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Elfogadva: 2015. január ………..
a …………..………………..önkormányzati határozattal
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.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
- a Képviselő-testület, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, polgármester
elképzelései,
- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai,
elvárásai, elképzelései,
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei ( civil szervezetek ) 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 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.
Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben
megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe
bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó
Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az Önkormányzatoknak
kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez
kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került
előtérbe. Mindenképpen fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan
célkitűzést, feladatot, mi szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket
több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy jelenleg az
Önkormányzatnak likviditási gondjai nincsenek, pénzügyileg kiegyensúlyozott
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nagyobb léptékű fejlesztésre, be ruhására csak akkor nyílik lehetőség, ha arra
központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb
munkák finanszírozására valamint a pályázati önerők , előfinanszírozások biztosítására
elegendők. Ugyanakkor a mindennapi gazdálkodást az önkormányzatnak
biztonságossá teszik a folyamatos telekkialakítások és értékesítések, valamint a 2
szolgálati lakás értékesítési lehetősége is .
Nagycenk Nagyközség
gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények
1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány
- bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait
- kialakította a járásokat
- változtatta a jegyzői feladatkört
- a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki
- törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló
hivatalait megszűntette
- az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette
- átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében- elvette a személyi
jövedelemadó helyben maradó részét,- elvonja gépjárműadó 60 %-t
A 2013-20-ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának
prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és
középvállalkozások támogatását jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e
célokra költeni a kormány.
Támogatást élveznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések
is.
Nagycenk Nagyközség
gazdasági helyzete és a várható változások
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2013. évi zárómérleg szerint 1.034.893 e Ft.
Összehasonlítva az előző év zárómérlegével 40 millió Ft összegű vagyonnövekedést
mutat
( 995.424 e Ft ).
Az Önkormányzat ingatlanvagyona forgalomképtelen – ezen belül nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű – vagyonból, korlátozottan forgalomképes vagyonból
és üzleti (korábban: forgalomképes) vagyonból áll.
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek, utak
stb.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek jelenleg:
Önkormányzati Hivatal, Tűzoltó szertár, Óvoda, Iskola, Egészségház, Tornacsarnok,
Lakóházak.
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Az üzleti vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: gyógyszertár,
önkormányzati bérlakások, külterületi mezőgazdasági és belterületi beépítetlen
területek,
Üzemeltetésre átadott vagyon az ivóvíz-, illetve a csatornahálózat rendszer.
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a
forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.
2.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét a stabilitás jellemzi. Jó esély van
arra, hogy e stabilitás ésszerű, takarékos gazdálkodással a jövőben is fenntartható.
2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
A költségvetési kiadások szerkezete az elmúlt éveket nézve az alábbiak szerint
alakult:
Megnevezés
2010
96.994
Személyi
juttatások
24.257
Személyi
juttatások
járulékai
59.180
Dologi
jellegű
kiadások
47.886
Működési
célú
pénzeszköz
átadás egyéb
támogatás
42.954
Felhalmozási
célú
kiadások
Kiadások
271.271
összesen

%
35,7
8,9

A kiadások aránya (%) és összege (eFt)
2011
%
2012
%
2013
%
92.849
43
13.917 4,9 20.091 9,5
23.402 10,8

21,8

56.101

26

17,7

14.844

6,9

15,9

28.796 13,3

100

215.992

3.397

1,2

4.842

2,3

37.901 13,5

42.527

20

147.951 52,6 103.716

78.288 27,8

100

281.454

%
5,6

4.849

1,5

47.301 14,7

49 160.524 49,6

40.438 19,2

100 211.614

2014
18.138

92.517 28,6

100 323.329

100

A költségvetési kiadások közül a következő években is várható, hogy a személyi
juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli:
- a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások, stb.)
- az emelkedő járulékok
a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát
- növeli az infláció ( az elmúlt években minimális volt )
- csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás
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Az elmúlt években a költségvetés szerkezete jelentősen módosult, máshová tervezzük az
óvoda, hivatal költségvetését ( működési célra átadott pénzösszeg ), illetve a pályázati
pénzeket.

