FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011 – 2014. ÉVEKRE

I. Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.) 91. §-ának (1), (6) – (7) bekezdései alapján került sor.

Az Ötv. 91. § (1), (6) – (7) bekezdései szerint:

„91. § (1) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.
(6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt
meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) 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(ok) 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, továbbá
városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.
(7) A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül
fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program 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.”
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A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat a ciklus időtartama alatt
egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. A Képviselőtestület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági
jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két
irányba is koncentrálnia kell:
1. egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
2. másrészt 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:
1. pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
2. az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére,
illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

II. Az Önkormányzat helyzete

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága

Fácánkert község Tolna Megyében a megyeszékhelytől Szekszárdtól északra 16 km
távolságra

található.

Határos

Tolna,

Tengelic,

Szedres,

Fácánkert

településekkel.

Megközelíthető a 6. számú főútról gépjárművel, Volán busszal Tolnáról induló közvetlen
járatokkal, átszeli a Budapest-Baja vasútvonal.

2. Főbb demográfiai jellemzők
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a) Születések, halálozások számának alakulása az elmúlt 4 évben:

Év

Születések száma (fő)

Halálozások száma (fő)

2007.

4

11

2008.

4

8

2009.

11

7

2010.

8

11

b) Népesség kor szerinti megoszlása 2011. január 1-jén:

Kor szerinti

Fő

Korcsoport

Fő

Megoszlás %-a

0-3

32

Gyermek és

133

18,5

4-6

16

fiatalkorú

7-14

56

15-18

29

19-60

438

438

60,8

csoportosítás

Munkaképes
korú

61-

149

Időskorú

149

20,7

Összesen:

720

Összesen:

720

100

c) A lakosságszám alakulása az elmúlt 5 évben:

Év

Állandó lakosok száma

(január 1-jén)

(fő)

2007.

733

2008.

731

2009.

735

2010.

727

2011.

720
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3. Infrastruktúra helyzete

A víz- és szennyvízhálózat a településen 100 százalékban kiépített, üzemeltetését a Tolna Vízés Csatornamű Kft. végzi. A gázhálózat a településen 100%-ban kiépített, üzemeltető az
E.ON Kft., mely Kft a 100 százalékban kiépített villamos energiaszolgáltatást is végzi.
A településen kábeltévé-hálózat szintén teljesen kiépített, üzemeltetője a Tarr Kft. ,vezetékes
telefon a település 100%-án kiépített.
A keletkezett hulladékot az Alisca Terra Kft. gyűjti, szállítja el és kezeli.
A település belterületi úthálózata 90 %-ban szilárd burkolattal ellátott.

4. Az Önkormányzat vagyoni helyzete

Az Önkormányzat vagyonszerkezete:
Önkormányzat vagyona

Vagyon értéke (eFt)

Ingatlan vagyon

208.925

Egyéb vagyonelemek

1.200

Összes vagyon

210.125

Ingatlan vagyonelem

Ingatlan értéke (eFt)

megnevezése

Az összes
vagyonból a
részaránya (%)

Forgalomképtelen törzsvagyon

132.930

64,37

Korlátozottan forgalomképes

61,152

29,61

Forgalomképes vagyon

12,441

6,02

Ingatlanok összesen:

206,523

100

törzsvagyon

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása nem kedvező, hiszen igen magas a
forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.

5. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete
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Az Önkormányzat pénzügyi - likviditási helyzetét az elmúlt években az alábbiak jellemezték:
1. Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához 2008. év óta állami
támogatást (ÖNHIKI) nem kellett igénybe vennie. (Előtte viszont több évig szükség
volt erre.)
2. Az Önkormányzat a fizetőképességét megőrizte, a likviditás, működési hitel
(folyószámla - hitel) felvétele útján biztosított volt.

a) Hitelkimutatás:

Fácánkert Község Önkormányzatának jelenlegi hitelszerződések szerinti hitelállományának
kimutatása a jelenlegi adatok alapján:

Lakossági
Hitel
megnevezése

MFB hitel

vízi-

szennyvízbe

közmű

ruházás

társulati
hitel

Hitel összeg
Első törlesztő
részlet dátuma
Törlesz- Összege

16.308.195- 26.776.295
Ft
2009. 03.05.

