonzóvá 

tegyük a befektetők számára a területet. Nem rekedhetünk meg a nehézségek szintjén és nem 

háríthatjuk a problémát, illetve a megoldást az ingatlantulajdonosok oldalára.  

Ahhoz, hogy érdemben változásokat érjünk el, a befektetői célcsoport felkutatása, 

megszólítása profi, erre a területre szakosodott személy megbízásával, esetleg stáb 

felállításával lehetséges, aki a településmarketing eszközeivel élve kiaknáz valamennyi 

lehetőséget.  

 

Ütemezés: folyamatos 

 

2.2 Marestli park fejlesztése 

 

A terület hosszú távú fejlesztési koncepciója a Marestli part Marestli Parkká történő 

átalakítása. A koncepció alapján a Park a lakosok és az ide látogatók széles körét szolgálná ki 

változatos módon, a kicsik játszóterétől az idősek pihenéséig, a profán szórakozástól a 

szakrális elmélyülésig, a szabadtéri sportolástól a kultúráig.  

A tó és környezetének 2009-ben történt megújítása, rendezése után, a 2014. évi összetartozás 

napján felavatott Trianoni emlékmű állítása által megtörtént a „helykijelölés”, amelyet a 

taksonyi református missziói egyház — képviselő testület által jóváhagyott — tervezett 

templom és közösségi ház beruházása, mint jelentős területfejlesztés, közösségi tér teremtés 

követ. 

 

Ütemezés: 2017-2019 

 

 

2.3 Infrastruktúra 

 

A műszaki készültség és kialakult állapotok figyelembevételével illetve pénzügyi helyzetünk 

függvényében szükséges felállítani a prioritásokat.  
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- Fő út rekonstrukciója 

A Fő út rekonstrukciós terve 2009-ben készült el. A tervek tartalmazzák a Fő út felújításán 

kívül a kerékpársáv kialakítását, parkolók megépítését, a Fő út - Szent Imre úti csomópont 

rendezését. A Fő út teljes felújításához és arculatváltásához hozzátartozik a légkábelek 

kiváltása és új villanyoszlopok elhelyezése is. Mindebből látszik, hogy komplex fejlesztésben 

gondolkodunk, a megvalósítás azonban csak több lépésben valósulhat meg, pályázati forrás 

igénybevételével.  A kivitelezés meghatározott ütemezés szerint anyagi lehetőségek 

figyelembevételével a 2016-os évtől kezdődhet meg. A 2015. évben a legfontosabb teendő a 

megvalósítás önerejéhez szükséges tartalékképzés.  

 

Ütemezés: 2016-2018 

 

- Útépítések 

Az elmúlt években jelentős mértékben megnövekedett a szilárd útburkolatú utcáink száma. A 

magánerős lakossági útépítésnek, valamint a pályázati lehetőségeknek köszönhetően számos 

utca szegélykővel ellátott, melynek mentén egységes járdafelületek is kialakításra kerültek.  

 

A ciklus feladata a címben foglaltakat illetően valamennyi engedélyes terv elkészítése a még 

fennmaradó földutak vonatkozásában. Elsőbbséget kell hogy élvezzen a „Sziget” területe, 

valamint a „Káposztás” területe, ahol a most folyó csatornázási munkálatok befejezésével 

időszerű és aktuális lehet a szilárd burkolat megvalósítása. Ezen túlmenően természetesen 

valamennyi földút szilárd burkolattal való ellátása a cél. 

 

A tervek elkészíttetése lépésről lépésre valósulhat meg, a kivitelezés pedig ilyen irányú 

pályázati kiírások függvénye. Valamennyi pályázati lehetőséget szükséges megragadni, illetve 

az önerő biztosításához ezzel egyidejűleg a magánerős lakossági útépítésről szóló helyi 

rendeletet felülvizsgálni.  

 

Az alábbi utcák tekintetében az engedélyezési tervek rendelkezésre állnak: 

 

Sólyom utca, Pihenő utca, Völgy utca, Kassai utca, Kert utca, Révész utca, Arany János utca, 

Arany János köz 

 

Építési engedéllyel is az alábbi utcák rendelkeznek: 

Fácán, Hattyú, Gólya, Sas, Bagoly utcák  

 

Ütemezés: évenként legalább 1 út építése 2016-2019 

 

- Járdaépítés 

Az előző évekhez képest nagyobb hangsúlyt érdemelnek a járdaépítések. A járdák állapota 

több helyen kritikus, illetve több olyan utcát is találhatunk településünkön, ahol egyáltalán 

nem vagy csak részben biztosított a gyalogosok részére. 

