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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 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 Képviselőtestületnek 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.
A programban minden célkitűzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat,
mely a következő lehet:
- mindenképpen (elsősorban) megvalósítandó (Célfokozata: MM)
-

kedvező körülmények
(Célfokozata: KM)

esetén

(másodsorban)

megvalósítandó

- esetlegesen (harmadsorban) megvalósítható (Célfokozata: M)
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1. Nyárlőrinc Község Önkormányzata
gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az
oktatási reformra.
Az államreform egyes elemei közvetlenül érintik az Önkormányzatot, illetve az
Önkormányzati hivatalt. Ilyen elemek a modern, szolgáltató közigazgatás, és az
önkormányzati reform.
A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány:
- általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást,
- csökkenteni kívánja a megyék feladatait, ezzel szemben növelni a kistérségek
szerepét, létre kívánja hozni az önkormányzattal rendelkező régiókat,
- növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a
kötelező társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését, törekszik a
kistérségi társulások ösztönzésére,
- a jegyző egyes feladatait a kistérségi közigazgatási szolgáltató központokhoz
javasolja áttenni,
- átgondolja és felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó
feladatokat,
- javasolja, hogy a kis létszámú településeken ne működhessen önálló hivatal,
hanem körjegyzőséggel kerüljenek ellátásra a feladatok.
A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását
célzó intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki.
Az egészségügyi reform keretében a kormány át kívánja alakítani az egészségügyet,
biztosítási alapon működő egészségügyet hoz létre, magas színvonalú egészségügyi
intézményrendszer kialakítását szorgalmazza. Az egészségügyi reform célja a
lakosság egészségügyi állapotának javítása.
Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő
korszerű közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az
esélykülönbségek csökkennek. A program további célja, hogy piacképes tudást adó
szakképzés, illetve versenyképes minőségi felsőoktatás valósuljon meg.
1.2. A kormány fejlesztési irányai
A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások,
az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a
fejlődő Budapest, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg.
A fejlesztési irányok kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is.
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív
ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom.
A

közlekedési

infrastruktúra

fejlesztése

során

cél

az

ország

egységének
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megteremtése, az életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése,
ezért bővíteni kell a közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.
A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és
egészségesebb környezetet.
A kormány a területfejlesztési elképzelései között rögzíti, hogy Magyarország számára
2007. évtől nagy összegű fejlesztési források nyílnak meg. Cél, a lehetőségek minél
jobb kihasználása és a vidék felzárkóztatásának segítése, a kistérségek, a régiók
szerepének növelése.
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2. Nyárlőrinc Község
gazdasági helyzete és a várható változások
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2006. évi zárómérleg alapján 408 millió forint.
Az önkormányzat vagyona az elmúlt 5 évben növekedést mutat.
Az elmúlt négy évben tapasztalt vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat
sikeres vagyongazdálkodási politikája segítségével részben saját erőből részben
sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyon.
Az önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

A vagyonelem megnevezése

Ingatlan
száma

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, a
275
következő feladatok ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyon
(meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve 29
megteremthető vagyon)
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon
190
értékesíthető és megterhelhető)

Az
összes
db vagyonból a
vagyon
részaránya
55 %
26 %
19 %

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: Közterületek és utak.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek:
Polgármesteri Hivatal és intézmények ingatlanai, temető.
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: telkek, külterületi ingatlanok
illetve a következő más vagyon: gépek, berendezések és járművek.
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása: kedvezőtlen, mert nagy a
forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya. Így kevés az
egyes önkormányzati célkitűzések megvalósításakor anyagi forrásként figyelembe
vehető vagyon.
2.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak
jellemezték:
az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához 20 millió Ft működési hitelt
kellett felvenni.
Fejlesztési hitel felvételére 6 alkalommal hosszú távú hitel felvételére került sor.
A pénzügyi egyensúly a működési hitel által volt biztosított.
2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben
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nagyjából emelkedő jelleggel 330 és 399 millió Ft körül mozgott.
Kiadások
A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul:
A kiadások aránya és összege
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Speciális célú támogatások
Felhalmozási kiadások
Kiadások összesen:
Kiadások Ft-ban

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

38 %
13 %
15 %
-%
31 %
3%
100 %

37 %
12 %
15 %
-%
28 %
8%
100 %

48 %
16 %
22 %
-%
11 %
3%
100 %

49 %
16 %
20 %
-%
11 %
4%
100 %

44 %
14 %
28 %
-%
10 %
4%
100 %

309.260

409.751

326.209

347.964

372.799

A költségvetési kiadások közül:
Jellemző, hogy a személyi kiadások 2005-ig nőttek, majd 2006-ra jelentősebb
csökkenés történt a kiadások növekedése tükrében. Ebben a sorban a legnagyobb
arányú növekedés 2003-ban következett be a közalkalmazottak központi béremelése
következtében. A speciális kiadások aránya közel változatlan, a dologi kiadások kissé
növekedtek.
A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy
- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát
- egyrészt növeli
- a kötelező munkabér emelés (minimálbér emelés, kötelező átsorolások stb.),
- az emelkedő járulékok,
- azonban jelentősebb mértékben csökkenti
- a létszámleépítés miatti megtakarítás.
[A 2006. évi létszámkeret 82 fő (ebbe benne van 8 fő közhasznú és 4 fő közcélú
foglalkoztatott).
2007-ben esedékes létszámcsökkentés: 6 fővel már megtörtént, így a létszámkeret 76
fő (közhasznú és közcélú foglalkoztatottakkal együtt)].
- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát
- növeli az infláció,
- csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás,
valamint a tervbe vett fűtéskorszerűsítés és nyílászárók felújítása.
Bevételek
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A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés

A bevételek aránya és összege
2002.

