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Tervezet
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.

„116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára,
vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban,

a

helyi

figyelembevételével

a

társadalmi,
helyi

környezeti

önkormányzat

által

és

gazdasági

nyújtandó

adottságok

feladatok

átfogó

biztosítását,

színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban

–

tartalmazza,

különösen:

az

egyes

közszolgáltatások

biztosítására,

színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni
vagy módosítani. „

A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi
minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó
döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása
során.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra
kell koncentrálnia:
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl.
állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
-

a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
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-

az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,

-

a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

1. Szőc jelenlegi gazdasági helyzete és a várható változások
Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt időszakban a stabilitás jellemezte,
hiszen a fizetőképesség fenntartásához külön állami támogatás, működési célú hitelt nem
kellett igénybe venni, a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.
A költségvetés főösszege 40 millió forint körül mozgott az elmúlt időszakban a pályázati
források elnyerésétől függően (2014. évi módosított költségvetés összege: 48.395 e Ft). A
saját bevételeink közül a közhatalmi bevételek– gépjárműadó, helyi iparűzési adó,
magánszemélyek kommunális adója - 2014. évben 1.926 e Ft-ot tettek ki, míg az intézményi
működési bevételek – ellátási díjak, bérleti és tulajdonosi bevételek, kamatbevételek – 2014.
évi bevétele 1.848 e Ft-ban realizálódtak. Mind a közhatalmi, mind az egyéb működési
bevételek közel azonos szinten alakultak az elmúlt években. 2014.évben a betét kamatszint
csökkenése miatt lényegesen kisebb bevételt realizáltunk. 2015-től a jegybanki alapkamat
további csökkenése nem várható, így a kamatszint sem csökken tovább.
A költségvetési kiadások közül a bérjellegű költségek előreláthatólag növekedni fognak a
közfoglalkoztatás bővülése és a főállású polgármester bértöbblete, a költségtérítések valamint
a minimálbér emelkedése miatt. A dologi kiadásoknál növekedést a közműdíjak infláció
követő emelkedése, csökkenést a hivatal hőszigetelése eredményezhet. A megfontolt,
takarékos gazdálkodástól további csökkenés már nem várható.

A gazdasági program pénzügyi forrásainak megteremtéséhez a képviselő-testület


törekszik a saját bevételek (adók) hatékonyabb beszedésére,



nyomon követi a támogatási rendszert, a pályázati lehetőségeket igyekszik kihasználni
és törekszik arra, hogy a gazdasági programban megfogalmazott célok megvalósítását
lehetőleg hitelfelvétel nélkül valósítsa meg,
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Demográfiai helyzet:

Szőc Község állandó lakossága az utóbbi 5 évben 440 Fő körül mozgott. Az állandó
lakosságba beletartozik a Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és
Intézetének 4.sz telephelye Szőc lakói, amely jelenleg 160 fő körül alakul.
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18 év alatti lakosság esetében a férfiak száma csökkenést mutatott 2012-ig, de 2013-ban
emelkedő tendencia tapasztalható. Nők esetében 2011-től csökkenő lakosságszám figyelhető
meg.

GAZDASÁGI PROGRAM
1. Fejlesztési elképzelések
1.1. Közterületek, Kútvölgyi szabadidő park felújítása

A településen található közterületek gondozását, ápolását a jövőben is a közfoglalkoztatás
keretein belül végzi el az önkormányzat. Rendszeresen pótoljuk az elöregedett fákat,
növényeket, parkosítunk és növelni szeretnénk a virággal borított közterületek számát.
Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megóvására.
Kossuth utcában lévő kápolna külső színezése és belső meszelése szükséges, illetve az ajtót is
le kell cserélni. Közterületeken az elhasználódott hulladékgyűjtőket, illetve a bekötő út
mentén lévő üdvözlő táblát le kell cserélni.
A turizmus szempontjából is kiemelten fontos a Kútvölgyi szabadidő park fejlesztésére.
Az önkormányzat a szabadtéri rendezvényeit a Kútvölgyben tartja, és az elmúlt évek
változékony időjárása, és a vagyonvédelem szempontjából (pl: fellépések során használt
hangtechnika) szükségessé vált a kútvölgyi színpad fa tetőszerkezettel történő ellátása.
Amennyiben pályázati lehetőség adódik mobil wc beszerzése is szükséges.