Némi szervező munkával, az érintett utcaközösség bevonásával és önkormányzati 

támogatással jelentős változásokat tudunk elérni, ezért az előzőekben említett rendelet 

felülvizsgálata e célból is indokolt lehet.  
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Kiindulásként szükséges valamennyi utca vizsgálata abból a szempontból, hogy rendelkezik e 

járdával, ezt követően pedig valamennyi járda műszaki állapotának a felmérése következhet.  

Javasoljuk előzetes felmérés alapján, önkormányzati támogatással a járdák megépítését a 

frekventált helyeken. (pl.: buszmegállók, játszóterek megközelítése)  

 

Ütemezés: felülvizsgálat azonnal, évenkénti járdaépítés 2015-2019 

 

- Zajvédő fal 

A megnövekedett vasúti pályaforgalom és rakodótevékenység következtében igényként 

jelentkezik a vasút mentén zajvédő fal kialakítása, az ott élők nyugodt életkörülményeinek 

védelme és megőrzése érdekében. 

A Magyar Államvasutak Zrt. képviselőivel ez irányú tárgyalások kezdeményezése, 

egyeztetések lefolytatása és a kérdés állandó napirenden tartása szükséges.  

 

Ütemezés: folyamatos 

 

- Csapadékvíz elvezetése   

A szilárd burkolatú utak számának növekedése magával hozta a csapadékvíz elvezetésének 

problémáját. 

Alapvető feladat, hogy a meglévő árkok állapotát meg kell vizsgálnunk és ahol szükséges ott 

a mielőbbi beavatkozásra is sort kell keríteni. Az árkok tisztántartása kulcsfontosságú a 

megelőzés tekintetében. Egyre több helyen találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a szikkasztó 

árkok egy-egy nagyobb esőzés esetén nem képesek a hirtelen lezúduló vízmennyiséget 

elnyelni. Mivel a probléma megoldása egyre égetőbb ezért a település kritikus pontjairól 

felmérést kell készíttetnünk, a korábbi e témában készült koncepciót felül kell vizsgáltatnunk 

és a megoldásra olyan műszaki megoldásokat kidolgoztatnunk, melyek véglegesen és 

mindenki számára megnyugtató módon rendezik a kialakult állapotokat. 

 

A jövőbeni útépítések esetén a proaktivitás szem előtt tartásával kell a kivitelezéssel 

egyidejűleg a csapadékvíz megfelelő elvezetéséről is gondoskodnunk. 

 

Különösen nagy problémát jelent a külterületi belvíz megjelenése is, mely mielőbbi 

orvoslásra szorul. Hangsúlyozzuk mind a csapadékvíz, mind pedig a belvíz elvezetés komplex 

tervezésének és kezelésének fontosságát. 

 

Ütemezés: felülvizsgálat azonnal, folyamatos 2015-2019 

 

- Közvilágítás 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően 2015. év elején valamennyi közvilágítási 

fényforrás (izzó) cseréje megtörtént. Fel kell mérni azt is, hogy a település mely pontjain 

szükséges a közvilágítási hálózat bővítése, a polgárok biztonságérzetét fokozó új közvilágítási 

lámpatestek felszerelése. 

 

Ütemezés: 2015 
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2.4 Utcanév jelző és útbaigazító táblák kihelyezése 

 

Az utcanév jelző táblák több helyen hiányoznak, az ide látogatók pedig gyakran nem ismerik 

ki magukat és a fontosabb létesítményeket, intézményeket, látványosságokat nehezen találják 

meg.  

Érdemes e témában is figyelni a pályázati kiírásokat, de ezt megelőzően a kihelyezendő táblák 

pontos számának a felméréséről készült dokumentáció aktualizálásáról kell gondoskodni. 

 

Ütemezés: 2016 
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3. Közszolgáltatások színvonalának emelése 

 

3.1 Közigazgatás 

 

A mai társadalom részéről egyre inkább jelentkező igény a minőségi szolgáltatás, mely 

minőséget természetesen a közigazgatásban is szeretné tetten érni. 

A közigazgatás szolgáltató jellegének erősítése érdekében egy ügyfélorientált közigazgatást 

kell helyi szinten is kiépíteni, melyben az ügyfél érdekei helyezendők előtérbe.  

Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az ügyfélszolgálat kialakítására, az ügyfelek megfelelő 

tájékoztatására, valamint az elektronikus ügyintézés elérésére.  