-Ft
2009.12.30
.

248.000-Ft

388.000-Ft

tő

Gyakori

negyed-

negyed-

részlet

sága

évente

évente

Összege

188.195-Ft

Dátuma

2025.06.05

Utolsó
részlet

23.280.000
-Ft
2011.12.01
.

3 hónapos
Kamat

EURIBOR+
2,5%
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Az elmúlt évben folyószámla-hitel felvételére került sor 2.763.000,- Ft. nagyságban. Jelenleg
ilyen hitele az önkormányzatnak nincs.

b) Költségvetési kiadások – bevételek az elmúlt 4 évben:

Év

Tervezett

Teljesített

Teljesített

Tervezett

Teljesített

Teljesített

kiadások

kiadások

kiadások

bevételek

bevételek

bevételek

(eFt)

(eFt)

(%)

(Ft)

(Ft)

(%)

2007.

121.472-

117.889-

97,05

121.472-

117.471-

96,7

2008.

81.261-

78.192-

96

81.261-

79.827-

98

2009.

88.812-

80.985

91

88.812-

88.350-

99

2010.

99.347-

86.858-

87

99.347-

87.916-

88

6. Az Önkormányzat által ellátott feladatok

a) Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok:
aa) az egészséges ivóvíz ellátás biztosítása,
ab)

az óvodai nevelés biztosítása,

ac) az általános iskolai oktatás és nevelés biztosítása,
ad)

az egészségügyi alapellátás biztosítása,

ae) a szociális alapellátás biztosítása,
af)

a közvilágításról való gondoskodás,

ag)

a helyi közutak fenntartása,

ah)

a köztemető fenntartása,

ai)

a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak biztosítása

b) Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok:

Önként vállalt feladat (megnevezése, feladatot
Feladatot megállapító döntés
meghatározó magasabb szintű jogszabály
(Ör., önk. hat, stb.)
megnevezése)
ADÓZÁS
Helyi adók bevezetése és működtetése
Önkormányzati rendelet
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(1990. évi C. törvény 1. §)
ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
KÖZRENDVÉDELMI FELADATOK
Polgárőr Egyesület támogatása
Képviselő-testületi határozat
Tűzoltóság támogatása
Képviselő-testületi határozat
Térfigyelő rendszer támogatása
Képviselő-testületi határozat
EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS FELADATOK
Méltányossági ápolási díj
Önkormányzati rendelet
(1993. évi III. törvény 43/B.§ (1) bek.)
Temetési segély, temetési kölcsön
(1993. évi III. törvény 46.§ (1) bek.)
Méltányossági közgyógyellátás
(1993. évi III. törvény 50.§ (3) bek.)
Helyi lakásfenntartási támogatás
(1993. évi III. törvény 38.§ (1) bek. c) pont)
Átmeneti
segély
kamatmentes
formájában történő nyújtása
HÉRA
Alapítvány
támogatása
díjhátralékosok támogatása érdekében
Jelzőrendszeres házigondozás
Családsegítés
Idősek karácsonyi ajándéka
Élelmiszersegély- program
Baba-Mama Klub támogatása

kölcsön Önkormányzati rendelet
–

a Képviselő-testületi határozat

„Bursa Hungarica” szociális ösztöndíj
(51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18. (1)
bekezdés)
Háziorvosi rendelő üzemeltetés, kézigyógyszertár
támogatása
Lakáscélú helyi támogatás
Csecsemők UH-szűrésének ingyenes biztosítása

Park- és játszótér fenntartás
Parkolók
Veszélyes hulladékgyűjtés

Önkormányzati rendelet
Önkormányzati rendelet
Önkormányzat rendelet
Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi határozat,
Önkormányzati rendelet (Gyermekvédelmi)
tárgyévi költségvetési előirányzat
Önkormányzati rendelet
Képviselő-testületi határozat

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
tárgyévi költségvetési előirányzat
tárgyévi költségvetési előirányzat
tárgyévi költségvetési előirányzat

