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BEVEZETŐ
A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai szerint a
gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A
gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok
átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program
tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a
településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. A gazdasági programot a képviselőtestület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program
az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat
hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.
A Gazdasági Program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek
hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik azokat.
Pitvaros Község Önkormányzatának Gazdasági Programja nem csak takarékossági terv, hanem a település
feladatcentrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Program, melynek célja, hogy Pitvaros
fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, de inkább javítható legyen.
A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek forrásteremtő
partneri együttműködésben valósulnak meg. Különösen értékesnek tekintjük azokat a programokat, amelyek a
magán- és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre.
A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztésorientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a település fenntartható
fejlődését segítik elő.
A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van
népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program előnyben részesíti a dinamikus, személyes
boldogulásra is esélyt adó, a Pitvaroson élők komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi azonosulásának
kialakulását elősegítő programokat.
A településszerkezet alakításában a fenntartható fejlődés és a népességmegtartó-képesség szempontjai, minden
más megfontolást megelőznek.
A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető
magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak.
I. A GAZDASÁGI HELYZETET ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK
I.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási reformra.
Az államreform egyes elemei közvetlenül érintik az önkormányzatot, illetve az önkormányzati hivatalt. Ilyen
elemek a modern, szolgáltató közigazgatás, és az önkormányzati reform.
A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány:
 általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást,
 átgondolja és felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat,
 javasolja, hogy a kis létszámú településeken ne működhessen önálló hivatal, hanem körjegyzőséggel
kerüljenek ellátásra a feladatok,
 a lakosság elvándorlását kívánja megelőzni,
 életcélt és életteret kíván biztosítani minden Magyar Állampolgár számára a jelenlegi
lakókörnyezetében,
 előtérbe kerülnek a családi gazdaságok és a kistermelők. Cél a területi önellátás megteremtése.
 az önkormányzatok szerepét és ellátó képességét is átszervezi, hogy minél erősebb gazdasági
szereplőként biztosíthassák a települések a lakosság érdekeit.
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Az egészségügyi reform keretében a kormány át kívánja alakítani az egészségügyei rendszert. Biztosítási
alapon működő, magas színvonalú egészségügyi intézményrendszer kialakítását szorgalmazza. Ezen reform
célja a lakosság egészségi állapotának javítása.
I.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.
A fejlesztési irányok kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során a cél az ország egységének megteremtése, a különböző csoportok
elszigeteltségének csökkentése. Ennek érdekében bővíteni kell a közúthálózatot, korszerűsíteni kell a
vasútközlekedést.
A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és egészségesebb környezetet.
A kormány a területfejlesztési elképzelései között rögzíti a vidék felzárkóztatásának segítését, a kistérségek, a
régiók szerepének növelését.
II. VAGYONGAZDÁLKODÁS
II.1. Önkormányzati vagyongazdálkodás
II.1.1. Nem lakáscélú ingatlanok
A településnek a fenntartható fejlődés érdekében a racionális terület-felhasználásra, az ésszerű
településüzemeltetés feltételeinek biztosítására kell törekednie. Mindezekkel összefüggésben kiemelt
hangsúlyt kell adni az épített és a természetes környezet rehabilitációs folyamatainak.
 Feladat az ingatlanvagyon áttekintése mind a forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes
ingatlanok tekintetében. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az ingatlanpiac változásait és az
önkormányzat feladatellátásához szükséges ingatlanvagyont.
 Az önkormányzat feladatellátását szolgáló középületek karbantartására, felújítására folyamatos
figyelmet kell fordítani, hogy a kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális háttér biztosított legyen.
Szerencsére közintézményeink állapota többségében megfelelő, de a felújítandó ingatlanok esetében
mihamarabbi beavatkozás szükséges.
 Pitvaros Településrendezési Tervének áttekintése alapján, a forgalomképes ingatlanokat bérbe adjuk.
Az elidegenítést lehetőség szerint kerüljük, és célul kell tűzni az ingatlanvagyon növelését.
 Szabad önkormányzati területek hasznosítása.
 Piactér hasznosítása.
 A funkcióját vesztett önkormányzati ingatlanok esetén újabb hasznosítási terület megtalálása és
alkalmazása
II.1.2. Lakásgazdálkodás
A Képviselőtestület Pitvaros Település Önkormányzatának a tulajdonában lévő bérlakásokat már korábban
bérbe adta.
 Növelni kell a bérlakás állományt. A lakosság tulajdonában álló, üres és eladó lakások megvásárlásával
a lakosságszámot és a lakásállomány számot is szinten lehet tartani. Fontos gondoskodnunk arról, hogy
ne csökkenjen Pitvaroson a lakóingatlanok száma. Meg kell őriznünk a lakható ingatlanok számát és
állapotát. Ha ez csak ingatlanvásárlással biztosítható, akkor arra kell törekednünk.
 Mindent meg kell tennünk azért, hogy új családi házak épüljenek, épülhessenek településünkön, ezért
egy ösztönző programot kell kidolgoznunk az építkezni vágyók számára. Ennek legegyszerűbb módja,
ha önkormányzati tulajdonú közművesített ingatlanokat ajánlunk fel ingyen az új lakást építők számára.
 A meglévő bérlakás állományunk állapotát kell javítani és folyamatosan karbantartani.
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II.2. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2013. évi zárómérleg alapján 947.835.120 forint. 2010-től kezdődően
megvalósított pályázati beruházások által jelentősen nőtt az ingatlanjaink értéke. Ezen felül 2014-ben jelentős
mértékben vásárolt az önkormányzat ingatlanokat, gazdaságilag hasznosítható telkeket és külterületi földeket.
Ezen ingatlanvásárlások statisztikai adatai nem szerepelnek még ebben a táblázatban. Azokat csak a 2014. év
végi zárómérleg elkészítésekor láthatjuk.
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:
Az alábbi három kategóriára osztható a törzsvagyon. Létezik forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes,
valamint forgalomképes ingatlanunk. A forgalomképtelenség lehet törvény által, vagy helyi rendelet alapján
besorolt.