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
Bevételek összesen:
Bevételek Ft-ban

2003.

2004.

2005.

2006.

3%

3%

5%

4%

4%

36 %

33 %

45 %

48 %

45 %

29 %

30 %

34 %

38 %

30 %

4%
1%
7%

3%
5%
6%

3%
1%
8%

-%
1%
8%

6%
1%
8%

-%

-%

-%

-%

-%

20 %
100 %

20 %
100 %

4%
100 %

7%
100 %

6%
100 %

317.298 410.787 330.864 356.252 390.266

A költségvetési bevételek közül
- nőttek az önkormányzatok sajátos működési bevételei (a helyi adó bevételek),
- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott
összegek
- és közel változatlan maradt az intézmények működési bevételeinek aránya.
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.
2.4. 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 adó-rendszer 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
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vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás, lehetőségére), valamint az
egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
- A Képviselő-testület körültekintően jár el, ha az Önkormányzat működtetése, illetve
fejlesztése csak hitelfelvétel mellett valósítható meg.
2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:
Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban:
1.) Ceglédi nagytérségi regionális szilárd hulladék lerakó építése.
A beruházás
- megkezdésének időpontja: 2002. év
- várható befejezési időpontja: 2010. év
A beruházás tervezett és eddig teljesített kiadásai és forrásai:
Tervezett költség Nyárlőrincet érintő része 12 millió Ft. Ebből 2007. év első félévéig az
önkormányzat kifizetett 4,3 millió Ft-ot.
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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 a következő országos programokban érintett:
- Egészséges Ivóvíz Program.
Az Önkormányzat részt vesz a következő kistérségi programokban:
- Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretében:
- Kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár Mozgókönyvtár szolgáltatásában,
- Kecskemét és Környéke Településeinek Egészségügyi társulása,
- Pedagógiai szakszolgálat,
- Nevelési tanácsadó,
- Tiszakécskei Mikrotérségi Önkormányzati társulás keretében:
- Belső Ellenőrzési Társulás,
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- Gyermekjóléti, családsegítő és támogató szolgálat.
- Lakiteleki Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében:
- A nyárlőrinci oktatási-nevelési intézmények megszüntetése és a lakiteleki
„Eötvös intézménybe” való beolvasztása, illetve az intézményfenntartó társulás
keretében való fenntartása.
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4. A gazdasági program
4.1. Fejlesztési elképzelések
Nyárlőrinc Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007-2010. évekre a következő
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési
elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz
kapcsolódóan tartalmazzák.)
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, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot.
A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- A rendezési tervben a meglévő iparterületek kijelölése megtörtént, az ipar
területeken belüli fejlesztés lehetősége adott.
Kijelölt iparterületek: Vízmű, Maspex-Olympos, Borászat, Petőfi major, volt
Aranykalász Tsz központja.
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze
kell állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen
mely vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük.
(Célfokozata: MM)
- Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi
vállalkozásoknak. (Célfokozata: MM)
Idegenforgalom
Jelenleg nincsenek a településnek turisztikai célpontjai.
Mindettől függetlenül látni lehet, hogy egy-egy színvonalas helyi rendezvény, vagy
nagyobb családi ünnepségek (esküvők) alkalmával a távolról érkezők szívesen
használják a község szép színfoltját képező központi park pihenőhelyeit.
Ilyen szempontból figyelmet kell fordítani a közterületen pihenőhelyek pad, asztal,
szeméttároló pótlására, vagy kialakítására. (Célfokozata: M)
Helyi rendezvények közzétételével (pl. honlapon) is elő lehet segíteni a település
ismertségét, a rendezvények látogatottságát. (Célfokozata: M)
Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki,
illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve
megnyitja a továbblépés lehetőségét.
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a
kerékpárút, a járda, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos
energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, Internet, kábeltelevízió
szolgáltatások biztosítását.
A felsoroltakból a fő csapás a szennyvízcsatorna rendszer megvalósítására irányul. Ez
a legdrágább infrastruktúra. Megvalósítására csak pályázati pénz elnyerésével és
lakossági összefogással van esély. Az önkormányzat eltökélt elhatározása a
szennyvízcsatorna rendszer megvalósítása. A hitel felvételére esélyes víziközmű
társulás megszervezése és létrehozása már megtörtént. Jelenleg a lakástakarék
megtakarítások és a belterületi lakosság teljes beszervezése folyik. (Célfokozata:
MM)
A Holt-tiszai turizmus célját is szolgáló 44-es főút melletti kerékpárút létesítési
gondolata a tervezés szakaszában van. Megvalósítása csak az érintett településekkel
együttesen pályázati pénzzel és a részvevő települések áldozatvállalásával
lehetséges. Nyárlőrinciek számára a kerékpár út létesítése hozzájárulna a
