Szakonyfalu Község
Gazdasági Programja
2014-2019

Jóváhagyta: Szakonyfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2015. (IV.28.)
képviselő-testületi határozatával

I.
Bevezető

(1) A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § alapján a
képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében az alábbi gazdasági programot
fogadta el a 2014-2019 éves időszakra.
(2) E gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól, amely
helyi szinten határozza meg azokat a célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a
költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági
adottságok figyelembevételével – a kistérségi, járási területfejlesztési koncepcióhoz
illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok
biztosítását, fejlesztését szolgálják.
II.
Általános célkitűzések

(1) Alapvető cél az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése és megőrzése,
az indokolatlan eladósodás folyamatának megelőzése.
(2) A jelenlegi nehéz, bizonytalan gazdasági helyzetben a lehető legnagyobb
kiszámíthatóságra való törekvés módszerével kívánunk tervezni, illetve ehhez a
szükséges gazdálkodási, pénzügyi alapokat megteremteni.
(3) Kiemelten kezeljük az önkormányzati vagyon megtartását úgy, hogy értékmegőrzése
álljon összhangban a gazdasági folyamatok elősegítésével, de mindenekelőtt a
működőképesség fenntartásával.
III.
Önkormányzati bevételek

(1) A központi költségvetésből évenként származó bevételek tekintetében egyrészt a
bizonytalanság, másrészt a csökkenés érezhető, ezért fokozottan kell törekedni a saját
bevételek növelésére.
(2) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények szakmailag elfogadható
színvonalú működését egyre jobban nehezíti az a körülmény, hogy forrásaik nem
növelhetők, sőt várhatóan csökkennek, de ez mellett az infláció is leértékeli a bevételi
források nagyságrendjét. Cél az intézmények szolgáltatásait igénybevevők
létszámának növelése. De ez a létszám növelés nem mehet a minőség rovására.
(3) A fentiekkel összhangban a saját bevételek területén tovább szűkül az önkormányzat
mozgástere. A központi kormányzat a helyi adók növelésére ösztönzi az
önkormányzatokat, de az adók mértékét a helyi sajátosságokhoz, a megnövekedett
szolgáltatási díjakhoz (villanyáram, vízdíj, csatornaszolgáltatási díj, szemételhelyezési díj, egészségügyi ellátás, stb.), az önkormányzat gazdálkodási

körülményeihez, valamint a helyi lakosság teherviselő és -tűrő képességéhez
igazodóan kell megállapítani.
(4) Törekedni kell arra, hogy a településrendezési terv végrehajtása során az építési
telkek biztosítása, esetleges vállalkozási területek kialakítása és értékesítése
megvalósuljon.
(5) Tudatosabban kell arra törekedni, hogy az önkormányzat által fenntartott
intézmények saját bevételei évről-évre emelkedést mutassanak, kiadásaik ésszerű
módon csökkenjenek.
(6) Az önkormányzati adók közül:
a.) törekedni kell arra, hogy a kommunális adó éves összege éves viszonylatban
fedezze a szemétszállítási és a települési közüzemi díjakat;
b.) az iparűzési adó %-os arányán nem célszerű változtatni;
c.) a központilag meghatározott gépjármű adók kintlévőségét, elmaradását meg
kell szüntetni;
d.) a talajterhelési díjak behajtására fokozott figyelmet kell fordítani;
(7) Ingatlaneladások:
a.) Indokolt az önkormányzati résztulajdonok folyamatos felülvizsgálata
hasznosítási szempontból. Mérlegelni kell mi előnyösebb rövid, illetve hosszú
távon az egyes ingatlan típusok szerint (elidegenítés, rövidebb idejű, vagy
tartós bérlet, egyéb formák, stb.)
b.) A fiatalok lakáshoz jutásának elősegítéséhez, a vállalkozások letelepítéséhez
szükséges telekkialakítások időszerűek és fontosak.
(8) Működési és egyéb bevételek vonatkozásában a növekedés, illetve csökkenés
várható irányának évenkénti megjelölése kiemelten kezelendő.

IV.
Településfejlesztés

(1) Érvényt kell szerezni az elkészült rendezési terv végrehajtásának, az abban foglaltak
megvalósításának pályázati lehetőségek jobb kihasználásával.
(2) Cél legyen az arra alkalmas területek – a rendezési tervvel összhangban történő –
teljesebb kihasználása a településnek, utcák azonos mértékű fejlesztése, az
infrastruktúra fejlesztéséhez az elsőbbség biztosítása (utak felületkezelése,
járdásítás, kerékpárutak, vízelvezető árkok, stb.).

(3) Fejlesztések tervezése: az évente biztosított fedezeteknek és pályázati lehetőségek
kihasználásának megfelelően történhet. A fejlesztési prioritások, az ütemezés
megállapításának szempontjai: a már megkezdett fejlesztésekhez történő igazodás,
értékmegőrzés, rekonstrukció, környezetvédelem, műemlékvédelem, stb.