A Polgármesteri Hivatal épülete jelentős fejlesztésekre szorul. A hosszú távú elképzelések 

között szerepel, hogy a Hivatal új helyszínre, új épületbe költözne. Nagy beruházásokba ezért 

nem érdemes fogni, kisebb átalakításokat azonban az ügyfélbarát közigazgatás és 

kommunikáció megvalósítása miatt elkerülhetetlen véghezvinni. Egyrészről szükséges az 

irattár bővítése, melyre külső irattároló konténer beszerzése lehet a megoldás, Másrészről 

szorgalmazzuk az évek óta fennálló hiányosság pótlását, a tárgyaló kialakítását.  

 

Ütemezés: 2015-2016 

 

 

3.2 Közterület fenntartása 

 

Cél, hogy az elmúlt időszakban elkészült épített környezet megóvását is szem előtt tartsuk. 

Hiába a befektetett anyagi, fizikai energia, ha a fenntartásukra nem fordítunk kellő figyelmet 

és az éves költségvetésben sem biztosítjuk az ehhez szükséges forrást. 

Különös figyelmet szükséges fordítani a zöldterületek karbantartására, ezen belül is a parkok, 

kiemelt övezetek tereinek fenntartására. A településről alkotott első benyomás a közterületek 

állapota, tisztasága alapján alakul ki. Kiemelt zöldterületeink karbantartásáról jelenleg is 

külsős vállalkozó gondoskodik, fontosnak tartjuk azonban, hogy ezt valamennyi zöldterületre 

kiterjesszük. Ahhoz, hogy a település élhetőbbé, vonzóbbá és barátságosabbá váljon az első és 

legfontosabb a közterületek állandó és folyamatos karbantartása. Jelentős változásokat 

érhetünk el a köztéri bútorok elhelyezésével, azok felújításával (pl. padok), egységes 

szemétgyűjtő edények kihelyezésével, illetve növényzettelepítésekkel (virágosítás a település 

több pontján). 

 

Habár a játszótereink egy része pár éve felújításra került, ebben a ciklusban az 

állagmegóvásra ismét hangsúlyt kell fektetni, játékok pótlására, cseréjére, felújítására időről 

időre áldozni szükséges. Ha hagyjuk, hogy újra leamortizálódjanak játszótereink sokkal 

nagyobb ráfordítással hozhatjuk csak helyre az elhanyagoltságot.  

 

A szilárdburkolatú és a néhány földes útjaink karbantartásáról a Szent Imre, Varsányi és Fő út 

kivételével az Önkormányzat a Forrás Intézményüzemeltető Központ útján gondoskodik.  

Az új utak építése mellett legalább olyan fontos a meglévőek minőségének a megőrzése. 

 

Ütemezés: folyamatos 
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3.3 Köztisztaság 

 

A hulladék elszállítását jelenleg a Vertikál Zrt. biztosítja. A szolgáltatóval 2014-ben 10 évre 

szóló szerződést írtunk alá.  

A kezdeti nehézségeket követően a szolgáltató kialakította hulladékgyűjtés rendszerét és 

rendjét, a panaszok száma mára már elenyésző. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

észrevételeinkkel azonban elő kell segítenünk a minőség irányába elmozduló változást. (pl.: 

hulladékgyűjtés rendjének szigorú betartása a szolgáltató részéről) 

A szelektív hulladékgyűjtés új formájában 2014 nyarán indult útjára, e téren az alábbi 

kérdésekkel szükséges foglalkozni: 

- lakossági igények alapján felül kell vizsgálni a szelektív hulladék szállításának 

gyakoriságát, 

- további üveggyűjtő pontok elhelyezése még 2015-ben 

 

Lakosság és civil szervezetek bevonásával nagyobb figyelmet kell fordítanunk a 

külterületeink tisztaságára. Gyakrabban szükséges ezeket a területeket is ellenőrizni és az 

illegálisan elhelyezett szemét összegyűjtéséről időben gondoskodni.  

E témában fokozottabban kell a nyilvánosságra is támaszkodni, a helyi média segítségével fel 

kell hívnunk a lakosság figyelmét a közterületek, erdők tisztántartására és védelmére.  

 

Több éve folytatott küzdelem után 2014 tavaszán megvalósult a szeméttelep rekultivációja a 

kommunális hulladék tekintetében. Ez jelentős eredmény, de további feladatunk, hogy a 

veszélyes hulladék rekultivációját is szorgalmazzuk a tulajdonos Szigetszentmiklós Város 

Önkormányzatánál. 