KÖRNYEZETVÉDELEM
Faültetési, öntözési akciók szervezése
Takarítási, növényültetési akciók szervezése

Helyi értékvédelem
(1997. évi LXXVIII. törvény)

Közművelődési
célú
működésének támogatása
Fácánkert TV támogatása

ÉPÍTETT KÖRNYEZET
Településrendezési terv

KÖZMŰVELŐDÉS, SPORT
civilszervezetek Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi határozat
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Civilszervezetek támogatása pályázatírással,
ingyenes helyiséghasználattal
Fácánkerti Kisbíró – havonta történő kiadása
tárgyévi költségvetési előirányzat
Testvértelepülési kapcsolatok
tárgyévi költségvetési előirányzat
Egyház támogatása
Közszolgáltatatók támogatása (Posta, MÁV)
Turisztikai kiadványok

Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi határozat

Egyéb – helyi jelentőségű
támogatása
Sporttevékenység támogatása

Képviselő-testületi határozat

-

kiadványok Képviselő-testületi határozat

Falunap, két évente szüreti vigadalom
tárgyévi költségvetési előirányzat
Szabadidő-programok szervezése (Faluház- tárgyévi költségvetési előirányzat
programok) táborok
Gyermeknap
tárgyévi költségvetési előirányzat
Idősek Napja
tárgyévi költségvetési előirányzat
Mikulás; Adventi programszervezés
tárgyévi költségvetési előirányzat
Ifjúságvédelmi feladatok
képviselő-testületi határozat, megállapodás
OKTATÁS
Gyógytestnevelés

Bérlakások üzemeltetése

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és
Óvoda Fácánkerti Tagóvodája – alapító okirat –
képviselő-testületi határozat
VAGYONGAZDÁLKODÁS
Önkormányzati
határozat

rendelet,

képviselő-testületi

c) Az Önkormányzat intézmény- és feladatstruktúrája:
ca) Az Önkormányzat intézményfenntartó társulásban iskolát és óvodát, Fácánkertben
Tagóvodát működtet,
cb) úgynevezett szakfeladaton működő nem önálló intézményeket: Faluházat működtet,
cc) a könyvtári szolgáltató helyet a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistársági Társulás
által fenntartott mozgókönyvtári hálózat részeként működteti.
cd)

Az egészségügyi alapellátás felnőtt háziorvossal és gyermek háziorvossal
kötött szerződés alapján működik, az orvosi ügyeletet az Önkormányzat társulás
útján biztosítja (Tolna).
A védőnői szolgálatot az Önkormányzat Sióagárd Község Önkormányzatával
társulásban látja el.
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ce) A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi gondozás, a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás, a helyettes szülői hálózat a társulási formában fenntartott
Tolnai Családsegítő Központ keretében biztosított.

8. A település adottságaiban meglévő erős és gyenge pontok

Erősségek

Gyengeségek

Csendes, nyugodt falusias környezet

Néhány út, különösen az Öregfalusi Béke

Szekszárdi, Tolnai munkaerőpiac közelsége

utca nem szilárd burkolatú

Alapszolgáltatások elérhetősége helyben

Nevelési – oktatási intézményben alacsony

Aktív civil szervezetek működése

gyermeklétszám
Mezőgazdasági

termelés

térvesztése

(állattenyésztés).
A tömegközlekedés nem megfelelő.
A

község

folytán

nincs

beruházások
a

községbe,

földrajzi
átmenő
nem

elhelyezkedése
forgalom,

szívesen

mely

a

így

települnek

munkanélküliség

csökkentését is nehezíti.

Lehetőségek
EU-s

Veszélyek

fejlesztési

pályázati

források Fejlesztések anyagi forrásainak biztosítása

igénybevétele
Szolgáltatások körének bővítése
Falusi turizmus bevezetése
63-as számú úthoz bekötő út megépítése

III. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
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Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

1. 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 forrásai
növelésének.

2. 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).

3. Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, vagyoni értékű jogait, azok
hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási és üzemeltetési költségek
nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a
felesleges vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok értékesítésére.

