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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 Képviselőtestülete a 

ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, 

fejlődjön. 

A Képviselőtestület 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 Képviselőtestület és a polgármester elképzelései, 

- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 

 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselőtestületnek két 

irányba is koncentrálnia kell: 

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről 

- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

 

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselőtestületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes 

elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, 

járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. 

 

A pénzügyi helyzet 

 

Önkormányzatunk bevételeinek nagy részét az állami támogatás teszi ki, saját bevételünk a 

vállalkozások kis száma miatt csekély. 

 

Önkormányzatunk a fizetőképessége fenntartását, a bevételi és kiadási ütemeltolódás 

áthidalását folyószámlahitel felvételével biztosítja. Fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel. 

Az Önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 

(IKSZT) kialakítására szolgáló 37.443.310,- Ft megítélt pályázati összeget a képviselőtestület 

lemondta, mivel az önrészt nem tudja biztosítani. 

Pénzügyi helyzetünket figyelembe véve kizárólag olyan feladatokat tudunk megvalósítani, 

amelyek pályázati támogatással valósulnak meg. 

Önkormányzatunknak az önrész megteremtése is nagy anyagi megterhelést jelent. 

 

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: 

 

Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések várhatóak: 

 

1.) Faluközpont és szabadidőpark kialakítása 

2.) Térségi sportélet infrastrukturális fejlesztése 
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A gazdasági program 

 

Fejlesztési elképzelések 

 

Und Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010-2014. évekre a következő általános fejlesztési 

elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program 

további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 

 

Ipar 

 

A település helyi iparral nem rendelkezik és nem is várható annak telepítése. Kevés a 

vállalkozások száma, ezzel együtt a vállalkozók által befizetett iparűzési adó összege, ezért az 

iparűzési adó emelése lenne célszerű. 

 

Idegenforgalom 

 

Az idegenforgalom területén településünknek még vannak kiaknázatlan lehetőségei. Ki 

kellene használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldiek 

számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztika fontos azért is, mert 

munkahelyteremtő és helyi megtartó képessége is jelentős. A településen idegenforgalmi 

látványosság nincs, de az országhatár valamint a gyógy-és wellness fürdők közelsége nagy 

lehetőség a falusi turizmus, a magán szálláshelyek kialakítására. 

 

Építési telkek kialakítása, infrastruktúrával való ellátásuk 

 

A község lakosságszámának növelése, valamint a fiatalok helyben maradása érdekében építési 

telkek kialakítása szükséges. A terület megvásárlása, művelés alól való kivonása, belterületté 

nyilvánítása a rendezési terv keretében megtörténhet. Az ehhez szükséges forrásokat a 

költségvetési rendeletben biztosítani kell. Az infrastrukturális beruházások elvégzéséhez 

mindenképpen pályázati forrás szükséges. 

 

A településfejlesztési politika célkitűzései 

 

Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 

önkormányzati vagyon a Képviselőtestület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan 

fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló célokat, programokat a működtetés során is 

zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 

 

A településrendezési terv 

 

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely 

kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 

 

A Képviselőtestület feladata, hogy konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő 

fejlesztések megvalósítására. 
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Településfejlesztési célok 

 

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település 

általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 

kapcsolódnak. 

 

Településfejlesztési célok: 

 

- Faluközpont kialakítása pályázati támogatással, 

- Gáj tó környékének rendezése, 

- orvosi rendelő kialakítása, 

- Tájház (Falumúzeum) létrehozása, 

- belterületi közút építése, felújítása, 

- belterületi járdák felújítása, 

- az országhatár felé vezető út megépítése, 

- építési telek kialakítása a Petőfi utcában és a Fő utcában, 

- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása, 

- csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése társulásban, több települést érintően pályázati forrás 

igénybe vételével megvalósítható. 

 

Az adópolitika célkitűzései 

 

Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel 

az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a 

településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. 

 

 

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 

 

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóztatást úgy kívánja 

kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 

Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 

illetően. 

