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Bevezetés
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, vagy azt meghaladó
időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi,
környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását,
fejlesztését szolgálják.
A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó
döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.
A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra
kell koncentrálnia:
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- 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 nagyobb mértékű kihasználására.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
 a Képviselő-testület és a polgármester tervei;
 az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései;
 az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények;
 az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két
irányba is koncentrálnia kell:
 egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
 a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.
A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont.
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon gyarapításához szükség van
 a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
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 az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján a rendelkezésre álló, illetve új
erőforrások kihasználására..
A programban minden célkitűzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat, mely a következő lehet:
 mindenképpen megvalósítandó (jele: MM)
 kedvező körülmények között megvalósítandó (jele: KM)
 megvalósítható (jele: M)
A programban a célfokozat jelzése például a következő: (CF: MM)
Vezérmotívum: ezen gazdasági program generális elve (vezérmotívuma) az, hogy az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – mindenek felett arra törekedjen, hogy a településen élők
életminősége, életkilátásai, a község élhetősége javuljon. Ennek a fő célnak, és ezen belül
természetesen a kötelező alapfeladatoknak rendeli alá valamennyi erőforrását, illetve szabad
kapacitását.
1. Ceglédbercel gazdasági helyzetét befolyásoló körülmények
1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés,
a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az
önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.

2. Ceglédbercel gazdasági helyzete és a várható változások
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyonának változását az alábbi táblázatban tartalmazza
Év

Mérleg főösszeg (eFt)

2006

2 079 456 Ft

2007

2 277 323 Ft

2008

2 264 761 Ft

2009

2 364 033 Ft

2010

2 409 860 Ft

2011

2 584 226 Ft

2012

2 603 478 Ft

2013

2 575 149 Ft

2014

2 576 652 Ft

A kimutatásból látható, hogy vizsgált időszakban jelentősen növekedett az önkormányzat vagyona. A 2010-2014-es önkormányzati ciklus kezdő és befejező időpontját tekintve szintén
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növekedés tapasztalható, annak ellenére, hogy 2012-es mérlegfőösszeghez viszonyítva a
2014-i tartó időszak csökkenést hozott.
Az elmúlt négy évben tapasztalt vagyonnövekedés főbb oka, hogy az önkormányzat
 saját forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,
 sikeresen pályázott, melynek eredményeként beruházások valósultak meg.
A 2014-2019-es időszakban a vagyon változására erőteljes pozitív hatást gyakorolhat a korszerű szennyvíztelep megvalósítása és a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében elnyerhető források sikeres felhasználása.
2.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak jellemezték:
 Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem
kellett igénybe vennie.
 Működési hitel felvételére nem került sor.
 Fejlesztési hitel felvételére nem került sor.
 A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosított.

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

Kiadások
A költségvetési kiadások szerkezetének várható alakulása:
Kiadás (eFt)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Személyi juttatás
172 259 140 221 158 180 200 000 210 000 220 500
Munkáltatókat terhelő járulék
41 163 37 737 42 708 54 000 56 700 59 500
Dologi kiadás
124 569 116 799 120 000 122 000 125 000 127 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 053 26 745 27 000 20 000 20 000 20 000
Egyéb működési célú kiadások
27 849 23 471 13 350
8 500
8 500
8 500
Felhalmozási kiadás
54 072
31886 468 529
5 000
5 000
5 000
Kiadás összesen
463 965 376 859 829 767 409 500 425 200 440 500

A kiadási elemek vonatkozásában a személyi jellegű juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok növekedése várható, mivel változatlan létszám mellett bérnövekedéssel számolunk. A
dologi kiadások várhatóan azonos szinten mozognak. A kormányprogrammal összhangban a
szociális ellátásokra fordított kiadások csökkenését prognosztizáljuk. A felhalmozási kiadásokat jelentősen befolyásolja a megépítésre kerülő szennyvíztelep és a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében elnyerhető források sikeres felhasználása.
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Bevételek
A költségvetési bevételek szerkezetének várható alakulása:
Bevétel (eFt)
2014
2015
2016
Önkormányzatok működési
támogatásai
216992 237729 249615
Közhatalmi bevételek
85105
71500
71500
Egyéb működési bevételek
43346
32024
32664
Felhalmozási bevételek
47060
8000 451208
Finanszírozási bevétel
19879 27606
24780
Bevétel összesen
412382 376859 829767