balesetmentes közlekedéshez. (Célfokozata: KM)
A gyors (szélessávú) Internet-elérés egy korábbi fejlesztés eredményeként Nyárlőrinc
belterületén távközlési hálózaton már megvalósult. Ugyancsak megvalósult már
korábban a kábeltelevíziós szolgáltatás szerényebb igényű néhány csatornával.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a
modern kor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az
informatika terén a megvalósítás szakaszába lépett, hogy
- Az Önkormányzat az év elejétől első generációs honlappal rendelkezik, melyen
az Önkormányzattal kapcsolatos tájékoztatás, valamint ügyintézéssel
kapcsolatos tájékoztatás széleskörűen biztosított. Az önkormányzat honlapja
természetesen folyamatosan továbbfejlesztendő, (Célfokozata: M)
- Az Internet hozzáférés a lakosság részére jelenleg főleg fiatalok által látogatott
és népszerű un. „teleházban” biztosított.
- Az informatika terjesztői természetesen a fiatalok. Az iskoláskorúak informatika
iránti érdeklődése és készsége az iskolában megfelelően biztosított. A
gyermeket nevelő családoknál és a vállalkozóknál általános igény a számítógép
és internet használata. A lakosság fogadókészségére jellemző, hogy a
nyugdíjas klub tagsága számára rendezett oktatássorozat igen nagy
érdeklődésre tartott számot.
Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az igények növekedésével a
hozzáférés legyen biztosítva a lakosság mind szélesebb köre számára. A
továbblépés következő helye az Internet-elérés könyvtárban, való biztosítása
un. „Információs Pont” kialakításával. (Célfokozata: M)
4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
A nyárlőrinci Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007-2010. évekre az alábbi
feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása
érdekében:
Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
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A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a
munkanélküliek aránya kb. 11 %.
A munkanélküliség ellen küzdeni 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 elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi
vállalkozásokat, (Célfokozata: MM)
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket
teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget
teremtsen, (Célfokozata: MM)
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és
tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, (Célfokozata:
MM)
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében,
pl: kiértesítéssel (Célfokozata: MM)
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi központtal (Célfokozata: MM)
Közmunkások foglalkoztatása
A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a
közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak,
mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati
finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat
- feladatvégzése során mindig vizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának
lehetőségeit, (Célfokozata: MM)
- kihasználja közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.
(Célfokozata: MM)
Alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkozatás
Az Önkormányzat népszerűsíti az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatást,
és az idényjellegű, illetve alkalmi feladatok ellátása (pl. kaszálás, hó-eltakarítás,
síkosság-mentesítés stb.) esetén megvizsgálja az alkalmi munkavállalói könyvvel való
foglalkoztatás lehetőségét.
4.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
A nyárlőrinci 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
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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
- Folyamatosan karban kell tartani és fejleszteni a település honlapját.
(Célfokozata: MM)
- A honlapon helyet kell biztosítani a
- A Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- A Vállalkozói térképnek,
- A település intézményeinek,
- A helyi civil szervezeteknek,
- A településen megrendezett programoknak. (Célfokozata: MM)
- A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és
önszerveződő közösségeket. (Célfokozata: MM)
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,
- melyek munkahelyet teremtenek,
- 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,
- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az
Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi
feltételekkel biztosítható.
A településrendezési terv
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Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik
alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek
funkcióját, jellegét.
A Képviselő-testület feladata, hogy
- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén
lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, (Célfokozata: MM)
- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések
megvalósítására. (Célfokozata: MM)
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:
- főfelelőst, illetve részfelelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű
pályázatok figyelemmel kísérésére, (Célfokozata: MM)
- a pályázatok megírására a szükséges ismeretekkel rendelkező személyt kell
kinevelni, vagy keresni és megbízni Célfokozata: MM)
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós
fejlesztési programba való illesztéséhez, (Célfokozata: MM)
- 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, (Célfokozata: MM)
- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer
kidolgozásának szükségességét. (Célfokozata: MM)
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:
- építési telkek és ehhez kapcsolódva új utcák kialakítása,
- belterületi közút építése (szennyvízcsatorna megvalósításához célszerűen
kapcsolva),
- járda-építés, felújítás,
- középületek környezetének rendezése,
- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
- csapadékvíz-elvezető rendszer, illetve szikkasztó árokrendszer építése,
felújítása,
- szennyvízcsatorna kiépítése,
- temető létesítményeinek felújítása, építése,
- főútvonali buszvárók környezetének közvilágítással való ellátása baleset
megelőzés érdekében,
- nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok mobilizálása.
4.4. Az adópolitika célkitűzései
A nyárlőrinci Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések
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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 Képviselő-testülete 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.
2006 évben a következő helyi adónemekből származott bevétel:
- Iparűzési adó ........................................................( 82.622,- eFt)
- Magánszemélyek kommunális adója ..................( 6.485,- eFt)
- Gépjármű adó .......................................................(17.210,- eFt)
- Építmény adó.................................................. ( 0.000,- eFt)
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a
helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, (Célfokozata:
MM)
- adó- fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a
rendszerbe beépítendő - a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az
adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat, (Célfokozata: MM)
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó
adókról, az adórendelet módosításokról, (Célfokozata: MM)
(Célfokozata: MM)
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,
- nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva.
(Célfokozata: MM)
A magánszemélyek kommunális adója bevezetését 2002-ben azon célszerűség
vezérelte, hogy teremtse meg a lakossági kommunális hulladék gyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának teljes költségét, valamint egyéb feladatok
végzéséhez (külterületi utak javítási költségei, közvilágítás) is nyújtson kiegészítő
bevételi forrást.
Ez módszer a szemétgyűjtés ingyenes gyűjtése és elszállítása miatt annak idején
jelentősen megkönnyítette a lakossági hulladék-kezelés új módszerének bevezetését.
Az eltelt idő alatt bekövetkezett változások mára azonban azt helyzetet
eredményezték, hogy a befolyt kommunális adó messze nem fedezi a hulladék
elszállításának és ártalmatlanításának költségét. A különbséget az önkormányzat
egyéb forrásaiból egészíti ki.
A módszer mára igazságtalanná is vált, mert a több hulladékot termelő nagyobb gyűjtő
edényzettel rendelkezőket, gyakorlatilag a módosabb lakossági réteget nagyobb
mértékben támogatja az említett önkormányzati hozzájárulással.
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Átgondolandó, hogy a meglévő szemétszállítási rendszer hathatósan javítható-e, vagy
érdemes-e javítgatni.
A döntést befolyásoló tényezők:
Egyrészt az önkormányzatok többsége a díj alapú szemétszállítási rendszert
alkalmazza, ahol a díj beszedője – szemben az adókivetéssel, beszedéssel - maga a
gyűjtő és elszállító cég. Díj alapú rendszerre való áttéréssel és a magánszemélyek
kommunális adójának megszüntetésével megspórolható az adókivetéssel és
beszedéssel, illetve behajtással járó többletmunka. Egyetlen adóügyi dolgozó
esetében ez nem elhanyagolható.
Másrészt belátható időn belül kormányzati tervben szerepel a helyi adóztatás gyökeres
átalakítása. A magánszemélyek kommunális adójának törvényi megszűnése totálisan
az önkormányzatra terhelné a lakossági kommunális hulladék gyűjtésének és
ártalmatlanításának összes költségét.
Minden jel arra mutat, hogy a szemétszállítási rendszert a leghamarabbi időben
szemétdíj alapúvá kell tenni. (Célfokozata: MM)
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 adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az
intézkedések alapján elért eredményekről, (Célfokozata: MM)
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást
kér az adó alanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a
lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének
eredményéről, (Célfokozata: MM)
- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított
adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Testület legalább
évente tájékoztatást kapjon. (Célfokozata: MM)
Az adóztatásban dolgozó személyek anyagi érdekeltségének növelése érdekében a
Képviselő-testület évente áttekinti a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerére
vonatkozó helyi szabályozás szükségességét (jutalmazás, teljesítményértékelést
követő béremelés stb.) (Célfokozata: M)
Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóbevételek maximalizálására törekszik.
Az adóztatás során a Képviselő-testület évente - szintén a költségvetési koncepcióhoz
igazodva - vizsgálja
- a luxusadó (ilyen helyi rendelet bevezetését követően),
- a talajterhelési díj (csak a szennyvízcsatorna létesítését követően),
- a termőföld bérbeadásából származó SZJA adóztatásával kapcsolatos
lehetőségeket. (Célfokozata: KM)
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4.5.

