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Bevezetés
A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. § -ában 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 Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban
meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a
település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései,
- az önkormányzati intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései,
- a település lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések,
igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.
Közvetlen források:
- Éves zárszámadási rendeletek
- Ingatlanvagyon kataszter
- Társulási megállapodások
- Korábbi évek Képviselő- testületi határozatai
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 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
- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére,
illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.
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1. A település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási
reformra.
Az államreform egyes elemei közvetlenül érintik az Önkormányzatot, illetve az
Önkormányzati hivatalt. Ilyen elemek a modern, szolgáltató közigazgatás, és az
önkormányzati reform.
A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány:
- átgondolja és felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó
feladatokat,
- a jegyző egyes államigazgatási feladatait a járási kormányhivatalokhoz javasolja
áttenni,
- egységesíti és megerősíti a megyei szintű közigazgatást.
A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó
intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki.
Az egészségügyi reform keretében a kormány át kívánja alakítani az egészségügyet,
biztosítási alapon működő egészségügyet hoz létre, magas színvonalú egészségügyi
intézményrendszer kialakítását szorgalmazza. Az egészségügyi reform célja a lakosság
egészségügyi állapotának javítása.
Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű
közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek
csökkennek. A program további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve
versenyképes minőségi felsőoktatás valósuljon meg.
1.2. A kormány fejlesztési irányai
A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az
innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a fejlődő
Budapest, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg.
A fejlesztési irányok kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is.
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az
üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az
életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a
közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.
A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és
egészségesebb környezetet.
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2. A település gazdasági helyzete és a várható változások
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 451.- eFt forint.
A vagyon az elmúlt 5 évben növekedést mutat.
2.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:
Az önkormányzati adósságkonszolidáció és a bevezetett önkormányzati feladatfinanszírozás
óta az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilabb.
Az önkormányzat 2014. december 31-i hitelállománya:
Hitel típusa

Még fennálló tartozás

Fejlesztési hitel
Fejlesztési hitel

Lejárat ideje
(év,hó)
2019.09.
2015.06.

6.661.8.505.-

2.3. A költségvetés főbb szerkezete:
Kiadások
A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul:
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Társadalom és szoc.pol.juttatásai
Működési célú támogatások
Felhalmozási kiadások
Egyéb kiadások
Kiadások eFt-ban

A kiadások aránya és összege
2011.
2012.
2013.
21,6
15,5
13,5
5,4
3,9
3,2
20,6
20,5
34,6
3,5
3,6
1
13,2
34,3
33,7
28,6
20,2
13,2
7,1
2
0,8

2010.
31,6%
7,5%
24,6%
4,7%
12,1%
16,5%
3,0%
98.431.-

113.140.-

136.467.-

79.428.-

2014.
9
2,2
27,5
0,7
7,5
32,3
20,8
98.138.-

Bevételek
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:
Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok
sajátos
működési bevételei
Önkormányzatok költségvetési
támogatása
Kiegészítések és visszatérülések
Felhalmozási és tőkebevételek

A bevételek aránya és összege
2011.
2012.
2013.
2
1,3
4
57,7
46,1
28

2010.
0%
63%

2014.
3,8
22,8

16,8%

12,5

42,6

44,6

20,9

0%
17%

0
16,7

0
7,5

0
5

0
15,6
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Támogatásértékű bevételek
Hitelek
Bevételek eFt-ban

3,2%
0%

3,1
8
100.543.- 106.817.-

2,5
0
136.741.-

3,4
15

2,8
34,1
79,185.- 103.272.-

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.
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 adó-rendszer 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 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, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére),
valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint további hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati
forrás bevonásával valósítsa meg.
- A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat
működtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.
2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:
Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban:
- jelenleg nincs
3. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal
kapcsolatos érintettség
Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési,
szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi
elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett.
Az Önkormányzat részt vesz a következő kistérségi programokban:
- Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási projekt
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4. A gazdasági program
4.1. Fejlesztési elképzelések
Vitnyéd Községi Önkormányzat 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.)
Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató
A helyi gazdasággal, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért
fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik,
javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek,
adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot.
A helyi gazdasági, kereskedelmi területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- A helyi gazdaság számára a településen egy külön területet kell kijelölni
(Figyelembe kell venni a rendezési tervet, illetve kezdeményezni kell a rendezési
terv módosítását.)
- Javítani kell a helyi gazdasági-kereskedelmi terület adottságait, így különösen a
következőket:
 megközelíthetőség,
 parkolási lehetőség,
 zöldövezet nagyságát.
- Népszerűsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a helyi gazdasági-kereskedelmi
területet. A népszerűsítést elsősorban hirdetéssel, valamint a honlapon kell
megvalósítani.
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell
állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely
vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük.
- Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi
vállalkozásoknak.