Bevételek
A költségvetési bevételek szerkezete az elmúlt éveket nézve az alábbiak szerint
alakult:
Megnevezés
Intézményi
működési
bevételek
Önkormányzatok
sajátos működési
bevételei
Önkormányzatok
költségvetési
támogatása
Működési
célú
pénzeszköz
átvétel
Hitelek,
Pénzmaradvány,
Intézmény
finanszírozás
Felhalmozási
célú bevételek
Bevételek
összesen

2010
28.310

%
9,4

A bevételek aránya (%) és összege (eFt)
2011
%
2012
%
2013
%
24.594 9,4
23.049 7,1 16.012
6,2

99.700 33,3

109.056 41,6

109.702 33,5

78.782 26,3

62.771 23,9

89.712 27,4

7.844

2,6

5.506

2,1

33.330 11,1

23.043

51.273 17,3
299.239

100

80.204

31

61.015 18,9

125.695 38,9

1,9

29.355 11,4

4.600

1,4

8,8

46.446 14,2

45.704 17,7

25.168

7,8

37.470 14,2

52.137 15,9

29.847 11,5

69.534 21,5

262.437

6.113

57.505 22,2

2014
%
37.317 11,5

100

327.159

100

258.627

100

323.329

A költségvetés bevételek közül:
- átalakult a szerkezete a feladatarányos finanszírozás miatt
- a működési célra átvett pénzeszközök folyamatos csökkenést mutatnak a felülről zárt
egészségkassza miatt
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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 adórendszer megteremtésére, amely megfelel a
helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás
növelésének . Ennek lépéseit az önkormányzat 2012-ben megkezdte, a következő
években a változásokat nyomon kell követni, ha szükséges a helyi adó rendeletek felül
kell vizsgálni.
A Képviselő-testület ismeri 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
vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a helyi településszerkezeti és szabályozási
tervhez igazodóan értékesíthető építési telkeinek értékét közműfejlesztés révén is
növelje, a nem önkormányzati telkek tulajdonosaival a közműfejlesztés költségeit
részben vagy egészben megtérítteti.
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás
bevonásával valósítsa meg.
Ha hitel felvétele elkerülhetetlen, kerülni kell, hogy azt működésre vegye igénybe!
Hitel felvételét azok a beruházások indokolhatják, amelyből az önkormányzatnak
tényleges, a hitel és a kamat, valamint egyéb költségek összegét meghaladó bevétele,
illetve vagyongyarapodása lehet.
2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:
Az Önkormányzati vagyonnál a következő beruházások, fejlesztések vannak
folyamatban:
- Sportpálya fejlesztése, felújítása ( pályázatból ) –elszámolás zajlik, határidő: 2015.
március 31.
- Alkotóház felújítása ( pályázatból ) - elszámolás zajlik, határidő: 2015. március 31.
- Nagycenk, Gyár u. 2. –közösségi színtér kialakítása, fűtéskorszerűsítés, tetőfelújításhatáridő 2015. április 30.
- rendezési terv módosítása –főépítész előtt záró szakvéleményezés
2.6. Hiteltörlesztés
Jelenleg nincs hitele az önkormányzatnak.
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A gazdasági program
3.1. Fejlesztési elképzelések
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a
következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési
elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan
tartalmazzák.)
Ipar, vállalkozás
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása
továbbra is fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település
fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot,
munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. Ezt
szolgálhatja a településen kialakításra szánt vállalkozói övezet, ahová nemcsak új
vállalkozások letelepedését kell elérni, hanem azt is, hogy a lakóövezetekben
tevékenykedő meglévő vállalkozások is minél nagyobb számban a vállalkozói
területre költözzenek.
Fontos a vállalkozókkal történő kiemelt kapcsolattartás. A beruházások, felújítások
kivitelezésénél elsősorban helyi vállalkozók megbízása javasolt.
Lényeges, hogy a településrendezési terv más helyeken is lehetővé tegyen vállalkozói
letelepedést, ha az kellő távolságra található a lakott területektől, illetve nem zavarja a
lakosságot.
Az önkormányzat támogatja a szélerőmű park kiépítését.
A korábbi elképzelés, hogy a meglévő iparterületek vonatkozásában keresünk
befektetőt nem tűnt rossznak, hiszen ezeken, a területeken (Iparterület, Laktanya )
létrehozható lenne több ember foglalkoztatását biztosító üzem. Azonban az érkező
befektetők csak elképzeléseket vázoltak fel, , illetve egy-két esetben lehetséges, hogy
egy 1-2 hektár közművesített terület értékesítése könnyebben megtörténhetett volna.
A településen működő vállalkozások száma ( 2014. évi adat ):
Társas vállalkozások:96
Egyéni vállalkozó: 78
Egyéb:
27
Létrejövő új vállalkozások
Társas vállalkozások:10
Egyéni vállalkozó: 10
Egyéb:
---Megszűnő vállalkozások
Társas vállalkozások:8
Egyéni vállalkozó: 6
Egyéb:
---7

