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A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.
A gazdasági program a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól. A
gazdasági program helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti,
gazdasági adottságok az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a Képviselő-testületnek
figyelnie kell a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. Az anyagi
eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami
támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
-

a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
a meglévő források jobb kihasználására.

1.
Bevezető
Mosonszentmiklós egyrészt Győr város agglomerációjának nyugati kapujában,
másrészt Mosonmagyaróvár agglomerációjának keleti szélén fekvő település. Kiváló
földrajzi elhelyezkedése mellett átlagon felüli közlekedési lehetőségei vannak, de sajnos
ezeket a lehetőségeket eddig csak átlagosan tudta kihasználni. A lakosságszám az
utóbbi években 2450 fő körül mozog, 2014-ben 2467 fő volt.
Az önkormányzat közigazgatási feladatainak ellátására önálló polgármesteri hivatalt
működtet. Településünk a győri járáshoz tartozik, de Mosonmagyaróvár irányába is
megmaradtak a szálak, mivel községünk továbbra is tagja maradt a Mosonmagyaróvári
Térségi Társulásnak, mely társulás keretén belül sok kötelező feladat ellátását biztosítja
a lakosság részére (pl. családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, könyvtár,
hajléktalanszálló, családok átmeneti otthona).
A település intézményi ellátottsága átlagosnak mondható, (háziorvosi alapellátás,
fogászati ellátás, körzeti védőnői szolgálat, óvoda, iskola, házi gondozás, szociális
étkeztetés). Az intézmények műszaki állapota átlagos, a 4 éve épült új iskola és a
felújított konyha kivételével. Községünkben 2010-ben megkezdődött a szelektív
hulladékgyűjtés és egy hulladékudvar üzemeltetése is.
2.
A gazdasági programot befolyásoló tényezők

-

a kormányzat gazdaságpolitikája,
a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,
nemzeti és EU-s pályázati források,
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-

a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,
a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,
a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.

3.
Pénzügyi helyzet
Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak
jellemezték:
- az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem
vett igénybe
- az iskolaépítés során felvett hitel (120 mFt) hátralévő részét (97 mFt) az
önkormányzatok konszolidációja során az állam átvállalta, önkormányzatunknak
jelenleg csak a Győr_Zsol zrt, felé van 4 mFt-os hitelállománya (szelektív
hulladékgyűjtő rendszer kiépítése kapcsán)
Az önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi oldalai az elmúlt 4 évben
(millió Ft):

2011

2012

2013

2014
FÉLÉVI ADAT

353,3

403,2

217,7

246,8

A költségvetési kiadások közül nőttek az óvoda személyi jellegű kiadásai (óvónői
bérrendezés), továbbá a dologi kiadások, mivel intézményeink száma bővült (könyvtár,
Művelődési Ház). A költségvetés kiadási oldalát a jövőben csökkentheti az energetikai
épület-felújításokból eredő megtakarítás (pl. orvosi rendelő).
A költségvetési bevételek közül stagnálnak az önkormányzatok bevételei (gépjárműadó,
magánszemélye kommunális adója). Az iparűzési adó kismérvű növekedést mutatott
már 2014-ben. A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a
költségvetési támogatások reálértéke csökken és egyre több saját bevétel
megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