1.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése, közfoglalkoztatás
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván a képviselő-testület, mivel a munkanélküliséggel
érintett családokban romlanak az életkörülmények, másrészt az önkormányzat szociális
kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
Ennek keretében rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-12 hónap)
közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít nagyarányú állami támogatással (költségek 95
%-nak, illetve 75-100 %-nak finanszírozásával), melyben Szőc Község Önkormányzata részt
kíván venni. A nyári diákmunkával kapcsolatban az önkormányzatnak pozitív tapasztalata
van, ezért ha lehetőség van rá akkor a jövőben is foglalkoztatni kívánunk diákokat a nyári
szünidőben. Fontosnak tartjuk a munkanélküliek szakképesítéshez való jutását, ezért ahogy
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ezt az önkormányzat 2013 és 2014-ben tette, ezután is lehetőséget biztosítunk a tanulásra a
közfoglalkoztatás keretein belül.

2.1. A helyi adókkal kapcsolatos célkitűzések
A képviselő-testület az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott
stabilitás, állandóság mellett az önkormányzat folyamatos bevételi forrását jelentse,
ugyanakkor törekszik az igazságosságra is.

A képviselő-testület a költségvetési koncepció készítésekor minden évben megvizsgálja a
helyi adóztatás által nyújtott bevételi lehetőségeket.
Csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet
jelent, és a helyi munkahely-teremtést nem gátolja.
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

szankciók

alkalmazásáról,

valamint

az

intézkedések

alapján

elért

eredményekről.

3. Közszolgáltatások biztosítására vonatkozó megoldások
A képviselő-testület az alábbi – az önkormányzati törvényben felsorolt – közszolgáltatásokkal
rendelkezik:

a) egészségügyi ellátásról való gondoskodás
b) gondoskodás a szociális ellátásokról, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
c) helyi közutak, közterületek fenntartása
d) közbiztonság helyi feladatainak ellátása
e) közösségi tér, közművelődési tevékenység, támogatása,
f) köztemető fenntartás
g) köztisztaság, településtisztaság fenntartása
h) nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
i) óvoda, alapfokú nevelés, oktatás
j) vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
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3.2. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról.
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, melyet jelenleg
vállalkozó háziorvosi formában látunk el.
Fogorvosi ellátásra ingyenesen a falugondnoki gépkocsi szállítja a lakosokat Tapolcára.
Gazdasági okokból célszerű lenne felülvizsgálni ajkai fogorvoshoz való csatlakozás
lehetőségét.
A lehetőségekhez mérten az egészségügyi ellátás korszerű körülményeknek megfelelő
fejlesztését biztosítani kell, és az egészségi állapot javítása érdekében szűrővizsgálatokat kell
szervezni. Az orvosi rendelőben a műpadló burkolatot le kell cserélni, mivel a jelenlegi
nagymértékben elhasználódott.

3.3. Gondoskodás a szociális ellátásról, Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
Az önkormányzat közigazgatási határain belül fekszik a Veszprém Megyei Idősek
Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye 4. sz. telephely Szőc.
Az időseket otthona vezetésével az önkormányzat kapcsolata jó.
A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ (8400, Ajka, Frankel Leó u. 8) kihelyezett
ügyintézést tart csütörtökönként Szőcön a polgármesteri hivatalban.
A falugondnoki kisbusz cseréje ebben a ciklusban feltétlenül szükséges a szociális feladatok
ellátásához. Mivel az autó kihasználtsága nagy, 150.000 km felett van a futott km.
Amennyiben ismételten lesz pályázati lehetőség az MVH által, akkor önkormányzatunk célul
tűzte ki, hogy indul a pályázaton és biztosítja a szükséges önerőt (ÁFA).