8

A vállalkozások száma évről-évre növekvő tendenciát mutat.
Idegenforgalom
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan
lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai
célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A
turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős
lehet, ezért az önkormányzat általános alpolgármesterének kiemelt feladata a település
idegenforgalmi vonzerejét növelő események szervezése, koordinálása, propagálása,
kapcsolattartás az érintettekkel, pályázatok írása. Mindezen célok elérése érdekében a
település honlapján is megjelennek a turisztikai információk. Különösen indokolt ez
Nagycenken, ahol a Széchenyi-kultusz adta lehetőségeket még jobban ki kell
használni. A kulturális és sport rendezvényeink egyben magukban foglalják a turizmus
lehetőségét is (lovas napok, fesztiválok).
Nagyon fontos lenne közös programokat kidolgozni a helyi idegenforgalomban,
vendéglátásban tevékenykedő vállalkozásoknak és az önkormányzatnak. Még több
rendezvényt szervezni, kihasználni a Világörökségi státusz adta lehetőségeket.
Szükséges a Községháza külső homlokzatának felújítása. Közterületeink további
virágosítása, csinosítása. Köztéri padok, szemétszedő edények, ismertető táblák
kihelyezése.
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.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járdák
korszerűsítését, felújítását.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a
modernkor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az
informatika terén fenn kell tartani a jelenleg is korszerű honlapunkat, melyen az
Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható.
3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, annak
ellenére, hogy a munkanélküliség mértéke az országos átlag alatti. 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:
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a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi
vállalkozásokat,
segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni,
hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a
honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.
Közmunka programokban való részvétel
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
megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit,
közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.

