Nagyrécse Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Részletes

Gazdasági programja

2011-2014. évekre.

Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. § -ában 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 Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései,
- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai,
elképzelései,
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott 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 meghatározottakat segítsék,
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges 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, illetve a
meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.
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1. A település helyzetének feltérképezése

Nagyrécse közigazgatási területe a Nyugat-Dunántúlon, Zala megye D-i részén, Nagykanizsától északkeletre terül el, a várostól 7 km-re, a 7-es főút mentén. A község Budapesttől
210km, a megyeszékhelytől 55 km, a letenyei határátkelőtől 28 km távolságra fekszik.
Teljes egészében a Zalai dombság földrajzi tájegységén belül helyezkedik el. Jellemző a széles, É-D irányú völgyekkel tagolt, hosszú dombhátakból álló terület, melynek egy része még
ma is erdővel borított. A terület É-i és Ny-i részén áthaladó Bakónaki patak a Mura folyóba, a
D-i részén található Csehi patak, Rák patak és Berdai víz a Zala folyóba, ill. a Kis- Balatonba
torkollik.
A község területének nagysága: 2699 ha. A településsel határos települések: Nagykanizsa,
Nagybakónak, Kisrécse, Zalasárszeg, Csapi, Galambok, Zalaszentjakab, Miháld.
A menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok Nagykanizsáról indulnak.
Az önkormányzat tulajdonát képező belterületi utak portalanítottak, az itt található országos
közút azonban felújításra szorul. A településen a közművek kiépítésre kerültek.
Demográfiai adatok:
A település lakosainak száma 2011.01.01-én: 1083 fő. A község lakosságszáma az utóbbi
években folyamatosan növekedett.
A lakosság korösszetétele:
0-3 éves
4-6 éves
7-13 éves
14-17 éves
18-24 éves
25-60 éves
61-100 éves

39 fő
30 fő
62 fő
47 fő
92 fő
586 fő
227 fő

A gyermekek és fiatalok aránya 0-24 éves korig: 15%
Az aktív korú lakosság aránya 25-60 éves korig: 54%
Az inaktív korú lakosság 61 éves kortól: 31%
A férfiak száma: 521 fő, (48%)
A nők száma: 562 fő (52%)
A lakosság korösszetétele az elmúlt években kedvezően változott. Az iskolai végzettség mutatóit tekintve megállapítható, hogy a lakosság legnagyobb arányban alapfokú- és középfokú
végzettséggel, kis arányban pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezik
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2. Nagyrécse település
gazdasági helyzete és a várható változások

2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 738 millió forint.
A vagyon az elmúlt 5 évben növekedést mutat.
Az elmúlt négy évben tapasztalt vagyonnövekedés oka:
- saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,
- sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyon.
2.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:
- az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett
igénybe vennie.
- működési hitel felvételére nem került sor,
- fejlesztési hitel felvételére nem került sor,
- a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.
2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben 201-227 millió
forint között mozgott.

Kiadások
A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Végleges pénzeszközátadás,
egyéb támogatások
Kölcsönök nyújtása, értékpapírok
beváltása
Felhalmozási kiadások
Egyéb kiadások (átfutó, pénzforgalom nélküli)
Kiadások összesen:
Kiadások eFt-ban

A kiadások aránya és összege
2007.
2008.
2009.
10 %
11 %
12 %
3%
3%
3%
9%
12 %
13 %
64 %
64 %
64 %

2006.
8%
3%
13 %
58 %

2010.
13 %
3%
10 %
50 %

1%

1%

1%

1%

0%

17 %
0%

13 %
0%

7%
2%

7%
%

23 %
1%

100 %
201 330

100 %
181 403

100 %
189 474

100 %
164 001

100 %
226 577
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A költségvetési kiadások közül
- nőttek a személyi jellegű kiadások,
- és közel változatlan maradt a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a végleges
pénzeszközátadás és egyéb támogatások aránya.
A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy
- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát
- növeli a kötelező munkabér emelés (minimálbér emelés, kötelező átsorolások), az
ezzel kapcsolatban felmerülő járulékok,
- csökkenti az átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás,
- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát
- növeli az infláció,
- csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.
Bevételek
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok költségvetési
támogatása
Kiegészítések és visszatérülések
Felhalmozási és tőkebevételek
Támogatásértékű bevételek
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
Hitelek
Egyéb bevételek(függő, átfutó,
pénzmaradvány)
Bevételek összesen:
Bevételek eFt-ban

