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I.

Bevezető

A gazdasági program a Képviselő-testület választási ciklusra vonatkozó célkitűzéseit, a kötelező és önként vállalt
feladatait tartalmazza a költségvetési lehetőségekkel összhangban, figyelembe véve a Kormány célkitűzéseit,
önkormányzati politikáját, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságokat, valamint a térségi és országos
fejlesztési koncepciókat.
Fő célja, hogy Recsk meglévő és lehetséges gazdasági-pénzügyi forrásait prognosztizálja, és azokat a település
fejlődése szolgálatába állítsa, vonzóvá téve a települést az itt élők, az ide érkezők, a befektetők, a beköltözni
szándékozók számára.
Az elmúlt évek a közigazgatás, az önkormányzati rendszer átalakításának jegyében teltek, és ez a folyamat
napjainkban is tart. Nem pusztán az önkormányzati törvény és az abból adódó szervezet- és feladatrendszer,
valamint a finanszírozás változásáról volt szó, hanem az önkormányzatokat érintő ágazati törvényekről (oktatás,
egészségügy, szociális ellátás, vízi közműszolgáltatás, hulladékgazdálkodás), valamint a területfejlesztési és
pénzügyi tárgyú szabályokról is.
Az átalakítás gyors és szakszerű döntéseket követel a Képviselő-testülettől, melyek során a legfontosabb
célkitűzés, hogy a végrehajtás az itt élő emberek, az itt működő szervezetek és intézmények számára
zökkenőmentes legyen, a legkisebb hátránnyal járjon.
A közigazgatás, az önkormányzati rendszer, a közszolgáltatások folyamatos átalakulása közepette nehéz
hosszabb távra szóló programot megfogalmazni, hiszen a kormányzati szándék, a finanszírozás, a pályázati
lehetőségek konkrét ismerete nélkül hiába fogalmazzuk meg a település fejlesztésével kapcsolatos
elképzeléseinket, ha annak megvalósítása jogszabályi rendelkezésekbe ütközik, vagy éppen forrás hiányában
kell lemondani arról.
A Kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés és területfejlesztés, a növekvő
foglalkoztatás irányába fogalmazta meg, így önkormányzatunk számára is ezen célkitűzések jelentik a fejlődés
legfőbb lehetőségeit.

II.

Helyzetelemzés

Recsk Heves megyében a Pétervásárai Járás területén található, 2772 fő lakosú nagyközség, mely a Mátra
hegyei között a Tarna-patak völgyében élte Magyarország viharos századait. A település Gyöngyös- Eger tengely
között fekszik.
A település fejlődésében jelentős szerepet játszott Közép-Európa egyik legjelentősebb érckészlete, melynek
bányászata több mint 200 éve kezdődött meg Recsken.
Recsk országos ismertségét elsősorban egy szomorú történelmi időszaknak köszönheti. A kommunista diktatúra
erőszakszervezete, az Állam Védelmi Hatóság (ÁVH) 1950-1953 között munkatábort létesített a település
határában. A rendszerváltozás után a korábbi munkatábor helyén emlékpark került kialakításra, mely hitelesen
mutatja be az utókor számára Magyarország történelmének ezen sötét oldalát, valamint méltó emléket állít az
áldozatoknak.
Recsk helye a településhálózatban
Recsk napjainkban az egyetlen település Magyarországon, mely népesebb, mint a járásának székhelye (jelen
esetben Pétervására), azonban nem városi jogállású település. Lakosságszámát tekintve kiemelkedik a
Pétervásárai járás települései közül, hiszen közel 400 fővel népesebb a járás székhelyénél a városi jogállású
Pétervására településnél.
A településnek kiemelendő a térségben betöltött központi szerepe.
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A központi funkciók közül kiemelkedik a településen működő mentőállomás, mely a környező települések
sürgősségi betegellátását is ellátja.
A településen 2013. január 1-én kezdte meg működését a Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási
Hivatal Pétervásárai Kirendeltsége. A Kirendeltség átszervezés miatt már megszűnt, helyette ügysegédi
szolgáltatást biztosít a Járási Hivatal ügyfelei részére.
A nagyközségben a Jámbor Vilmos Általános Iskola adott helyt esti tagozatos gimnázium működésének, mely megfelelő számú jelentkező esetén - lehetőséget kínál a térség azon lakói számára, akik családanyaként, vagy
családapaként vagy munkavállalóként szeretnének középfokú végzettséget szerezni.
A településen több jelentős létszámot foglalkoztató magánvállalkozás működik, közülük a legjelentősebbek a
bútoripari vállalkozások.
Kereskedelmi-szolgáltató központként évtizedek óta szolgálja a térség lakosságát.
Recsk Nagyközség a központi funkciói és lakosságszáma mellett országos jelentőséggel is bír. Hazánkban a 20.
század diktatúráinak tevékenységét hitelesen bemutató emlékhellyel rendelkezik.
A település demográfiai jellemzői az országoshoz hasonlóak, a lakosságszám folyamatosan csökken, a
születések és halálozások egyenlege negatív, a lakosság elöregszik, a vándorlási különbözet is évek óta negatív.
Évente kb. 50 fővel csökken ily módon a lakosság száma.
A település infrastruktúrája magas színvonalúnak mondható, problémát a belterületi utak, járdák folyamatos
felújítási igénye, a csapadékvíz-elvezetés, a település idegenforgalmi arculatának kialakítása jelent.
A közszolgáltatások megfelelően működnek, az önkormányzati intézmények (óvoda, művelődési ház, könyvtár,
családsegítés, gyermekjóléti feladatok, szociális és egészségügyi alapellátás) magas színvonalon biztosítják a
lakosság ellátását, melyhez a Képviselő-testület az állami támogatáson és az intézmények saját bevételein túl
jelentős támogatást nyújt.
Az önkormányzati feladatok finanszírozása folyamatosan csökken, az állami elvonás mértéke évről évre nő, a
saját bevételek alakulása nagyban függ az ország és a világgazdasági folyamataitól, ezért a működési és
felhalmozási célú forrásaink biztosítása érdekében komoly és felelősségteljes feladat hárul a Képviselő-testületre.

