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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a kimondja,
hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti. A fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára,
vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv meghatározza
mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának
javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési
elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
A választásokat követően megalakult Képviselő-testület feladata áttekinteni az elmúlt időszak
gazdasági eseményeit, eredményeket, és ezeknek az információknak a birtokában legalább
megbízatásának időtartamára (5 év) meghatározni gazdasági programját. A gazdasági program
olyan gazdasági stratégiai, terv, amelynek célja a település és a helyi közösség körülményeinek,
életfeltételeinek a javítása, településfejlesztés, a közszolgáltatások színvonalának emelése.
A Képviselő-testület - a tényleges adottságok között - lényegében maga határozza meg középés hosszú távú célkitűzéseit, és a célok megvalósításához szükséges eszközöket. A gazdasági
program akkor lehet sikeres, ha nem csak a megyei, hanem a környező települések fejlesztési
céljaival is összhangban van.
A gazdasági programot az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni. Az újonnan
megválasztott Képviselő-testület 2019. október 28-án tartotta meg alakuló ülését.
A Képviselő-testületnek nem csak a gazdasági program tartalmát kell meghatároznia, hanem ki
kell jelölnie azokat a személyeket, testületeket, akik felelősek a gazdasági program
végrehajtásáért, megvalósulásának nyomon követéséért. Mindezek alapján a gazdaság
programnak az alábbiak lehetnek az összetevői:
a) a település társadalmi, gazdasági, demográfiai stb. állapotának leírása,
b) az előző gazdasági programok teljesülése,
c) ágazati (az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó) programok,
d) településfejlesztés, gazdaság-fejlesztés,
e) pénzügyi, költségvetési helyzet, vagyongazdálkodás programja,
f) eszközrendszer, szervezeti- és intézményi háttér,
g) statisztikák, diagramok,
h) várható eredmények összefoglalása.
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két
főirányra érdemes koncentrálni:
1. a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, időrendiségére;
2. a szükséges feltételek, 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 meghatározottakat segítsék,
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott

célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint
vagyont, amelyek megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források,
hanem szükség van:
-

a pályázati lehetőségek felkutatására,
a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására,
az Önkormányzat sajátosságainak alapján új lehetőségek keresésére.

Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt években
megváltozott. Feladatok, hatáskörök kerültek át más szintre, a közigazgatás rendszerébe
bekerültek a kormányhivatalok, járási hivatalok, az iskolarendszerű közoktatás, ami viszont
nem azt jelentette, hogy az önkormányzatoknak kevesebb feladata lett.
Fontos megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, ami szükséges ahhoz, hogy előrébb
mozdítsuk településünket több tekintetben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy az
Önkormányzatnak likviditási gondjai nincsenek, pénzügyileg kiegyensúlyozott, a nagyobb
léptékű fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati
forrás van. Az Önkormányzat saját bevételei csak közepes méretű munkák finanszírozására,
valamint a pályázati önerők biztosítására elegendők.
A település útjainak szilárd burkolattal történő ellátásának, valamint csapadékvíz elvezetésének
kérdése elsődleges.
Alapelvek a gazdasági programra nézve:
-

a Képviselő-testületnek a település vagyonával jó gazda módjára és racionálisan
kell gazdálkodnia;
a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes
állapotukat biztosítani kell;
a költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy a rendkívüli helyzetben is tudjon
forrást biztosítani (megfelelő tartalék képzése);
a tartaléknak biztosítania kell, hogy a pályázatok tekintetében kötelezően vállalt
önerő rendelkezésre álljon;
az önkormányzati vagyon esetleges értékesítéséből származó bevételeket
fejlesztésekre kell fordítani;
az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását biztosítani kell.

Összegezve úgy vélem, hogy a Képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti továbbá a
település és az intézmények zavartalan, kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, lakosai
életkörülményeinek javítását, az ide látogató vendégek elégedettségét, az idegenforgalom
fejlesztését, és mindezek érdekében a gazdasági lehetőségek feltárását, a területfejlesztési és az
Európai Unió forrásainak hatékony kihasználását.
A program összhangban van Szada nagyközség sajátosságaival, a településben rejlő
előnyökkel, lehetőségekkel, s ennek megfelelően határozza meg a gazdasági beruházások,
fejlesztések irányát.
A fentiek figyelembevétele után kérem a tisztelt Képviselő-testületet a gazdasági programban
foglaltak megvitatására, és a csatolt határozati javaslat elfogadására.

Az előterjesztés melléklete: 2019-2024 időszakra szóló Gazdasági Program (tervezet)
Szada, 2020. szeptember 16.
Pintér Lajos
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
…/2020. (IX. 24.) KT-határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024 időszakra szóló Gazdasági Programját a
94/2020. számú előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