Vagyonelem megnevezése

Ingatlan
db száma

Forgalomképtelen törzsvagyon törvény alapján (nem értékesíthető, nem
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)
Forgalomképtelen törzsvagyon helyi rendelet alapján (nem értékesíthető,
nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon törvény alapján (meghatározott
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon helyi rendelet alapján
(meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és
megterhelhető)
Összesen:
Nettó értéken számolva összesen:

67

Az összes
vagyonból
a vagyon
részaránya
683.943 e Ft

7

9106 e Ft

1

300 e Ft

37

19.354 e Ft

4

235.130 e Ft

116
116

947.835 e Ft
711.842 e Ft

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: önkormányzati hivatal, orvosi rendelő,
gyógyszertár, fogorvosi rendelő, sportpálya, egészségház, általános iskola épületei, rendőrség, továbbá
közterületek, játszóterek, utak, járdák, MÁV megálló stb.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Gyep, erdő, szántó, telek, kert.
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: bérlakások, piactér, közösségi színtér.
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a forgalomképtelen, illetve a
korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.
II.3. 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, de egyben vállalkozót ösztönző hatásával
segíti a vállalkozókat, elsősorban a fiatal kezdő vállalkozókat.
 A Képviselőtestület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel
összhangba hozva, igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat
igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást
kapja).
 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.
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Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
A Képviselőtestület nem tervezhet hiányt, hitelt és olyan finanszírozási rendszert, ami veszélyeztetné
a kötelező feladatok ellátását. Pitvaroson különösen megtanultuk már, hogy az átláthatatlan
gazdálkodás és forráshiány tervezése hova vezet.

II.3. Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodása
Rövid, illetve hosszú távú gazdasági program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér.
Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az
államháztartás reformja két szempontból is elengedhetetlen. Egyrészt az elmúlt közel két évtized tapasztalatai,
az ágazati szabályok, a gazdasági folyamatok változásai, az állami és önkormányzati feladatok arányeltolódása
miatt. A fenti körülmények jelen pillanatban nem tesznek lehetővé hosszú távú pénzügyi prognózist, de a
stratégiai célok meghatározását feltétlenül indokolják.
 Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség biztosítása, a költségvetési
egyensúly megtartása. Az elmúlt közel két évtized folyamán az önkormányzatok bevételi
struktúrájának átrendeződése volt tapasztalható, ezen belül a saját bevételek felértékelődése, az állami
támogatások leépülése volt jellemző.
 Ez a tendencia várható a következő időszakban is, ezért az állami szabályozás átalakítása során fel kell
készülni a helyi adórendszer átalakítására.
 Az egyre szűkülő költségvetési források – különösképpen a felhalmozási és tőkejellegű bevételek –,
valamint a növekvő társadalmi szükségletek miatt jelentkező beruházási, fejlesztési feladatok egyre
nagyobb mértékben igénylik az önkormányzatoktól a takarékos gazdálkodást. Mivel hitel felvételére
nincs mód, így az önerőt előre és egyéb módon kell biztosítani a pályázatoknál. Szerencsére erős és jól
működő az önerőpályázat rendszere, mely biztosíthatja a pályázónak az önerő teljes mértékét.
 Az Önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Sikeres pályázat feltétele, hogy ne a
pályázati kiírásokhoz igazítsuk fejlesztési elképzeléseinket, hanem meg kell határozni a célokat, elő
kell készíteni, és meg kell határozni a pályázatokhoz szükséges önrészt. Koncentráltan nagyobb
hatékonysággal nyerhetünk külső forrásokat.
 A megteremtett gazdálkodásunkat és értékteremtő programjainkat tovább kell fejleszteni, hogy azok
bevételével gazdálkodhassunk.
 Meg kell teremteni a rövid- és hosszútávú terv közötti egyensúlyt. Biztosítani kell, hogy hosszútávú
befektetéseink ne veszélyeztessék a finanszírozást, de a lehetőségeinkhez mérten kell előre terveznünk
és befektetnünk. Energetikai és egyéb megtérülő beruházásokon keresztül lehet hosszútávon stabil és
fejlődő gazdálkodást folytatni.
 Befektetéseink során a helyi adottságokra kell építenünk és egyedi, lehetőleg konkurenciamentes, így
veszélymentes befektetést kell alkalmaznunk.
A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak jellemezték:
- Törvényi szabályzók miatt nincs lehetőség hitelfelvételre.
- A régebben felvett hiteleket az Állam konszolidálta, de egyúttal a további adósságfelhalmozást
megtiltotta.
- A folyamatosan bővülő közfoglalkoztatás rendszere bevétel növekedést és bérmegtakarítást
eredményezett.
- A sikeres energetikai beruházásoknak köszönhetően jelentős megtakarításokat értünk el a
közüzemi számlák tekintetében.
- A közművelődési kiadások a Provita Segítő Szolgálattal kötött szerződés következtében a
2007-es kiadáshoz mérten 14%-ra törpült, ami jelentős megtakarítás.
- A különböző szakfeladatok racionalizálásával jelentős kiadásokat tudtunk lefaragni pár év
leforgása alatt.
- Az oktatási intézmény államosítása következtében a legnagyobb hiányt generáló szektor
megszűnt az önkormányzatunk részére. A kommunális adóbevételünk tizenegyszeresét is elérő
kiadást 2013 év elejétől nem kell megfinanszíroznunk.
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A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az intézményi finanszírozás miatt jelentősen
csökkent.
Tervezett kiadások
-