4. A fejlesztések forrásaihoz meg kell keresni a hazai és Európai Uniós pályázati
lehetőségeket.

IV. Gazdasági program

1. Az Önkormányzat által 2011-2014. években kötelezően ellátandó és önként vállalt
feladatok:
A már előzőleg felsorolt kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásának megalapozása.

2. Fejlesztési elképzelések – településfejlesztési politika

2.1. Fejlesztési alapelvek:

a) A természeti környezet megőrzése
b) A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése.
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c) Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések, pályázati
források igénybevétele.
d) A meglévő infrastruktúra kihasználtságának javítása.

2.2. Fejlesztési célok:

a) A választópolgárokkal, civil szervezetekkel, a nem önkormányzati gazdálkodó és
más szervezetekkel együttműködve a község céljainak megfogalmazása és
érvényesítése.
b) Kiegyensúlyozott, a község működését, fejlesztését szem előtt tartó képviselőtestületi tevékenység, ügyfélbarát, szolgáltató polgármesteri hivatal.
c) Színvonalas közszolgáltatások nyújtása, igény és lehetőség szerinti fejlesztése.
d) Hatékony működtetés, racionalizálás.
e) Az önkormányzati vagyon jó gazda módjára való kezelése, hasznosítása,
gyarapítása.
f) A közintézmények

felújítása,

energetikai

korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés,

hőszigetelés, nyílászárók cseréje).
g) Az úthálózat szükség szerinti felújítása, a járdák újjáépítése a település egészére
vonatkozóan.
h) A közösségi élet erősítése.

2.3. A megvalósítás mechanizmusa:

A gazdasági programban foglalt elképzelések megvalósításának alapvető feltételei a
következők:
a) A döntéshozók (képviselők) elkötelezettsége a kitűzött célok iránt.
b) Szükséges dokumentumok, tervek megléte.
c) Finanszírozás lehetőségei, források felkutatása.

2.4. Fejlesztési elképzelések:

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011-2014. évekre a következő
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg:
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2.4.1. Településfejlesztés:
A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a 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. Ennek érdekében a község honlapján
tájékoztatni kell a község lakosságát a településfejlesztési elképzelésekről, tervekről, valamint
a Képviselő-testület e tárgyban hozott döntéseiről, bevonva a lakosság, a vállalkozók, és a
civil szervezetek minél szélesebb körét a településfejlesztésbe.

A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények
kerüljenek előtérbe, melyek
a) olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető
településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
b) több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
c) a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előrébb szerepelnek.

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:
a) azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,
aa) melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják, hogy a fejlesztés
eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi
éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat,
ab) melyek hosszú távon a népesség emelkedését idézik elő,
ac) melyek munkahelyet teremtenek.
b) nem támogatandók, illetve háttérbe szorítandók azok a fejlesztések, melyek
ba) a lakosság, vagy a vállalkozások nagyon szűk körét érintik, és mely
fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan, vagy nagy működtetési
kiadásokkal jár,
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bb) során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az
Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi
feltételekkel biztosítható.

Az Önkormányzat településrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma,
amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek jellegét, funkcióját. A
településrendezési terv felülvizsgálata során segíteni kell, hogy a helyi munkahelyteremtés
érdekében vállalkozások telepedhessenek meg községünkben.

A településfejlesztési célok megvalósításához elengedhetetlen a pályázati lehetőségek
kihasználása, jelenleg a szennyvíztelep bővítése, és az ivóvíz-bázis rekonstrukció.

2.4.2. 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, megnyitja a
továbblépés lehetőségét. Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a
közúthálózat, a járda, a csapadékvíz-elvezetés, az egészséges ivóvíz, a jól működő
szennyvízcsatorna rendszer és tisztítás, a villamos energia, a földgáz, a közvilágítás, telefon,
internet, kábeltévé, és egyéb szolgáltatások biztosítását, és korszerűsítését, modernizálását.