III.

A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők

A képviselő-testület programjának összeállításakor
a kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit
a várható uniós pályázati lehetőségeket
a megyei területfejlesztési programot
a község adottságait, a lakosság igényeit
az önkormányzat vagyoni helyzetét, pénzügyi kondícióit
a polgármesteri programot
a képviselők, bizottsági tagok, a településen működő intézmények, civil és egyéb szervezetek
javaslatait vette figyelembe.
A programban meghatározott célok elérése érdekében a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, a
szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére kell elsősorban koncentrálni. A források
megteremtéséhez nem elegendőek a helyi bevételek és az állami támogatások, szükség van a pályázati
lehetőségek felkutatására és kiaknázására, olyan fejlesztési célok kitűzésére, melyek a működési kiadásokat
csökkentik.
A 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési igények számbavétele az ágazati és területi operatív
programok előkészítése a jelen program elfogadása előtt elkezdődött. Ehhez Recsk önkormányzata is kidolgozta
fejlesztési elképzeléseit, melyeket továbbítani kell a Heves megye Integrált Területi Programjának (2020-2024)
véglegesítéséhez.
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A helyi gazdaságpolitika alapelvei
Legfontosabb célkitűzés a település népességmegtartó képességének javítása, a népességfogyás
megállítása, a népesség esetleges növelése. E célkitűzés megvalósításának eszköze a befektetésekre alkalmas,
közművesített területek biztosítása munkahely-teremtés érdekében.
A település térségi szerepkörének növelése, az önkormányzati feladatellátásban a környező
településekkel együtt kell működni.
Továbbra is fontos célkitűzés a község turisztikai fejlődése, az ehhez kapcsolódó lehetőségek
kihasználása.
Az önkormányzatnak jelenleg nincs adóssága. A fejlesztésekhez rendelkezésre álló, csekély összegű
saját erő azonban belátható időn belül elfogyhat. Ezt megelőzve a fejlesztési célokat úgy kell meghatározni, hogy
azok elsősorban a működési költségek csökkentését célozzák, célul kell tűzni a hatékony vagyongazdálkodást,
ennek érdekében a kihasználatlan ingatlanoknak funkciót kell találni, értéknövelő beruházásokkal forrásokat kell
teremteni.
-

A közmunka esetleges termelésbe állításával meg kell célozni az önkormányzati kiadások csökkentését.

A pályázati célok meghatározása során elsődleges szempont a működési költségek csökkentése, az
önkormányzati támogatás kiváltása.

IV.

A nagyközség gazdasági helyzete, fejlesztési források, adópolitika

Recsk Nagyközség Önkormányzata vagyoni elemei (üzleti (forgalomképes) vagyon; korlátozottan forgalom képes
vagyon; forgalomképtelen vagyon az adott költségvetési év zárszámadási rendeletének mellékletét képező
mérleg adatai tartalmazzák.
Tervezéskor Önkormányzatunk négy nagy bevételi forrásra támaszkodhat. A helyi adók, az állami támogatás,
amely egyre csökkenő tendenciát mutat előző évek tapasztalati adatai alapján, az önkormányzat saját bevétele,
és a pályázatokon elnyerhető támogatások. Itt meg kell említeni, hogy az előző évekről megtakarításaink
keletkeztek, amely tartalékot képez a bevételek ingadozásának kiküszöbölésére, pályázati önrész biztosítására.
A helyi adón belül jelentős szerepet képvisel az iparűzési adó, adóbevételeink kb. 70 %-át ez az adónem adja.
Ezen belül 2-3 nagy vállalkozástól függ e bevétel nagy része. A gazdasági helyzetük nagyban befolyásolja
önkormányzatunk lehetőségeit. A kommunális adó mértéke alacsony, mindössze 8.000 Ft/ ingatlan, szemben a
megállapítható 28.624 Ft/adótárgy maximum adótétellel. A gépjármű adó 40 %-a marad önkormányzatunknál.
Az alábbi táblázat mutatja be 2 év helyi adó bevételeit (2014. év decemberben 8,3 millió Ft iparűzési adó feltöltés
történt)
(e Ft-ban)
Egyéb
Adónemek
Iparűzési adó
Kommunális
Gépjármű adó
közhatalmi
Összesen
adó
helyben maradó
bevételek
része
(pótlék, bírság,
talajterhelési díj)
2019. év tény
71186
7312
5465
524
84487
2018. év tény