 

 

Az adóbevételek növelése érdekében a Körjegyzőségi Hivatal fokozott figyelmet fordít arra, 

hogy 

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 

adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-

végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 

eredményekről, 
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- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 

adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a 

vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről. 

 
 

Közigazgatás 
 

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Körjegyzőségi Hivatal látja el. 

 

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, 

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése. 

 

 
 

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása 

 

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen 

megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának 

elsőbbségét, a felesleges kapacitásokat pedig le kell építeni. 

Keresni kell annak lehetőségét, hogy az üresen álló épületeket bérbe adjuk, vagy értékesítsük 

(óvoda, volt iskola). 

 
 

Köztemető és közterület fenntartás 

 

Az Önkormányzat kötelező feladatként látja el a köztemető, valamint a közterületek 

fenntartását és gondozását. 

 

A temető és a közterület fenntartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal 1 fő parkgondozó, 

valamint alkalmi munkavállaló alkalmazásával látja el. 

 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 

Önkormányzat 

 - gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, a szolgáltatást a 

fertőszentmiklósi Rekultív Kft szolgáltatóval végezteti, 

 - évente 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 

 - szorgalmazza a szelektív hulladékgyűjtést, biztosítja a szelektív hulladéktároló edények 

ürítését. 

 

A helyi tűzvédelem 

 

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében 

- anyagilag támogatja a helyi önkéntes tűzoltó egyesületet, 

- biztosítja az alapvető eszközöket és felszerelést. 
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Gondoskodás az egészségügyi, szociális ellátásról 

 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A 

Képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a 

sopronhorpácsi székhellyel működő háziorvosi, a fogorvosi és a védőnői szolgálat útján 

biztosítja. 

Az Önkormányzat Képviselőtestülete 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: 

 

Falugondnoki szolgálat: Az Önkormányzat falugondnoki busz igénybevételével 

falugondnoki szolgálatot tart fenn. 

 

A szolgálat feladata: 

a) közreműködés az étkeztetésben, 

b) rászorulók házi segítségnyújtása, 

c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézményekbe szállítása, 

e) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, 

f) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás. 

 

Lövő község gesztorságával társulási formában működteti a családgondozás, valamint a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. 

 

 

Közösségi tér, közművelődési tevékenység és a sport támogatása 

 

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az 

önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a 

szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának 

szükségességét fogalmazza meg: 

 

 - gondoskodni kell a horvát nemzetiségi kultúra és a nemzetiségi hagyományok ápolásáról, 

 - biztosítani kell a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek (pl. nemzetiségi 

tánc- és tamburazenekar, faluszépítő egyesület, Horvát egyesület, könyvtár, e- Magyarország 

Pont) számára a működésükhöz szükséges közösségi helyet, 

 - kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, 

 - gondoskodni kell arról, hogy a község honlapja folyamatosan frissüljön, naprakész 

információkat tartalmazzon. 

 

A Képviselőtestület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások 

további biztosítását is. 

 

Ennek érdekében: 

- anyagilag támogatja a sportegyesület működését, 

- gondoskodik a település sportéletének helyet adó épület karbantartásáról, rendben tartásáról. 
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Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

 

A Képviselőtestület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 

következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 

színvonalának emelése érdekében: 

- A Képviselőtestület tagjai, a Körjegyzőségi Hivatal dolgozói és az egészségügyi, szociális 

ellátásban dolgozó személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges 

életmód feltételeinek javítása érdekében. 

-  

- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 

egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került 

személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. 

 

Az önkormányzat a község fejlődésének lehetőségeit a kedvező földrajzi fekvésére és jó 

infrastrukturális ellátottságára alapozza. 

 

A gazdasági program fő célkitűzéseinek konkrét megfogalmazására az éves 

költségvetésekben kerül sor, így az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében 

készülő éves költségvetés igazolja a gazdasági programban foglaltak realitását. 

 

 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása 

 

Az Önkormányzat Képviselőtestülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogainak érvényesülését. 

 

 

 

 

 

Und, 2011. április 6. 

 

 

 

 Guzmits Ferenc 

polgármester 

 

 

 