Az informatika terén fő célkitűzés, hogy az Önkormányzat honlapja korszerű, áttekinthető
legyen, biztosítva a lakosság gyors és naprakész tájékoztatását a közérdekű adatok elérése
mellett, helyet biztosítva az önkormányzati intézmények, civil szervezetek számára is,

3. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A munkahelyteremtés minden település fontos feladata. Az Önkormányzat küzdeni kíván a
munkanélküliség ellen, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az
emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat
a) a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint, vállalkozások letelepedésének
feltételeit igyekszik megteremteni a községben, a munkahelyteremtés érdekében,
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b) segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket
teremteni, hogy a vállalkozások számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
(iparűzési adó mértékének felülvizsgálata),
c) a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart
fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
d) a munkáltatók és munkavállalók részére a honlapján, a helyi kábeltévében, és az
újságban hirdetési lehetőséget biztosít az álláshelyek gyorsabb betöltése, és az
álláskeresők gyorsabb elhelyezkedése érdekében,
e) rendszeresen együttműködik, állandó kapcsolatot tart fenn a munkaügyi központ
kirendeltségével,
f) a közmunka programok, pályázatok révén az állás nélküli személyek lehető
legszélesebb

körének

foglalkoztatására

törekszik,

segítve

az

álláskeresők

visszavezetését a munka világába, kihasználva a közmunka keretében történő
foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.

4. Az adópolitika célkitűzései

Fácánkert Község Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések
megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt,
illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire.

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. Az Önkormányzat célja, hogy az állandó lakosok adóterhei ne növekedjenek.
A befolyt adóbevételek alakulása az elmúlt 4 évben adónemenként:

Iparűzési adó

2007

2008

2009

2010

Kivetett

5.869.601-

4.556.511,-

10.232.850,-

16.701.900,-

Befolyt

5.778.630,-

6.695.427,-

19.683.077,-

15.268.003,-

Hátralék

2.045.046,-

1.497.700,-

1.833.646,-

1.303.150,-

Behajthatatlan

-
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felszámolás
miatt

Gépjárműadó Kivetett

5.580.810,-

5.546.598,-

6.936.948,-

7.797.647,-

Befolyt

7.146.937,-

5.071.361,-

6.687.559,-

7.514.488,-

Hátralék

2.754.733,-

1.276.736,-

1.599.886,-

1.213.445,620.520,-

Behajthatatlan
felszámolás
miatt

Magánszem.

Kivetett

2.124.499,-

2.149.499,-

2.188.498,-

2.201.499,-

Befolyt

2.576.405,-

2.146.375,-

2.167.029,-

2.160.429,-

Hátralék

476.000,-

475.017,-

587.600,-

689.069,-

Kivetett

932.850,-

635.580,-

661.950,-

Befolyt

840.000,-

614.692,-

586.853,-

Hátralék

76.863,-

141.471,-

206.123,-

Kommunális
adója

Talajterhelési
díj

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete
a) minden évben
aa) a költségvetési koncepciójához kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által
nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
ab) adónemenként felülvizsgálja és meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a
rendszerbe beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő –
kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és áttekinti az
adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
ac) az adónemeket összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról,
az adórendelet-módosításokról,
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b) a helyi adók mértékét évente felülvizsgálja,
c) csak olyan adórendeleteket fogad el, amelyek
ca) a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelentenek,
cb) nem hatnak a vállalkozások működésének, fejlesztési elképzeléseinek
gátjaként,
d) a jegyző – mint helyi adóhatóság útján – gondoskodik az adóbevételek minél
hatékonyabb behajtásáról.

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
a) az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedés érdekében tett intézkedésekről, illetve a
szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések
alapján elért eredményekről,
b) az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér a
adóalanyi

kör

adóbejelentkezési

kötelezettsége

teljesítéséről,

a

lehetséges

adóalanyok, és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
c) az adózók tájékoztatást kapjanak az adózási szabályokról, és az adóbevételek
felhasználásáról, elősegítve ezzel az önkéntes adófizetést.

Az egyéb adó, illetőleg adó jellegű bevételek esetében (talajterhelési díj, termőföld
bérbeadásából származó jövedelem adója) az Önkormányzat Képviselő-testülete az
adóbevételek maximalizálására törekszik.

5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások

Fácánkert

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

fontosnak

tartja

az

egyes

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.

