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Bevezetés 

 

A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott 

kötelezés alapján került sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az 

Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, 

előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. 

Jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden 

gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vo-

natkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési koncepciók, a költ-

ségvetési rendeletek elkészítése, összeállítása során is. 

 

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 

- a Képviselő-testület, polgármester elképzelései,  

- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei (civil szerveze-  

tek) által megfogalmazott elképzelések, igények, 

- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 

 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-

testületnek két irányba is koncentrálnia kell: 

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről 

- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

 

A jelen gazdasági programban meghatározott célok megvalósításához a képvise-

lő-testületnek biztosítania kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint a ren-

delkezésre álló vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtésé-

hez nem elegendőek a szokásos, évről-évre keletkező források (pl.: állami támo-

gatások), hanem szükség van;  

- továbbra is a pályázati pénzügyi források igénybevételére, illetve a meg-

lévő anyagi források az aktuális éves célkitűzések megvalósításához való 

igazítása, mely segíti a pályázati és az önerős fejlesztések optimális mér-

tékű kihasználását, illetve 

- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére. 
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Mindenképpen fontos azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, felada-

tot, ami szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünk fejlődését, élhe-

tőségét. Azt is látni kell, hogy pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű 

fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pá-

lyázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finan-

szírozására, valamint részben a pályázati önerők biztosítására elegendők.  

 

Újrónafő gazdasági helyzete és a várható változások 

 

A vagyoni helyzet: 

 

 

Vagyonelem megnevezés Az összes vagyonból a 

vagyon részaránya 

Forgalomképtelen törzsvagyon 69 % 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 26 % 

Üzleti 5 % 

 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közutak, 

közterek, parkok. 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: 

önkormányzati hivatal, iskola, óvoda. 

Üzleti vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: építési telkek, szántók. 

 

A pénzügyi helyzet 

 

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az aláb-

biak jellemezték: 

 

- 2019. évi maradvány 18.524.557 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 

9.170.845 Ft, így a szabad maradvány 9.353.712 Ft 
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- Működési hitelfelvételre nem került sor. 

- Fejlesztési hitelfelvételre nem került sor. 

- A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Eredeti elő-

irányzat 

71.462 81.517 50.391 56.947 70.230 

Módosított 

előirányzat 

93.712 85.700 83.424 86.733 84.436 

 

 

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy  

 

- a személyi juttatások a központi és a kötelező béremelés összegével növe-

kednek. A munkaadókat terhelő járulékok esetében az elmúlt években 

csökkenést figyelhetünk meg, ez feltehetőleg a további években folytató-

dik. 

- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát  

o növeli az infláció, 

o csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gaz-

dálkodás. 

- fejlesztési kiadások növekedhetnek a tervezett felújítások és beruházások 

miatt 

 

Költségvetési bevételek: 

 

- Működési támogatás: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Helyi önkormányzatok mű-

ködésének általános támoga-

tása 

7.230 5.539 6.379 4.955 4.167 
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Települési önkormányzatok 

szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatok 

támogatása 

6.131 5.093 3.815 2.463 3.649 

Települési önkormányzatok 

kulturális feladatainak támo-

gatása 

1.200 1.200 1.200 1.800 1.800 

Működési célú költségvetési 

támogatások és kiegészítő 

támogatások 

258 258 786 1743  

 14.819 12.090 12.180 10.961 9.616 

 

Az Önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott összegek az előző idő-

szakban csökkentek, különösen az önkormányzat működési támogatása, a szoci-

ális támogatások. A kulturális feladatok támogatására 2018-tól 600.000 Ft-tal 

több támogatást kap az önkormányzat. 

  

- Önkormányzat adóbevételek: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Adóbevételek 46.852 30.189 44.064 50.675 34.093 

 

Az Önkormányzat adóbevételei 2015-2016 között csökkenést mutattak, majd 

2018- ig növekedést és 2019. évben ismét csökkenés mutatkozott az előző évek-

hez képest. 

 

A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

 

Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvaló-

sításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladato-

kat rögzíti: 
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- Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit 

meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer 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 támogatá-

si rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formá-

ban, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű tá-

mogatást kapja). 

- Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításá-

nak módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek 

nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasz-

nosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes 

vagyontárgyak értékesítésére.  

- Az önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában megha-

tározott célkitűzéseket hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás be-

vonásával valósítsa meg. 

 

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések 

 

Jelenleg nincs megkezdett beruházás. 

 

 

Fejlesztési elképzelések 

 

Újrónafő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020-2024 évekre a 

következő fejlesztési elképzeléseket határozza meg. 

 

Ipar 

 

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása 

azért fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a falu fejlődését 

segítik, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az önkormányzatot. 
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Az önkormányzat honlapján továbbra is bemutatkozási lehetőséget kell biztosí-

tani a helyi vállalkozásoknak az igényeiknek megfelelően. 

 

Infrastruktúra 

 

A település a kornak megfelelő infrastrukturális kiépítéssel rendelkezik. Az inf-

rastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. 

Gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megva-

lósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál. Szükség esetén 

a településrendezési tervben is megjelenítve támogatni kell a felmerülő fejlesz-

tési lehetőségeket. A mai kor egyik legfontosabb infrastrukturális szolgáltatás az 

informatika. A településünkön a lakosságot kiszolgáló informatikai szolgáltatás, 

internet hozzáférés rendezett, ezért az elkövetkező években is segíteni kell ön-

kormányzati oldalról a fejlődését. (pl. jelenleg az 5G informatikai rendszer ki-

építése folyik országos szinten). 

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzat számára is a 

modern kor követelményeihez való igazodás, a felzárkózás követelményét jelen-

ti. Az informatikai rendszerek gyorsan változnak, ezért a feladatellátást segítő 

eszközök fejlesztése és cseréje követendő cél. Az önkormányzat honlapja az ön-

kormányzattal kapcsolatos fontosabb tájékoztatás eszköze, szükség esetén a kor-

szerűsítése ugyancsak követendő cél. Internettel nem rendelkezők számára a 

könyvtárban továbbra is biztosítani kell az internet elérést. 

 

Foglalkoztatást segítő célok és feladatok 

 

Cél: a munkanélküliség alacsonyan tartása illetve a lehetőség szerint a megszün-

tetése. 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat: 

- szükség esetén aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek 

közvetítésében, 

- rendszeresen együttműködik a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával. 
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A településfejlesztés célkitűzései 

 

Településrendezési terv az önkormányzat egyik alapdokumentuma, amely kije-

löli, meghatározza a település jövőjét, azon belül különböző területek funkcióját, 

jellegét. Ezzel kapcsolatosan a képviselő-testület feladata, hogy 

- a ciklus ideje alatt szükség esetén módosítsa azt, 

- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megva-

lósítására. 

 

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, az éves 

költségvetési koncepciók és költségvetési rendeletek, melyek sorrendbe állítják 

a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt. 

 

Újrónafő Község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb cél-

kitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt ne 

csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló esz-

közöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni 

tudja.  

 

Követelmény a településfejlesztés széles nyilvánossága. Ezzel kapcsolatos célki-

tűzés: 

- folyamatosan karban kell tartani a település honlapját, 

- a honlapon biztosítani kell a helyet; 

• a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, 

• a turisztikai kiadványnak, 

• a helyi civil szervezeteknek, 

• a településen megrendezett programoknak. 

 

- A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozásokat és 

az önszerveződő közösségeket. 

 

A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a fejlesztéseket, prog-

ramokat, melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a 
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fejlesztés eredményeként az önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb 

bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat. 

 

Mivel a képviselő-testület mandátumának időszaka alatt remélhetően újabb pá-

lyázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fon-

tos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. A sikeres pályázatok figyelemmel 

kisérése és megírása érdekében igénybe kell venni a közös hivatal dolgozóit. 

Speciális szakértelmet igénylő esetekben keresni kell és megbízni olyan sze-

mélyt, aki a szükséges szakértelemmel rendelkezik és a pályázati kiírás feltétele-

inek megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik. 

 

Településfejlesztési célok: 

Az önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a 

település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosí-

tásához és fenntartásához kapcsolódnak.  

