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Bevezetés 
 

  
A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés 

alapján került sor. 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete 

a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint 

működjön, fejlődjön. 

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 

- a képviselő-testület, polgármester elképzelései,  

- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei (civil szervezetek) által meg-

fogalmazott elképzelések, igények, 

- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a képviselő-

testületnek két irányba is koncentrálnia kell: 

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről 

- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

 

A célkitűzések megvalósításakor a képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az 

egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározot-

takat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági prog-

ramban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szüksé-

ges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon 

megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami 

támogatások), hanem szükség van 

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 

- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, il-

letve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 

Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben 

megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe 

bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó 

Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az Önkormányzatoknak ke-

vesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez 

kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtér-

be. Mindenképpen fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, 

feladatot, ami szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintet-

ben is. Azt is látni kell, hogy nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházásra csak akkor 

nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját 

bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, valamint részben a pályázati önerők 

biztosítására elegendők. 

 

 

.  
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Csővár Község 

gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 

 

1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 

 

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány 

 

- bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait 

- kialakította a járásokat 

- változtatta a jegyzői feladatkört 

- a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki 

- törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló 

hivatalait megszűntette 

- az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette 

- átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében- elvette a személyi jövede-

lemadó helyben maradó részét,- elvonja gépjárműadó 60 %-t 

 

A 2013-20-ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának 

prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és középvállalkozá-

sok támogatását jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e célokra költeni a 

kormány. 

Támogatást élveznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések 

is. 

 

 

Csővár Község  

gazdasági helyzete és a várható változások 

 

2.1. A vagyoni helyzet 

 

Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg szerint 393.656 e Ft.  

 

Az Önkormányzat ingatlanvagyona forgalomképtelen – ezen belül nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű – vagyonból, korlátozottan forgalomképes vagyonból 

és üzleti (korábban: forgalomképes) vagyonból áll.  

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek, utak, 

emlékpark, buszváró, árok, stb. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tar-

tozó főbb vagyonelemek jelenleg: Önkormányzati Hivatal. Az üzleti vagyon körébe 

tartoznak földterületek. 

 

Üzemeltetésre átadott vagyon az ivóvíz-, illetve a csatornahálózat rendszer.   

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a forga-

lomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.  
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2.2. A pénzügyi helyzet  

 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az állami normatíva, 

illetve a helyi adók, és a helyiségek bérbeadásából származó helyi bevételek szűkösen 

elegendőek a mindennapi működésre, ugyanakkor fejlesztésre kizárólag évi 1-2 millió 

Ft összeg jut. 

 

 

2.3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósítá-

sához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell ke-

resni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi 

adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésé-

nek. Ennek lépéseit  a következő években meg kell tenni, ha szükséges a helyi adó 

rendeleteket felül kell vizsgálni.  

A Képviselő-testület  ismeri 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 vagyontár-

gyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a helyi településszerkezeti és szabályozási 

tervhez igazodóan értékesíthető építési telkeinek értékét közműfejlesztés révén is nö-

velje. 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célki-

tűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásá-

val valósítsa meg.  

Ha hitel felvétele elkerülhetetlen, kerülni kell, hogy azt működésre vegye igénybe! Hi-

tel felvételét azok a beruházások indokolhatják, amelyből az önkormányzatnak tényle-

ges, a hitel és a kamat, valamint egyéb költségek összegét meghaladó bevétele, illetve 

vagyongyarapodása lehet. (Az önkormányzat hitelképességének a vizsgálatának ered-

ménye mindezt befolyásolhatja)  

 

2.4. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: 

 

Az Önkormányzati vagyonnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folya-

matban: 

 

- Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása 

- Sportöltöző felújítása 
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A gazdasági program 

 

 

3.1. Fejlesztési elképzelések 

 

Csővár Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a követ-

kező általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképze-

léseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartal-

mazzák.) 

 

A./ Infrastruktúra 

 

 Utak építése, járdák felújítása  

 Közvilágítás bővítése, korszerűsítése 

 Külterületi utak rendbetétele  

 Csapadékvíz elvezetés megoldása 

 

B./ Környezetvédelem 

 

 Parlagfűirtás, általános gyommentesítés 

 Csővár tisztaságáért program beindítása  ( szemétszedés, illegális lerakók megszünteté-

se) 

 Közterületeink virágosítása, parkosítás 

 

C./ Oktatás, művelődés 

 

 Csővári gyerekek támogatása (életkezdési,  közlekedési támogatás) 

 Tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (étkezés, ösztöndíjak,  Bursa )  

 Falunap, szüreti mulatság megtartása 

 Ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon való résztvevők számának növelése 

 Könyvtár szolgáltatási színvonalának emelése   

 Internet elérhetőségének biztosítása  

 Közösségi szintér létrehozása, programok szervezése minden korosztály részére 

 

 

D./ Szociális és egészségügyi ellátás 

 

 Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás, ill. vállalkozási szer-

ződés alapján)  

 Szociálisan rászorult személyek támogatása (idős, magányos, beteg emberek támoga-

tása) 

 Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése 

 

E./ Közbiztonság 

 

