
Beleg Község Polgármesterétől 
7543. Beleg, Kossuth utca 97. 
Tel./fax: 82/385454,  
E-mail: hivatal@beleg.hu 

E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. február 10.-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület a 36/2011. (III.31.) számú határozatával fogadta el az előző ciklus idejére 
szóló gazdasági programját. A programban foglaltak teljesülését a 2012. novemberi ülésén 
tekintette át, megállapítva azt, hogy ciklus közbeni változtatására nincs szükség.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában 
foglaltak szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy 
azt meghaladó időszakra szól.  

A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, 
amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által 
nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

A gazdasági program - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, 
különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket.  

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.  

Tekintettel arra, hogy a fentebb hivatkozott gazdasági program az előző ciklusra szólt, új 
program elfogadására van szükség. 

Mellékelten beterjesztem a gazdasági programtervezetét megvitatás és elfogadás céljából.  

Beleg, 2015. január 29. 

 Tamás Csaba 

mailto:hivatal@beleg.hu
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=oisz&twhich=175619&srcid=ol3393#ws129_0
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175619&srcid=ol3393#ws129_1
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=oisz&twhich=175619&srcid=ol3393#ws129_2
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=oisz&twhich=175619&srcid=ol3393#ws129_3
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=oisz&twhich=175619&srcid=ol3393#ws130_0


 polgármester 



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Gazdasági Programja 

Beleg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. október 12.-én megtartott helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán kapott felhatalmazást arra, hogy a 
megbízatásának időtartamára meghatározza gazdasági programját. Az éves költségvetési 
tervek feladata lesz, hogy a feladatokat rangsorolja és a pályázati lehetőségek 
figyelembevételével is döntsön a megvalósítás idejéről. 

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és 
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza 
különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a 
településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások 
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. 

Általános célkitűzések 

1. A gazdasági program alapvető célja a pénzügyi egyensúly megteremtése és megőrzése, az 
indokolatlan eladósodás folyamatának megelőzése. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy a 
kötelező és önként vállalt feladatok biztonságos ellátásához szükséges gazdasági alapokat 
biztosítsuk, gazdálkodásunkat a kiszámíthatóság és átláthatóság jellemezze. 

2. Arra törekszünk, hogy az önkormányzati vagyon ne csökkenjen, sőt a lehetősége 
függvényében tovább gyarapodjon. 

Önkormányzati bevételek 

1. Tekintettel a bevezetett feladatfinanszírozásra, arra kell törekedni, hogy a saját bevételek 
biztosítsák a nem, vagy alulfinanszírozott feladatok maradéktalan ellátását. 

2. A helyi adóknál a jelenlegi adók mellett vizsgálni kell a települési adók bevezetésének 
lehetőségét (pl. földadó, traktoradó, garázsadó, stb).  

Községfejlesztés 

1. A község fejlesztésének alapja továbbra is a 18/2001. (XII.27.) rendelettel elfogadott 
községrendezési terv. A rendezési a jelenlegi követelményeknek csak részben felel meg, 
ezért számolni kell a jogszabályi változásoknak való megfeleltetésével.  



2. Napirendre kívánjuk tartani a kutasi ingatlanok értékesítését, szorgalmazva a volt ÁBC 
áruház és a felette lévő lakások társasházzá alakítását a forgalomképesség megteremtése 
érdekében. 

3. Napirenden kell tartani a szennyvízcsatornázás megoldását, keresve egy a község 
méretéhez és anyagi lehetőségeihez megfelelő konstrukciót. 

4. A községi vízmű az üzemeltetői szakvélemény szerint nem szorul rekonstrukcióra. Az 
ivóvíz minősége jó, további javulást a víztisztító korszerűsítése jelenthet. 

5. A csapadékvíz elvezetésének átfogó megoldásáig a kritikus helyeken elvégezzük az 
átereszek tisztítását.  

6. A község gázellátása biztosított e területen feladatunk nincs. 

7. A villamos energia ellátás terén teendőnk nincs, a közvilágítás korszerűsítése megtörtént.  

8. A kommunális szolgáltatásoknál a szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása 
megoldott, a háztartási hulladék utáni díjat 2015. január 1-től a lakosság fizeti. A lakossági 
inert hulladék elszállítása a jogszabályi kötelezettség ellenére ritka. A folyékony hulladék 
gyűjtése, szállítása, elhelyezése szintén megoldott.  