55654

6793

5485

242

68174

2017. év tény

65167

6347

4970

599

77083

A normatív állami támogatások átalakultak feladat finanszírozássá, melynek összege függ az adóerő képességtől
és az ellátotti létszámtól.
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Az önkormányzat saját bevételei a térítési díjakból, bérleti díjakból, és az ÁFA bevételekből áll, évente e
bevételekből kb. 20 millió forintra számíthat önkormányzatunk.
A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése érdekében elsődleges cél:
az Önkormányzati vagyon gyarapítása, ingatlanok energia hatékony működtetése, az ingatlan
hasznosítás maximalizálása, bérleti díjak beszedése,
a kivethető adók optimalizálása (teherbíró képesség vizsgálata, egyenletes elosztásának terhelésének
átvilágítása) a kivetett adók maximális beszedése, hátralékok csökkentése,
új feladatok indításánál figyelembe kell venni, hogy Önkormányzatunk feladat finanszírozás keretén
belül igényelhet e rá támogatást,
keresni kell, hogy az Önkormányzat milyen bevételszerző tevékenységet tud még folytatni, a meglévő
bevételeket be kell szedni, a hátralék állományt csökkenteni kell,
a pályázatoknak összhangba kell lenni a gazdasági programmal, lehetőleg minden fejlesztést pályázati
forrásból kell megvalósítani, amelyhez így csak az önrészt kell biztosítani, vagy amennyiben lehetőség van rá, az
önerő összegére is pályázatot kell benyújtani.

V.

A településfejlesztés célok, célkitűzések

Munkahelyteremtés, foglalkoztatás
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása, a meglévő munkahelyek megtartása nagyon fontos feladat, amelyet
minden lehetséges önkormányzati eszközzel támogatni szükséges. Indokolttá teszi ezt a törekvést a
munkanélküliek magas aránya. A munkanélküliség miatt nehéz helyzetbe kerülő családokban ugyanis
folyamatosan romlanak az életkörülmények, másrészt az Önkormányzat egyre kevesebb forrással rendelkezik ez
évtől a szociális támogatások finanszírozására.
Meg kell vizsgálni ezért további ipari terület kialakításának lehetőségét. Ehhez kapcsolódóan a befektetők
számára kedvező feltételek biztosításával segíteni kell a helyi gazdaság megerősödését, úgy, hogy ez a
vállalkozások számára munkahely bővítési lehetőséget teremtsen.
Szintén vizsgálni kell a további ipari terület kialakításával összefüggésben élelmiszer-feldolgozó ipar
településünkre történő telepítésének lehetőségét a munkahelyteremtés érdekében.
Az Önkormányzatnak részt kell vennie a munkaadók és a munkavállalók igényeinek eredményes közvetítésében,
ehhez a munkáltatók toborzási kezdeményezése esetén a lehetőség települési honlapon történő propagálásával,
a helyi újságunkban való megjelentetésével nyújtunk a jövőben is segítséget. Ezen kívül a munkaerő toborzások
megszervezésében, lebonyolításában való aktív részvételünkkel, az ezekhez szükséges helyiségeknek a
térítésmentes rendelkezésre bocsájtásával is tenni kívánunk a foglalkoztatás helyzetének javításáért.
A településtől távol dolgozók érdekeinek hatékony képviselete a közlekedési társaságokkal történő egyeztetés
során.
Elő kell segíteni a következő években is az önkormányzati, valamint a kulturális közmunkaprogramok sikeres
megvalósítását, melyhez eredményesen együtt kell működnünk az illetékes munkaügyi szervekkel ahhoz, hogy
minél több munkanélküli foglalkoztatásával, pályázati finanszírozással végezhessük el a közcélú feladatokat.
A közmunkaprogramba mezőgazdasági földterület bevonása az önkormányzati működtetésben lévő központi
konyha zöldség- gyümölcs ellátásának költségtakarékos előállítására ad lehetőséget.
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Településrendezési eszközök
A településfejlesztési politikához közvetlenül kapcsolódik a település rendezési terve, az építési beruházások, az
egyes területek hasznosítási felosztása miatt.
Településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia elkészült.
Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2019. január 16-án
Szabályzatáról szóló 1/2019.(I.17.) rendeletét.

