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Bevezetés
A gazdasági program elkészítésére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.
A gazdasági program, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt
meghaladó
időszakra szólhat.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete
egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe
vétele mellett fejlődjön is.
A gazdasági program az önkormányzat részére, helyi szinten határozza meg mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A Képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi
minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére
vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és
összeállítása során.
1. Lakitelek gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények


a kormányzat gazdaságpolitikája,



a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,



nemzeti és EU-s pályázati források,



a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,



az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,



a polgármesteri program,



a képviselő-testület és a jegyző javaslatai,



a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a Képviselő-testületnek az
alábbiakra kell koncentrálnia:
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl.
állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

1.1.

A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek
számbavétele.
A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés,
a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az
önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai:
- területi operatív program,
- az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás,
- az idegenforgalom és falusi turizmus.
1.2. A kormány fejlesztési irányai
A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az
innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő
foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzat fejlesztési
elképzeléseire is.
A kormányprogram szerint, a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az
üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az
életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a
közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.
A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és
egészségesebb környezetet.
2. Lakitelek gazdasági helyzete és a várható változások

2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján nettó 3 818 808 eFt
A vagyon az elmúlt négy évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres
vagyongazdálkodási politikája:
-

saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,
sikeres pályázaton vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.

A kormányzat gazdaságpolitikája egyértelműen a gazdaságfejlesztés folyamatos fejlesztése,
illetve a munkahelyteremtés irányába mutat. Feladatunk, hogy a helyi és a térségi
sajátosságokat kihasználva, minél több pályázaton induljunk ezen a területen, szem előtt
tartva, hogy a megnyert fejlesztések rövid időn belül önfenntartóak legyenek azért, hogy a
település saját bevételeiből ezek fenntartására ne – vagy csak minimális mértékben – kelljen
költeni.
Hamarosan megnyílnak a pályázati lehetőségek a különböző operatív programok keretein
belül. A járási, megyei, és országos pályázatok megcélzásával, lesz lehetőségünk pályázni.
Ahhoz, hogy reális jövőképet tudjunk alkotni (különösen 5 évre előre), tisztában kell lenni a
község anyagi kondícióival és a várható tendenciákkal.
Szem előtt kell tartani, hogy a központi állami támogatás évről évre folyamatosan csökken, a
település lakosságszáma csekély mértékben nő, melyhez a támogatásokat mérik.

Ezen pénzügyi politikának az alappillérei a következők:
 Takarékos gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása.
 A pályázati lehetőségek további kihasználása olyan területen is, ahol önkormányzati
támogatást lehet ezzel kiváltani.
 A közmunka termelésbe állításával tovább csökkenteni az önkormányzat kiadásait,
újabb munkahelyeket teremteni.
 Elsősorban olyan pályázatokon indulni, ahol a későbbi fenntartás nem jelent újabb
működési költségnövekedést.
 Át kell tekintenünk meglévő vagyontárgyainkat. Meg kell találni a jelenleg
kihasználatlan ingatlanok funkcióját. Értéknövelő beruházásokkal, telekalakításokkal,
egyes vagyontárgyak értékesítésével további források nyerhetők.
A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az
elképzeléseivelösszhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott
lehetőségeket (legkedvezőbb összegű támogatás megkeresése).

Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

Vagyonelem megnevezése
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető,
a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyon
(meghatározott
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és
megterhelhető)

Ingatlan
db
száma

Az összes
vagyonból
a vagyon
részaránya

441

56 %

23

19 %

138

16 %

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, árkok.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények,
középületek, sportpálya, stb.
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: önkormányzati lakások, egyéb
épületek, illetve a beépítetlen földterületek és mezőgazdasági területek.
2.2. A pénzügyi helyzet a 2015. évi költségvetési rendeletben szereplő eredeti
előirányzatok alapján:
Az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege:
Az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege:
A költségvetési hiány összege:

689 344 eFt.
783 140 eFt.
93 796 eFt.

A hiány fedezete az önkormányzat pénzforgalmi számláin, valamint lekötött betétben 2014.
december 31-én rendelkezésre álló pénzmaradvány.