A Képviselő-testület a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
a) a közigazgatásról,
b) az épített és természeti környezet védelméről,
b) az ivóvíz - szennyvízcsatorna rendszerről, a szennyvíztisztításról, a vízrendezésről és
csapadékvíz elvezetésről
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c) a köztemető fenntartásáról,
d) a helyi közutak és közterületek fenntartásáról, a köztisztaság – településtisztaság
biztosításáról,
e) helyi tűzvédelemről – polgári védelemről,
g) közbiztonság helyi feladatainak ellátásáról,
h) az alapfokú nevelés, oktatás biztosításáról,
i) az egészségügyi alapellátásról,
j) a szociális ellátásról – gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
k) közművelődési – kulturális – közgyűjteményi tevékenységről, sport támogatásáról,
l) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosításáról.

5.1. Közigazgatás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
Körjegyzőség Fácánkerti Irodája útján látja el.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
a) a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése - erősítése,
b) az infrastruktúra magas színvonalának biztosítása (az iroda informatikai hálózatának
folyamatos fejlesztése),
c) az elektronikus ügyintézés használatának népszerűsítése,
d) a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása,
e) esélyegyenlőség biztosítása.

A Körjegyzőség Fácánkerti Irodájával kapcsolatos konkrét elképzelések:
a) a Községháza tetőszerkezetének felújítása
b) a Községháza energetikai rendszerének korszerűsítése (fűtés korszerűsítése,
megújuló energia felhasználása).

5.2. Az épített és természeti környezet védelme:
A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
a) áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti
értékeket, azok megőrzésének érdekében szükséges intézkedéseket határoz meg
b) megalkotja a helyi védelemről szóló rendeletét,
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c) a településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el
a gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok
bontása/felújítása érdekében,
d) fellép az illegális hulladéklerakás ellen.

5.3. Az ivóvíz - szennyvízcsatorna rendszer, a szennyvíztisztítás,a vízrendezés és csapadékvíz
elvezetés:
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészséges ivóvíz biztosítása, önként vállalt feladata a
szennyvízelvezetés és tisztítás. Ezt a feladatát az önkormányzat a jelenlegi üzemeltető Tolna
Víz-és Csatornamű Kft. útján kívánja ellátni.
A településen szorgalmazni kell a kiépített ivóvíz- és csatornahálózatra történő teljes körű
rákötést.

5.4. A köztemető fenntartása:
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartásával kapcsolatos
feladatokat. Ezen feladatának a közfoglalkoztatottak bevonásával tesz eleget.

5.5. A helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság – településtisztaság
biztosítása:
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban – pénzügyi lehetőségeinek
függvényében, a lakosság bevonásával - a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, mely
megfelel a település, a lakosság igényeinek. Ennek érdekében:
a) Szükség van a belterületi szilárd burkolatú utak karbantartására, felújítására,

–

pályázati források bevonásával.
b) A járdák felújítását, javítását el kell végezni.
A közút fenntartását az Önkormányzat a tevékenység jellegétől függően saját erővel, illetve
külső szolgáltató útján végzi.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a közterületek már elért színvonalon történő fenntartására,
melynek érdekében:
a) Rendszeresen gondoskodni kell a közterületek gondozásáról, tisztán tartásáról, a
zöldfelületek gondozásáról.
b) Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, balesetveszélyes fák
kivágásáról és pótlásáról.
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c) Kiemelten kell gondoskodni a középületeink környékének tisztántartásáról, a
középületek állagának megóvásáról.
d) Gondoskodni kell a játszótér folyamatos fenntartásáról, karbantartásáról, a bővítési
lehetőség megteremtéséről pályázati forrás és önerő biztosításával.
e) Gondoskodni kell az egységes utcakép kialakításáról, elsősorban a faluközpontban.
(növények, burkolatok).