fogadta el a nagyközség új Helyi Építési

A települést délről a 90-es években épült új elkerülő út tehermentesíti, ami jelenleg a kőbányával köti össze 24-es
út keleti szakaszát. Javasolt ennek továbbépítése, amellett, hogy a hatályos településrendezési terv felveti egy új,
Mátraballa felé vezető út megépítését is. Az elkerülő út amellett hogy teherforgalmat bonyolít le a kőbánya felöl,
egyben az az út is, amely a Történelmi Emlékhelyet köti össze az országos úthálózattal. Tekintettel a Történelmi
Emlékhely tervezett kiépítésére, fejlesztésére, szükséges lenne az elkerülő út továbbvezetése a 24-es út nyugati
szakaszáig. Ezen – hozzávetőleg – egy kilométer hosszúságú útnak az egész településfejlődés szempontjából
nagy fontossága lehetne, hiszen a Várbükki, Ifjúság és Dózsa György utcák folytatását és annak a délkeleti
településrésszel történő összekapcsolását tenné lehetővé.
A község nyugati, Parádfürdő felöli végén, különálló településrészként jött létre az ércbánya területén, annak ipari
és igazgatási épületei mellett, a lakótelep. Ennek bekapcsolása a település szerves egészébe fontos lépése
lenne. Ezen terület rehabilitációja jelenleg is folyamatban van, így várhatóan, annak elkészülte után, az itt
található ingatlanok jelentősen fel fognak értékelődni. A lakótelep fejlesztésének elkerülhetetlen eleme az
intézményi ellátottság javítása. Önkormányzatunk 2019. évben az Ércbánya telepen közvilágítás korszerűsítést
hajtott végre - saját forrásból.
Recsk beépítésre szánt területei a hatályos rendelet értelmében a következő területfelhasználási egységekbe
tartoznak: lakó-, vegyes-, gazdasági-, üdülő és különleges területek. A vegyes terület jellemzően az intézmények
- az egészségügyi központ, az óvoda, az iskola, a polgármesteri hivatal, a művelődési létesítmények, a
kereskedelmi épületek - és az azokkal szomszédos területek. Ezek túlnyomó részt a Kossuth Lajos út, József
Attila utca és a Hunyadi út mentén helyezkednek el. Urbanizálódó településkép is leginkább ezen utak mentén
jellemző. A településközponti szerepet ugyanakkor egyértelműen a Kossuth Lajos út - József Attila utca
kereszteződése jelenti, amely egyrészt megőrizte a történelmi településszerkezetet.
Legújabban gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató, valamint ipari parki övezetek kialakítására is sor került a 24-es
számú főút elkerülő szakaszának déli oldalán. A recski ércmező a magyarországi nemes és színesfémérc
bányászat bázishelye. S noha a bánya jelenleg nem működik, de a földtani kutatások egyértelműen azt
bizonyítják, hogy megmaradt a gazdaságos bányászat lehetősége.
A csákánykői kőfejtő egyik legnagyobb kőbányánk. A Mátra erdei fafeldolgozás az arra épülő ipar jelentős
fellendülésének lehetőségét jelentheti. Így a jelenleg meglévő és már működő iparterületek mellett, szükség lehet
további területek kijelölésére, fejlesztésére.
A rendezési terv szerinti hétvégi házas üdülőterület a Búzásvölgyi víztározó melletti üdülőtelepet jelenti. A tó
északi, Szajlához közelebb eső részén különleges beépítésre nem szánt turisztikai és egészségügyi terület került
kijelölésre, fejlesztési célterületként.
A település fejlődésének előmozdítói lehetnek a kedvező természeti, táji, és klimatikus adottságok, valamint a
gyógyvíz, s mind emellett a kedvező közlekedési kapcsolatok, ezért a turisztikai fejlesztéseknek a jövőben
kiemelt szerepet kell szánni.
Itt kell megjegyezni, hogy a korábban már elhatározott belterületbe vonásokat – ütemezetten - végre kell hajtani,
azért, hogy a beépítésre szánt, átminősített területek a céljuknak megfelelően hasznosulhassanak. Ennek a
folyamatnak a kötelező velejárója a teljes közművesítettség megvalósulása is.
Idegenforgalom, turizmus, gyógyturizmus, sportturizmus
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A település fejlesztési lehetőségei között jelentős szerepe lehet az idegenforgalomnak, falusi turizmusnak,
azonban a lehetőségek alatt teljesít napjainkban. A település komoly idegenforgalmi potenciállal rendelkezik,
melynek főbb elemei a következők:






a Pétervásárai kistérségben Recsk rendelkezik a legnagyobb kiterjedésű 679 hektáros, védett
természetvédelmi területtel;
a Nemzeti emlékpark területe zarándokhely ahol évente mintegy több ezer látogató fordul meg;
a Bányászati kiállítóhely évente több ezer látogatót fogad;
a Búzás-völgyi tó gazdag halállománya évente több ezer horgászt csábít a településre;
a település déli részén található erdőterületek turistautakkal jól feltártak.