(4) Intézményépítés és felújítás: Folytatni kell az intézményeink korszerűsítését,
felújítását (orvosi rendelő). Meg kell találnunk a pályázati forrást a Tűzoltószertár és
Hivatal épületének a megépítésére, egy úgynevezett „Fő tér” kialakítására.
(5) Lakásépítés segítésében az önkormányzat csak a szűkös anyagi lehetőségének
függvényében tud közreműködni. A támogatás formái: kamatmentes kölcsön, telkek
kialakítása, értékesítés, stb.
(6) Belvízrendezés, csapadékvíz elvezetése: Az infrastrukturális fejlesztések között
első helyen kell megoldanunk a község belvízelvezetését. Folytatnunk kell közösen
az illetékes hatóságokkal közösen együttműködve az árkok, átereszek, patak medrek
kitisztítását, szélesítését. Törekednünk kell arra, hogy megvalósulhasson az úthálózat
fejlesztése. Kátyúztatnunk kell és az így elkészült útalapokat a következő
cikluson belül el kell látnunk aszfaltréteggel.
(7) A villamos energia ellátás: a korábban kiépített energiatakarékos közvilágítás
folyamatos karbantartását szorgalmazni kell az energiaszolgáltatást biztosító cégnél.
(8) A kommunális szolgáltatás továbbra is fenntartható a MÜLLEX Körmendi
üzemével. Cél: a település lakossága részére a hulladék elszállításának teljessé tétele,
a szelektív hulladékgyűjtés jövőbeli megoldása, közterületek tisztántartása.
(9) Köztisztaság: Hatékonyabbá kell tennünk a köztisztasági programot. Meg kell
teremteni az évenkénti lomtalanítás anyagi fedezetét. Meg kell vizsgálnunk annak
lehetőségét, hogyan tudjuk a szemétszállítás költségét csökkenteni és a lakosságot a
szelektív gyűjtésre ösztönözni. Törekednünk kell az igényes környezet kialakítására, a
virágosítás és a faültetés programjának bevezetésére. E programokba a közmunka
programban dolgozókon kívül minél szélesebb körben mozgósítani kell a civil
szervezeteket és a lakosságot. A tiszta, rendezett környezet elérése csak
széleskörű szemléletváltással, neveléssel érhető el.
(10) Folytatni érdemes a közmunka programot, hiszen a közterületek kaszálása, a
köztisztasági feladatok, a belvízhálózat takarításán túl jelentős segítséget nyújtanak az
intézmények karbantartásában, az intézmények takarításában és a rendezvények
lebonyolításában is.
(11) Közbiztonság A lakosság nyugalomra, biztonságra vágyik. A sokat emlegetett
közbiztonság megteremtése elsősorban állami feladat, melyhez betartható és
végrehajtható törvények, hatékony rendőrség és erős igazságszolgáltatás kell. Az
önkormányzat a térfigyelő rendszer kiépítésével tud javítani a közbiztonságon. A
BM támogatásából elnyert pályázatunk tartalmazza a község térfigyelő rendszerének
kiépítését, de törekedni kell a rendszer kibővítésére, rendszer max. 10 kameráig
bővíthető. A térfigyelő rendszernél is hatékonyabb, ha egymásra figyelünk, és jobban
vigyázunk. Vigyázzunk gyermekeinkre, az idős, egyedülálló szomszédokra! Erősíteni
kell a civil szervezeteket, egyesületeket, és a szervezetek közötti együttműködést.
(12) Útépítés: a településen átvezető közút és az önkormányzati mellékútvonalak
kapcsolatának biztonságos megoldása, fenntartása. A közlekedést szolgáló
önkormányzati utak karbantartása, korszerűsítése, javítása, kerékpárutak terveztetése,
pályázata, megépítése, járdák kiépítése pályázati forrásból.