2017

2018

2019

262096
71500
33318
8000
34586
409500

275201
71500
33984
8000
36515
425200

288961
71500
34664
8000
37375
440500

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 adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi
adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
 A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a 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.
 A korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat szabad pénzeszközeit
diszkontkincstárjegybe fekteti. Az állampapír állományát figyelemmel kíséri, a hozamokat és hasznokat rendszeresen vizsgálja.
 Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint 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. (A futamidő úgy választja meg,
hogy adott évi költségvetésben ne okozzon törlesztést)
2.5. Az adópolitika célkitűzései
Ceglédbercel Község 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 terheire.
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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 helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
 minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
 adónemenként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő
– a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
 adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról,
 csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
 a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
 nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,
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.

2.6. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az alábbi közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.











épített és természeti környezet védelme;
lakásgazdálkodás;
vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, egészséges ivóvíz ellátás;
szennyvízelvezetés, és kezelés;
köztemető fenntartás;
helyi közutak és közterületek fenntartása;
köztisztaság és településtisztaság fenntartása;
közbiztonság helyi feladatainak támogatása (polgárőrség, körzeti megbízott);
közreműködés a foglalkoztatás megoldásában;
gondoskodás az alapfokú nevelésről, oktatásról;
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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.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
hivatala útján látja el.
2.7. 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 a következő programokban érintett:
 Új Széchenyi Terv
 Széchenyi 2020 Terv
 Darányi Ignác Terv Vidékfejlesztési és LEADER programjai
Az Önkormányzat a következő társulás által kezdeményezett programokban vesz részt:
 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
4. A gazdasági program
3.1. Fejlesztési elképzelések
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2019. évekre vonatkozó 5
éves ciklusra a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.
Környezetvédelem
Az Európai Uniós csatlakozással hangsúlyossá vált az eredményes és hatékony, demokratikus
környezetpolitika és környezetgazdálkodás kialakítása és megerősítése, melynek fő célja a
kedvező életminőség megteremtése a község minden lakója számára. Továbbá meghatározó
kihívás maradt a környezeti infrastruktúra tökéletesítésének, az értékek megőrzésének összeegyeztetése a gazdasági fejlődéssel és a községi lakosság környezetbiztonságának javításával.
A település környezeti kockázatait az előző ciklusprogramoknak megfelelően négy fő pontba
sorolhatjuk:
1. A kor követelményeinek megfelelő, ún. környezettudatos hulladékgazdálkodás;
2. Vízkörnyezeti kockázatokkal kapcsolatos feladatok
3. Levegőkörnyezeti kockázatokkal kapcsolatos feladatok.
4. A jelenleg még nem feltárt, de a környezetminőséget jelenleg, vagy a közeljövőben befolyásoló kockázati tényezők.
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Önkormányzatunk a Duna-Tisza-közi térségi szilárdhulladék gazdálkodási rendszer tagjaként
biztosítja a kommunális hulladék begyűjtésével és ártalmatlanítási kötelezettségek teljesítését.
Jelenleg ismert vízkörnyezeti kockázatok közül a belvízelvezető csatornaként nyilvántartott
Gerje-patak vízminőségében – az albertisai szennyvízkezelő rekonstrukcióját követően – már
az előző ciklusban jelentős javulás következett be. Az elfogadható vízminőség fennmaradásához a szennyvízkezelő folyamatos üzemszerű működtetése szükséges. A lakosság számára is
érezhető esetleges környezetállapot romlás abban az esetben következhet be, ha a szennyvízkezelő huzamosabb ideig nem üzemszerűen működik, vagy a Gerjét más, eddig nem ismert
forrás kezdi terhelni. Ennek megelőzését a Gerje vízének rendszeres monitorozó vizsgálata
segítheti. A környezeti állapot további javulását eredményezheti a KEHOP program keretében
megvalósuló korszerű szennyvíztelep és szennyvízkezelés.
Az elmúlt ciklusban a levegőkörnyezeti kockázati tényezők közül a helyi-kistérségi szinten
kezelhető bűz és az országos problémát jelentő allergén virágporok voltak a legfontosabbak.
Az elmúlt időszak legnagyobb területet érintő, potenciális bűzforrás a hígtrágyás technológiát
alkalmazó sertéstelep és a Gerje. Az utóbbi, mint bűzforrás a vízkörnyezeti kérdéskör keretében kezelhető. Az allergén pollenkoncentráció csökkentése országos probléma. Ennek megoldása helyi cselekvésekkel elősegíthető. Az allergén gyomnövények bel- és külterületi visszaszorítása a következő ciklusban a környezeti prioritások közé kell tartozzon.
A feltárandó környezeti kockázatok egyaránt lehetnek víz-, levegő- és talajvédelmi vonzatúak. Ezek közül feltételezhetően a legnagyobb forrásigényű (de egyúttal hosszú legfontosabb)
feladat a lakossági ásott és fúrt kutak által elért vízbázisok állapotának feltárása, valamint
azok további elszennyezésének megakadályozása. A levegőkörnyezeti kockázatok közül a veszélyes anyagok (pl. műanyagok, kemikáliákkal szennyezett csomagolóanyagok) fűtési vagy
egyéb célú égetése valószínűleg a legsúlyosabb. A talajvédelmi feladatok közül az indokolatlan belterületi növényvédőszer használat csökkentését kell célként meghatározni. Mindhárom
problémakör esetében az állapot felmérésre és ezt követően a lakosság tájékoztatására van
szükség.
Fejlesztési terv
 KEOP-7.1.0/11-2011-0026. azonosítási számú (2015-től KEHOP) „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” című projekt megvalósítása (CF: KM)