Jelenleg a településre látogatók többsége egy napos kirándulás keretében érkezik a településre, elsősorban a
Búzás-völgyi-tó, valamint a Nemzeti Emlékpark a fő úticél. Számos Mátrába érkező látogató keresi fel a korábbi
munkatábort, hogy fejet hajtson az áldozatok emléke előtt. A munkatábor látogatóinak száma az utóbbi 10 évben
évente 17 000 és 25 000 fő között alakult. Az emlékpark látogatói között a Kárpát-medence magyarságán kívül, a
világban elszórtan élő honfitársaink is megtalálhatóak. Az emlékpark hazánk legismertebb vidéki helyszíne,
amely több részletében eredeti formájában mutatja be a korábbi munkatáborban folytatott tragikus
kényszermunkát.
A település fejlesztési lehetőségeinek kiaknázása érdekében a meglévő turisztikai kínálatot hatékonyabban kell
megjeleníteni, növelni kell a község vonzerejét és le kell kötni az áthaladó idegenforgalmat. Ennek keretében
társbefektetőt kell keresni és a terület tulajdonosoával (Egererdő Zrt.) együttműködve - pályázati támogatással a
Jámbor Vilmos Arborétumot fel kell újítani és látogathatóságát folyamatosan biztosítani kell.
A 303/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 1 sz. mellékletében szereplő történelmi emlékhely korszerűsítése keretében
a barakkokat fel kell újítani, látogatóközpont és parkolók kialakításával együtt.
A Kormány 1240/2019. április 30-i határozata szerint 2022-ig 558 millió forintot fordítanak a látogatóközpont
kialakítására.
Parád-Recsk és Sirok között mintegy 14 km hosszú kerékpárút megépítése nemcsak a sportturizmust, hanem
akár a recski munkahelyek megközelítésének is hasznos eszköze lenne.
Infrastruktúra, energiagazdálkodás, környezetvédelem
Településünk infrasrtuktúrális fejlettsége hosszú időn keresztül magas színvonalú volt, napjainkban azonban
előtérbe került a megújuló energiák hasznosítása.
Az itt élők életminőségének emelését, az egészségesebb települési környezet kialakítását szolgálja a 2015.
évben 19,5 millió forint támogatással megvalósult napelemes villamosenergia-termelés öt – óvoda, művelődési
ház, gondozási központ, önkormányzati hivatal, közösségi ház (IVK) – közintézményünkben. A közvilágítási
rendszerünk energiatakarékos átalakítására elnyert 16 millió forintból a közvilágítási lámpák ledes fényforrásra
történő cseréje valósult meg.
A program kiemelt célja az energiahatékonyság és a megújuló energiahordozók arányának nagymértékű
növelése az energiaellátáson belül, a káros-anyag kibocsátás jelentős csökkentése. Önkormányzatunk a jelenleg
folyamatban lévő, napelemes és épületenergetikai beruházásokat a jövőben is folytatni szeretné, a település
fejlesztésében nélkülözhetetlen jelentőségű, pályázatokon elnyerhető források bevonásával:
Pályázati támogatás igénybevételével Recsk és térsége (Bodony, Parád, Mátraderecske, Mátraballa)
szennyvízelvezetési és tisztítási feladatainak korszerűbb, hatékonyabb megoldása érdekében folyamatban van a
szennyvíztisztító-telep teljes felújítása, valamint a szennyvízhálózat bővítése, befejezése várhatóan 2020.
december 31.
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A változó időjárási tényezők, a jelentősen megnövekedett csapadékmennyiség következtében felmerült
csapadékvíz elvezetési problémák megoldása, a belterületi vízrendezés keretében szerepel a terveink között.
Ennek megvalósítása – jelentős költségigénye miatt – két ütemben történhet. I. ütemben a szükséges
tervdokumentáció és vízjogi engedélyek beszerzésére kerülhet sor. Pályázati források elnyerésének
függvényében a II ütemben, a jelenlegi számítások szerint kb 4800 méter árok burkolása történhet meg.
A biztonságos közlekedés javítása érdekében lehetőség szerint pályázati pénzeszköz igénybevételével a Szent
István, Hunyadi, és Tarna utak burkolat felújítási, az önkormányzati hivatal melletti parkoló építési munkáit el kell
végezni.
Szorgalmazni kell a Recsk és Szajla közötti 24122 számjegyű földút szilárd burkolattal történő kiépítését.
A meghatározott célkitűzések során a települési környezet színvonalát meg kell tartani, lehetőség szerint javítani
szükséges. A fejlesztések, beruházások megvalósítása során a zöld felületek kialakítását, meglévők állapotának
javítását tervezni szükséges.
A vonzó településkép megtartása, további növelése érdekében folytatni kell a közterületek virágosítását.
Köztemető
A köztemetők fenntartása az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel. Önkormányzatunk a kegyeleti
közszolgáltatást a recski egyházközséggel kötött feladat-ellátási szerződés útján látja el.
A temetőfenntartás keretében tervezzük a ravatalozó homlokzatának felújítását, mobil illemhely elhelyezését.
Fel kell mérni urnafal kialakításának szükségességét.
Közbiztonság
A közbiztonság és rendőrség munkájának segítése érdekében tovább kell folytatni a térfigyelő rendszer
kiépítésére vonatkozó pályázatok benyújtását. A rendszámfigyelő kamerák illetve térfigyelő kamerák nagy
segítséget jelentenek a település közbiztonságáért felelős szerveknek.
Településtisztaság, hulladékgazdálkodás
Önkormányzatunk a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3300 Eger, Dobó István tér 2.)
útján látja el a Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköreit.
Ennek keretében kerül sor:
 a közigazgatási területünkön keletkezett szilárdhulladék gyűjtésére, szállítására;
 a szilárdhulladék kezelésének, ártalmatlanításának megoldására, valamint
 az elavult, önkormányzati tulajdonú szilárdhulladék lerakók előírásszerű rekultivációs feladatainak
ellátására.
Európa legnagyobb közlekedési- környezetvédelmi kampányának célja az, hogy az önkormányzatokat
fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, és polgáraik a gépkocsik használata helyett
más közlekedési módokat, a kerékpározást, a gyaloglást vagy a közösségi közlekedési eszközöket részesítsék
előnyben. A lakosság részvételével szervezett minden olyan akcióhoz csatlakozni kell, mely környezetünk
védelmét, a lakossági szemléletformálást szolgálja.
A közterületek tisztántartása, parkok gondozása napi szintű feladatokat ró az önkormányzatra. A feladat
elvégzésében jelentős a közcélú foglalkoztatás, melynek igénybe vételét lehetőség szerint továbbra is folytatni
szükséges.
A település rendezettsége érdekében szükséges a köztéri padok ülő és háttámláinak cseréje, festése, további
padok, köztéri bútorok kihelyezése.
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Vagyongazdálkodás
A vagyongazdálkodás alapvető célja az önkormányzati vagyon növelése kell, hogy legyen. Vagyonértékesítésre
kizárólag ésszerű indok alapján, elsősorban a nem működő vagyon mobilizálására és a fejlesztési források
növelése érdekében kerülhet sor. Vagyonvesztés nem következhet be, az esetleges vagyonértékesítésből
származó bevételek nem szolgálhatnak működési célt, azok fejlesztésre, egyéb vagyongyarapításra fordíthatók.
A munkaképes korú lakosság foglalkoztatása érdekében, vállalkozások indításához, bővítéséhez, a
(köz)szolgáltatások növeléséhez, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat - amennyiben van megfelelő - bérbe
kell adni.
Az önkormányzati intézmények működtetése
Az önkormányzat legfontosabb feladata a kötelező közszolgáltatásokat és önként vállalt feladatokat végző
intézmények működtetése, a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi eszközök biztosítása. Önkormányzatunk
kiemelt figyelmet fordít az intézmények működtetésére, pontosan meghatározva a létszám- és bérkereteket, a
finanszírozást.
A Képviselő-testület fontos feladatának tekinti az önkormányzati intézmények jó színvonalon történő
üzemeltetését, ehhez a pénzeszközök folyamatos biztosítását.
Ugyanakkor a fenntartási, üzemeltetési költségek csökkentése érdekében minden olyan pályázati lehetőséget
meg kell ragadni, mely az épületek energia- és költségmegtakarítást eredményező felújítását célozza.
Szociálpolitika, humán közszolgáltatások
A Képviselő-testület kiemelt célkitűzése az egészségügyi és szociálpolitikai feladatok ellátása.
Az Egészségügyi Központ és Mentőállomás épületének megépítése, új orvosi eszközök beszerzése, a komplex
akadálymentesítés, parkolók építése eredményeként a helyi egészségügyi ellátás tárgyi feltételei megfelelőek.
A védőnői szolgálat más helyre történő áthelyezésével az eddig erre a célra használt épület lehetőséget adna az
alapszolgáltatási központ bővítésére, amennyiben pályázati lehetőség nyílik erre a célra.
Az önkormányzat – a környező települések önkormányzataival együtt - jelentős összeget áldoz a sürgősségi,
központi orvosi ügyeleti betegellátás recski telephelyének müködési támogatására mely évente jelentős
költségeket keletkeztet az ellátott települések számára.
Egészségnapok, ingyenes és kedvezményes szűrések szervezésével továbbra is biztosítani kell a lakosság
egészségi állapotának felmérését. Az egyre szélesebb körű, és szélesebb réteget célzó szűrővizsgálatok
megszervezésében a Képviselő-testület továbbra is számít a civil szevezetek munkájára.
Szakorvosi betegellátások magánrendelés formájában érhetők el településünkön. Ingyenesen működő
szakorvosi ellátást a Parádfürdői Kórház biztosít, a reumatológiai szakrendelést és a fizikoterápiához kapcsolódó
gyógytornát a lakosság nagy számban veszi igénybe. Ezeket az ellátásokat továbbra is biztosítani kell, a
lehetőségekhez képest bővíteni szükséges.
A szociális ellátó rendszer átalakítására került sor az előző ciklusban. A szociális és pénzbeli támogatások
egyrésze állami feladatként a járási hivatalokhoz került, míg egyrésze települési támogatásként önkormányzati
feladat. Önkormányzatunk e feladat finanszírozásához állami támogatást vehet igénybe. A feladat ellátásához
nagy segítséget nyújtana ha a ciklus időszaka alatt települési szociális térkép készülne.
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Az idősgondozás területén a mutatószámok azt igazolják, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az otthoni
ápolásra, gondozásra önkormányzati tulajdonban lévő mikrobusz használatával bővítetésre kerültek a
szolgáltatások. Az orvosi rendelésekre, szakrendelésekre, vizsgálatokra, kezelésekre történő szállítás,
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a gondozottak megelégedésére szolgál.
A korosodó lakosság számának növekedése egyre nagyobb igényt támaszt a szolgáltatások bővítése iránt főleg,
az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban. Elsősorban azért, mert a recski és parádi szociális otthonok
befogadó képessége meghatározott és folyamatosan kihasznált. A gondozottak számának emelkedése több
gondozónő foglalkoztatását vonja maga után. A gondozási központ épületének korszerűsítése – mely jelenleg
van folyamatban - magába foglalja az újrahasznosítható energiaforrások használatát. A további fejlődés, a
szolgáltatások bővítése érdekében folyamatosan figyelni kell az aktuális pályázatokat, amelyek segíthetik az
intézmény fejlesztését.
Fentiekre tekintettel, valamint a település központjától távolabbi településrészen élő lakosság jobb ellátása
érdekében megfontolandó a tanyagondnoki szolgálat bevezetése, új gépjármű beszerzése – az erre irányuló
pályázati lehetőségek kihasználása.
A szociális területen két jelentős koncepció is rendelkezésünkre áll: a Helyi Esélyegyenlőségi Program és a
Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció, melyek végrehajtására és időnkénti felülvizsgálatára nagy hangsúlyt
kell fektetni.
Oktatás, nevelés
Az önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít a KLIK fenntartásában működő általános iskola épülete –
mint önkormányzati törzsvagyon – felújítására, korszerűsítésére. A KLIK-el kötött vagyonkezelési szerződés
megalapozhatja együttműködésünket a pályázati források igénylésében.
Recsken az elmúlt években is teljes körű volt a 3-6 éves gyermekek óvodai ellátása. A nevelés feltételei,
különösen adottak. Azonban az épület állagmegóvására, karbantartására fokozottan ügyelni szükséges. Az
óvoda felszereltsége megfelelő, az intézmény valamennyi dolgozója kiváló szakmai tudással rendelkezik. Az
intézmény is részese volt az épületenergetikai beruházásnak.
A Csengővár Óvoda épületében 2018. szeptember 1-től intézmény-átszervezéssel kialakításra került egy mini
bölcsőde, mely egyrészt jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, másrészt a kisgyermekes szülők
munkavállalásának támogatása céljából került kialakításra.
Művelődés
A kulturális és közművelődési szolgáltatások helybeli biztosítása az önkormányzat feladata, amit a
képviselőtestület a helyi közművelődésben meghatározó Nagyközségi Könyvtár és közművelődési színtérként
működő Művelődési Ház fenntartásával és támogatásával biztosít. Az intézményekben folyó tevékenység igen
széles körű, otthont adva kisközösségeknek, települési rendezvényeknek.
A művelődési házban működő Bányászati Kiállítóhely ugyancsak vonzza a látogatókat. A bányászati eszközöket
kiállító fedett szín azonban mielőbbi felújítást igényel, a művelődési ház tetőszerkezetével együtt.
A ciklus időtartama alatt szorgalmazni kell a művelődési ház helyiségeinek többcélú hasznosítását, újabb
közösségi színterek (tekepálya, biliárd) kialakítását, elsősorban a fiatalok számára.
A könyvtár a mikrotérség legjobban ellátott könyvtára, szolgáltatásait a község lakosain kívül a környékbeli
települések lakosai is rendszeresen igénybe veszik.
Az 1997. évi CXL. törvény 64.§. (2) b) pontjában foglaltak szerint Recsk település nyilvános könyvtári ellátása
érdekében az Önkormányzat a Megyei Könyvtár szolgáltatásait igénybe veszi, az erre vonatkozó megállapodás
2017. május hónapban elfogadásra és aláírásra került.
10