4.
A gazdasági program forrásainak megteremtése
A gazdasági programban meghatározott célok megvalósításához szükséges anyagi
források biztosítása az alábbiak szerint lehetséges:
A pályázati források bevonásához szükséges a pályázatok folyamatos monitoringozása,
és az önkormányzat számára érdekes pályázatokon történő indulás. Fontos, hogy a
projektötletek legyenek kidolgozva, előkészítve. A helyi iparűzési adóból származó
bevétel emelése olyan módon, hogy az önkormányzat elősegíti új vállalkozások
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letelepedését községünkben (pl. közművesített ipari területek kialakításával).
Közteherviselés kiszélesítése (indokolatlan mentességek megszüntetése-ha van ilyen,
helyi adók racionalizálása, hátralékok behajtása, adómorál javítása). Az önkormányzat
áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módját és lehetőségeit, a
fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki értéknövelő
telekalakításokra (lakosságszám növelése és így az állami normatíva növelése is) és
felesleges vagyontárgyak hasznosítására.
A település szerkezeti és szabályozási tervét a helyi építési rendelettel összhangban
úgy kell átalakítani (ez zajlik jelenleg is), hogy az önkormányzati beruházások
megvalósítására, építési telkek kialakítására, térségi-, közműszolgáltatói cégek-,
vízügyi- és természetvédelmi beruházások megvalósítására, továbbá gazdasági,
mezőgazdasági és turisztikai vállalkozások számára vonzó legyen.

5.
A 2014 -2019 év feladatai

Mosonszentmiklós község gazdasági programját a település lakosságának és a
vállalkozásoknak a széleskörű bevonásával kell végrehajtani. Ez a biztosítéka annak,
hogy a programokból azok az elemek valósuljanak meg, melyek a település hosszú távú
fejlődését és fejlesztését szolgálják.
Ezek:
-

a település fejlesztésének összehangolása a megyei és térségi fejlesztési
elképzelésekkel (rendezési terv elkészítése során kell figyelni erre),
a munkahelyteremtő beruházások támogatása,
az önkormányzati úthálózat korszerűsítése,
a kerékpárút hálózat bővítése,
energia megtakarítással járó beruházások megvalósítása,
a népesség számának szinten tartása ill. lehetőség szerinti emelése,
kedvezményes áron építési telkek és önkormányzati bérlakások biztosítása,
a település megtartóerejének növelése, ifjúságmegtartó, családbarát programok
kidolgozása és megvalósítása,
kulturális rendezvények, kiállítások, koncertek szervezése
az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások fejlesztése,
a szociális védőháló legalább szinten tartása,
a természeti környezet fejlesztése, a belterületi zöldterületek karbantartása,
növelése, a környezetvédelem népszerűsítése,
a még meglévő építészeti értékek megőrzése.

A gazdasági program megvalósítása során preferálni kell azokat a fejlesztéseket,
programokat, melynek eredményeként az önkormányzat tartósan a korábbi éveknél
magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat.
Az elkövetkezendő években jelentős pályázati források nyílnak meg, fontos, hogy a
településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység.
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Ennek érdekében
- fontos a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése (2 pályázatíró céggel állunk
folyamatos kapcsolatban)
- a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása
- a pályázatok benyújtásához szükséges tanulmányok, tervek előzetes elkészítése

6.
Adópolitika
Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását,
mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételeket, 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 állandósága mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását
jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
Az adóbevételek növelése érdekében figyelmet kell fordítani arra, hogy
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan
figyelemmel kell kísérni az adóalanyi kör adóbejelentési kötelezettségének
teljesítését,
- kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok mielőbbi beszedését,
- figyelemmel kell kísérni a nem helyi vállalkozók Mosonszentmiklóson végzett
bejelentési kötelezettség utáni iparűzési adó beszedését,
- biztosítani
kell
az
indokolatlan
mentességek
és
aránytalanságok
megszüntetésével a közteherviselést
7.
Infrastruktúra:
A Képviselő-testület fontosnak tartja az önkormányzati tulajdonban lévő közút és
járdahálózat, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna-rendszer, a
villamos energia, a gáz, a közvilágítás, a telefon, az internet szolgáltatások megfelelő
biztosítását. Az önkormányzatnak fel kell vállalnia ezen rendszerek szükség szerinti
fejlesztését (pl. közvilágítás fejlesztése, ivóvízhálózat bővítése).
Kiemelt feladat a közúthálózat fejlesztése, hogy a település valamennyi belterületi
közútja portalanítva legyen. Ehhez kapcsolódóan szükséges:
-

a község útjainak aszfaltburkolattal történő ellátása
a meglévő bel- és külterületi utak karbantartása