Helyi gazdaság
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos együttműködést fontos feladatának tekinti
az önkormányzat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik,
javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot.
Ceglédbercel Község Önkormányzata 2010 évben elfogadta a Településrendezési tervét,
melyben kijelölte az ipari beruházások fejlesztési területeit.
A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
 A település társadalmi és a vállalkozói igényekeinek figyelembevételével felül kell
vizsgálni és szükség esetén módosítani kell a Településrendezési tervet.
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A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
 Együttműködési megállapodások kötése a településen működő vállalkozásokkal. (CF:
MM)
 Termelői Piac építése alapinfrastruktúra, fogadóépület, szociális létesítmény megépítésével, értékesítési hely kialakításával a Szabó Pál Szabadidőpark területén (CF: KM)
 A helyi vállalkozások támogatása érdekében elkészültek és a település három pontjára
kihelyezésre kerültek a vállalkozói információs térképek. Biztosítani kell a lehetőséget, hogy az új vállalkozások megjelenhessenek az információs térképeken. (CF: MM)
 Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. (CF: MM)
 Pályázati lehetőségek megismerése érdekében segítséget kell nyújtani a helyi vállalkozók részére (weblapon keresztül, tájékoztató fórumok keretében stb.) (CF: M)
Idegenforgalom
Az idegenforgalmi fejlesztések és tervezések során figyelemmel kell lenni az országos turisztikai koncepciókra és programokra, valamint a térségi együttműködésben rejlő lehetőségek
kihasználására. Településünknek ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie
turisztikai vonzerővel bíró erőforrásait, további meg kell találni a régió idegenforgalmi attrakcióihoz való kapcsolódási lehetőségeket.
Az idegenforgalom növekedése közvetlen és közvetett hatást gyakorol a helyi gazdaság és civil közösségek fejlődésére, ezért kiemelt fejlesztési szereppel bír.
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. (CF: M)
 „Közös égbolt alatt” Magyarországi Nemzetiségek Országos Találkozójának rendszeres megrendezése. (CF: MM)
 Ifjúsági szálláshely kialakítás Ceglédbercel, Petőfi utca 8 volt óvoda épületben. Épület
felújítása a szálláshely kialításához szükséges eszközök berendezési tárgyak beszerzése (CF: M)
 Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait. (CF: M.)
 A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói
térképre. (CF: MM)
 A már meglévő turisztikai kiadványt tovább kell fejleszteni, illetve aktualizálni kell,
esetlegesen új kiadvány megjelentetését kell ösztönözni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.). (CF: MM)
 Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítása, fejlesztése, valamint kültéri fitness park kialakítása. (CF: MM)
 Tovább kell fejleszteni a település virágosítási programját. (CF: MM)
Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
 A lehetőségekhez mérten támogatjuk az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények
időpontja, programja a környékbeli lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön. (CF:
MM)
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 Az Önkormányzat honlapján helyet kell adni a helyi turisztikai ismertetőknek, valamint a Vállalkozói térképen megjelenési lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is. (CF: MM)
 Testvér települési kapcsolat ápolása Balázsfalvával, valamint további kapcsolatok keresése és létesítése. (CF: KM)
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 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.
Infrastrukturális fejlesztési tervek:
 Település belterületén járda építése
Önkormányzati tulajdonú belterületi járda építése a Petőfi utcában és a Vasút úton (Vasút utca
920 m és Petőfi út 150 m hosszon) (CF: KM)
 Település belterületén út felújítása
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása (CF: KM)
- Dózsa Gy. út 1642 m
- Liget utca 475 m
- Petőfi utca 800 m
- Béke utca 650 m
- Pozsonyi utca 150 m
 Település belterületén út építése (CF: KM)
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak építése
- Major utca
- Nyárfa utca
- Tó utca felső rész
 Település belterületén út építése (CF: KM)
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak építése felületzárással