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 turisztikai kínálat az
igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki
kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
Vitnyéd községnek ebben is meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát. Ennek
elsődleges színtere a Kapuvár és térsége kistérségben való megjelenés lehet, a római katolikus
templommal, a Szent Antal és a csermajori Szent Imre kápolnával, valamint a Cigány-tó és
környékével.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
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Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések
- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a
fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt
jelentenek.
- Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának
módjait (együttműködve a Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési
Központtal, tekintettel a csermajori kollégiumra)
- A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a
Vállalkozói térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.)
- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.)
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken további
megfelelő pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény).
Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét
segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja,
programja a megyei lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön.
- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, valamint a
Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetőséget kell biztosítani az
idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is.
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 járda, a
csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a
gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását,
bővítését.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg
kell valósítani azt, hogy
- az Önkormányzat korszerű, naprakész honlappal rendelkezzen, melyen az
Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás
biztosítható,
- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A
hozzáférést biztosítani kell a következő helyeken: könyvtárban, kultúrházban.
- az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök
használatát is igénylő területeken történjen meg az érintett személyek számítógépkezelési képzése.
4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Vitnyéd Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az alábbi feladatokat és
célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
7

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat.
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:
- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi
vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,
- 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 központtal.
Közmunkások foglalkoztatása
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,
- kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.
4.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
Vitnyéd Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy
az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. 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.
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések
- Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.
- A honlapon biztosítani kell a helyet
 a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
 a Vállalkozói térképnek,
 a turisztikai kiadványnak,
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-

 a település intézményeinek,
 a helyi civil szervezeteknek,
 a településen megrendezett programoknak.
A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és
önszerveződő közösségeket.
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, melyek
alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak,
vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek 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 településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú
fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,
 melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a
fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven
keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb
kiadással számolhat, és/vagy
 melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
 melyek munkahelyet teremtenek,
-

háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek
 a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely
fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési
kiadásokkal jár,
 során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az
Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb
anyagi feltételekkel biztosítható.
A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A Képviselő-testület feladata, hogy
- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket
tegyen a rendezési terv módosítására
- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések
megvalósítására.
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Felkészülés a pályázatokra
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak
meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati
tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
- felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel
kísérésére,
- 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.
Településfejlesztési célok
Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település
általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához
kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
- belterületi közút építése (Sport utca és Kossuth utca pormentesítése)
- járda építés (Sport utca és Kossuth utca)
- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása, illetve
kialakításának ösztönzése /Mátyás kir. utca: orvosi rendelő mellett parkoló
kialaktása; iskola, óvoda előtti járdaszakasz térkövezése (egységes arculat)
- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása,
-….falutérkép és információs tábla lecserélése
-….Vasút utcai kút mellé pad elhelyezése, artézi kutakhoz információs tábla
4.4. Az adópolitika célkitűzései
Vitnyéd Községi 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.
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A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
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.
2014 évben a következő helyi adónemekből származott bevétel:
- Vállalkozók iparűzési adója
(11.922.- eFt)
- Magánszemélyek kommunális adója
( 1.497.- eFt)
- Gépjárműadó
( 4.062.- eFt)
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által
nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe
beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények
rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív
hatásokat,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az
adórendelet módosításokról,
- koncepciót dolgoz ki a helyi iparűzési adó esetleges megszűnése miatti adóbevétel
kiesés pótlására,
- 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 a Képviselő-testület 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 (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az
adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást),
- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított
adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a testület legalább
évente tájékoztatást kapjon.
Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az
adóbevételek maximalizálására törekszik.
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Az adóztatás során a Képviselő-testület évente - szintén a költségvetési koncepcióhoz
igazodva - vizsgálja
- a talajterhelési díj, a szennyvízrákötésekkel folyamatosan csökkenő,
- a termőföld bérbeadásából származó SZJA
( 0.- eFt)
adóztatásával kapcsolatos lehetőségeket.
4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között
fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
hivatala (Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal) útján látja el.
A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a
következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
- helyi közigazgatás
- épített és természeti környezet védelme,
- lakásgazdálkodás,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- csatornázás,
- köztemető fenntartás,
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- helyi tömegközlekedés,
- helyi tűzvédelem,
- közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
- közösségi tér biztosítása,
- közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Helyi közigazgatás
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal (9371
Vitnyéd, Fő u. 7.) látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
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az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése (nem csak a szociális
területekre),
a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés
stb.)
a közintézmények akadálymentesítése.