A könyvtár továbbra is több funkciót is ellát a klasszikus könyvtári szolgáltatások mellett. E-magyarország pont
működtetésével, e-közszolgatatás, e-tanácsadás, ismeretterjesztő informatikai tanfolyamok megtartásával
hozzájárul a digitális írástudatlanság felszámolásához, igény szerint fénymásolást, szkennelést, faxolást, e-mail
küldést biztosít.
A könyvtári munka mellett közösségi és művelődési feladatokat is ellát: irodalmi és kézműves foglalkozásokat tart
gyerekeknek, felnőtteknek.
A településen áthaladóknak a közutak mellett elhelyezett táblával kell jelezni, hogy internetbarát településen
járnak és a művelődési ház valamint a könyvtár épülete előtti közterületeken ingyenes lehetőségük van
csatlakozni a világhálóhoz.
Sport
Recsk Nagyközség Önkormányzatának sportkoncepcióban lenne kívánatos meghatározni azokat a célokat,
elveket, amelyek alapján támogatást nyújt a recski sportszervezeteknek. Az önkormányzat a testnevelés és sport
rendszerét úgy kívánja működtetni, hogy annak értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek,
hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos
eltöltéséhez.
Cél a szabadidő sport helyi feltételeinek javítása, az óvodai, iskolai testnevelés személyi és tárgyi feltételeinek
fejlesztése, az utánpótlás-nevelés, sportlétesítmények működtetése, fenntartása.
A lakosság sportolási lehetőségeinek megteremtése érdekében kiemelt céla a sportház teljeskörű felújítása,
korszerűsítése.
Képviselő-testület továbbra is biztosítja minden év költségvetésében a sportszervezetek támogatását, de forrásai
nem teszik lehetővé a versenysport kizárólagos támogatását.
A költség-igényes sportágak – pl: labdarúgás – támogatását csak több település által közösen szponzorált,
nemcsak egy településhez kötődő csapat finanszírozásával látja megvalósíthatónak, fenntarthatónak.
Térségi együttműködés
Az önkormányzati feladatok sikeres megvalósítása érdekében a Képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja a
környező településekkel történő együttműködést. Ilyen együttműködés keretében működtetjük az orvosi
ügyeletet.
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban a rekultiváció befejezését követő fenntartási
időszakban továbbra is együtt kell működni a gesztor település Eger önkormányzatával. A megvalósítás során
településünk számára felmerülő költségeket (tagi hozzájárulás ) meg kell fizetni.
Meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a további önkormányzati feladatok, melyek a környező településekkel
együttműködve hatékonyabban oldhatók meg.