- Dobó Katica utca
- Mély utca
Bel- és külterületi kerékpárutak építése (CF: KM)
- Cegléd (Budai út) – Ceglédbercel – Albertirsa összekötő kerékpárút megépítése
 A MÁV-beruházásként megvalósuló vasút-korszerűsítés kivitelezési folyamatában
együttműködés a következő létesítmények megvalósításában, P+R parkolók kialakítása a „Cserői” és a”Kisberceli” megállóhely mellett. (CF: KM)
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 Korszerű szennyvíz tisztítótelep építése. KEOP-7.1.0/11-2011-0026. azonosítási számú „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” című projekt megvalósítása.
(CF: KM)
 Csapadékvíz-elvezetés II. ütem tanulmánytervének elkészítése és a beruházás megvalósítása. (CF: M)
 Közvilágítás-fejlesztés energiatakarékos megoldások alkalmazásával. (CF: M)
3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2019. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés érdekében aktív részvételt vállal az Önkormányzat, mivel a munkanélküliség rontja a lakosság életkörülményeit, életminősége, valamint közvetett hatásaiban növeli
a szociális kiadások volumenét.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
 Elősegíti a helyi gazdaság erősödését. Kedvező feltételeket teremt a vállalkozók munkahely-bővítéséhez. (CF: MM)
 A közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése, színvonalának emelése révén önmaga is munkahelyet teremt és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával (CF: KM)
 Aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében (CF:
MM)
 Folyamatosan együttműködik a munkaügyi társhatóságokkal. (CF: MM)
Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás program előnyt biztosít mind az álláskeresők, mind az önkormányzat és a
helyi vállalkozások számára.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat
 Folyamatosan vizsgálja a közfoglalkoztatás lehetőségeit és annak célszerű megvalósítását (CF: MM)
 Kihasználja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások gazdasági előnyeit. (CF:
MM)
 A közfoglalkoztatottak számára lehetőséget teremt az elsődleges munkaerőpiacra való
kijutásra. (CF: MM)
 START mintaprogram és közmunkaprogramok megvalósításával részt vesz a munkanélküliek foglalkoztatásában (CF: MM)
 Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a munkaügyi társhatóságokkal. (CF:
MM)
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3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
Ceglédbercel Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése,
hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen, illetve a lehetőségekhez mérten – elsősorban sikeres pályázatok révén – gyarapodjon. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során 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. (CF: MM)
 A honlapon helyet kell biztosítani:
 a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
 a Vállalkozói térképnek,
 a turisztikai kiadványnak,
 a település intézményeinek,
 a helyi civil szervezeteknek,
 a településen megrendezett programoknak. (CF: MM)
 A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő
közösségeket (közmeghallgatás, falufórum, helyi újság).(CF: MM)
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 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
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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 2010 évben elfogadott területrendezési terve a településfejlesztés egyik
alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A Képviselő-testület feladata, hogy
 Lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, aktualizálására (CF: MM)
 Előkészületeket tegyen a lakó és az ipari területek felülvizsgálatával esetlegesen módosításával kapcsolatosan. (CF: KM)
Felkészülés a pályázatokra
A 2014-2020 közötti országos fejlesztési tervekhez kapcsolódó források pályázati úton történő bevonása fontos eszköze a település fejlesztésének, vagyongyarapításának.
A sikeres pályázatok érdekében:
 Felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel kísérésére, (CF: MM)
 A pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is), (CF: MM)
 Lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való illesztéséhez, (CF: MM)
 A pályázatok szakszerű előkészítése érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre
terveket és megvalósíthatósági tanulmányokat kell készíteni. (CF: KM)