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
- a hivatal épületének szigetelése, külső vakolat javítása,
- elhasználódott számítógépek cseréje: ….. db,
- iroda-berendezések pótlása, cseréje
- a tárgyaló terem berendezéseinek cseréje,
- a hivatal helyiségeinek belső átalakítása.
Az épített és természeti környezet védelme
A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve
természeti értékeket,
- szükség szerint megalkotja, illetve módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét,
- a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja a helyi
néptörténeti kiállítás létrehozásának lehetőségét, illetve bővíti a meglévő
gyűjteményt,
Tájház vásárlása, arra való lehetőségek keresése.
A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a
gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása
érdekében.
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során
- anyagi támogatást biztosít a községben új lakóházat építők részére.
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen
megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának
elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás a PANNON-VÍZ Víz- Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő
Részvénytársaságon (9024 Győr, Országút u. 4/6.) keresztül történik. (A szolgáltatónál az
Önkormányzat részben tulajdonos.)
Csapadékvíz-elvezető rendszer
- a település belterületére vonatkozóan elkészítteti és engedélyezteti a vízrendezési
és csapadék vízelvezetési tervet, mely koncepcióként szolgál a későbbi
beruházásokhoz
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a rendszer karbantartásáról gondoskodik úgy a belterületi, mint a külterületi
ingatlanokon.
Petőfi S. u. 1/A előtti kanyarban árok felújítása
Csatornázás

A településen a teljes csatornahálózat kiépült. A rákötések aránya 98 %.
A településen szorgalmazni kell a csatornahálózatra való teljes rákötést.
A meglévő csatornahálózat üzemeltetője a PANNON-VÍZ Zrt.
A köztemető fenntartás
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében
az alábbi feladatok vannak:
- Gondoskodni kell a köztemető zöldfelületének gondozásáról.
- Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban
meghatározott követelményeknek. Ennek érdekében a következő fejlesztésekre,
felújításokra van szükség: illemhely kialakítása, hűtő létesítése.
- Urna fal létrehozása, kutak állapotának gondozása.
- Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről (üzemeltetését, nyilvántartásainak
vezetését a Hivatal végzi.)
A 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 különösen
a következő útszakaszokon: Szent Antal utca, Széchenyi utca, Kossuh utca, Ady
utca, Vasút utca, Csitke köz, Dózsa utca, Hunyadi utca
- Új utak építése szükséges a következő területeken:
 aszfalt burkolattal a Sport utca,
 aszfalt burkolattal a Kossuth utca folytatása,
- Járda építés, felújítás szükséges a következő területeken:
 Sport utca
 Fő utca /Pavilon sori szakasz/
 Ady utca
A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel, illetve külső
szolgáltatóval végezzük.
A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák
kivágásáról és pótlásáról.
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Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.

- Különösen az alábbi közterületekre kell koncentrálni:
- hivatal környéke,
- intézmények
- játszótér,
- sportpálya,
- temető,
A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat
határozza meg:
- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit,
- évente két alkalommal balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.
- -…meglévő játszóterek felújítása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
Önkormányzat
- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az Önkormányzat a STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatóval
végezteti,
- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében –
tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról,
- bevezeti és terjeszti a szelektív hulladékgyűjtést és gondoskodik arról, hogy a
településen Szent Antal és Széchenyi utca kereszteződésében, Vasút utca és Szent
István utca kereszteződésében valamint a Cigány-tó Kossuth utcai oldalán
kihelyezésre került a szelektív hulladéktároló edények rendszeresen ürítésre
kerüljenek,
- évente legalább 1 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil
szervezetek, valamint a tanulók bevonásával,
- rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található konténerek ürítéséről,
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban
legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról.
A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a polgármesteri hivatal
gondoskodik.