 

Az Önkormányzat 2015. január 1-jei hatállyal csatlakozott a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. A Társulás célja, az Európai Unió 

Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással integrált hulladékgazdálkodási rendszer 

létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket 

biztosítása. 

A szolgáltatást olyan kiemelt műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő 

rendszerben kívánják megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében 

hosszútávon biztonságot nyújt a térségben élő lakosság számára. 

 

Ütemezés: folyamatos 

 

3.4 Temető fenntartása 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2005 júniusában kegyeleti közszolgáltatási szerződést 

kötött a Településüzemeltető Közhasznú Társasággal, mely társaság megállapodást kötött a 

Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft-vel a temető fenntartási és üzemeltetési 

feladatainak ellátására. 
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A jövőt tekintve átgondolásra javasoljuk a működtetést, hiszen köztudott, hogy az jelenlegi 

formájában a lakosság igényeit nem elégíti ki, illetve az Önkormányzat által megfogalmazott 

elvárásoknak sem felel meg maradéktalanul. 

 

Az Önkormányzat által megkötött szerződés 15 évre szól, a Gyertyaláng Kft-vel megkötött 

szerződés a jövő évben jár le. Ennek érdekében még a 2015. év végén napirendre kell tűzni az 

üzemeltetés kérdését és arra vonatkozó alternatívák kidolgozása szükséges.  

 

Megoldásra váró konkrét feladatok: 

- a temetőben elhelyezett bontott sírkövek okozta áldatlan állapot felszámolása, 

- a temető körbekerítése, 

- temető környékének rendbe tétele (bejárat, parkolók, „gázcsere telep”) 

 

Ütemezés: 2015-2016-2017 

 

 

3.5 Energiahatékonyság javítása, megújuló energia hasznosítása 

 

Az energiaköltség az Önkormányzat működési költségeinek jelentős hányadát teszi ki. A 

költségek optimalizálása érdekében két intézmény (Általános Iskola, Művelődési Ház) 

tekintetében megvalósult az energetikai audit. A tanulmányok megtakarítási lehetőségeket 

tárnak fel, illetve ezen lehetőségek kihasználására irányuló megvalósítási programokat 

mutatnak be.  

A felülvizsgálati anyagok alkalmasak energetikai pályázaton való indulásra is.  

Jelenleg az előkészületek, árajánlatok bekérése van folyamatban a művelődési ház épületének 

korszerűsítésére, pályázaton való induláshoz.   

Az energetikai fejlesztéseket lépésről lépésre szükséges megvalósítani, valamennyi 

intézményben az energiahatékonyság maximalizálása a cél. Ahol lehet azonban a 

fejlesztéseket a megújuló energia hasznosítása felé kell orientálnunk. E témában is fel kell 

kutatni a pályázati lehetőségeket.  

 

Energetikai, felülvizsgálatok, auditok  előkészítését a következő intézményekre tervezzük: 

 

 Széchenyi úti orvosi rendelő 

 Baross téri épület 

 Wesselényi u. 21/a – régi vízmű épület 

Ütemezés:  

auditok: 2015 

korszerűsítés: pályázatok függvényében folyamatosan 
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3.6 Bölcsődei ellátás, alapfokú nevelés, oktatás 

A bevezetőben már utaltunk rá, hogy az előző ciklusban a gazdasági helyzet okozta 

kényszerűségből meghozott döntéseket felülvizsgálni szükséges. A bölcsőde működtetését 

2011-ben az Önkormányzat megszüntette, közbenső megoldásként a Képviselő-testület 

azonban nem a teljes megszüntetés mellett döntött, hanem a Taksonyi Bölcsőde Alapítvány 

fenntartásába helyezte azt át. Ennek köszönhetően a Bölcsőde jelenleg is üzemel, 

természetesen az igénybevétel feltételei megváltoztak. 

A bölcsődei feladatellátás jogszabály szerint nem tartozik Taksony Nagyközség 

Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladatai közé.  

A korábbi évek számadatai és a felmerülő igények alapján elmondható, hogy számos 

családban a 2. életévüket betöltött, de még 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni 

felügyelete nem megoldott. A Bölcsőde jelen formájában való működtetése nem a 

legszerencsésebb a tekintetben, hogy a férőhelyek korlátozott száma és a fizetendő térítési 

díj mértéke jelentős mértékben behatárolja az igénybevevők körét. Éppen ezért az 

önkormányzat fenntartásában történő működtetésre nagy igény mutatkozik, hiszen a 

kisgyermekes szülők munkába állását nagymértékben befolyásolja a szolgáltatás elérhető 

volta.  