A bevételek aránya és összege
2007.
2008.
2009.
1%
2%
2%
34 %
26 %
29 %

2006.
1%
27 %

2010.
1%
28 %

29 %

30 %

37 %

33 %

40 %

%
9%
14 %
%

%
4%
15 %
%

%
4%
19 %
%

%
3%
18 %
%

%
1%
14 %
%

%
20 %

%
16 %

%
12 %

%
15 %

%
16 %

100 %
236 593

100 %
206 090

100 %
217 916

100 %
202 065

100 %
212 425

A költségvetési bevételek közül
- csökkentek az önkormányzat költségvetési felhalmozási és tőkebevételei.
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források
bevonására lesz szükség.
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2.4. A 2006-2010. évekre vonatkozó gazdasági program végrehajtásának értékelése
Az előző időszakban megvalósuló beruházások a gazdasági program céljaival összhangban
valósultak meg.
2006. év:
- A 2005. évben induló vis maior pályázat elszámolására 2006. évben került sor ( Önkormányzatunk a sorozatos felhőszakadás okozta károk helyreállítása érdekében pályázott).
- Befejeződött a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján
a Pannonhát Tájpark projekt. A közterekre kihelyezett eszközök 2011. 12.31-ig a Társulás tulajdonát képezik, karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik.

2007. év:
- A Bacónaki hegy vezetékes ivóvíz beruházása lakossági közreműködéssel készült el.
- A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása szervezésében a Zalasárszeg -Nagykanizsa
közötti közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezéséhez saját forrást biztosítottunk.

2008. év:
- A Haladás-Egry utca felújítása a 2007.évi TEUT pályázat keretében a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával valósult meg.
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra központosított előirányzatból fejleszthette
községünk oktatási intézményének eszközeit.

2009. év:
- Felújításra került a Petőfi utca járdafelülete CÉDE támogatás segítségével.
- Ez évben Önkormányzatunk az FVM által kiírt „Vidéki rendezvények, falunapok szervezése” pályázaton nyert támogatást. A támogatás felhasználásával valósítottuk meg településünk
hagyományos „falunapok” rendezvényét.

2010. év:
- Felújításra került a Petőfi utca útfelülete TEUT támogatás segítségével,
- a közoktatási intézmény nyílászáróinak cseréje központosított támogatás igénybevételével,
- játszótér felújítás, és közpark fejlesztés EMVA Falumegújítás pályázat keretében,
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra központosított előirányzatból fejleszthette
községünk oktatási intézményének eszközeit (2009. évi pályázat),
- terv készült a község autóbuszöbleinek felújításához a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása által benyújtott pályázathoz,
- Szlovénia-Magyarország Határon átnyúló Együttműködés projekt keretében önkormányzatunk több magyar és szlovén településsel együttműködve pályázatot nyújtott be, melynek részét képezi a kastély felújítása, és az idegenforgalom élénkítését szolgáló egyéb turisztikai
infrastrukturális fejlesztések, turisztikai termékfejlesztés, marketing, humán erőforrás fejlesztés.
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2.5. 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 adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (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.
- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa
meg.
- A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve
fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.
2.6. A gazdasági program végrehajtásával összefüggő feladatok
Az önkormányzat a gazdasági program megvalósítása érdekében kiemelt feladatának tekinti:
• Az önkormányzat alapvető feladatainak ellátását,
• A település turisztikai arculatának fejlesztését, a falusi turizmus vonzerejének erősítését,
• Az infrastruktúra további fejlesztését, (közúthálózat, járda, közvilágítás, internet szolgáltatások biztosítása)
• Településfejlesztési célok, településüzemeltetési feladatok ellátását, (ravatalozó felújítása, kastélyfelújítás, középületek rekonstrukciója)
• A településrendezési terv felülvizsgálatát.
Feladat-és intézménystruktúra átszervezését
• Körjegyzőség szintű működés kialakítását,
• Az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtését,
• A közigazgatás tárgyi feltételeinek javítását (számítógép, iroda berendezések pótlása)
• Közintézmények akadálymentesítését,
Az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás
• Az intézmény kihasználtságának növelése, a takarékos üzemeltetés biztosítása,
• Az oktatás színvonalának emelése,
• A lakosság egészségügyi, szociális ellátásáról való gondoskodás,
A program megvalósítása érdekében a fejlesztés alapját képező terveket kell készíteni.
A tervek határidőre történő elkészítéséért a polgármester a felelős.
A tárgyévre meghatározott feladatok az éves költségvetésben kerülnek jóváhagyásra. A tervtől eltérni, illetve módosítani csak a képviselőtestület előzetes jóváhagyása után lehet.
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2.7. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések
Beruházás
Szociális bérlakás
Ravatalozó felújítás
Polgármesteri hivatal felújítása
Mezőgazdasági utak
Autóbuszöböl felújítás