      Célok: 

- az önkormányzati közutak, földutak időszakos karbantartása, felújítása 

- középületek karbantartása, felújítása és környezetének rendezése. 

 

Adópolitika 

 

Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogal-

mazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, 

illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi 

terheire, továbbá a letelepedni szándékozó vállalkozásokra. 

 

A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy 

kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett fo-

lyamatosan az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igaz-

ságos is legyen az adózói kört illetően. 

 

Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet for-

dít arra, hogy: 
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- az adózók fizetési morálja tovább javuljon, ennek érdekében rendszeresen 

tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedé-

sekről, illetve a szükséges adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, va-

lamint az intézkedések alapján elért eredményekről, 

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, 

- az önkormányzati adóhatóság éljen az adóeljárási törvény alapján biztosí-

tott adóellenőrzési jogával és az ellenőrzések eredményéről a képviselő 

testület tájékoztatást kapjon. 

 

Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonat-

kozó megoldások 

 

Újrónafő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gazdasági elképzelé-

sei között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalá-

nak javítására vonatkozó intézkedéseket. 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási 

feladatait közös önkormányzati hivatal útján látja el. 

 

A képviselő-testület a következő közszolgáltatásokra kiemelt figyelmet fordít: 

- épített és természeti környezet védelme, 

- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 

- köztemető fenntartás, 

- helyi közutak és közterületek fenntartása, 

- köztisztaság és településtisztaság fenntartása, 

- gondoskodás az óvodáról,  

- gondoskodás az egészségügyi ellátásról, 

- gondoskodás a szociális ellátásról, 

- gondoskodás a gyermek- és ifjúság feladatokról, 

- közösségi tér biztosítása, 

- közművelődés, sport támogatása, 

- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 
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Közigazgatás 

 

Az önkormányzat közigazgatási feladatait közös önkormányzati hivatal látja el. 

 

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

- a kirendeltség működésének gazdaságos, hatékony és eredményes hosszú távú 

biztosítása, 

- közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, 

- a közintézmények fokozatos akadálymentesítése az anyagi lehetőségek tükré-

ben. 

 

Az épített és természeti környezet védelme 

 

A képviselő-testület: 

- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve ter-

mészeti értékeket, 

- javaslatokat dolgoz ki a gondozatlan ingatlanok rendbetételére, az életveszé-

lyessé vált ingatlanok felújítása, esetleges bontása érdekében. 

 

 

Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

 

Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.  

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer karbantartását folyamatosan elvég-

zi. 

 

A köztemető fenntartás 

 

Az önkormányzat kötelező feladatként továbbra is ellátja a köztemető fenntar-

tással kapcsolatos feladatokat.  
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Helyi közutak és közterületek fenntartása 

 

A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat 

olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek: 

- szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása, 

- a feladathoz pályázati pénzek felhasználása. 

 

A képviselő-testület szükségesnek tartja a közterületek megfelelő színvonalon 

történő fenntartását, ennek érdekében: 

- fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására, 

- be kell kapcsolódni más szervek (pl.: önszerveződő csoportok) által meghirde-

tett településszépítési programba. 

 

Köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 

A köztisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az önkormány-

zat: 

- gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról, 

- éves szinten biztosítja a lomtalanítást, 

- gondoskodik a köztemetőknél található konténerek rendszeres kiüríttetéséről, 

- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről, és a hó 

eltakarításról. 

 

Gondoskodás az óvodáról 

 

Az önkormányzat a köznevelés biztosítása és színvonalának javítása érdekében: 

- intézményfenntartó társulás keretében gondoskodik az óvodai ellátás 

megszervezéséről,  

- kezdeményezi az intézményeknél a jogszabályban előírt kötelező eszköz-

állomány biztosítására, pótlására, cseréjére vonatkozó tervek készítését, 

ezen belül figyelemmel kíséri az eszközfejlesztési terv teljesülését, 

- intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek 

érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését, 
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továbbá lehetőséget biztosít, hogy az intézmények az önkormányzat hon-

lapján bemutatkozzanak, 

- segíti az óvoda pályázati tevékenységét. 

  

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 

 

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.  