Javasoljuk annak vizsgálatát, hogy e ciklusban a bölcsődei ellátás, mint szolgáltatás nyújtása 

az Önkormányzat kezébe kerüljön vissza. A feladat ellátásának leghatékonyabb módját 

külön hatástanulmány alapján javasoljuk meghatározni. (önálló intézmény, társulási forma, 

egységes óvoda-bölcsőde, illetve tagintézmény formájában.) 

 

Mindenképpen szükséges említést tenni a Képviselő-testület 2014-ben hozott döntéséről, 

miszerint a Német Nemzetiségi Óvoda esetében a fenntartói és működtetői jogokat, a Német 

Nemzetiségi Általános Iskola esetében pedig a működtetésére vonatkozó jogot átadta a Német 

Nemzetiségi Önkormányzatnak (az Iskola fenntartói jogát a KLIK-től vette át).  

 

A döntés a jövőre nézve jelentős kihatással rendelkezik, két szempontból is: 

 

1. financiális oldalról nézve az Önkormányzat az elkövetkezendő évekre nézve 

működtetési, fenntartási költségekkel nem számol, költségvetésében ilyen irányú 

kiadásokkal nem szükséges terveznie,  

2. oktatáspolitika kialakítása teljes mértékben a nemzetiségi önkormányzat hatáskörébe 

került, 

3. a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmények megnövekedett mértékű 

állami támogatása magasabb színvonalú oktatás biztosítását, illetve a gyorsabb ütemű 

eszköz- és épületfejlesztés lehetőségét vonja maga után. 

 

A meghozott döntés a nemzetiségi önkormányzattal történő szoros és konstruktív 

együttműködést feltételez az alábbiak miatt: 
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1. a nevelő-oktató munkának helyszínt biztosító épületek fejlesztési irányainak 

illeszkedése Taksony egységes jövőképéhez,  

2. az épületek felújítási, fejlesztési terveinek az önkormányzat tulajdonosi pozíciójából 

fakadó egyeztetése, esetleges finanszírozása 

3. a fejlesztések megvalósításához szükséges pályázati eljárásban való sikeres részvétel 

biztosítása, 

4. a helyi oktatáspolitika összehangolása a település növekedésével, a lakosságszám 

emelkedésével, a helyigénnyel. 

 

A helyi oktatáspolitika befolyásolására az Önkormányzat fenntartotta magának az intézmény 

vezetőinek kinevezéséhez az egyetértési jogot, az intézmény átszervezéséhez, illetve a 

pedagógiai program elfogadásához pedig a véleményezési jogot. 

 

Ütemezés (bölcsőde átvétele): 2017 

 

3.7 Szociális gondoskodás 
 

2013. január 1-től a szociális és gyermekvédelmi feladatokat új intézményként a Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Az intézmény a családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás és a védőnői feladatokat látja el. Mind az ÁNTSZ, mind 

a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részéről történt ellenőrzések rávilágítottak arra, 

hogy az intézmény székhelyének helyet adó Szent Anna tér 1. szám alatti épületrész a 

feladatok ellátására nem a legalkalmasabb, nem rendelkezik a Szolgálat a személyes, intim 

beszélgetésekhez szükséges interjúszobával, valamint az adományok tárolására alkalmas 

raktárhelyiséggel.  

 

Célszerű lenne felülvizsgálni azt, hogy az épület végleges otthonul szolgál-e a Szolgálat 

számára és kisebb átalakítások elengedők-e a megfelelő környezet kialakításához.  

 

2012. január elsejétől a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 

értelmében a 3000 főnél több állandó lakossal rendelkező települési önkormányzat a 

családsegítés, mint alapszolgáltatáson túl köteles biztosítani az idősek nappali ellátását is. 

 

A 2015. évben fel kell készülni a feladatellátásra oly módon, hogy az a 2016. évben az 

igénybevevők számára biztosítható legyen. A helyszín kiválasztását követően mielőbb el kell 

készíttetni a kialakításra vonatkozó terveket és egyidejűleg a megvalósíthatósági tanulmányt 

annak érdekében, hogy az e tárgyú pályázati kiíráson sikeresen vehessük az akadályokat. 

  

Előzetes egyeztetés alapján két lehetséges helyszín merült fel. Az egyik a Baross tér 7. szám, 

a másik a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által korábban használt Széchenyi út 85. szám 

alatti ingatlan. Indokolt lehet annak az átgondolása is, hogy a Szolgálat valamint az idősek 

nappali ellátásának elhelyezése egy épületben történjen.  