Az önkormányzat az egészséges ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatásokat
a Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján biztosítja. A jövőben szükségessé
válik a kunszigeti szennyvíztisztító korszerűsítése, mely 9 település szennyvizét kezeli.
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A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer karbantartását folyamatosan el kell
végezni. A belvízelvezetés rendszerének felújítását és bővítését pályázati forrásból kell
biztosítani.
Településünkön egy vállalkozás végzi a kábelTv és internet szolgáltatást. Az
önkormányzat is ezen cég szolgáltatásait veszi igénybe (internet, térfigyelő
kamerarendszer). Az önkormányzat a községben több ingyenes internetelérési pontot is
biztosít a lakosság részére, ezek számát lehet növelni.
A közvilágítás karbantartását szerződés alapján az E.ON végzi. Szükségessé válik a
közvilágítási lámpatestek cseréje energiatakarékos lámpákra, melyhez pályázati forrást
kell találni.
8.
Köznevelés
A község önkormányzati kötelezettségének eleget téve:
4 csoporttal működő, napközi otthonos óvodát működtet és fejleszt, ahol a törvényi
feltételek biztosítása és a pályázati források elnyerése esetén bölcsődei csoportot
hozna létre. 2015. évben lejár az óvodavezető kinevezése, új pályázati kiírás válik
szükségessé. Lakossági igény egy bölcsődei csoport indítása, melynek elhelyezését
meg kell vizsgálni, kialakításához az anyagi forrásokat biztosítani kell (önerő és
pályázati forrás).
Általános iskolánkat a győri tankerület működteti 2013 óta, az önkormányzat csak a
tulajdonosi jogokat gyakorolja.

9.
Egészségügyi ellátás, egészséges életmód
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.
A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt fenntartja és fejleszti:
- a védőnői ellátást,
- a háziorvosi és fogorvosi alapellátást (vállalkozó orvosokkal),
- évi 4-5 alkalommal ingyenes egészségszűrést biztosít a lakosság részére az orvosi
rendelőben
A képviselő-testület az egészséges életmód elősegítése érdekében:
- támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe
került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre
irányulnak,
- továbbra is együttműködik a Kistérségi Tanács közreműködésével megvalósuló
egészségvédelmi napok megszervezésében
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10.
Szociális helyzet, gyermek és ifjúságvédelem
A 2014–2019 közötti években a munkanélküliek, betegek, időskorúak és
nagycsaládosok növelhetik a támogatásra szorulók számát, többen kerülhetnek a
perifériára, egyes rétegeknél emelkedhet a szegénység.
A szociális ellátórendszernek fel kell készülni arra, hogy a jelentkező problémákra
választ tudjon adni. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatási rendszerét
ehhez kell igazítani.
Ennek érdekében:
- a Képviselő-testület felülvizsgálja (ha szükséges) a helyi szociális ellátások
rendszerét meghatározó rendeletét, a törvényi változások tükrében,
- együttműködik a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival,
köznevelési intézmények és a rendőrség ifjúságvédelmi felelőseivel,
- meglévő szociális rendszerét fejleszti (pl. szociális étkeztetés, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás ellátásokra)
- az önkormányzat részt vesz a közmunka programokban, így munkát és
jövedelmet biztosít az arra rászorulók között

A Képviselő-testület kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat:
- felülvizsgálja (ha szükséges) a gyermekvédelmi rendeletét a jogszabályi
változások tükrében,
- a gyermekjóléti feladatokat a családgondozó bevonásával látja el, mely feladat a
Mosonmagyaróvári Térségi Társuláson belül működik,
- támogatja, hogy a társulás keretein belül a ciklus alatt is működjön logopédus,
gyermekpszichológus, családsegítő- gyermekjóléti szolgálat, a gyermek
gyógytornász
Községünkben jól működik és az idősek körében népszerű is a házi szociális
étkeztetés, mely párhuzamosan működik a gyermekétkeztetéssel. Az erre irányuló
igény évről évre nő. További működtetéséhez biztosítani kell a megfelelő személyi és
tárgyi feltételeket (ételszállító autó javíttatása, esetleges cseréje, a konyhai eszközök
karbantartása, cseréje).