Pitvaros Község Önkormányzata nem rendelkezik folyószámla hitelkerettel és adóssággal sem.
Önkormányzatunknak nincs semmiféle előre látható anyagi kötelezettsége, mely veszélyeztetné a
következő költségvetési időszak gazdálkodását.

Tervezett bevételek
Tervezett adójellegű bevételeink az előző évek tapasztalatai alapján az alábbiak szerint várhatóak:
- Kommunális adó: A település lakosságára kiszabott lakóingatlanonként fizetendő fejlesztési
hozzájárulás, melynek realizált összege az éves 2.400.000 forint közelében alakul. Sajnos minden
adókivetési időszakban tapasztalható a fizetési hajlandóság hiánya.
- Iparűzési adó: A településünkön működő vállalkozások által befizetett adó mértéke nagymértékben
függ a vállalkozások bevételeitől, illetve az Önkormányzat által meghatározott adószázalék (1,4 %)
mértékétől. Jelenleg az iparűzési adóbevétel éves szinten megközelíti a 10.000.0000 Ft-ot. Törekedni
kell a vállalkozások Pitvarosra csábítására.
- Gépjárműadó: Az államilag szabályozott mértékű gépjárműadó településenként éves szinten a pitvarosi
lakosok és vállalkozások tulajdonában lévő gépjárművek számától és besorolásától függ. Ezen okból
az évenkénti eltérés százalékos aránya is magas lehet. Jelenleg körülbelül 5.800.000 Ft az éves
adóbevételünk a gépjárműadóból. A gépjárműadó bevétel egy jelentős részét az államnak tovább kell
utalnunk.
Adóbevételeinket tudnánk növelni, ha a törvényesség betartatása érdekében a szabálytalankodók és
adóelkerülők számát a megfelelő eljárások lefolytatásával bevonnánk az adófizetők táborába. Véleményem
szerint ez egy elvárt dolog az önkormányzatunkkal szemben a jelenlegi adófizetők részéről.
Egyéb bevételi lehetőségek:
- Lakáscélú ingatlanok bérleti díjai,
- Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjai,
- Önkormányzati szolgáltatások térítési díjai (étkeztetés, fűnyírási szolgáltatás, eszközbérlemények).
- Mezőgazdasági gazdálkodásból származó bevételek.
- Erdészeti tevékenységből származó bevételek. A saját tulajdonú erdőterületek gazdálkodása során
erdészeti növénykultúra kitermeléséből bevételi forrása származhat önkormányzatunknak.
- A telepített energianövények szaporítványai és faanyagának értékesítéséből is kimutatható eredmény
származhat a következő 7 évben és azt követően is. Az Oxyfa szerződésünk 20 évre szól.
- Közfoglalkoztatási programok keretében keletkezett bevételek (a programban újra fel kell használni
ezen bevételeket.)
- A Kistó hasznosítása révén rövid határidővel gazdasági előny építhető ki.
- Kutatásfejlesztési pályázat keretében kitörési pont lehetne számunkra a mezőgazdasági hulladékok felés újrahasznosítására épülő kezdeményezésünk.
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III. A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ FEJLESZTÉSI, SZOLGÁLTATÁSI,
ILLETVE EGYÉB PROGRAMOKKAL
KAPCSOLATOS ÉRINTETTSÉG
Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás megvalósítási
és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett.
III.1. Fejlesztési elképzelések
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014-2019. évekre a következő általános fejlesztési
elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az
adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)
Gazdaság
A vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat, mivel a vállalkozások
közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot,
munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. Fontos, hogy egy településen
megfelelő számban legyenek munkahelyek, mert csak így valósítható meg a lakosságmegtartó célkitűzés.
Lehetőséget kell biztosítani a multinacionális termelő- szolgáltatóüzemek és kereskedelmi egységek
betelepülésére. (pl. ingatlanok kedvezményes bérbeadása e célra)
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
 A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani és
aktualizálni az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel
foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük.
 Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak.
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 egyre szélesedik, ahol a településnek
meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések
 Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát.
 Idegenforgalmi vonzerőt jelentő múzeum fenntartásában kell szerepet vállalnunk a nemzetiségi
önkormányzattal együttműködésben.
 Testvérvárosi kapcsolat kialakítása.
 Turisztikai kiadványokhoz kell kapcsolódni, kapcsolatot felvenni és ápolni (pl.: füzet, prospektus,
túratérkép stb.).
 Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítása
(pad, asztal, szeméttároló edény, esztétikus parkosítás, virágosítás).
 Biztosítanunk kell a közterületen, főleg a Petőfi téren az ivóvíz vételezés lehetőségét.
 Részt kell vennünk a térségi kerékpáros közlekedés kialakításában. Minden közterületi beavatkozást
és átalakítást aszerint kell már megvalósítanunk, hogy az a későbbiekben ne akadályozza egy
kerékpárút megépítését.
 Meglévő értéknek kell tekintenünk az energetikai beruházásainkat és ilyen jellegű turizmusra építeni.
 Szoros együttműködésben kell lennünk a helyi szállásadókkal.
Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúrafejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra
gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.
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Az Önkormányzat Képviselőtestülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csapadékvíz elvezető
rendszer, felszíni vízelvezető árok és zárt csapadékvíz csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a villamos
energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását, bővítését
és fejlesztését. A szennyvízkezelésre elkészítettük a Települési Szennyvízkezelési Programot (egyedi rendszer).
Szorgalmazni kell a közösségi sportpálya nézőterének felújítását.
A közintézmények akadálymentes megközelítését ki kell építeni, a törvényi előírásoknak megfelelően.
Folytatni kell a település közlekedési rendjének felülvizsgálatakor elhatározott feladatok végrehajtását. A
mezőgazdasági vállalkozók és magángazdák igényeit figyelembe véve kell csökkentenünk a településen
átmenő nagygépek forgalmát. A települést elkerülő földúthálózat felújításával segíthetjük a gazdákat, hogy
gazdálkodási feladataikban nem hátráltatva adjunk lehetőséget nekik a jobb közlekedésre. Szorosabb
együttműködést kell biztosítanunk a településünkön szolgáltató vasúti és buszforgalmi szolgáltatókkal. Meg
kell vizsgálni a vasúti megállónk felújítási munkáinak szükségességét, az odavezető út és járdák állapotának
javítását és a közvilágítás javítását.
Az elmúlt négy évben létrehozott, vagy felújított csapadékvíz-elvezetés rendszerének karbantartása, rendkívül
fontos feladat. A kész tervek és üzemletetési protokoll betartásával, még sok évig szolgálhatja Pitvaros
lakosságát a meglévő kialakított rendszer. Ennek ellenére tovább kell ezt is terveznünk és fejlesztenünk.
Tulajdonjogot kell szereznünk olyan ingatlanokban, ahol belvízelvezető rendszert kellene fejlesztenünk.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor követelményeihez
való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy
 az Önkormányzat korszerű honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és intézményeivel
kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható,
 az internet hozzáférés továbbra is biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A hozzáférést
biztosítani kell a következő helyeken: könyvtárban, kultúrházban, Teleházban stb.,
 az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök használatát is igénylő
területeken történjen meg az érintett személyek számítógép-kezelési képzése.
III.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Pitvaros Település Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014-2019. évekre az alábbi feladatokat és célokat
határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek aránya
magasabb az országos átlagnál.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel kormányzati és országos cél a
munkanélküliség felszámolása.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
 a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
 segíti a helyi gazdaság megerősödését, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget
teremtsen, ehhez igyekszik kedvező infrastrukturális hátteret kiépíteni,
 a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a
közfoglalkoztatottak munkába állításával,
 aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján
hirdetési lehetőséget biztosít,
 rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal közvetlenül és intézményein keresztül is,
 a helyi iparűzési adó mértékét szinten tartja.
Közfoglalkoztatás lehetőségének erősítése és a munkahelyteremtés
A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje
munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel
(részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat.
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A közfoglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatban az Önkormányzat
 megvizsgálja a foglalkoztatás lehetőségeit,
 kihasználja a közfoglalkoztatással való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.
 értékteremtő programokat tervez a programok önfenntartása érdekében
Az országosan szervezett szociális háló jelentős átalakítása magával hozta a közfoglalkoztatás előtérbe
kerülését. A segélyezési rendszerek és alanyi jogon járó juttatások adókedvezménnyé történő átalakításával és
a közfoglalkoztatási álláshely betöltésére vonatkozó kötelezvények miatt segítenünk kell a helyben lakó
embereket a közfoglalkoztatási álláshelyekhez jutásában. Ennek érdekében jelentős kapacitással dolgozunk a
különböző programok kialakításán. Az elmúlt választási ciklusban csak azok nem jutottak álláshelyhez
önkormányzatunknál, akik előzőleg fegyelmi eljárás folytán vesztették el önkormányzatunknál a
munkaviszonyukat.
III.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a
Képviselőtestület ciklusa alatt tartósan növekedjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a
megvalósuló beruházásokat, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A településfejlesztés széles nyilvánossága
Az Önkormányzat Képviselőtestülete 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
 Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.
 A honlapon biztosítani kell a helyet:
 A Képviselőtestület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak.
 A Vállalkozói térképnek.
 A turisztikai kiadványnak.
 A település intézményeinek.
 A helyi civil szervezeteknek.
 A településen megrendezett programoknak.
 A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő
közösségeket.
A településfejlesztés átgondoltsága
Az Önkormányzat Képviselőtestülete 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 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 4 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,
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a megvalósuló beruházás aránytalanul nagy működtetési kiadásokkal jár,
és a létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra,
és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.
Felkészülés a pályázatokra