 

A gazdasági program időtartama alatt: 

- fenntartja a megállapodást a védőnői ellátásra, 

- a háziorvosi ellátást, 

- a fogászati illetve a háziorvosi ügyeleti ellátást társulási formában látja el,  

- a parlagfű elleni védekezésre az elmúlt évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fek-

tet. 

 

Gondoskodás a szociális ellátásról 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások 

biztosítását, olyan szociális háló működtetését, mely biztonságot nyújt a telepü-

lés lakosságának. Az ellátásokat szintén társulás keretében biztosítja. 

  

Gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvé-

delmi feladatokat: 

- évente felülvizsgálja gyermekvédelmi rendeletét a jogszabályi változások 

tükrében, 

- a gyermekjóléti feladatokat a családgondozó bevonásával látja el, mely 

feladat a Térségi Társuláson belül működik, 

- támogatja, hogy a Térségi Társulás keretein belül a ciklus alatt is működ-

jön logopédus, gyermekpszichológus, a családsegítő, valamint a gyermek 

gyógytornász, 
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- a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 

minden év május 31-ig megtárgyalja. 

 

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési, művészeti tevékenység 

és a sport támogatása 

 

Az önkormányzat a közművelődési és kulturális tevékenységekkel kapcsolatban, 

az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások 

biztosítása és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében: 

- ismertté, valamint vonzóbbá teszi a könyvtári szolgáltatások körét,  

- bővíti a könyvtár eszközellátottságát, különös tekintettel számítógépes el-

látottságra, az internet hozzáférésre, 

- bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi művészek számára, támogatja 

helyi kiadványok megjelenését, 

- támogatja az Önkormányzat a civil szervezetek által rendezett, a település 

hírnevét tovább vivő rendezvények tartását. 

 

A képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységgel kapcsolatban:  

- a település sportéletének helyet adó épületek és pályák karbantartását. 

 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

 

A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

érdekében: 

- törekszik arra, hogy a képviselő-testület, a közös hivatal, a szociális és egész-

ségügyi ellátást végző intézmények és személyek folyamatosan együttműködje-

nek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében,  

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

egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális hely-

zetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevé-

kenységre irányulnak, 

- továbbra is következetesen figyelemmel kíséri, hogy a középületekben, köz-

művelődési intézményekben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen. 
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Befektetés támogatási politika 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete törekszik arra, hogy a befektetők számára 

a település kedvező feltételeket biztosítson. A hatályos rendezési terv szerinti 

ipari terület a jövőbeni befektetők rendelkezésére áll.  

 

Településüzemeltetési politika 

 

A település településüzemeltetési politikájának megfelelően célja a közszolgál-

tatások biztosítása és színvonalának emelése. Így a gazdaságosság, a hatékony-

ság és az eredményesség.  

 

A településüzemeltetési feladatok szervezési, lebonyolítási feladatait továbbra is 

a polgármester irányítja, koordinálja, ezzel biztosítva azt, hogy a feladatok ellá-

tása átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen.  

 

A településüzemeltetés során az önkormányzat képviselő-testületének figye-

lemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadáso-

kat és a vele szemben keletkező bevételeket.  

 

A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel és a 

likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szük-

séges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.  

 

Az önkormányzat képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, a folya-

matba épített ellenőrzés, az ÁSZ vizsgálat megállapításaira.  

A gazdasági program elkészítésekor és elfogadásakor, az éves költségvetési 

koncepciók, valamint a költségvetési rendeletek megtárgyalásakor és elfogadá-

sakor a fentiek megállapításait maradéktalanul figyelembe veszi.  
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Monitoring 

A monitoring feladatot a gazdasági program megvalósításával megbízott sze-

mély, a polgármester végzi és arról a képviselő-testületnek a ciklus alatt egy al-

kalommal beszámol. A gazdasági programnak, az új a ciklusra szerzett ismere-

tekkel való aktualizálására is lehetőség van, a módosítás okának és dátumának 

megjelölésével. A konkrét feladatok megvalósítását, határidők betartását, a 

megvalósításhoz szükséges pénzforrások hozzárendelését a képviselő-testület 

végzi. 

 

 

 

 