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti eredeti főösszege az elmúlt 4 évben:
2011. évben: 1 891 033 eFt
2012. évben: 3 081 299 eFt
2013. évben: 863 241 eFt
2014. évben: 1 051 221 eFt
Kiadások
Az önkormányzat zárszámadási rendeletben szereplő kiadásai az elmúlt 4 évben:
2011. évben: 1 340 099 eFt ebből működési célú: 1 039 533 eFt, felhalmozási célú: 300 566
eFt
2012. évben: 3 759 559 eFt ebből működési célú: 1 454 068 eFt, felhalmozási célú: 1 071
299 eFt, finanszírozási célú: 1 234 192 eFt
2013. évben: 1 606 372 eFt ebből működési célú: 956 797 eFt, felhalmozási célú: 645 869
eFt, finanszírozási célú: 3 706 eFt
2014. évben: 1 138 674 eFt ebből működési célú: 673 574 eFt, felhalmozási célú: 357 182
eFt, finanszírozási célú: 107 918 eFt
Bevételek
Az önkormányzat zárszámadási rendeletben szereplő bevételei az elmúlt 4 évben:
2011. évben: 1 768 653 eFt ebből működési célú: 1 093 245 eFt, felhalmozási célú: 675 408
eFt
2012. évben: 3 865 648 eFt ebből működési célú: 2 388 662 eFt, felhalmozási célú: 1 034
558 eFt, finanszírozási célú: 442 428 eFt
2013. évben: 1 747 176 eFt ebből működési célú: 972 724 eFt, felhalmozási célú: 642 855
eFt, finanszírozási célú: 131 597 eFt
2014. évben: 1 268 071 eFt ebből működési célú: 696 966 eFt, felhalmozási célú: 278 642
eFt, finanszírozási célú: 292 463 eFt

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika
elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta
előnyöket.
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és
lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki
az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak
kihasználására, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére), valamint az egyes
vagyontárgyak értékesítésére.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

3. A gazdasági program

3.1. Fejlesztési elképzelések
Az Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2015-2019. évekre, a következő általános
fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági
program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítése továbbra is
meghatározó, és ez jelenti a fő irányvonalat.
Nagyobb fejlesztésre csak pályázatok útján van lehetőség.

Ipar
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi
vállalkozásoknak. Támogatni kell az M44 számú gyorsforgalmi út mielőbbi megépülését. Az
önkormányzati beruházásokban a jogszabályi keretek között előnyben kell részesíteni a helyi
vállalkozókat.

Idegenforgalom
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki
kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi
lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is.
A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve, a településnek meg kell találnia és tovább
kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve
a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a
továbblépés lehetőségét.
Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a kerékpárút, a
vízvezetékrendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet,
szolgáltatások biztosítását.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzat számára a modern kor
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén
meg kell valósítani azt, hogy
- az Önkormányzat olyan honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és
intézményeivel kapcsolatos minden fontosabb tájékoztatás biztosítható legyen,
- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára,
Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint, segíti a helyi vállalkozásokat,
valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket
teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
- a közszolgáltatások megtartása révén munkahelyet teremt, és tart fenn a
köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében,
ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
- az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi
vállalkozások számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak,
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.
Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-12 hónap)
közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít, nagyarányú állami támogatással (költségek 95
%-nak, illetve 75-100 %-nak finanszírozásával).
3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés
során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A településfejlesztés széles nyilvánossága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a
biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek
tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések
a) A település honlapja üzemel, melynek karbantartása és információkkal való feltöltése
elsődleges feladat.
b)
-

A honlapon biztosítani kell a helyet
a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
a turisztikai kiadványnak,
a település intézményének,
a helyi civil szervezeteknek,
a településen megrendezett programoknak.

c) A településfejlesztésbe - az eddigiektől nagyobb arányban- be kell vonni a helyi
lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.