Beruházás értéke
437 500
2 309 851
675 677
516 600
896 500

3. 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.
Az Önkormányzat részt vesz a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása fejlesztési programjaiban.

4. A gazdasági program
4.1. Fejlesztési elképzelések
Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.
Ipar
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos
feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a
termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek.
A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- A helyi ipar számára a településen egy külön területet kell kijelölni (Figyelembe
kell venni a rendezési tervet, illetve kezdeményezni kell a rendezési terv módosítását.
- Javítani kell a helyi iparterület adottságait, így különösen a következőket:
- megközelíthetőség,
- parkolási lehetőség,
- zöldövezet nagysága
- Népszerűsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a vállalkozók letelepedése érdekében
a helyi ipari területet. A népszerűsítést elsősorban hirdetéssel kell megvalósítani.
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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, fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések
- Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő
jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek.
- Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait.
- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.).
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény).
- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a
széles nyilvánosságot kapjon (megyei hírlap, egyes turisztikai tárgyú honlapok,
Turinform irodák, plakátok a környező településeken)
Infrastruktúra
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását.
. 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 biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A hozzáférést biztosítani kell a könyvtárban.
- az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök használatát is igénylő területeken történjen meg az érintett személyek számítógép-kezelési
képzése.
4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Nagyrécse Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre az alábbi feladatokat és
célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart
fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében,
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.
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Közmunkások foglalkoztatása
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat
- megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit,
- kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.
4.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
Nagyrécse Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy
az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak
olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A településfejlesztés széles nyilvánossága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések
- El kell készíteni, és folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.
- A honlapon biztosítani kell a helyet
- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- 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 Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok
az igények kerüljenek előtérbe,
- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a
ciklus évei alatt.
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,
- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés
eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi
éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek
- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,
10

A településrendezési terv
A Képviselő-testület feladata, hogy
- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására,
- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására
Felkészülés a pályázatokra
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak
meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is),
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való illesztéséhez,
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre
terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége
miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,
- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának szükségességét.

Településfejlesztési célok

Településfejlesztési célok:
- építési telkek és ehhez kapcsolódva új utcák kialakítása,
- belterületi közút építése,
- járda építés,
- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
- temető létesítményeinek felújítása, építése,
- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása
4.4. Az adópolitika célkitűzései
A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat
biztos bevételi forrását jelentse.
2010 december 31-ig a következő adónemekből származott bevétel:
- Gépjárműadó
( 24 169 eFt)
- Pótlékok
( 415 eFt)
- Talajterhelési díj
( 315 eFt)
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adóvégrehajtási
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szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről. A bevételek
növelése érdekében a Képviselő-testület 2011. évtől bevezette a magánszemélyek kommunális adóját.
4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az
egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
körjegyzőség útján látja el.
A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
- épített és természeti környezet védelme,
- lakásgazdálkodás,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- csatornázás,
- köztemető fenntartás,
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,

Közigazgatás
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Nagyrécse, Csapi, Zalaújlak Községi Önkormányzatok körjegyzősége látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.)
- a közintézmények akadálymentesítése.
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
- elhasználódott számítógépek cseréje:
- fénymásoló csere,
- iroda-berendezések pótlása.