A pályázati lehetőségek kihasználására fel kell készülni az elvégzendő feladatok engedélyezési
tervdokumentációjával, továbbá az önerő biztosításához az éves költségvetésben tartalékot szükséges képezni,
hogy a pályázati dokumentáció elkészítésével rövid pályázati határidőt lehessen tartani.
A sikeres pályázatok érdekében:
 a pályázatok megírására és koordinálására alkalmas személlyel rendelkezik az önkormányzat hivatala,
de nagy projektek elkészítésére külső megbízottat is igénybe kell venni,
 lépéseket kell tenni az adott fejlesztés kistérségi, illetve régiós fejlesztési programhoz való
csatlakozására,
 a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell
készíttetni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban
megadott határidő gyakran nem elegendő,
Településfejlesztési célok
Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését,
szépítését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
 járdák építése, felújítása, térkő burkolatok alkalmazása,
 utak felújítása, építése, útpadkák karbantartása,
 középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
 csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
 egyedi szennyvízkezelés megoldása (szakszerű egyedi szennyvíztisztító kislétesítményekkel),
 temető létesítményeinek felújítása, építése, (urnafal építése, egyedi sírhely kialakítások engedélyezése,
sírkert kialakítása)
 a település egész területén szépüljenek az utcák fásítással, dísznövények ültetésével,
Társadalmi hatások felülvizsgálata
Egy kistelepülés gazdasági programjának részleteiben és egészében is a társadalmi elvárások és körülmények
mentén kell felépülnie, hiszen azért élnek falun az emberek, mert nem hiányzik számukra a városias és rideg
életforma. Építenünk kell a vallási, nemzetiségi és társadalmi különbségek és az egymáshoz viszonyulás
sajátosságaira. Nem tehetjük meg, hogy az élet minden területén csak a számok segítségével és a gazdaságosság
eszményével a fejünkben éljünk. Gazdasági döntéseinknek követniük kell a társadalmi elvárásokat, mert nem
a gazdaságosságot kell szolgálnunk, hanem az itt élő embereket. Segítenünk és támogatnunk kell az egyházakat
és civil szervezeteket. Lehetőséget kell biztosítanunk a civil kezdeményezéseknek, főleg ha azok egy
közösségépítési céllal jöttek létre.
Az egyházközségek lehetőségei sokkal korlátozottabbak gazdaságilag, mint egy önkormányzatnak. Ebből
kifolyólag munkát, alapanyagot és egyéb értéket kell biztosítanunk nekik, hiszen Ők értünk dolgoznak. A
vallási és karitatív munkájuk életünk része és ezért anyagi felelősséggel tartozunk munkájukért.
A civil szervezetek minden esetben a lakosság azon igényei mentén jönnek létre, amit egy önkormányzat sokkal
nehezebben tudna csak megoldani a kötelező bürokrácia tengerében. Támogatnunk kell ezen szervezeteket,
hiszen értünk dolgoznak. Ez természetesen nem feltétlen a közvetlen anyagi támogatást jelenti, hanem
elsősorban az önkormányzati épületek, területek és lehetőségek akár ingyenes használatá.
A gazdasági elvekkel ellentétes feladatok is várnak önkormányzatunkra a közösségépítés és településkép
szépítés részeként.
 Meg kell akadályoznunk, hogy a nem lakott ingatlanok az enyészeté legyenek.
 Élhetővé kell tennünk a települést.
 Új szolgáltatásokat kell bevezetnünk és a meglévőket megerősítenünk.
 Minden tevékenységünket és beruházásunkat úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a későbbi
terveinket és fejlesztéseinket ne akadályozzák, sőt kifejezetten előkészítsék azokat. (A közterületek
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kialakításakor már fel kell készülnünk az esetleges kerékpárút építésre, hogy annak nyomvonalába ne
építsünk semmit)
III.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 Képviselőtestülete 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 Képviselőtestülete:
 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,
 a Pitvaroson szolgáltató, nem helyi vállalkozások adózóként történő elszámoltatására törekszik.
Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóbevételek
maximalizálására törekszik, az adófizetők terhelhetőségének figyelembevételével.
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselőtestület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
 az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen 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 kötelezettségének 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).
III.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások
Az Önkormányzat Képviselőtestülete, a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselőtestülete, az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a hivatala útján látja
el.
A Képviselőtestület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve – a következő
közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
 épített és természeti környezet védelme,
 lakásgazdálkodás,
 egyedi szennyvízelvezetés megoldása (szakszerű egyedi szennyvíztisztító kislétesítményekkel),
 köztemető fenntartás,
 helyi közutak és közterületek fenntartása,
 köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
 helyi tűzvédelem,
 közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
 közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
 közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,