Településen belüli együttműködés
A Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a Recsken működő gazdálkodó szervekkel, vállalkozásokkal való jó
együttműködés kialakítására. A jövőben meg kell szervezni a vállalkozók részére aktuális információkat biztosító
fórumot, tájékoztatót, illetve naprakész információkat biztosító személyes kapcsolatokat kell kiépíteni.
A Recsket jellemző jó színvonalú közrend, közbiztonság megőrzése érdekében a Képviselő-testület anyagilag és
informatikai eszközökkel támogatja a rendőrség munkáját. A Körzeti Megbízottak részére mobiltelefon készüléket
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biztosít az önkormányzat annak érdekében, hogy a lakosság a nap bármely szakában, gyors segítséget
kaphasson. A közrend, közbiztonság érdekében működő Polgárőrség részére önkormányzatunk minden évben
anyagi támogatást nyújt feladataik ellátásához.
Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a településen
működő civil szervezetek működésükhöz minden segítséget megkapjanak, hiszen jelentős részt vállalnak a
község szociális, kulturális, egészségügyi, idegenforgalmi, településfejlesztési feladatainak megvalósításában.
Az önkormányzat éves költségvetése terhére támogatást biztosít a civil szervezetek, az egyházi közösségek
részére, akik pedig a községi rendezvényeken való részvételükkel, kulturális programok szervezésével, a
gyermekek hitoktatásával, a lakosság minden korosztályát felölelve bizonyítják, hogy nagyon értékes tagjai a
település közösségének.
Fejlesztési feladatok


Parkoló építése a település központjában 24 sz. főút és 2411 közút csatlakozásában működő intézmények
(iskola, rendőrség, gyermekjóléti szolgálat, könyvtár, önkormányzat) használói számára közlekedésbiztonság
érdekében. Az Eger, Gyöngyös irányába buszközlekedést választók számára fedett buszmegálló biztosítása.