Az épített és természeti környezet védelme
A Képviselő-testület 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,
- a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja a helyi néptörténeti
kiállítás létrehozásának lehetőségét.
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A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében.
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során
- felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a lakásigényről
- kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges
- szociális bérlakás
állomány állagának javítását, illetve az állomány növelését.
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei 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
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatón keresztül történik.

Csatornázás
A településen a teljes csatornahálózat kiépítése megtörtént.
A köztemető fenntartás
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében
biztosítani kell azt, hogy a köztemető és a ravatalozó megfeleljen a jogszabályokban meghatározott követelményeknek
A helyi közutak és közterületek fenntartása
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása.
A közút fenntartását külső szolgáltatóval végeztetik.
A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
- Továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán
tartására.
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
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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 a Saubermacher- Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
szolgáltatóval végezteti,
- továbbra is feladatának tekinti a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését. Gondoskodik arról, hogy a településen kihelyezésre került a szelektív hulladéktároló
edények szükség szerint ürítése megoldott-, a hulladékgyűjtő szigetek környezete
rendezett legyen.
- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
- 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 síkosságmentesítéséről és a
hóeltakarításról,
- a közterületek tisztántartásáról, a zöldfelületek rendbetételéről.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését,
ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
- a 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,
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az Önkormányzat, mint közoktatási intézmény fenntartó elkészítette a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programját.
A minőségirányítási program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat stb.
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, az általános iskolai ellátás biztosításáról, amelyet Csapi, Kisrécse, Nagybakónak, Zalaújlak, Zalasárszeg Községi Önkormányzatokkal közösen működtet,
- Áttekinti az intézményműködtetés formáját (közös fenntartás, intézményirányító
fenntartás, kistérségi társulás stb.), valamint a vonatkozó alapdokumentumokat,
- Az intézményhálózat működtetésére vonatkozóan felméri, hogy a működtetés
-
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milyen formában történhet; meg lehet-e tartani az intézményt, vagy tagintézményesíteni kell.

-

Az intézménynél kezdeményezni kell:
az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamosenergia költségek csökkentését,
A közoktatási intézménytől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér.
Intézkedéseket tesz az intézmény kihasználtságának növelésére, ennek érdekében
támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését,
Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását.
Az Önkormányzat segíti az intézmény pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri
a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.
- Fenntartja
- a háziorvosi ellátást ,
- a védőnői ellátást,
- a fogászati ellátást
- Tagja az Eszteregnyei Egészségügyi Társulásnak, mely keretében biztosítja az orvosi
ügyeleti ellátást.
- A parlagfű elleni védekezésre továbbra is nagy hangsúlyt fektet.
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:
- A Képviselő-testület a központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.
- Biztosítja a szociális ellátásokat és szolgáltatásokat.
- A Vöröskereszt ellátási szerződés alapján működteti a házi segítségnyújtást, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
- Folyamatosan felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet.
- A rendelet módosításánál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett
jelzéseket, észrevételeket.
- Az Önkormányzat–mint gyermekvédelmi szolgáltatást- ellátási szerződés megkötésével biztosítja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.
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Közösségi tér biztosítása
és a sport támogatása
Az Önkormányzat könyvtára a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által működtetett
mozgókönyvtári rendszer tagja.
Az Önkormányzat a közművelődési és kultúrális tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét
fogalmazza meg:
- Ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, népszerűsíteni kell a könyvtárhasználatot.
- A művelődési ház működésével kapcsolatban
- biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat,
- pótolni kell az elhasználódott eszközöket,
- fejleszteni kell a meglévő eszközállományt,
- Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével).
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a település sportéletének helyet adó
épület és pálya folyamatos karbantartásáról.

A településüzemeltetés
- A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában.
A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó közfeladatok
esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetséges-e.
- A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás
folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet
rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét előre kell jelezni,
hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen.
- A településüzemeltetés során párbeszédet kell kezdeményezni a
- civil szervezetekkel,
- az intézményekkel,
annak megbeszélésére, hogy mely tevékenységek azok, melyekbe be tudnak kapcsolódni.
- Vizsgálni kell az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és egyéb hasznosítható ingó eszközök kihasználtságát.
- Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, és a folyamatba épített
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés gazdaságosság,
hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire.
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Nagyrécse, 2010.03.25.

Laskai Béla
polgármester
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