A köztisztaság és településtisztaság biztosítása érdekében az Önkormányzat:
a) Továbbra

is

gondoskodik

a

kommunális

hulladék

elszállításáról

és

ártalmatlanításáról az Alisca Terra Kft. útján.
b) Propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében –
tájékoztatva a lakosságot a szemét égetésének negatív, környezetkárosító hatásairól , valamint a szelektív hulladékgyűjtés érdekében.
c) Évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítást, és a zöldhulladék elszállítását.
d) Évente szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek bevonásával.
e) Biztosítja, hogy a közterületekre a hulladékgyűjtő edények megfelelő számban
kihelyezésre, és a kihelyezett edények rendszeresen ürítésre kerüljenek.
f) Fellép az illegális hulladéklerakó helyek kialakulása ellen, ennek érdekében
megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket (pl. bírság kiszabása).
g) Gondoskodik a helyi közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról
vállalkozó útján. A járdák hóeltakarításáról és síkosság-mentesítéséről a lakosság
bevonásával a helyi rendeletben foglaltak szerint gondoskodik

5.6. A helyi tűzvédelem – polgári védelem:
Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi és polgári védelmi feladatok ellátása érdekében:
a) Szakértő útján gondoskodik az intézmények tűzvédelmi, polgári védelmi
szabályzatainak, dokumentumainak felülvizsgálatáról, aktualizálásáról.
b) Szakértő útján gondoskodik a szükséges oktatások megtartásáról, és a kapcsolódó
nyilvántartások vezetéséről.
c) figyelemmel kíséri a polgári védelmi sziréna működését, és az egyéb szükséges
eszközök meglétéről, működőképességéről, a szükséges személyi állomány
rendelkezésre állásáról gondoskodik.

5.7. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása:
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Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében:
a) Támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését,
ilyen programok tartását kezdeményezi a rendőrségnél.
b) Felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre.
c) Térfigyelő-rendszer kiépítésére törekszik.

5.8. Az alapfokú nevelés, oktatás biztosítása:
Az Önkormányzat – mint a közoktatási intézmények fenntartója – a közoktatás biztosítása, és
színvonalának javítása érdekében intézményfenntartó társulás formájában:
a) Továbbra is gondoskodik az óvodai ellátásról, ennek érdekében pályázati forrásból
megvalósítja az óvodaépület energetikai fejlesztését a nyílászárók cseréjével.
c) Áttekinti

az

intézményműködtetés

formáit,

a

racionálisabb

üzemeltetés,

költséghatékonyabb működtetési forma kidolgozása érdekében.
d) Az

intézménynél

kezdeményezi

az

energiatakarékossági

és

egyéb

költséghatékonysági szempontok érvényesítését.
e) Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében
támogatja

az

intézmények

népszerűsítő

programjainak

szervezését,

az

intézményeknek továbbra is bemutatkozásai lehetőséget biztosít honlapján, a helyi
kábeltévében, a Fácánkerti Kisbíróban.
f) A még jobb eredmények érdekében az Önkormányzat és a pedagógusok közötti
kommunikáció erősítésére törekszik.
g) A szakképzett pedagógusok alkalmazását szorgalmazza.
h) Az intézmények szakmai és tárgyi feltételeinek legalább szinten tartására törekszik.
i) A pedagógiai programot áttekinti.

5.9. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról:
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, melyről a II.
fejezet 6. c) pontjában ismertetett módon gondoskodik. Az Önkormányzat
a) lehetőséget keres az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetőleg növelő
fejlesztések megvalósítására,
b) szűrőprogramokat, egészséghetet szervez,
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c) fokozott figyelmet fordít a parlagfű elleni védekezésre, mind a saját tulajdonú
ingatlanai, a közterületek, valamint a magántulajdonban lévő ingatlanok
tekintetében.

5.10. A szociális ellátás – gyermekvédelmi feladatok:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, további fenntartását, mely biztonságot nyújt a település
lakosságának, valamint kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását.
Ennek érdekében az Önkormányzat
a) szükség szerint felülvizsgálja helyi szociális, valamint gyermekvédelmi rendeletét,
b) a továbbiakban is biztosítja a törvényben előírt kötelező ellátásokat,
c) gondoskodik a személyes gondoskodást igénylő ellátások színvonalának további
növeléséről,
d) fontosnak tartja az ifjúság helyes irányba történő fejlődését.