A helyi tömegközlekedés
A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az
Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben áttekinti a helyi tömegközlekedés
rendszerét és részt vesz a szolgáltatóval való egyeztetésen.
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A tömegközlekedés üzemeltetője: Északnyugat- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be
(ÉNYKK).
A helyi tűzvédelem
Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében
- támogatja a helyi önkéntes tűzoltó egyesületet,
- közreműködik a tűzoltóság eszközeinek korszerűsítését, bővítését célzó
pályázati tevékenységben,
- az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények
vonatkozásában figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való
rendelkezést,
- tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi
oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének
megtörténtéről,
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében
- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók
szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi
szerveknél,
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá
tételére,
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot
veszélyeztető körülményekre,
- anyagilag támogatja a rendőrség működtetését
Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
Az Önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi energiaszolgáltatásban:
- pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére.
Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási
problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része
tartalmazza.
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat látja el:
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intézményfenntartó megállapodás formájában gondoskodik
 az óvodai ellátás megszervezéséről
Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek
érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését,
Az intézményeknél kezdeményezni kell az energiatakarékossági szempontok
előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését,
Lehetőséget biztosít, hogy a helyi rendezvényeken (március 15.-i ünnepség,
falunap, október 23.-i ünnepség, idősek napja, karácsonyi ünnepség)
szerepelhessenek az óvodások és iskolások.
Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel
kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő
módon kívánja biztosítani.
- Fenntartja
 a háziorvosi –felnőtt, gyermek - ellátást (Vitnyéd, Mátyás kir. 3.
rendelőben a kapuvári IV. körzet magánpraxissal),
 a védőnői ellátást (Vitnyéd, Mátyás kir. 3. rendelőben a kapuvári IV.
körzethez kapcsolódóan)
- a fogászati ellátást (Kapuvár, Lumniczer u. rendelőben magánpraxissal),
- A parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet.
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A
szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:
- A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi
jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális
ellátások rendszerét meghatározó rendeletét
- A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
 házi jelzőrendszeres segítségnyújtás
 fogyatékosok nappali ellátása
 közösségi ellátás
 szociális étkeztetés
 támogató szolgálat
 házi segítségnyújtás
 bölcsőde
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
- Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet.
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A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer
által tett jelzéseket, észrevételeket.
Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat
biztosítja:
családsegítő szolgálat (a szolgáltatást Beledi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás közreműködésével biztosítja)
Az Önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az
ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység,
és a sport támogatása
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az
önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a
szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának
szükségességét fogalmazza meg:
- Felül kell vizsgálni a helyi közművelődési rendeletet.
- A községi könyvtár működtetése során
 intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében,
ehhez ki kell használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a
magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus
információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását.
 ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
 a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
- A művelődési, illetve a kultúrház működésével kapcsolatban
 biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat,
 pótolni kell az elhasználódott eszközöket,
 fejleszteni kell a meglévő eszközállományt,
 gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is
ellátó szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz
szükséges közösségi hely,
 kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához,
 pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat.
- Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est,
felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével).
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat
bővítését.
- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében
- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos
karbantartásáról, rendben tartásáról.
- A Dózsa utcai sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúrát épít ki, amely
alkalmas helyszínné teszi nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény
lebonyolítására.
- Támogatja a település sportegyesületeit
- Segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét.
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A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak érvényesülését.
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a
következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás
színvonalának emelése 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.
- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a
mozgáshoz való helyet.
- Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben
dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen.
Vitnyéd, 2015. március 16.

Szalai Csaba
polgármester

Záradék:
A képviselő-testület a 29/2015.(IV.29.) határozatával jelen gazdasági programot jóváhagyta.

Szalai Csaba
polgármester
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