Az egyes közszolgáltatások
vonatkozó megoldások

biztosítására,

színvonalának

javítására

A Nyárlőrinci Önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági elképzelései között
fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására
vonatkozó intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási
feladatait a hivatala útján látja el.
A Képviselő-testület - az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve
- a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
- épített és természeti környezet védelme,
- lakás és helyiséggazdálkodás,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- szennyvízcsatornázás,
- köztemető fenntartás,
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- helyközi tömegközlekedés,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről és oktatásról,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
- közösségi tér biztosítása, a közművelődés és a sport támogatása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Közigazgatás
Az Önkormányzat igazgatási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Ezek részben
önkormányzati hatósági feladatok, részben közigazgatási (államigazgatási) hatósági
feladatok.
A közigazgatás reformja kiterjed az önkormányzati rendszer szervezeti metszetére,
működésének modernizálására, valamint a közösségi szolgáltatásokra. Szakmai célja
az optimális intézményi és szervezeti egység méretek kialakítása, döntési szintek
számának csökkentése, indokolatlan tevékenységi párhuzamosságok megszüntetése,
szolgáltatások minőségének javítása.
A reform várható területei:
- Strukturális átalakítás [új önkormányzati középszint, kötelező önkormányzati
társulások (minősített többséggel!), kötelező körjegyzőségek],
- Működés megújítása [ellátandó közfeladatok felülvizsgálata, koncentráltabb
feladattelepítés, dereguláció, stb],
- Finanszírozási kérdések [önkormányzati középszint bevételei és forráselosztó
szerepe, kötelező kistérségi társulások működési feltételei megteremtése,
központi támogatások átalakítása (minősített többséggel!), adórendszer és
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adóigazgatási rendszer átalakítása egyidejűleg önkormányzati finanszírozás
átalakítása,
önkormányzati
gazdálkodás
ellenőrzési
rendszerének
felülvizsgálata].
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, (Célfokozata: MM)
- „Ügyfélszolgálati Karta” kialakítása, (Célfokozata: KM)
- követelményeknek megfelelő iktatási rendszer bevezetése 2008-tól
(Célfokozata: MM)
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése (nem csak a szociális
területekre(Célfokozata: MM)
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógépes hálózati hozzáférés,
közvetlen elektronikus levelezés) (Célfokozata: KM)
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,(Célfokozata: M)
- a közintézmények akadály-mentesítése. (Célfokozata: MM)
- a telefonos kommunikáció IP (Internet protokoll) alapúvá alakítása megtakarítás
érdekében (Célfokozata: M)
- takarékos gazdálkodás minden területen (Célfokozata: MM)
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
- elhasználódott számítógépek cseréje: évente legalább 1db, (Célfokozata: KM)
- szerver-csere (Célfokozata: KM)
- fénymásoló csere, (Célfokozata: M)
- iroda-berendezések pótlása, (Célfokozata: M)
- a tárgyaló terem berendezéseinek cseréje (Célfokozata: M)
Az épített és természeti környezet védelme
A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
- a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében intézkedik és vizsgálja a
helyi néptörténeti kiállítás létrehozásának lehetőségét, illetve bővíti a meglévő
gyűjteményt. (Célfokozata: M)
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat lakás gazdálkodási tevékenysége során
- a feladatellátáshoz nem szükséges lakásokat mobilizálja, (Célfokozata: MM)
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit
rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások
biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos
kihasználására törekszik. (Célfokozata: MM)
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás a Kecskeméti Vízmű Zrt szolgáltatón keresztül történik. (A
szolgáltatónál az Önkormányzat részben tulajdonos.) Az ivóvíz hálózat teljes
belterületen kiépített, kivéve a Hangár utcát.
- Az ivóvízhálózat bővítése indokolt a Rétalja utcában a szennyvízcsatorna
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kiépítéséig. Az ivóvízhálózat kiépítése lakossági önerővel, de pályázati pénz
segítségével valósuljon meg (pl: CÉDE). (Célfokozata: MM)
- Az injektoros közkutak üzemeltetését felül kell vizsgálni, csak az indokolt
helyeken kell fenntartani. Nagyszámú létük hátráltathatja a csatornaprogramot ugyanis nem motivál a hálózatról való lekötésre. (Célfokozata:
MM)
- A családi házak ivóvíz hálózatra való rákötéseit szorgalmazni kell, mert a
csatorna-program megvalósítását hátráltathatja (Célfokozata: MM)
- A belterületi csapadékvíz szikkasztó rendszer karbantartását a polgármesteri
hivatal végzi. Indokolt a teljes belterület felülvizsgálata és felújítása, mert a téli
csapadék közúton való pangása nagymértékben rontja a szilárd burkolat
állagát, burkolatlan utakat pedig járhatatlanná teszi. (Célfokozata: MM)
Szennyvíz-csatorna
Megoldandó feladat a szennyvíz csatornahálózat megterveztetése és kiépítése.
A megvalósításhoz nélkülözhetetlen víziközmű-társulat létrehozása már megtörtént.
A kiépítéshez minden lehetséges pályázati lehetőséget meg kell ragadni, mivel a
beruházást csak önerőből a település nem tudja megvalósítani. (Célfokozata: MM)
Köztemető fenntartás