 Jó együttműködés fenntartása rendőrséggel 

 Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése 

 Együttműködés a polgárőrséggel 

 Időseknek segélyhívó rendszer kiépítése 



 

 

6 

 

 

 

F./ Civil szervezetek 

 

 Falunkért Alapítvánnyal  kapcsolat újjászervezése  

 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal való szoros együttműködés   

 Muskátli hagyományőrző csoport támogatása 

 Közös rendezvények szervezése civil szervezetekkel, egyházzal  

 Lakosok aktív közreműködésének kérése rendezvények lebonyolításánál 

 

 

3.2. Munkahelyteremtés 

 

 Új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése 

 Gazdasági társaság létrehozása 

 Közmunkaprogramban való részvétel 

 Településfejlesztési tervnél vállalkozói, intézményi zóna kialakítása, annak megvalósí-

tásának ösztönzése 

 

 

3.3. Településfejlesztési politika 

 

 Információs táblák kihelyezése  

 Épített környezetünk, műemlékeink állapotának megőrzése, javítása 

 Településszerkezeti és szabályozási terv felülvizsgálata, módosítása  

 

4. Pénzügyi és adópolitika 

 

 Dologi kiadások csökkentése 

 Évente fejlesztési, beruházási tartalék képzése 

 Adónemek felülvizsgálata, adózási fegyelem növelése 

 Pályázatokhoz szükséges önerőalap biztosítása 

 Folyamatos pályázati lehetőségek kihasználása 

 

 

5. Közszolgáltatás 

 

 Ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység kialítása községünkben 

 Átlátható és ellenőrizhető közös hivatal 

 Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása, illetve képviselő-testületi ülésre 

előterjesztések elektronikus kiküldése  

 Központi gazdasági és közigazgatási intézkedésekhez, változásokhoz a legmegfele-

lőbb szervezeti rendszer létrehozása 

 Egészségügyi, védőnői szolgáltatás fejlesztése 

 Kommunális és szelektív hulladékszállítás színvonalának emelése 
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 Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások a következő öt évben:  

  

 Járdaépítési és felújítási program beindítása:  

lakosság bevonásával,   a szükséges anyagköltség önkormányzati biztosítása mellett 

 

 

  Útépítés, karbantartási program:  

Új szilárd burkolatú út megépítése Kinizsi utcában. A település belterületi utjainak folyamatos 

karbantartása.  

 

 Középületek korszerűsítése, megújuló energia felhasználása  

A hivatal, iskola, óvoda energetikai fejlesztése: hőszigetelés, fűtés, világítás.  

 

 Általános Iskola fennmaradásának elősegítése:  

Az iskola az önkormányzat fenntartása alól kikerült, azonban az önkormányzatnak figyelem-

mel kell kísérnie és erejéhez mérten támogatnia kell iskolánk működését. Az iskolának to-

vábbra is szerves részét kell alkotnia településünk életében  

 

 Parkolók kialakítása az óvoda és a polgármesteri hivatalnál, buszmegállók és azok 

környezetének rendbetétele.  

 

 Településüzemeltetés színvonalának fejlesztése:   

Településüzemeltetési feladat saját ellátása elsősorban közfoglalkoztatás keretében (pl. közte-

rület-gondozás, játszótér és parkok karbantartása, hulladékgyűjtő edényzetek ürítése stb.) 

Gazdasági társaság létrehozása,  amelynek célja ezen feladatok elvégzésének segítése,   bevé-

telek elérése  vállalkozói tevékenységből. 

 

 Csapadékvíz-elvezetés:  

Csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv elkészítése, csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, 

kiépítése.  

 

 A jövő nemzedéke:  

Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a gyerekekre, fiatalokra! Növelni kell a faluhoz való kö-

tődésüket, elköteleződésüket szép élményekkel, ismeretekkel. Közös programokra, verse-

nyekre, vetélkedőkre, pályázatokra gondolok. A nemzetközi ifjúsági együttműködés, találko-

zó (testvér települések bevonása mellet) jelentős esemény, keresni fogunk EU-s támogatást 

ezek megvalósítására.  

 

 Környezetvédelem:  

Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének kiterjesztése. A veszélyes hulladékgyűjtés rendsze-

ressé tétele.  

Évente egyszer szemétszedés (Csatlakozás a Te szedd akcióhoz). Illegális szemétlerakás meg-

akadályozása. Zöldhulladék komposztálásának megoldása 

 

 

 Közbiztonság:  

A rendőrség feladatának segítése, munkájuk támogatása.  Együttműködés a polgárőrséggel, 

támogatás nyújtása a munkájukhoz.  
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 Hagyományőrzés   

 

 Időskorúak gondozása, támogatása 

 

 Pénzügyi egyensúly  

Úgy fejleszteni a települést, hogy folyamatosan fenntartsuk és megőrizzük pénzügyi stabili-

tást. Folyószámlahitel – amennyiben szükséges - kizárólag az évközi likviditási egyensúly 

kezelésére szolgáljon.  

 

 

 

 

 

Ezen „Gazdasági Program”- ot Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete  

a 22/2015. (III. 31.) önkormányzati határozatával fogadta el.  

 

 

 

 


