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Bevezetés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §.-a alapján
a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot kell készíteniük, melynek célja, hogy a
képviselő-testület a választási időszak alatt, előre meghatározott célrendszer szerint
működtesse, fejlessze a települést. Az Önkormányzat a település vonzóvá tétele és a lakosság
ellátásának javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a Gazdasági programban
megfogalmazott feladatok megvalósítását.
Az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit Gazdasági programban rögzíti.
A Gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól.
A Gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat,
amelyeket az Önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi,
környezeti és gazdasági adottságoknak megfelelően a helyi önkormányzat meg kíván
valósítani.
A Gazdasági program az alábbiak figyelembevételével készült:





Az Önkormányzat fejlesztési elképzelései
2014-2020. közötti pályázati lehetőségek
Az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete
Ágazati koncepciók

A Gazdasági programban említett célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek figyelembe
kell vennie egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítását, másrészről a szükséges
anyagi források megteremtését.
Az anyagi források megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos bevételi források (állami
támogatások, adók), szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására és egyéb források
bevonására.
A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a Gazdasági programjában meghatározott
feladatokat minél több pályázati forrás felhasználásával valósítsa meg.
Az Önkormányzat célja továbbra is az, hogy a község egy vonzó, értékőrző és-teremtő,
valamint megfelelő szolgáltatásokat nyújtó, dinamikusan fejlődő település legyen. Az
államháztartás helyzete és a makrogazdasági folyamatok közvetlenül és áttételesen is
befolyásolják a település várható bevételeit és jövőbeni lehetőségeit, melyek hatással vannak
a helyi vállalkozásokra és a lakossági fogyasztásra is.

Gazdasági program

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági program megvalósítása
érdekében kiemelt feladatának tekinti a kötelező feladatok ellátását, valamint a költségvetés
bevételi forrásainak növelését.
Az önkormányzat a következő középtávú településfejlesztési célokat tűzte ki maga elé,
melyek a település általános fejlesztését segítik elő:




minőségi lakókörnyezet feltételeinek biztosítása
a település vonzóbbá tétele, központ funkcióbővítése, arculatának javítása, a
településszerkezet átgondolt fejlesztése
a helyi gazdaság dinamizálása, munkahelyteremtés

Az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó feladatok különösen az alábbiak:









vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
köztemető fenntartás
helyi közutak és közterületek fenntartása
gondoskodás a szociális ellátásról
gondoskodás az óvodai ellátásról
gondoskodás az egészségügyi alapellátásról
kulturális szolgáltatások, közművelődési és sporttevékenység
közbiztonság fejlesztés

Az Önkormányzat a következő években fejlesztési célul és feladatul tűzi ki:






értéktár létrehozását
önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítését
utak rekonstrukcióját
járdák felújítását, építését
közösségi közlekedés fejlesztését: - gyalogosátkelők
- körforgalom létesítését
- kerékpársáv kialakítását








szelektív hulladékgyűjtés fejlesztését
zöld felület növelését
középületek környezetének rendezését, parkosítását, parkolók kialakítását
csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását, meglévő hálózat fejlesztését
ifjúsági, közösségi tér létesítését
játszótér építését



















közvilágítás fejlesztését
önkormányzati ingatlanok hasznosítását
sportközpont és létesítmények megvalósítását
helyi iparterületek fejlesztését, továbbiak létrehozását
EÜ központ és további fejlesztését
bölcsőde építését
nyugdíjasoknak 60+ programot
intézmények felújítását, korszerűsítéseket
záportározó építését
ravatalozó építést
forrás védelmét
vendégház létesítését
közterületek felújítását
akadálymentesítést
megújuló energia alkalmazását
hagyományok megőrzését, fejlesztését
közbiztonság növelését: - önkormányzati rendészet létrehozását
- kamerarendszer kiépítését

A fent felsorolt fejlesztések egy részének eszköze lehet a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program).
A TOP-os projektek esetében a településnek törekednie kell arra, hogy rendelkezésre álljanak
a szükséges tanulmányok, felmérések, tervek.
Az infrastrukturális fejlesztések kedvező hatással vannak a település fejlődésére. A
megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket eredményez. A Képviselőtestület ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornarendszer, a villamos energia, a
közvilágítás, illetve egyéb szolgáltatások fejlesztését.
A munkanélküliség ellen is tenni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés
feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat a fejlesztési elképzelései kapcsán
előnyben részesíti a befektetők letelepítését.
A településfejlesztés során – az alapvető fejlesztések kivételével – prioritást élveznek azok a
fejlesztési programok, melyeknél a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat magasabb
bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy amelyek munkahelyet
teremtenek.
A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel kíséri az
egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a keletkező bevételeket az adott
évben, illetve több év viszonylatában, különösen a gazdaságosság, hatékonyság,
eredményesség tekintetében.

A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó közfeladatok
esetében vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás biztosítása más módon lehetséges-e.
Végül, de nem utolsó sorban fontos, hogy a Képviselő-testületnek döntéseivel, határozataival
folyamatosan fent kell tartania a település működőképességét, emellett igazodnia kell a
jogszabályi változásokhoz. Végre kell hajtania minden, az előzőekben nem tárgyalt olyan
intézkedést, amely Hort fejlődését elősegíti.