kihasználja

a

3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen, sőt
legalább szinten maradjon. 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
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.
Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.
A honlapon biztosítani kell a helyet
a Képviselő-testület és az Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos közérdekű
adatoknak,
a Vállalkozói térképnek,
a település intézményeinek,
a helyi civil szervezeteknek,
a településen megrendezett programoknak.
A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő
közösségeket.
A településfejlesztésről a megújult Cenki Híradóban is folyamatosan tájékoztatást kell
adni.
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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, amelyek alapvető
településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
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 fentiek érdekében kiemelten kell kezelni a vállalkozói terület kialakítását, minél
több építési telek kedvező feltételek mellett történő értékesítését.
A településrendezési terv
Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma,
amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. A
község módosított rendezési tervének elfogadása megtörténik, a Képviselő-testület
további feladata, hogy annak minél nagyobb nyilvánosságot biztosítson. A képviselőtestület egyedi kérelmekre nem engedély rendezési terv hatálya alóli kivonást, a
módosítási igényeket a terv következő felülvizsgálatakor ( 3-5 év múlva ) lehet
előterjeszteni.
Felkészülés a pályázatokra
Szükséges , hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati
tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező
személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is),
lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való illesztéséhez,
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,
meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer
kidolgozásának szükségességét. Biztosítani kell az önrészt minden esetben a
pályázatokhoz
az 1. 500. 000,- Ft-os Széchenyi István Pályázati Alapot minden évben be kell
tervezni.
Településfejlesztési célok
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Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település
általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és
fenntartásához kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:
A Szigetvári és a Játszótér utcai szennyvízátemelők felújítása, kiváltása
A Dózsa krt végén lévő lakópark fejlesztése, új utca nyitással és közművesítéssel.
Óvoda épületének homlokzati szigetelése, vakolása, udvari játékok tárolására alkalmas
épület építése. Óvoda fűtéskorszerűsítése, kazánházánál tetőfelújítás
Sportcsarnok épületének homlokzati javításai
Orvosi rendelő tetőfelújítás, csapadékvíz-elvezetésének megoldása
Orvosi rendelő homlokzat felújítása, színezése
belterületi közút építése, külterületi utak karbantartása
járdaépítés,
középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása,
faluközpont felújításának folytatása
külterületi utak, árkok felújítása
Nagycenk-Pereszteg-Nagylózs-Pinnye összekötő utak kiépítése
volt laktanya hasznosítása ( pl. „fecskeházak” kialakítása pályázat útján )
volt rendőrlakás értékesítése ( Széchenyi tér 3.)
volt fogorvosi rendelő és lakás értékesítése ( Iskola u. 3. )
Harka-Kópháza-Nagycenk kerékpárút megépítése
Községháza felújítása ( önrész + pályázat )
horgásztó és szabadidőpark kialakítása ( önrész + pályázat )
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Széchenyi István Általános Iskola udvarán
pályázat )

szabadtéri lelátó építése ( önrész +

Szoborpark bővítése, kápolna építése ( Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvánnyal
együttműködve ) pályázat
3.4. Az adópolitika célkitűzései
Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását,
mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással
van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók 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.
A jövő évekre adóbevételt előre tervezni csak becsléssel lenne lehetséges, nem ismert,
hogy mely adókat von el az állami költségvetés, illetve a helyi adókról szóló törvény
módosítása milyen új adónemek bevezetését teszi lehetővé.
A szükséges adóbevétel csak akkor valósul meg, ha a helyi adóztatás során az
Önkormányzat Képviselő-testülete:
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.
Az adóbevételek növelése érdekében az Önkormányzati Hivatal 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,
az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az
adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok
és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az
adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes
befizetést.
3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja
az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
intézkedéseket.
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási
feladatait közös önkormányzati hivatala útján látja el. A közös önkormányzati hivatal
székhelye Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, amit a jövőben is meg kell tartani.
3.6. A 2015. évben a költségvetési lehetőségek függvényében elvégzendő, illetve
elkezdendő, megtervezendő feladatok (az árak előzetes árajánlat alapján lettek
megtervezve) :

Soproni u. Vám u. járda felújítás 12 millió Ft
Cukorgyári utca közműfejlesztés (víz, csatorna, villany, gáz, útalap) kb. 30 millió
Ft
Játszótér utcai szennyvízátemelő kiváltása, visszafordítása 17 millió Ft
Gyár u. 150-200 m szakaszának teljes felújítása (út, padja, esővíz-elvezetés) 15
millió Ft
Selyemfonoda u. útépítés 10 millió Ft
Gyár u. végén közvilágítás kiépítése 5 millió Ft
Vízálló út felújítása 5 millió Ft
Iskola épületénél kisebb felújítási munkák 1 millió Ft
Óvoda épületénél kisebb felújítási munkák 1 millió Ft
Orvosi rendelő, védőnői helyiség festés, mázolás 300 ezer Ft
Községháza felújítás 20 millió Ft
Rendezvények 1 millió Ft
Az önkormányzat anyagi helyzete, a pályázati lehetőségek, a partnerek hozzáállása
mind meghatározója annak, hogy ezek a tervek teljesüljenek, de az éves tervezések
során e fejlesztések megvalósíthatóságát is célszerű vizsgálni.
Nagycenk, 2015. január 21.

Csorba János s.k.
polgármester
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Ezen „Gazdasági Program”-ot Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete
felülvizsgálása után a ……………………… határozatával fogadta el.
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