3.4. Helyi közutak, közterület fenntartása
Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak állapota megfelelő.
A fejlesztési tervek között megfogalmazódott a Kútvölgybe vezető út, illetve pályázati
forrásból a Szőlőhegybe vezető, határvölgyi útra merőleges útszakasz mart aszfalttal történő
ellátása. A mart aszfalttal történő ellátásig murvával kell biztosítani a Szőlőhegybe vezető út
karbantartását.

3.5. Önkormányzati tulajdonú épületek állagmegóvása
Az önkormányzatnak gondoskodnia kell a jelenleg használaton kívüli épületek (Nesta
vendéglátóipari egység - Kossuth u. 18., „Kisház”- Kossuth u. 14.) állagmegóvásáról.
6
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A „Kisházban” szükséges a felfagyott burkolat cseréje és a vízvezetékrendszer átvizsgálása.
Meg kell vizsgálni a könyvtár áthelyezését a vendéglátóipari egység helyére.

3.6. Közbiztonság helyi feladatai
Az önkormányzat a helyi közbiztonság elősegítése érdekében felhívja a rendőrség figyelmét a
tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre.
Az utóbbi időben elszaporodott rongálások, illegális szemétlerakások, lopások megelőzésre
érdekében szükséges lenne a gyakoribb rendőri jelenlét a községben.
Amennyiben térfigyelő kamera pályázatra lesz lehetőség feltétlenül pályázni szándékozunk a
közbiztonság növelése érdekében.

3.7. Közösségi tér biztosítása, közművelődés támogatása.
A közösségi tér a Kossuth u. 41. szám alatt biztosított. Az önkormányzat biztosítja a könyvtár
heti háromszori nyitva tartását, fejleszti a könyvtári tevékenység tárgyi feltételeit.
A polgármesteri hivatal emeleti részén található a település könyvtára, a vizesblokkok és az
ügyfélszolgálati ügyintéző irodája is. A könyvtári feladatokat Eötvös Károly Megyei
Könyvtár és a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház együttműködésével látjuk el.
A megközelíthetőség miatt a könyvtár nem felel meg a 39/2013 (V.31) EMMI rendeletben
előírtaknak, így jelen állapotban csak 2018.12.31-ig működhet. Az akadálymentesítés miatt
szükség lenne egy lépcsőlift beszerzésére, és ezáltal a fogyatékkal élők részére is
megközelíthető lenne a polgármesteri hivatal és a könyvtár.
Amennyiben a könyvtár áthelyezésre kerülne a vendéglátóipari egység helyére, úgy nem
lenne szükséges a lépcsőlift beszerzése.
Az önkormányzat ezen elképzelése illeszkedik a Veszprém megyei területfejlesztési
részprogramhoz.

3.8. Köztemető fenntartás
Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a köztemető fenntartás. A temetőben a
fűnyírást rendszeresen közmunkásokkal végezteti el az önkormányzat.
Sürgősen fel kell mérni a temetőben lévő sírhelyeket és nyilvántartásukra szoftvert kell
beszerezni. Ezáltal áltáthatóbbá, egyszerűbbé válik a sírhelyek nyilvántartása és az
adatbázisok lekérdezése (pl: sírhelymegváltási díj kiszabása).
A temető drótkerítését fel kell újítani, mivel több helyen javításra szorul.
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3.9. Köztisztaság, településtisztaság fenntartása
A feladat megvalósítása érdekében az önkormányzat rendszeresen elszállíttatja a szemetet,
hulladékot, a közszolgáltató az AVAR Ajka Kft.
A közmunkásokkal a szétszórt szemetet összegyűjti, gondoskodik a temetőnél lévő
szeméttároló tisztításáról, a közterületek tisztántartásáról. Biztosítja a hó eltakarítást.
A lakosság számára a környezettudatos életmódhoz szükséges szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségének biztosítását a bolt mellett található szelektív hulladékgyűjtő szigettel
biztosítjuk. Rendszeresen részt vesz az önkormányzat a „Te szedd!” programban és a jövőben
is részt kívánunk venni.

