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Község
Önkormányzatának polgármestere
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1),(6),(7) bekezdése alapján a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára, a képviselő-testület jóváhagyásával
2014-2019 évekre az alábbi gazdasági programot határozza meg:
A gazdasági helyzetet alapvetően befolyásoló körülmények:
A fejlesztési lehetőségeknek nagymértékben határt szab a forráshiány. Az
önkormányzat fejlesztéseket csak állami támogatással tudja megvalósítani, melyhez
önerőt az önkormányzat biztosít a korábbi megtakarításaiból. Legfontosabb célnak
tartom, hogy a község a jövőben - mint eddig is - takarékos, stabil, hitelmentes
gazdálkodást folytasson. Megtakarításainkat nagyrészt elsősorban pályázati
önerőhöz, illetve nem tervezett váratlan kiadásokra használnánk fel a jövőben is.
A gazdasági helyzet és a várható változások:
A gazdasági helyzet jelenleg igen stagnál, sőt bizonyos esetekben visszalépést
mutat. Az EU-s források minél szélesebb körben történő kihasználására kell
törekedni, ellentétben a korábbi évekkel, amikor községünk számára értelmetlennek
tűnő pályázatokra nem nyújtottunk be igényt.
A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal
kapcsolatos érintettség:
Elsődleges és fontos feladat a megkezdett fejlesztések folytatása illetve befejezése.
A szocális támogatások szinten tartása, esetleg némi emelése. A lakosság teherbíró
képességének figyelembevételével a helyi adók szinten tartása, esetleg a
későbbiekben minimális emelése. A helyi adók növelésének lehetőségét a lakosság
érdekében csak végszükségben tartanám indokoltnak.
A jogszabály által meghatározott kötelező tartalmi elemek:
Fejlesztési elképzelések
• Közútjaink folyamatos karbantartása, új burkolattal történő megerősítése.
• Iskolafelújítás, tornaterem építés. ( kezdeti lépések már megtörténtek)
• Régi kisiskola hasznosítása, felújítással egybekötve. (részben megtörtént, az
elkezdett munkát be kell fejezni, és az épületet élettel megtölteni)
• Dózsaligeti gát mielőbbi megépítése, illetve az ott lakók biztonságos helyre
költöztetése. ( a munka elkezdődött, mielőbb be kell fejezni)
• Temető útjainak és a ravatalozó előtti rész térkövezése, temető kerítéssel
történő bekerítése. ( fontossága miatt, akár csak önerőből is )
• Faluközpont kialakítása, komfortosabbá tétele, ezzel párhuzamosan
bérlakások helyzetének rendezése, vásárlás árán is.
• Térségi beruházásokban részvétel, szomszédos önkormányzatokkal közösen,
amennyiben erre mutatkozik hajlandóság részükről.
• Az előzőek megvalósításának érdekében az adminisztrációs terhek miatt a
hivatal létszámának minőségi és mennyiségi emelése.
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Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Folyamatos kapcsolattartás befektetőkkel, olyan beruházások tekintetében,
ahol a munkahelyteremtés a fő szempont.
A településfejlesztési politika célkitűzései
Lakosságmegőrzés új építési telkek kialakításával. A több lehetőség közül a
legcélszerűbb a Csaba József utcai telekkialakítás későbbi nagyobb tömb
hozzáadásával. ( (Csak EU-s forrás bevonásával lehetséges a közművek
előzetes kialakítása miatt.)
Az adópolitika célkitűzései
Az önkormányzatnak nagyon fontosak a helyi adóbevételek, mivel az állami
normatívák nem fedezik a működési és fejlesztési elképzeléseket.
Ennek ellenére az adó mértékét nem, vagy csak nagyon kis mértékben
lehetne növelni.
Az egyes közszolgáltatások biztosítása, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
A közszolgáltatásokat az önkormányzat folyamatosan biztosítani kívánja, de a
jövőben szeretné a minőségi és a mennyiségi fejlődést egyaránt. Ennek
részben határt szab a közszolgáltatók állami központosítása.
Befektetés-támogatási politika célkitűzései
A befektetőknek a munkahelyteremtés és a helyi adóbevételek érdekében
kedvezményeket kívánunk biztosítani. A kedvezmények mértéke mindig az
adott befektetővel történő egyedi megállapodás a képviselőtestület teljes
egyetértésével.
Településüzemeltetési politika célkitűzései
Célkitűzésünk az, hogy a község lakosságszáma emelkedjen, a beruházások
munkahelyteremtése kapcsán növekedjen a lakosság életszínvonala.
A község magasabb adóbevételéből több fejlesztés tudjon megvalósulni.
Javítani szeretnék a túrizmusban rejlő lehetőségek kihasználásán, ami a
lakosság és a község közös érdeke.
A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege.
A bevételek növekedésével, állami támogatások elnyerésével és a korábbi
megtakarításaink felhasználásával megvalósulhatnak a célkitűzések.
Összegezve:
Az öt évre szóló gazdasági program végrehajtása a képviselő - testület minden
tagjától átfogó, összehangolt munkát követel. Sikeres megvalósítás esetén egy
régóta várt intenzív fejlődés megteremti az alapját a Körmendi Kistérség Többcélú
Kistérségi Társuláson belüli mikrokörzet központi szerepének vállalására, illetve
betöltésére.
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