A településfejlesztés átgondoltsága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok
az igények kerüljenek előtérbe,
- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek
alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves
költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg
a ciklus évei alatt.
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú
fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
Azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni:
- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés
eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 5 éven keresztül) a korábbi éveknél
magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
- melyek munkahelyet teremtenek,
Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek:
- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel
megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,
- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és
adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.
A településrendezési terv
Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma,
amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén
lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő
fejlesztések megvalósítására.
Felkészülés a pályázatokra
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt, jelentős pályázati források nyílnak
meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati
tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező
személyt/személyeket kell keresni és megbízni,
- amennyiben lehetséges, pályázati alap biztosítása az éves költségvetésben
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való illesztéséhez,
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre
terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés
időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,
- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer
kidolgozásának szükségességét.
Településfejlesztési célok

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település
általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és
fenntartásához kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
-

Egészségház kialakítása
A meglévő II. számú és a gyermekorvosi rendelő kerülne teljes átalakításra és
korszerűsítésre, melynek köszönhetően egy épületben történne minden
egészségügyi szolgáltatás ellátása. A beruházás lehetővé tenné a korszerű
működtetést, továbbá sor kerülne az akadálymentesítésre.

-

Általános Iskola bővítése
Jelenleg az iskola nem rendelkezik rendezvénytérrel, kevés a tanterem és a
napközis étkeztetés sem biztosított az épületben. A bővítés által a felső tagozatos
épületszárny és a tornaterem közötti rész beépítésével, valamint a lapos tetős
részeken ráépítéssel biztosítható lenne egy fedett rendezvénytér kialakítása,
valamint kialakítható lenne egy étkező, továbbá új tantermek. A fejlesztés
lehetővé tenné, hogy ne 2 különálló intézményben kelljen a biztosítani a helyet és
a gyerekeknek ne kelljen ingázni nap, mint nap a két iskola között.

-

Holt-Tisza part fejlesztése
Lakitelek múltjában és jelenében is meghatározó szerepet tölt be a Tőserdő, azon
belül is a Holt-Tisza partunk. Szeretnénk, ha jövőben is közkedvelt kirándulóhely
lenne, amihez elengedhetetlenül szükséges a part és annak környezetének
rendezése ( járdák kialakítása; padok, szemetesek, pihenők kihelyezése;
mederkotrás, szabadstrand felújítása, part menti zöldfelületek rendbetétele,
növénytelepítés). Gyerekeknek horgászhely kialakítása, a horgászok számára
stégek elhelyezésével kulturált horgász lehetőség biztosítása.

-

Településközpont fejlesztése
Településünkön a Széchenyi krt. Kiss János utca és Alkotmány utca közötti
szakasza a kialakult elsődleges településközpont. Ezen szakaszon helyezkedik el
az óvoda, orvosi rendelők, posta, takarék, művelődési ház, játszótér,
polgármesteri hivatal, rendőrség. Sajnos a terület túlnyomó részén nincs
megfelelő számú és minőségű parkoló, a zöldfelületek komoly fejlesztésre
szorulnak és a járdák sem kiépítettek. Mivel a lakosság jelentős hányada napi
szinten veszi igénybe az adott területet, kiemelten fontos, hogy biztonságos és
esztétikus legyen.

-

Közlekedésfejlesztés
A Zalán és Dr. Kiss Ágoston utcákban az aszfaltburkolat kiépítése kiemelten
fontos lenne, mivel a belterület sűrűn lakott D-i részén alig van szilárd burkolatú
út. A fejlesztésnek köszönhetően javulna az ott élők életkörülménye, az
ingatlanok értéke nőne, kialakulna a közlekedési kapcsolat az üdülőterülettel,
továbbá az burkolandó utcákról könnyebb lenne a 44 számú főútra való kijutás.