 

Ütemezés: 2016 
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3.8 Kommunikáció 

 

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti – a jelenlegi kommunikációs rendszer 

továbbfejlesztésével – lakosság folyamatos tájékoztatását a közügyek alakulásáról.  

 

Cél, hogy mindenki pontos és naprakész információhoz jusson elsősorban a Taksonyi 

Hírharangon, a kéthetente megjelenő Hírlevélen, valamint a település honlapján keresztül.  

 

A Képviselő-testület évente kétszer közmeghallgatást tart. Itt a polgárok tájékoztatást kapnak 

az elmúlt időszak gazdasági és településpolitikai témáiról, ugyanakkor kifejthetik 

véleményüket közérdekű kérdésekben. 

 

A képviselői fogadóóra intézményét szükséges újragondolni, mert nem váltotta be 

maximálisan a hozzá fűzött reményeket. Mind a fogadóórák, mind a közmeghallgatás 

látogatottsága alacsony. Törekedni kell a lakosság szélesebb körben történő megszólítására, a 

helyi közügyek iránti érdeklődésükre többnyire a közöny jellemző. Ezért az eddiginél sokkal 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni az írásbeli kommunikációra. A Hírharangban és a Hírlevélben 

elsősorban az önkormányzati és a széles közönséget érintő híreknek kell helyet biztosítani. A 

tájékoztatásnak alapvetően a képviselő-testület által elfogadott döntésekre, azok 

magyarázataira, a képviselő-testület terveire, elképzeléseire, közérdekű adatok, események 

publikálására kell irányulniuk. A kommunikáció során is elengedhetetlen a proaktivitás, a 

minőségi tájékoztatás része kell, hogy legyen az érintettek naprakész informálása. 

 

A kommunikáció megújításának mérföldköve a honlap megújulása. Még a 2015. év során 

tervezzük az új honlap elkészítését, melynek felépítését, megjelenését az egyszerűség és 

átláthatóság kell, hogy jellemezze. A jelenlegi weboldal nem tesz eleget a mai kor 

követelményeinek, funkcióit illetően nem alkalmas arra, hogy az aktuális információkat, 

híreket a megfelelő formában megjelenítse.  

Javasoljuk a honlap megújulását követően, annak tartalmára vonatkozó felelős személy 

kijelölését.  

 

Miután a lakosság részéről igény mutatkozik rá, továbbra is törekvés, hogy a dunaharaszti 

Kisduna Televízió adása a taksonyi polgárok részére is elérhetővé váljon. A szolgáltatóval 

való kapcsolatfelvételre minél előbb sort kell keríteni. 

 

Ütemezés (honlap): 2015 

 

 

3.9 Kulturális élet, közművelődés 

 

Taksonyban számtalan egyesület, civil szervezet működik, melyek változatos programjaikkal 

színesítik a település kulturális életét. Az Önkormányzat önmagában, egyedül képtelen lenne 

valamennyi rendezvény lebonyolítására, a hagyományok, zene és tánckultúra ápolására, a 

sváb identitástudat erősítésére, környezetünk szépítésére, a sportolási lehetőségek 

kiszélesítésére. Mindebben óriási szerepet vállalnak a civil szervezetek, de ide kell sorolni a 
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Német Nemzetiségi Önkormányzatot is. A velük való együttműködés és jó kapcsolat ápolása 

ezért elengedhetetlen. Önkormányzatunk a továbbiakban is törekszik támogatásukra. 

Nagy jelentősége van a helyi, innovatív közösségi kezdeményezéseknek, nem csak a 

hagyományápolás, de az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére vonatkozóan is, melyeket 

az Önkormányzatnak támogatnia kell. 

 

A jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni a partnerkapcsolatok ápolására, továbbá egy 

turisztikai infócentrum létrehozásának lehetőségét is szükséges megvizsgálni. 

 

A közművelődés infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében folytatni szükséges a 

Művelődési Ház felújítását. Az épület nagy része teljes felújításra szorul, melyhez 

természetesen a pályázati forrást is szükséges megtalálni. A színházteremben rendkívül fontos 

lenne a vizes blokk kiépítése, mely a használatbavételi engedély megszerzését is gátolja. 

Tervbe van véve továbbá a nézőtér székeinek cseréje.  

 

Ütemezés: pályázat függvényében 

 

Taksony, 2015. április 7. 

 

 

           Kreisz László  

           polgármester 

          

 

 