(13) A tömegközlekedés javítása érdekében indokolt és szükséges az autóbuszmegállók
karbantartása, biztonságosabbá tétele.
(14) A növekvő turista forgalom érdekében fontos a jelenleginél több parkolóhely
kialakítása.
(15) Vallási turizmus fejlesztése a Mária Út mozgalomhoz való csatlakozással, Kétvölgy
felé egy „kerékpározható” gyalogút kiépítése révén.
(16) A kultúra szerepe kiemelt jelentőséggel bíz a jövőben is. A művelődési ház
felújításával a feltételek javultak, törekedni kell az épület kihasználtságára. A felújított
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely reményeink szerint a település kulturális és
közösségi központjává válhat az elkövetkező években. Olyan kulturális szigetté, ahol
az emberek a könyvtári és tudásközponti szolgáltatások igénybevételén túl szívesen
tanulnak, kutatják településük múltját, hagyományait.
Törekednünk kell arra, hogy szolgáltatásainkat a felhasználónk igényeihez
alakítsuk, törekednünk kell az új informatikai eszközök karbantartására, azok minél
szélesebb körben történő felhasználási lehetőségeire.
Segítenünk kell a lakosság helyi identitásának erősítését. Aktívan és partnerként részt
kell vennünk a település kulturális programjaiban.
Meg kell vizsgálni egy tájház kialakításának lehetőségét. A padlásokon sok régi
eszköz porosodik, melyeket nem szabad eltékozolni.
(17) Kiemelt és fontos szerepet kell adni a helyi néptánc együttes fennmaradásához. Az
önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatni kívánja a helyi civil
szervezetek működését.
(18) A sportot szerető fiatalok részére a sportoláshoz szükséges feltételek (sportöltöző,
sportpálya) biztosítása megtörtént. A sportegyesületet ösztönözni szükséges saját
bevételeik növelésére pl. pályázatok útján. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez
mérten támogatja a sportegyesület működését.
A sportolás ösztönzésére célszerű egy fitness terem kialakítása.
(19) Falumarketing
A község külső megítélése elsősorban a megfelelő tájékoztatáson múlik. Fontos,
hogy a polgármester mellett egy olyan testület dolgozzon, akik a hiteles
tájékoztatáson kívül a pályázatokhoz kapcsolódó sajtó feladatokat, a honlap
frissítéseket, a fotózási munkákat is ellássák. A falumarketing szerves részeként
már jól bevált módon működik a Facebook oldalunk és a megújult honlapunk.
Faluképeslapok, leporellók évek óta nem készültek, időszerű, hogy újak
készüljenek.
(20) Községünk „nagykövetei” a Szakonyfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Futball
Klub
Szakonyfalu,
MSZSZ
Szlovén
Hagyományőrző
Tánccsoportja.
Támogatásukkal nemcsak a helyi kulturális és sportéletet, a fiatalok hasznos
szabadidő eltöltését segítjük elő, hanem a községünk kapcsolatrendszere, kedvező
megítélése is erősödik.
(21)Az önkormányzati tulajdont képező temető folyamatos karbantartása, illetve a terület
megnövelése néhány év múlva indokolt. E munkába célszerű bevonni a helyi

egyházközösséget is. Illetve ha szükséges, akkor megállapodást kötni egy temetkezési
vállalkozóval.
(22) A szociális ellátás rendszere a helyi önkormányzati rendeletnek megfelelően továbbra
is megmarad, ebben a jövőben is jelentős szerepet kap a falugondnoki szolgálat. A
szolgálat gépjárművének rendeltetésszerű használatára és állagának megóvására nagy
hangsúlyt kell fektetni. Figyelemmel kell kísérni a pályázati forrásokat egy új falubusz
beszerzésére.
(23) A fenti feladatok - belvízelvezető karbantartása, fejlesztése, virágosítás,
lomtalanítás, köztisztaság, közbiztonság, intézményi karbantartások, felújítások, civil
szervezetek támogatása - mind többlet kiadással járnak, melyek fedezetét
többletbevételekből, pályázati forrásokból, adók beszedéséből, vagy az egyéb
kiadások csökkentéséből biztosítani kell. Ezért elengedhetetlen a szigorú
adófegyelem, a fizetési morál javítása, valamint a takarékosság elvének
betartása. Kötelező elvként kell vállalnunk, hogy a működési kiadások fedezetét
hitelből, kötvényből nem biztosítjuk. Az ingatlanok értékesítéséből származó
bevételek csak infrastrukturális fejlesztésre, vagyongyarapításra, befektetésre
szolgálhatnak.
V.
Gazdasági fejlesztés
(1) Legfontosabb célkitűzés a települési lakosság érdekében:
a.) a foglalkoztatás elősegítése érdekében munkahelyteremtés;
b.) a turizmusra épülő kisvállalkozások bővítése, vendéglátást segítő – a XXI.
század igényeinek megfelelő - szálláshelyek számának növelése.
(2) A fenti célok elérése érdekében az önkormányzat gazdasági szervező szerepet vállal:
a.) a munkahelyteremtést segítő vállalkozások letelepítéséhez;
b.) az emberi erőforrások fejlesztése érdekében;
c.) a kommunikációs háttér megteremtéséhez, kiépítéséhez.
(3) A szomszédos országokkal (Szlovénia, Ausztria) való kapcsolatok fejlesztésében
indokolt az előrelépés, ugyanakkor fontos a belföldi kapcsolatok kialakítása és
Magyarország jobb megismerése is.
Fent kell tartani és működtetni az
intézményeinket, emelni kell a minőségi munka színvonalát, hatékonyan, még az
elmúlt éveknél is hatékonyabban kell együtt, partnerségben dolgozni a a közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó falvakkal, a helyi vállalkozókkal, a civil
szervezetekkel.
Fontos megőrizni és fejleszteni mindazon kapcsolatrendszert, melyet az elmúlt
években a környező településekkel, kistérséggel, szakemberekkel (közbeszerzési és
pályázati tanácsadó, műszaki ellenőr, vállalkozók stb.) kiépítettünk és segítették a
mindennapi munkánkat.