-

Kerékpárút építés
A Lakitelek - Kerekdomb között tervezett kerékpárút a 4625 j Szolnok Tiszakécske - Kiskunfélegyháza közút mellett halad. Az elhelyezése a közút
szelvényezés szerinti bal oldalán (Tisza felőli oldalán) lenne célszerű. A tervezett
nyomvonal kezdőszelvénye a Kerekdombnál meglévő kerékpárút, míg
végszelvénye az új Tisza védőgát kezdete. A becsült hossz 3,5 km. A kerékpárút
keresztezi a 44. sz. főutat, ahol a keresztezés kialakítása miatt a közútkezelővel
való egyeztetés alapján elképzelhető valamilyen forgalomtechnikai elem kiépítése
(gyalogosjelző lámpa, gyalogátkelőhely, terelősziget stb.) A nyomvonal keresztez
vasútvonalat és egy csatornát is. A vasúti átvezetésre szakági tervet kell
készíteni. A csatorna keresztezésénél a kezelői előírásai szerint vagy átereszt,
vagy hidat kell tervezni. A kerékpárút nyomvonalára talajmechanikai
szakvéleményt kell készíteni. Valószínűsíthető, hogy az építés miatt a teljes
hosszon idegen területek igénybevételére kerül sor.

-

Gondozási Központ bővítése
Az idősek ellátásának minél színvonalasabb és komfortosabb ellátása érdekében
több pályázat is beadása került, ami az ellátás infrastrukturális oldalát célozta
meg. Az újonnan épült nappali épületszárny minden igényt kielégít és megfelel a
mai elvárásoknak, azonban a bentlakásos rész energetikailag elavult, a tető
állapota évről-évre rosszabb (félő, hogy rövidesen beázik). A bentlakásos rész
felújításával és bővítésével szeretnék biztosítani a gazdaságos és zavartalan
működést.

-

Művelődési Ház bővítése
A művelődési ház, mint közösségi tér és rendezvény ház egyre jobban kezd
kedvelté válni, ezért szükséges a belső felújítása és bővítése. Egyre indokoltabb
lenne egy nagyobb tér (ebédlő, ill. tárgyaló) hozzáépítése és kisebb képzésekre,
foglalkozásokra alkalmas termek kialakítása. Ezek mellett nagy az igény kiállító
termek megépítésére, mivel a helyi művészek egyre nagyobb számban és egyre
aktívabban alkotnak, ezt valahol meg kell mutatni az érdeklődőknek.
Szükségszerű lenne a művelődési ház előtt tér burkolása, valamint a csapadékvíz
elvezetése.

3.4. Az adópolitika célkitűzései
Az Önkormányzat fontosnak tartja, a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel
az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a
településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.
A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja
kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az
Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói
kört illetően.
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva, megvizsgálja a helyi
adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe
beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és
mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező
negatív hatásokat,

- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az
adórendelet módosításokról,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében, évente, tájékozódik az
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges
adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért
eredményekről,
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér
az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges
adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az
adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes
befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az
adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást),
- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított
adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Képviselő- Testület
legalább évente tájékoztatást kapjon.
Az adóztatásban dolgozó személyek anyagi érdekeltségének növelése érdekében a
Képviselő-testület évente áttekinti a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó
helyi szabályozás szükségességét (jutalmazás, teljesítményértékelést követő béremelés
stb.)
3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az
egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
Polgármesteri Hivatal látja el.
A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a
következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
 településfejlesztés, településrendezés;
 településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok
és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása);
 a közterületek,
elnevezése;

valamint

az

önkormányzat

tulajdonában

álló

közintézmény

 egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
 környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);

 óvodai ellátás;
 kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
 gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatásokat
állapít meg;
 lakás- és helyiséggazdálkodás;
 helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 sport, ifjúsági ügyek;
 nemzetiségi ügyek;
 közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
 helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 hulladékgazdálkodás.
Közigazgatás
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás további folytatása,
- az információs szolgáltatás kiterjesztése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása,
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során:
- felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a lakásigényről,
- gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek felülvizsgálatáról,
- kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges
- szolgálati lakás,
- bérlakás,
A község népesség megtartó erejének növelése érdekében, az Önkormányzat megfelelő
számú, olcsó építési telket biztosít a fiatalok lakásépítéséhez.
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit
rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások
biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására
törekszik.