Önkormányzati intézmények (Jámbor Vilmos általános iskola és központi konyha, Önkormányzati Hivatal)
energiatakarékos működtetéséhez fűtéskorszerűsítés, szigetelés, nyílászáró csere;



Művelődési Ház felújítása (tetőszerkezet, nyílászáró csere/felújítása, fűtés és világítás korszerűsítés)



Közös Önkormányzati Hivatal székhely épület felújítása (vizesblokk, nyílászáró csere/felújítása, fűtés és
világítás, berendezés korszerűsítés)



Óvoda épület bővítése új foglalkoztató teremmel (Mini bölcsőde kialakítása miatt egy foglalkoztató megszűnt,
ennek pótlása indokolt a gyeremeklétszámra és a jelenlegi foglalkoztatók méretére tekintettel)



Település kereskedelmi központjában a Vásártéren termelői piac kialakítása, szilárd burkolattal, fedett
árusítóhelyekkel, illemhelyekkel, hulladéktárolási lehetőségek megteremtésével.



Az elkerülő út tovább-vezetése a 24-es út nyugati szakaszáig a Várbükki, Ifjúság és Dózsa György utcák
folytatását és annak a délkeleti településrésszel történő összekapcsolását tenné lehetővé.



Recsk külterületén 500 m szakaszon már megépült kerékpárút Parád illetve Sirok irányába történő
folytatása;



Közösségi terek kialakítása (Várbükki út, Kőbányai út melletti önkormányzati területen – tornapark
kialakításával)



Szolgálati lakás építése (Táncsics út 3. sz. alatti ingatlanon – régi épület bontás)



A 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő történelmi emlékhely korszerűsítése.
Barakkok felújítása látogatóközpont, parkoló kialakítása (állami beruházással).



Recsk és Szajla települések közötti 24122 számjegyű földút szilárd burkolattal történő kiépítése a Heves
megye szabályozási tervében szereplő 2411. számú út nyomvonalának részbeni felhasználásával.
Megkönnyítve a szajlai lakosság munkába járását Recsk és Parád irányába



Az arborétum növényzetének megújítása, infrastruktúra kialakítása (esőbeálló,információs táblák,) fogadó és
bemutató épület.



Belterületi vízrendezés, vízelvezető árkok burkolásának tervezése az árvizek kártételeinek megelőzése
érdekében I. ütem.



Belterületi vízrendezés, vízelvezető árkok burkolásának kivitelezése az árvizek kártételeinek megelőzése
érdekében II. ütem.



Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás által előkészített csatornahálózat bővítés és szennyvíztisztítótelep korszerűsítés kivitelezésének megvalósítása.



A Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény alapszolgáltatási központ épületének felújítása, fűtésrendszer
korszerűsítése
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Szent István, Hunyadi, Tarna és II. Rákóczi Ferenc utak burkolatának felújítása.



Közbiztonság javítása (térfigyelő rendszer bővítése)



Intézmények fosszilis energiafelhasználásának további csökkentése, megújuló energia felhasználásának
további növelése (lehetőség szerint pályázati forrásból további napelemek és új napkollektorok
felszerelésével)



Zöldfelületek karbantartására, kialakítására parkosítási terv készítése



Egységes településarculatot biztosító tájékoztató és utcanév táblák elhelyezése.



A temetőben lévő ravatalozó felújítása, mobil illemhely elhelyezése



Sportcsarnok felújítása (konditerem kialakítása, térelválasztás megoldása)



Önkormányzati tulajdonú gépjármű állomány cseréje (központi konyha ételszállítás, tanyagondnoki szolgálat
bevezetéséhez gépjármű beszerzése – pályázati támogatással)



Búzásvölgyi víztározó környékének fejlesztése, aszfaltos út felújítása, turisztikai célponttá alakítása –
figyelemmel az érvényben lévő bérleti szerződésre



Hangoshíradó hálózat kiépítése

VI.

Összegzés

A gazdasági program akkor lesz eredményes, ha a lehető legtöbb célkitűzés megvalósul belőle.
A nagyközség fejlődési pályára állítása, növekedésének biztosítása, vonzerejének fokozása természetesen sok
olyan külső tényezőtől függ, melyek befolyásolására a Képviselő-testületnek nincs eszköze. Mégsem várhatja
„tétlenül” a gazdasági és pénzügyi folyamatok jobbra fordulását, hanem a település lakosságával,
vállalkozásaival, civil és egyéb szervezeteivel együtt gondolkodva, egymás munkáját segítve a programban
megfogalmazott törekvések megvalósításán kell dolgoznia, melyek biztosíthatják Recsk hosszú távú fejlődését.
Recsk, 2020. február 10.
Recsk Nagyközség Önkormányzata
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