Az Önkormányzat nyilvános pályázati eljárással újabb vállalkozást bízott meg a
kegyeleti közszolgáltatás szakszerű ellátására és a köztemető fenntartására.
- A köztemető üzemeltetését T.J.K. Építőipari és Szolgáltató Kft (Tiszakécske)
végzi, aki többek között saját költségén vállalta a köztemető tisztántartását, a
ravatalozó berendezését és temetőgondnok foglalkoztatását.
- Át kell tekinteni az Önkormányzat köztemető rendeletét, a szükséges
módosításokat át kell vezetni. (Célfokozata: MM)
- Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban
meghatározott
követelményeknek.
Ennek
érdekében
a
következő
fejlesztésekre, felújításokra van szükség:
- Új ravatalozó építése, (Célfokozata: MM)
- Nagykapu bejárat készítése, (Célfokozata: MM)
A helyi közutak és közterületek fenntartása
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.
- A belterületi szilárd burkolatú utak karbantartását, kátyúzását évente el kell
végezni szükség szerint (Célfokozata: MM)
- A következő belterületi földutakat lehetőség szerint a csatorna program
megvalósulása után, de mindenképpen ésszerű időn belül szilárd burkolattal
kell kiépíteni:
- Bem utca, (Célfokozata: KM)
- Orgona utca, (Célfokozata: KM)
- Rákóczi utca, (Célfokozata: KM)
- Rétalja utca, (Célfokozata: M)
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- Tavasz utca, (Célfokozata: KM)
- Vadvirág utca, (Célfokozata: KM)
- A belterületi földutak szilárd burkolattal való kiépítését az érdekeltek útépítési
együttműködésével kell megvalósítani. Az útépítési együttműködés törvényes
lebonyolításához szükséges helyi rendeletet a képviselő-testület alkossa meg.
(Célfokozata: MM)
- Járda-építés, felújítás a tervidőszakban nem feltétlenül szükséges.
A közút fenntartását a külső szolgáltatóval végezteti az önkormányzat.
A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására,
parlagfű mentes állapotára (Célfokozata: MM)
- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási
programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. (Célfokozata:
KM)
- A község központjához bevezető „fő” útjának lehetséges oldalán
betonvirágtartókat kell elhelyezni, minden tavasszal virágokkal kell beültetni, és
gondoskodni kell virágok egyszerű eszközzel való öntözéséről.(Célfokozata:
KM)
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák
kivágásáról (gyökérzetének eltávolításáról) és fapótlásról. (Célfokozata: KM)
- Díszburkolattal kell ellátni a következő területeket:
- Művelődési ház előtti parkrészből kb. 50 m2 (Célfokozata: KM)
- Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:
- Önkormányzati hivatal környéke,
- Művelődési Ház, orvosi rendelő
- Játszótér,
- Sportpálya.
A közterület fenntartási feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótérrel kapcsolatban az alábbi feladatokat
határozza meg:
- EU-s szabványnak megfelelően át kell alakítani a millenniumi játszóteret,
amennyiben bármi okból nem lehetséges és nem felel meg az EU-s
szabványnak le kell bontani (Célfokozata: MM)
- folyamatosan gondozni, kell a játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeit,
(Célfokozata: MM)
- évente két alkalommal balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.
(Célfokozata: MM)
A helyközi tömegközlekedés
Kecskemét nagyváros közelsége sok munkahely lehetőséget biztosít a városkörnyéki
lakosoknak. Ezért elsősorban lakosaink munkahelyre való közlekedése, valamint a
nagyvárosi minőségi szolgáltatás igénybevételének biztosítása érdekében kiemelten
kell kezelni a Nyárlőrinc-Kecskemét közötti helyközi közlekedés lehetőségeit.
A helyközi tömegközlekedési feladatok ellátása és színvonalának javítása érdekében
az Önkormányzat Képviselő-testülete
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- minden évben áttekinti a helyközi tömegközlekedés rendszerét, és tárgyalást,
egyeztetést kezdeményez a szolgáltatóval, (Célfokozata: MM)
- a kecskeméti munkahelyeken dolgozók létszáma szerint szükség szerint
kezdeményezi a tömegközlekedés átszervezését, (Célfokozata: MM)
A tömegközlekedés üzemeltetője: MÁV-START Zrt. és Kunság Volán Zrt.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében
az Önkormányzat
- továbbra is szervezéssel gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról; (Célfokozata: MM) a szolgáltatást az Önkormányzat a
kecskeméti Városgazdasági Kft szolgáltatóval végezteti,
- szorgalmazza és terjeszti a szelektív hulladékgyűjtést. Gondoskodik arról, hogy
a településen legalább egy központi helyen pl. iskola környékén kihelyezésre
kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények, (Célfokozata: MM)
- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, (Célfokozata: MM)
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban
legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
(Célfokozata: MM)
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról. (Célfokozata: MM)
A hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésről szerződéssel téli felkészülési program
keretében helyi vállalkozók útján gondoskodik (Célfokozata: MM)
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának
javítása érdekében
- évente egy alkalommal beszámolót kér a rendőrség munkájáról, javaslatokat,
észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
(Célfokozata: MM)
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre, (Célfokozata: MM)
- támogatást adhat a helyi rendőr KMB működéséhez (költségvetési
rendeletében),
- támogathatja polgárőrség működését (költségvetési rendeletében).
Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
Az Önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi energiaszolgáltatásban:
-