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás Bácsvíz Zrt. szolgáltatón keresztül történik.
Az ivóvíz hálózat:
- bővítése a temetőtől DNy-i irányba eső, sűrűn lakott tanyás övezetben lenne
indokolt.
Csapadékvíz-elvezető hálózat:
- a meglévő gravitációs rendszer bővítése lenne szükséges a csapadékvízzel
veszélyeztetett területeken
Szennyvízhálózat:
- a település lefedettsége jó, a belterületi lakóingatlanok szinte teljes hányada
számára elérhető, azonban hosszútávon meg kell vizsgálni az üdülőterületen való
hálózatkiépítés szükségességét, tekintettel arra, hogy egyre többen élnek
életvitelszerűen a hétvégi házakban
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.
- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása.
- Belterületi földutak aszfaltozása
- Járda építés, felújítás szükséges a következő területeken: központi belterületen
(orvosi rendelők, posta, takarékszövetkezet, művelődési ház, polgármesteri hivatal),
Holt-Tisza part környezetében, Dr. Deák István utca mellett (felújítás)
- Külterületi földutak rendbetartatása
- Kerékpárút építése Tiszakécske irányába
A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- Meg kell hirdetni a település - virágosítás programot, ehhez kérni kell támogatók,
önkéntesek segítségét.
Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:
- Széchenyi krt
- Orvosi rendelők, Művelődési ház, Polgármesteri Hivatal környéke
- Piactér és körforgalom környezete
- Dr Deák István utca
- Alpári út (4625 sz. út belterületi szakasza)
- Intézmények környezete
A közterület fenntartási feladatokat a Laki-Park Kft látja el.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
Önkormányzat:
- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; (a
szolgáltatást az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú Kft-je a Laki-Gazda Nonprofit Kft. végzi)
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról.

A helyi tűzvédelem
Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében az önkormányzati intézmények vonatkozásában:
- figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,
- tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás
megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről,
- rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna
működőképességét.
- támogatja az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat az egyik legfontosabb feladatának tekinti helyi közbiztonsági feladatok
ellátását, illetve színvonalának javítását. Ennek érdekében:
- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését,
ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
- támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív
tevékenységét,
helyet
biztosít
számukra,
anyagilag
támogatja
az
eszközbeszerzéseket),
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség munkájának hatékonyabbá tételére,
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre,
- támogatta térfigyelő kamerák felszerelését a község területén
Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási
problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része
tartalmazza.
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az Önkormányzat az óvodai nevelési feladatait társulási formában látja el.
A jelenlegi Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás bevált, jól működik.
Az oktatás és nevelés területén adódó feladataink ellátása érdekében lehetőségünkhöz
mérten minden anyagi támogatást meg kell adnunk.
Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a
benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.
Az oktatási tevékenység biztosításához a következő fejlesztésekre, felújításokra van
szükség:
épület felújítás, belső nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő
módon kívánja biztosítani.
Fenntartja
- a háziorvosi ellátást,
- a védőnői ellátást,

Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának.
A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:
- segíteni kívánjuk az egyedülálló, idős lakosságot szociális étkeztetés biztosításával, házi
szociális gondozói hálózattal. A segélyezéseket, a támogatások különböző formáit a
szociális ellátásokról szóló rendelet alapján állapítja meg a Képviselő-testület.
- A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi
jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások
rendszerét meghatározó rendeletét.
- A következő szociális szolgáltatásokat biztosítja a Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás keretében:
- családsegítő szolgálat,
- gyermekjóléti szolgálat.
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
- A rendeletmódosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett
jelzéseket, észrevételeket.
- Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat
biztosítja:
- gyermekjóléti szolgálat (mely szintén a társulás keretében működik).
Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység,
és a sport támogatása
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban, az
önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a
szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának
szükségességét fogalmazza meg:
A könyvtár működtetése során
-

továbbra is ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
a közösségi tér biztosítása a civil szervezetek és a művészeti csoportok
számára

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységek biztosítását is, melyet
rendszeresen támogat.
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a
következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás
színvonalának emelése érdekében:

- A Képviselő-testület, a Polgármesteri hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást
végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az
egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében.
- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe
került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre
irányulnak.
- A kulturális rendezvények sorába
drogfogyasztás nélküli programok.
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