3.10. Nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
E feladatát az önkormányzat a közös önkormányzati hivatalon keresztül biztosítja.

3.11. Óvoda, alapfokú nevelés-oktatás biztosítása.
Az önkormányzat az óvodai ellátást a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde (8452
Halimba, Bányász utca 18.) által biztosítja.
Az alapfokú oktatást a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola (8454 Nyirád, Szabadság
utca 1., és 8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 52/A.) valamint a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános
Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye (8452, Halimba, Petőfi S. u. 39.) közreműködésével
biztosítja.

3.12. . Ivóvíz és szennyvízszolgáltatás, csapadékvíz elvezetés
A település életében a legnagyobb probléma, hogy nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózata.
Amennyiben nagy támogatási intenzitású pályázati lehetőség adódik, akkor az önkormányzat
pályázni kíván a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére.
A Kossuth utcai vízelvezető árok javítását tovább kell folytatni, mivel eddig csak egy része
történt meg a felújításnak. A DRV Zrt.-vel együttműködve a település folyamatosan cseréli le
a régi tűzcsapokat, és 2015-ben a koncessziós díj terhére felújítja a Kútvölgyben lévő 50 m3es betonmedencét a vízbiztonság növelése érdekében.
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4. Civil szervezetek támogatása
Fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezetek támogatása előzetes egyeztetések után, széleskörű
társadalmi ellenőrzés mellett történjen. Az anyagi lehetőségekhez képest az önkormányzat a
jövőben is szeretné támogatni a civil szervezeteket.

5. Települési rendezvények megtartására vonatkozó célok
Minden évben, mintegy hagyományteremtő módon, színvonalas rendezvények álljanak a
lakosság rendelkezésére. Az éves költségvetésben biztosítani kell az ezek megrendezéséhez
szükséges pénzeszközöket.

6. Nyilvánosság biztosítása
Az önkormányzatnak folyamatosan karban kell tartani a település honlapját (www.szoc.hu),
ahol biztosítani kell a képviselő testület működésével kapcsolatos közérdekű adatokat,
információkat, illetve a településen megrendezett programokat.
A lakosságot érintő információkat a településen található hirdető táblákon kell elhelyezni,
melyeket folyamatosan fel kell újítani.

7. Tartozások rendezése
Az előző ciklusban Szőc Község Közalapítványnál, illetve a Víziközmű Társulatnál
felhalmozott adósságokat mihamarabb rendezni kell és meg kell szüntetni a Közalapítványt és
a Víziközmű Társulatot valamint azok bankszámláit. A megszüntetések lebonyolítása végett
ügyvédet kell megbízni.
A 2010-ben a Petőfi utcában értékesített, de a vevő által meg nem fizetett telkek kapcsán a
jelenleg végrehajtási szakaszban lévő ügyet tovább kell folytatni, és eredménytelen
végrehajtás esetén, jogi úton kell elérni az adásvételi szerződések semmiségét.
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8. A gazdasági programban foglaltak megvalósításának forrásai, feltételei
A megvalósítás során figyelembe vehető források és körülmények:
a) önkormányzati és intézményi költségvetés
b) központi támogatások, pályázati források
c) szponzorok, támogatók pénzeszközei
d) fegyelmezett, takarékos gazdálkodás
e) adó kintlévőségek hatékonyabb beszedése

A megvalósítás során fontos előfeltétel a közösségi összefogás, aktivitás a település lakói,
civil szervezetek, vállalkozások között, valamint a szomszédos önkormányzatokkal,
kistérségekkel, és a járásokkal való kapcsolattartás, együttműködés.

A gazdasági program támogatására kérem a képviselő-testületet.

Szőc, 2015. március 18.

10