11.
Közművelődés
Az önkormányzat a 2014. évben felújított Kossuth Lajos Művelődési Ház ismételt
megnyitásával egy olyan teret tud biztosítani a lakosság részére, ahol különféle
kulturális rendezvények, bemutatók, ismeretterjesztő előadások és kiállítások is
megrendezhetők.
7

Az épületben helyet biztosít 2 civil szervezetek számára is (klubhelyiség ill. próbaterem).
A művelődési ház működtetéséhez szükséges egy olyan személy alkalmazása , aki
ezen feladatokat ellátja, felel az épület nyitva tartásáért és állagának megóvásáért. A
művelődési ház ismételt megnyitása és üzemeltetése nagyobb költségvonzattal fog
járni, mint az elmúlt években (kulturális rendezvények szervezése, kiadványok
készítése, közműszámlák). Szükséges támogatni a helyi civilek kulturális célú
szerveződését (fúvósok, néptáncosok) és új szerveződések létrejöttét (pl. színjátszó
kör).
Könyvtárunk egy felújított épületben a Kistérségi Társulás fiókkönyvtáraként működik
heti 2 alkalommal. A könyvtárban ingyenes internetelérési és nyomtatási lehetőség is
biztosított.

12.
Sport
A község lakossága igényt tart a helyi sportrendezvényekre. E feladat ellátását szolgálja
az önkormányzat tulajdonában lévő sporttelep, melyet a helyi sportegyesület üzemeltet.
A képviselő-testület – a lakossági igények szem előtt tartásával – fontosnak tartja a
sporttevékenységgel kapcsolatban:
- a település sportéletének helyet adó épületek és pályák karbantartását,
- a sportegyesület támogatását,
- segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét.

13.
Egyház
Az Önkormányzat az egyházzal:
- közös megemlékezéseket szervez (Hősök Napja)
- közös ünnepségeket szervez (aug. 20. - Szt. István király ünnepe)
- segíti munkáját,
- lehetőségeihez mérten, épülete felújításához anyagi segítséget nyújt.

14.
Köztemetők
A köztemetők fenntartása az önkormányzatnak kötelező feladata. Községünkben 2
köztemető működik.
A fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása és színvonalának emelése érdekében
- gondoskodni kell az üzemeltetéséről,
- a temetői kerítés felújításáról,
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- urnafal kialakításáról,
- az emlékhelyek karbantartásáról,
- temetői sírhelymegváltásról,
- tájékoztató táblák, térképek és parcellák kihelyezéséről.

15.
Közterület fenntartás, környezetvédelem
A képviselő-testület gondot fordít a közterületek megfelelő színvonalon tartására, ennek
érdekében:
- fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására,
virágosítási és fásítási programokra, a játszóterek karbantartására
- gondoskodni kell az elöregedett ill. a veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról,
- biztosítani kell a közterületi feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételeket is
(költségvonzata van),
- figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megóvására,
- szemétgyűjtési akciók szervezése a civil szervezetekkel közösen, bevonva a fiatalabb
korosztályokat is.

16.
Közbiztonság, tűzvédelem
Az önkormányzat feladata a közbiztonsági és tűzvédelmi feladatok ellátásának
támogatása, illetve színvonalának javítása.
Ennek érdekében:
- támogatást nyújt a helyi önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesületeknek,
- aktualizálja a közbiztonsági, katasztrófavédelmi terveket
- ápolja a kapcsolatokat a KMB csoporttal
- térfigyelő kamerarendszert üzemeltet (költségvonzata van)
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