lépéseket tesz az új telekosztások energia szolgáltatási infrastruktúrájának
kiépítésére, (Célfokozata: MM)
Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában

Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási
problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi

23

része tartalmazza.
Gondoskodás az óvodáról, alapfokú nevelésről és oktatásról
A gyermeklétszám, valamint a normatív állami támogatás csökkenése, a közoktatási
törvény változásai a hatékonyabb, gazdaságosabb, központosítottabb intézmény
működtetés irányába hatnak. A központosított intézményfenntartás irányában hat a
többcélú térségi társulások keretében biztosított kedvezőbb támogatási rendszer is.
Ezért a képviselő-testület elhatározta, hogy 2007-2008. tanévtől önkormányzati
intézményfenntartó társulás keretében fogja működtetni a Buzás János általános
iskoláját és a Napközi Otthonos Óvodáját azoknak, mint részben önálló
intézményeknek az egyidejű megszüntetésével.
Jogutódja az Eötvös Lóránt Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 6065 Lakitelek Kiss János u. 1.
Az oktatás, nevelés változatlanul a nyárlőrinci tagintézményekben a volt igazgatóval és
óvodavezetővel, mint tagintézmény-vezetőkkel folytatódik.
Az önkormányzati minőségirányítást azonban a társult önkormányzatok Lakitelek
(gesztor), Tiszaug és Nyárlőrinc önkormányzatok által létrehozott Tiszamenti
Önkormányzatok Társulási Tanácsa képviseli. Felügyeleti ügyekben a gesztor
önkormányzat, oktatási szakmai ügyekben az Eötvös intézmény illetékes.
A finanszírozási kérdéseket a társulási megállapodás tartalmazza. A szervezeti
döntések megtörténtek. A működtetés egyes gyakorlatias kérdéseinek a megoldása a
működés folyamán finomítandó. (Célfokozata: MM)
Továbbra is a figyelem központjába kell helyezni:
- az energiatakarékossági szempontokat: fűtés,
energiaköltségek csökkentését (Célfokozata: MM)

a

víz,

és

villamos

Az oktatási tevékenység biztosításához a következő fejlesztésekre, felújításokra van
szükség:
- Épület tekintetében: Az iskolaépület nyílászáróinak szigetelése és
fűtéskorszerűsítés. A megvalósítás első lépcsője a tervek elkészítése
(Célfokozata: MM)
- Épületgépészeti felszerelés tekintetében: Az óvoda épület fűtésrendszerének
szabályozó automatikával való felszerelése (Célfokozata: MM)
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
- az önkormányzati háziorvosi ellátást (Dózsa Gy. utcai rendelőben egy
praxissal),
- a védőnői ellátást (Dózsa Gy. utcai szolgálati helyen egy védőnővel),
- vállalkozó fogorvossal a fogászati ellátást (volt Á.G. rendelőben egy
praxissal),
- Önkormányzati feladat az önkormányzati háziorvosi ellátás és a védőnői ellátás
fenntartása, fejlesztése. Ezért az önkormányzat támogatja az egészségügyi
ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez pályázati
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lehetőségeket keres. A szükséges fejlesztéseket, eszközpótlásokat beépíti a
mindenkori költségvetésébe.
- Az önkormányzat a parlagfű elleni védekezésre nagy hangsúlyt fektet. Hivatala
által létrehozta és működteti az un. parlagfű-információs központot.
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.
(Célfokozata: MM)
- A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: (Célfokozata:
MM)
- házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres kiegészítéssel (kötelező feladat)
- étkeztetés (kötelező feladat),
- támogató szolgáltatás (nem kötelező feladat),
- tanyagondnoki szolgáltatás (nem kötelező feladat).
- A szociális háló biztonságának érdekében szorgalmazza a szociális térkép
elkészítését, valamint a Szociális Kerekasztal létrehozását (Célfokozata: MM)
Az önkormányzat egy idős lakosával – Annak kérésére és felajánlása alapján eltartási szerződést kötött 2001.-ben, amelynek nehézségek árán folyamatosan és
becsületesen
igyekszik
eleget
tenni.
Az eltartási szerződés teljesülése eredményeképpen az önkormányzat tulajdonába
kerülne egy belterületi kétszintes családi ház, melyet a szerződés értelmében idősek
napközi otthonának kell annak idején átalakítani és működtetni.
A szerződéses kötelezettség miatt a feladat célra vezető továbbgondolása
megkerülhetetlen.
Az épület akadály-mentesítésének nehézségei miatt fontos lenne az önkormányzat
előtt álló feladat megoldhatóságának megvitatása, melynek során felmerülhet a
szerződés módosítása, vagy a cél kitűzése. (Célfokozata: MM)
Gondoskodás a gyermek és ifjúsági feladatokról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
- Szükség szerint felülvizsgálja a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet.
(Célfokozata: MM)
- A rendelet módosítása során figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer
által tett jelzéseket, észrevételeket. (Célfokozata: MM)
- Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat
biztosítja:
- családsegítő szolgálat (a szolgáltatást közvetetten a Tiszakécskei
önkormányzati társulás keretében Egyesített Szociális Iintézmény.
közreműködésével biztosítja.)
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- gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 2008. évtől a Tiszamenti
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Eötvös Intézet keretében
történik.(Célfokozata: MM)
- napközbeni gyermekfelügyelet körének bővítése un. családi napközivel,
vagy házi gyermekfelügyelettel történhet, melynek szükségességét a
Szociális Kerekasztal a lakosság bevonásával tárgyalja meg a képviselőtestület ciklusa alatt (Célfokozata: M)
- Az Önkormányzat támogatja az Ifjúsági Klub működését, illetve minden olyan
programot, rendezvényt, mely az ifjúság kultúrált szabadidő eltöltését,
nevelését, művelődését szolgálja. (Mindenkori költségvetési rendelet szerint)
Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődés és a sport támogatása
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban a
jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala
emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza
meg:
- A könyvtár működtetése során
- intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez
ki kell használni a pályázati lehetőségeket, (Célfokozata: MM)
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (Célfokozata: MM)
- bővíteni kell a könyvtár eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes
ellátottságot, biztosítani kell az Internet hozzáférést, az elektronikus
információhordozók használatát, (ennek érdekében lehetőleg pályázat
keretében kialakítandó un. Információs Pont). (Célfokozata: MM)
- Művelődési ház működésével kapcsolatban
- szükséges a művelődési ház felújítása és bővítése (Célfokozata: MM)
- fejleszteni kell a meglévő eszközállományt: (Célfokozata: KM)
- gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is
ellátó szervezetek (pl. ifjúsági klub) kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást
a vállalt feladataik ellátásához, (Célfokozata: MM)
- pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat. (Célfokozata: MM)
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a
tárlat bővítését. A tárlat részére megfelelő tájházat kell létesíteni
(Célfokozata: KM)
- Az önkormányzat továbbra is támogatja a helyi kiadványok megjelenését.
(Célfokozata: MM)
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel
közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében

kapcsolatos

- Erejéhez mérten gondoskodik a település sportéletének helyet adó épület és
pálya folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. (Célfokozata: MM)
- A sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúrát működtet, amely alkalmas
helyszínné teszi nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény lebonyolítására.
A tervezett fejlesztések szabadtéri színpad felújítása, körülötte térburkolat és
kiszolgáló létesítmény létesítése: (Célfokozata: M)
- Az önkormányzat erejéhez mérten támogatja a település sportegyesületét
(Célfokozata: MM)
- Segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét.
(Célfokozata: MM)
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
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A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket
teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:
- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a
mozgáshoz való helyet. (Célfokozata: MM)
- Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben
dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen. (Célfokozata: MM)
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5. A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege
5.1. Kiadások
A gazdasági program egyes célkitűzései pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős
költségek árán valósíthatóak meg.
A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok
kerülnek meghatározásra, melyek a normál költségvetési kiadásokon túl terhelik a
költségvetést, és melyek a mindenképpen megvalósítható célkitűzés fokozatba
kerültek besorolásra.

A mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok
Megnevezés
Hiv.
szám

Téma

Altéma

4.1

Fejl. Elk.

4.3

Kiadás m/Ft
Folyamatos
(működt.)

Konkrét megnevezés

Egyszeri

Infrastruktúra

Kerékpárút

200

0,2

Tel. Fejl.

Tel. Fejl. célok

Telekkialakítás

30-40

-

4.5

Közszolg.

Csatorna

600-700

-

4.5

Közszolg.

Szennyvízelvezeté
s
Közösségi tér

Műv. Ház felújítás

100

10

4.5

Közszolg.

Köztemető

Ravatalozó

20-30

-

4.5

Közszolg.

Szociális és ig.

Gépjármű

5

0,5

-

-

Összesen:

955-1075

10,7

-

5.2. Bevételek
A gazdasági program egyes célkitűzéseinek megvalósítása jelentős bevétellel is
járhat.
A következőkben azok a bevételek kerülnek meghatározásra, melyek az 5.1. pontban
leírt kiadások fedezetéül szolgálhatnak.

A gazdasági program megvalósítása során keletkező költségvetési bevételek
Megnevezés
Hiv.
szám

Téma

4.3

Tel. fejl.

-

-

Altéma
Tel. fejl. célok
-

Bevétel m/Ft
Konkrét megnevezés

Egyszeri

Telekértékesítés

20

Összesen:

Folyamatos
(működt.)
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5.3. Kiadás megtakarítás
A gazdasági program egyes
megtakarítással is járhat.

célkitűzéseinek

megvalósítása

jelentős

kiadás

A következőkben azok a kiadás megtakarítások kerülnek meghatározásra, melyek az
5.l. pontban leírt kiadások fedezetéül szolgálhatnak.

A gazdasági program megvalósítása során keletkező költségvetési kiadás megtakarítások
Megnevezés
Hiv.
szám
4.5
4.5

-

Téma
Közsz.
Bizt.
Közsz.
Bizt.

-

Kiadás megtakarítás eFt
Egyszeri

Folyamatos
(működt.)

Altéma

Konkrét megnevezés

Gondosk. Isk-ról

Isk. nyílászárók szig.

-

15%

Gondosk. Óv-ról

Óvoda fűtés szab.

-

20 %

-

Összesen:
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. augusztus 17-én
megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből.
Kihagyva a kihagyandókat.
121/2007. Kt. hat.
Nyárlőrinc község önkormányzata
2007 – 2010. évekre szóló gazdasági programja
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pap
Sándor polgármester előterjesztése alapján az önkormányzat
2007 – 2010. évekre szóló gazdasági programját
megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: Pap Sándor polgármester
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