5.11. Közművelődési – kulturális – közgyűjteményi feladatok, a sport támogatása:
Az Önkormányzat a közművelődési – kulturális – közgyűjteményi tevékenységekkel
kapcsolatban a jogszabályokban, és a helyi rendeletében foglaltak biztosítására, és a
szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a következő feladatokra helyezi a hangsúlyt:
a) A teljes szolgáltatási struktúra racionálisabb, költséghatékonyabb működtetési
formájának kidolgozása érdekében át kell tekinteni a közművelődési –
közgyűjteményi szolgáltatás működési formáit is.
b) Pályázatok útján lehetőséget kell keresni a könyvtár könyvállományának és
eszközállományának gyarapítására.
c) A könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
d) Programok, rendezvények szervezésével növelni kell a művelődési ház bevételeit, és
kihasználtságát.
e) A Faluház programjait népszerűsíteni kell a község honlapján is.
f) A

települési

rendezvények

színvonalas

szervezésére,

lebonyolítására,

népszerűsítésére kiemelt figyelmet kell fordítani.

A helyi sportélet támogatása érdekében az Önkormányzat gondoskodik a sportpálya
folyamatos üzemeltetéséről, karbantartásáról.
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5.12. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése:
Az Önkormányzat a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak
érvényesülését.

6. Településüzemeltetési célok

A Képviselő-testület célja, hogy a fenti 5. pontban ismertetett feladatokat a lehető
legmagasabb színvonalon, azonban a költségtakarékosság (gazdaságosság) – hatékonyság –
eredményesség szempontjainak szem előtt tartásával biztosítsa.

A településüzemeltetés során az Önkormányzatnak figyelemmel kell kísérnie az egyes
közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat, és a vele szemben keletkező bevételeket,
ennek érdekében rendszeresen vizsgálni szükséges a költség-hatékonyságot.
A megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével biztosítani
kell azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges fedezet rendelkezésre álljon.

Kiemelt feladat olyan közszolgáltatási díjak elérése az egyes szolgáltatóknál, amely igazodik
a felmerült költségekhez, és egyben a lakosság fizetési képességéhez is (kommunális
hulladék-kezelési díj). Az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási díjakat úgy kell kialakítani, hogy a
fejlesztési célokra fedezetet biztosítsanak, de a nyereség ne a lakossági terhek növekedésével
emelkedjen. Egyes településüzemeltetési feladatok ellátásába indokolt bevonni a civil
szervezeteket is. (köztisztaság, közterületek karbantartása)

7. Egyéb célok:

Az Önkormányzat további célként tűzi ki:
1. A testvértelepülési kapcsolatok ápolását.
2. A kistérségi együttműködés hatékonyságának növelését.
3. A lakossággal és a civil szervezetekkel való együttműködés kereteinek bővítését.
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V. A Program megvalósításának üzemezése

Feladat, fejlesztés ütemezése

Éves ütemezése
2011. 2012. 2013. 2014.

Önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítása (pl. bérbeadás)

X

Óvoda felújítása saját forrás útján.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A községháza épülete energetikai rendszerének korszerűsítése
(fűtési rendszer korszerűsítése, tetőfelújítás)
Szennyvíztelep bővítése
Járdák építése, felújítása

X

X

X

X

Belterületi utak karbantartása, felújítása,

X

X

X

X

Közterületek parkosítása, rendezése, tisztán tartása

X

X

X

X

Egészséges ivóvíz biztosítása – ivóvízminőség javítási projekt

X

X

X

X

Esélyegyenlőség biztosítása

X

X

X

X

Illegális hulladéklerakók kialakulásának megakadályozása

X

X

X

X

megvalósítása

A Gazdasági Program létrehozásához sem a képviselő-testület tagjaitól, sem civil
szervezetektől ajánlás nem érkezett. Az önkormányzati vagyontárgyak fejlesztéséhez azok
használói tettek javaslatot. A Gazdasági Program tükrözi a már elhatározott fejlesztési
elemeket, és a szükséges fejlesztéseket, valamint a polgármester javaslatait.

Fácánkert, 2011. április 07.

Orbán Zsolt
Polgármester

A Gazdasági Programot Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2011.
(IV.14.) számú határozatával jóváhagyta.

Dr. Varga Katalin körjegyző
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