11










gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
gondoskodás a szociális ellátásról,
gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
közösségi tér biztosítása,
vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatalával látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
 a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
 az elektronikus ügyintézés lehetőségének vizsgálata,
 a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.),
 a közintézmények akadálymentesítése.
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
 elhasználódott számítógépek folyamatos műszaki igényváltozásokhoz igazítása,
 költségkímélő berendezések beszerzése (energiatakarékos monitorok),
Az épített és természeti környezet védelme
A Képviselőtestület az épített és természeti környezet védelme érdekében
 áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket,
 szükség szerint megalkotja, illetve módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét,
 fokozottan gondoskodik a közterületek és közintézmények környezetének tisztántartásáról és
szépítéséről.
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségeinek kihasználásának lehetőségeit rendszeresen
megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a
felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetése és kiépítése a település területén.
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátási szolgáltatást, és folytatja a folyamatban lévő
ivóvízjavító programot.
Az ivóvízzel történő ellátás az Alföldvíz Zrt. szolgáltatón keresztül történik. Felszíni csapadékvíz elvezető
rendszer karbantartása és funkciójának megőrzése jelentős fontossággal bír.
Szennyvízkezelés
Pitvaros Község Önkormányzata, a Települési Szennyvízkezelési Programja alapján pályázat útján kívánja
megvalósítani a szennyvízkezelést, szakszerű egyedi szennyvíztisztító kislétesítmények telepítésével.
A köztemető fenntartás
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi
feladatok vannak:
 Át kell tekinteni az Önkormányzat köztemető rendeletét.
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Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott
követelményeknek.
Szorgalmazni kell az urnás temetkezés lehetőségének korszerű és kulturált biztosítását, esetlegesen a
hamvak szétszórásának lehetőségét.
Biztosítani kell a szociális temetkezés lehetőségét.
A helyi közutak és közterületek fenntartása

A Képviselőtestület, a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik,
melyek megfelelnek a település igényeinek. Járdafelújítás szinte mindenhol szükséges.
A Képviselőtestület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek
érdekében a következő feladatokat határozza meg:
 Az esővíz elvezetés megoldásával óvhatjuk közútjainkat és épített környezetünket.
 Az útpadkák állapotának és funkciójának megőrzésével jelentősen növelhetjük a közútjaink
élettartamát.
 Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
 Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település virágosításának programjához, ehhez
kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét.
 Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.
 Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
 Segítséget kell nyújtani az idős embereknek a közterületi növényzet gondozásában.
Az Önkormányzat Képviselőtestülete a játszótérrel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg:
 folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit,
 évente két alkalommal balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.
 Lehetőség szerint törekedik közösségi tér kialakítására, a játszóterek mellett.
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 külső szolgáltatóval végezteti,
 propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot
a szemétégetés negatív környezeti hatásáról,
 Terjeszti a szelektív hulladékgyűjtést. Gondoskodik arról, hogy a településen költséghatékonyan
ismertessük meg a lakossággal a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát és előnyeit,
 évente megszervezi a lomtalanítási akciót,
 évente szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával,
 rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található konténerek ürítéséről,
 biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve,
illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
 gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosságának mentesítéséről és a hóeltakarításról.
A helyi tűzvédelem
Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
 támogatja a települést kiszolgáló tűzoltó egyesületet,
 közreműködik a tűzoltóság eszközeinek korszerűsítését, bővítését célzó pályázati tevékenységben,
 az Önkormányzati hivatal, illetve 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,
 az ivóvízjavító programban gondoskodik a tűzi-víz csapok kialakításáról és felújításáról.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
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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 helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre,
anyagilag támogatja a rendőrőrs működtetését, biztosítja számukra a helyiséget és igény szerint
eszközöket is,
részt kíván venni a településőr programban.
Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban

Az Önkormányzat pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére.
 Az energiahatékonyság folyamatos növelése és az energetikai költségek csökkentése főszempont kell,
hogy legyen.
 Minél kevesebbet költünk energiakiadásra, annál több keret marad egyéb feladatok ellátására.
 Méltónak kell maradnunk az elnyert Klímasztár díjra és igyekeznünk kell a további kimagasló
eredmények elérésére.
Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak
megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza. Települési szinten a
leghatékonyabban a közfoglalkoztatás rendszerével lehet jelentős mértékű foglalkoztatást megoldani. ezen
kívül természetesen az is jelentős feladatunk, hogy lehetőségekhez mérten helyi munkavállalót alkalmazzunk
intézményeinknél. Szükség szerint segítenünk kell a helyi munkaerő megfelelő képzését, átképzését és szakmai
fejlődését, hogy a későbbiekben településen belül tudjuk megoldani a munkaerőigényt.
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő feladatokat látja
el:
 Felülvizsgálja a közoktatáshoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programot.
 Továbbra is gondoskodik az óvodai ellátás biztosításáról.
 Áttekinti az intézményműködtetés formáját (közös fenntartás, intézményirányító fenntartás, kistérségi
társulás stb.), valamint a vonatkozó alapdokumentumokat.
 Az intézményeknél kezdeményezni kell
 az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek
csökkentését,
 belső számítógépes hálózat korszerűsítését, ha annak előnyei egyértelműen igazolhatóak.
 A közoktatási intézményektől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra,
az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér.
 Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az
intézményt népszerűsítő programok szervezését, valamint az intézményeknek bemutatkozási
lehetőséget biztosít az Önkormányzat honlapján.
 Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását.
 Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott
pályázatokat és azok megvalósulását.
 Az óvodai nevelésnek és az oktatásnak helyet adó épületek folyamatos korszerűsítésére, felújítására
törekszik, melyek finanszírozásáról pályázati források bevonásával kíván gondoskodni.
 Pályázati lehetőséget keres és nyújt be az épület szociális blokkjai, a tetőszerkezet felújítására, a
nyílászárók cseréjre, és az épület akadálymentes megközelítésének megvalósítására, energiatermelő
rendszer építésére és az épületszigetelésre.
 Folytatni kell a törvényben előírt feltételek biztosítását.
 érintésvédelmi szabályok betartása
 tűzvédelmi szabályok betartása és betartatása
 élet és vagyonvédelem korszerűsítése
 ételmelegítés és teafőzés lehetősége fontos dolog
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Figyelemmel kell lennünk a gyerekek és dolgozók életkörülményeire és megteremteni az elvárható
feltételeket
 gondoskodnunk kell az udvari játékok megfelelő állapotáról
 fásítanunk kell és árnyékot biztosítani
 folyamatosan kell a fertőzésveszély miatt tisztítanunk, fertőtlenítenünk és újratöltenünk a
homokozót
 biztosítanunk kell a kerékpárok megfelelő tárolását és biztonságát
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 védőnői ellátást,
 az iskola-egészségügyi ellátást,
 az összevont orvosi ügyeletet.
 Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez
pályázati lehetőségeket keres. A várhatóan szükségessé váló fejlesztések, eszközpótlások: védőnői
adatbázis létrehozása,
 Az általános egészségügyi helyzet javítása érdekében kezdeményezi az egészségnapok szervezését.
 Törekszik egy közös egészségügyi ellátó intézmény kialakítására egy korszerű újépítésű épületben.
 Az egészségügyi ellátásban dolgozók kimagasló teljesítmények elismerését minden évben, vagy
alkalommal helyben is el kell ismernie a település vezetőségének.
 Üzemeltetnünk kell a Makói kistérség által biztosított félautomata defibrillátort a közösségi színtér
berkeiben.
 Törekszünk a gyermekorvosi ellátás megszervezésére.
 Támogatjuk a Vöröskereszt munkáját és részt veszünk a véradásszervezésben
 Helyet és lehetőséget biztosítunk az egészségmegőrző és életminőség javító programok, rendezvények
és előadások megszervezésére.
 Korosztályonként különböző lehetőségek biztosításával igyekszünk a gyógyulás, rehabilitáció és
megelőzésben segíteni a lakosságot.
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselőtestülete 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:
 A Képviselőtestület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt
szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.
 A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
 a szociális információs szolgáltatás (ez - mint kötelező szolgáltatás - az Önkormányzati hivatal
szervezeti keretein belül kerül biztosításra),
 rendszeres szociális segély,
 lakásfenntartási támogatás,
 ápolási díj,
 átmeneti segély,
 temetési segély,
 köztemetés,
 közgyógyellátás,
 étkeztetés,
 házi segítségnyújtás,
 családsegítés.
 Fontos kihasználnunk minden programot és pályázatot, amiben részben, vagy egészben tudunk
gondoskodni az emberekről. Jó példa erre a szociális tűzifa pályázat.
 Az eseti szociális segélyeknél igyekeznünk kell a nem pénzbeli, hanem a tárgyi segítségnyújtásra, akár
élelmiszer, akár tüzelő kiadásával.
 A szociális feladataink ellátásánál figyelemmel kell lennünk a pénzügyi kereteink felhasználására is,
mert a törvényben szabályozott segélyezési formák esetében is növekszik az önkormányzati
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szerepvállalás a hozzájárulásunk arányának növelésével. Figyelemmel kell lennünk a veszélyhelyzetre,
hogy ne sodorjuk veszélybe az önkormányzat gazdálkodását.
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselőtestülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó
szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
 Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi rendeletet.
 A rendeletmódosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket,
észrevételeket.
 Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:
 rendszeres felsőoktatási támogatás,
 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
 gyermekjóléti szolgáltatás,
 gyermekek napközbeni ellátása.
 Az Önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidő
eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.
 Feladatunk, hogy az ifjúság kellő minőségű és mennyiségű programot kapjon és így helyben oldja meg
sportolási és kulturális igényeit.
 A fiatalság közösségépítő igényét ki kell szolgálnunk, hogy szociálisan és kulturálisan igényes fiatal
felnőttek váljanak belőlük. Igényfelméréseknek megfelelően kell a jövő generáció igényeinek is
megfelelnünk.
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:
 Felül kell vizsgálni a helyi közművelődési rendeletet.
 A könyvtár működtetése során
 intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni a
pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv,
elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását,
 ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
 bővíteni kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes ellátottságot, biztosítani
kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát,
 a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
 A közösségi színtér működésével kapcsolatban
 biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat,
 pótolni kell az elhasználódott eszközöket,
 gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára
biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely,
 kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához,
 pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat.
 bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est, felolvasó est,
kiállítások, bemutatók és szakkörök szervezésével).
 szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat bővítését.
 támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését.
A fentebb felsoroltakat az önkormányzat Közművelődési megállapodás keretében biztosítja.
A Képviselőtestület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további
biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák
folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. Támogatni kell a helyi sportkezdeményezéseket, első sorban a
helyszínek és eszközök, valamint a szervezéshez szükséges személyek biztosításával. Lehetőség szerint
pályázatokon keresztül kell fejleszteni a sportolási lehetőségeket, eszközöket és teljes infrastruktúrát.
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A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselőtestülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak
érvényesülését.
Jó kapcsolatokat kell ápolni a Megyei és Országos nemzetiségi csoportokkal és segíteni a helyi nemzetiségi
polgárokat a lehetőségeik megismerésében.
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
A Képviselőtestület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő
közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése
érdekében:








A Képviselőtestület, az önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző
intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek
javítása érdekében. (A kölcsönös együttműködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy
alkalommal meghallgatja az intézményvezetők tájékoztatóját.)
Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel,
az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos
felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.
Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel
kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet és eszközöket.
A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol és drog fogyasztását ellenző
programok.
Egyre komolyabb szinten kell támogatni a prevenciót is. Ennek érdekében a fiatalok esetén is
lehetőséget kell biztosítanunk a kardió edzések rendszeres alkalmazására. Fel kell újítanunk és
üzemeltetnünk a kondicionáló termet, valamint biztosítani a megfelelő és biztonságos használatát.

III.6. Befektetés támogatási politika célkitűzései
Az Önkormányzat Képviselőtestülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a következők szerint
határozza meg:
 A Képviselőtestület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket
biztosítson.
 megvizsgálja a lehetőségét, hogy a helyi rendeletével támogatja azokat a befektetőket, amelyek
hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet teremtenek.
 Az Önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén támogatja a befektetni
szándékozókat.
 Lehetőség szerint a helyi adókivetésben kedvezményeket biztosít az új, vagy újonnan idetelepülő
gazdasági szereplők részére.
 A befektetés ösztönzés része, hogy lehetőség szerint a településhez köthető vállalkozások előnyt
élvezzenek az önkormányzat beszerzési és beruházási munkálatainál.
 Új vállalkozások esetén igyekeznünk kell a vállalkozó kezdeti beruházási nehézségeinek csökkentésén.
Ennek keretében időszakos, ingyenes, vagy kedvezményes lehetőségeket, területet, vagy épületet
biztosíthatunk.
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III.7. Közszolgáltatások biztosításának célkitűzései




Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése vonatkozásában
meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, figyelembe véve
 a gazdaságosság,
 a hatékonyság,
 szolgáltatásbiztonság,
 az eredményesség követelményeit.
 Ezen felül a lokálpatrióta értékrendet is szem előtt kell tartanunk.
A közszolgáltatások biztosítása során kiemelt feladat, hogy olyan térítési díj, illetve az
ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön megállapításra, amely
igazodik a felmerült költségekhez.

Pitvaros, 2014. november 20.
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polgármester
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TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!
A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai szerint
a gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra
szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi,
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési
koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok
biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési
elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó
politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldásokat. A gazdasági programot a képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül
fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn
túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül
köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé
elfogadásra.
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Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az
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jóváhagyja.
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