9. Az útépítésnél a belterületi utak felújításával nem kell számolnunk, karbantartási 
munkálatokra viszont szükség lesz, mert a mezőgazdasági gépek némely utcákban a szilárd 
burkolatot megrongálták. A külterületi földutak folyamatos karbantartását a használók 
bevonásával biztosítani kívánjuk.  

10. A tömegközlekedés terén a község jó helyzetben van a vasúti fővonal és a 
buszközlekedésnek köszönhetően. 

11.  A fejlesztések tervezésekor irányadó szempontok: 

• fedezet biztosított, 
• kötelező feladatok megoldása, 
• korábbi fontosnak ítélt tervek megvalósítása, 
• szükséges rekonstrukciók, felújítások, 
• értékmegőrzés, 
• környezetvédelmi szempontok érvényesítése. 

12. Intézményépítéssel a program nem számol. Felújításra a funkció változása (Jónás ház), 
illetve a takarékos működtetés érdekében kerülhet sor.  

13. A lakásépítés támogatásának módja lehet a lakásépítések, felújítások anyagi lehetőségek 
függvényében történő támogatása. A lakás mobilitás növelése érdekében megfontolandó a 
lakásvásárlási támogatásokhoz (szocpol) szükséges önerő biztosításának segítése.  



14. A szabadidős létesítmények megfelelő teret biztosítanak a sportoláshoz, a szabadidő 
egészséges és hasznos eltöltéséhez. Fejlesztési igényt a kézilabdapálya aszfaltozása jelenthet. 

15. A kereskedelmi ellátást a tevékenységhez szükséges engedélyek és hozzájárulások 
biztosításával segítjük, az ellenőrzésekkel pedig a fogyasztói érdek védelmében lépünk fel. 

16. A temetőt magunk üzemeltetjük.  

17. Az oktatás terén az intézményhálózat adott, hiányzik az akadálymentesítés.  

18. A közművelődési feladataink ellátásához a feltételek adottak. A kultúrházi részleges 
felújítása után tervezendő feladat a vizesblokk kialakítása, az épület belső felújítása. 

19. Az egészségügy terén fejlesztési feladat nincs. az orvosi rendelő, tanácsadó megfelelő. A 
Kutassal való közös körzet miatt megkötendő a feladat-ellátási szerződés, melynek keretében 
újragondolandó a rendelő fenntartásával kapcsolatos költségek viselése, tekintettel a 
háziorvosi praxisok 2015 évi működési célú plusz finanszírozására. 

20. A szociális ellátás intézményi, tárgyi, személyi feltételei a társulás eredményeképpen 
adottak.  

Gazdasági fejlesztés 

A község gazdasági helyzete kedvezőtlen, községi viszonylatban nagyszámú alkalmazottat 
foglalkoztató gazdasági társaságok, intézmények nincsenek a közigazgatási területünkön.  

Önkormányzatunk a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a közmunka, közhasznú munka és 
közcélú munka szervezésével kíván hozzájárulni. Számolni kell a közfoglalkoztatottak 
számának bővülésével, ezért további értékteremtő programok indításán kell gondolkodnunk. 

A növekvő szociális feszültségek enyhítése érdekében átgondolt, érdemi segítséget nyújtó 
települési támogatási rendszert kell működtetni. A támogatások mellett nagy hangsúlyt kell 
fektetni a rászoruló családok önfenntartó képességének megteremtésére. Annak keretében 
segíteni kell a kertek megművelését, az állattartás szorgalmazását. A cél érdekében 
természetesen igénybe kell venni az olyan központilag finanszírozott szociális programokat, 
mint a szociális tűzifajuttatás illetve a nyári gyermekétkeztetés. 

A programban foglaltak megvalósíthatóságát a képviselő-testület az éves költségvetés 
összeállításakor, elfogadásakor vizsgálja, az aktuálisnak ítélt elemeket abba beemeli, 
végrehajtásukról a költségvetési beszámoló keretében ad számot. 

A ciklus félidejében a programot a testület áttekinti, aktualizálja. 

Beleg, 2015. február 10. 



  Tamás Csaba 
  polgármester 

A gazdasági programot a képviselő-testület a __/2015. (II.10.) önkormányzati határozatával 
elfogadta. 

 Tamás Csaba Veszner József 
 polgármester címzetes főjegyző