3.4. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások
Közigazgatás
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
 a szolgáltató jellegű közigazgatás fenntartása, továbbfejlesztése;
 az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése;
 az információszolgáltatás működtetésének kiterjesztése;
 a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.)
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
 ASP program megvalósítása (CF: MM)
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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 szakszerű és biztonságos üzemeltetéséről.
Köztemető a 1. 181 hrsz. alatt található, melynek üzemeltetését temetőgondnok végzi külön
szerződés alapján. Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljenek a jogszabályokban
meghatározott követelményeknek. Ennek érdekében a következő fejlesztésekre, felújításokra
van szükség:
 Kegyeleti eszközök beszerzése (CF: MM)
 Urnafal kialakítása (CF: MM)
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.
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, tisztántartására. (CF:
MM)
 Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítás programba,
ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. (CF: M)
 Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról
és pótlásáról. (CF: M)
 Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. (CF:
M)
 Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:
 polgármesteri hivatal környéke,
 önkormányzati intézmények és emlékhelyek környéke,
 Dózsa György úti park,
 sportpálya,
 temető,
A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat települési szolgáltató csoportja látja el.

A helyi tömegközlekedés
A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az Önkormányzat
 A helyi igények kielégítése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi tömegközlekedés rendszerét, és folyamatos kapcsolatot tart a szolgáltatóval, (CF: M)
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 A település beépített területeinek, közlekedési leterheltségének vizsgálatát követően
szükség szerint kezdeményezi a tömegközlekedés átszervezését, (CF: M)
 Közreműködik P+R és B+R MÁV pályázat megvalósításban. (CF: M)
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat
 továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról;
(CF: MM)
 propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás hatékony és környezettudatos kihasználása érdekében (CF: MM)
 elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés növekedését (CF: MM)
 évente lomtalanítási akciót szervez, (CF: MM)
 évente szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával, (CF: MM)
 rendszeresen gondoskodik a köztemetőnél található konténerek ürítéséről, (CF: MM)
 biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, (CF: MM)
 gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a
hóeltakarításról. (CF: MM)
 A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a Települési Szolgáltató
Intézmény. (CF: MM)
A helyi tűzvédelem
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, (CF: MM)
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, (CF: M)
 támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét), (CF: M)
 javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
(CF: M)
 felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre, (CF: MM)
 támogatja a rendőrőrs működtetését azzal, hogy a mobiltelefon költségek arányos részét számla alapján téríti (CF: M)
 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Belterületi kamerarendszer megépítése hét kamerával és a Ceglédi Rendőrkapitánysághoz való csatlakozással. (CF: KM)
 Közbiztonsági célú gépjármű beszerzése. Körzeti megbízott és a Polgárőrség munkáját
segítő terepjáró gépkocsi beszerzése. (CF: M)
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Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az Önkormányzat, mint közoktatási intézményfenntartó elkészítette a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programját.
A minőségirányítási program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat stb.
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat látja el:
 Gondoskodik az óvodai ellátásról, (CF: MM)
 Működteti az általános iskolát, (CF: MM)
 Az intézményeknél kezdeményezi az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését, (CF: MM)
 A köznevelési intézményektől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér. (CF:
M)
 Új csoportszoba építése a Napsugár Óvodában. Egy csoportszoba és a hozzátartozó
szociális blokk kialakítása a meglévő óvodaépületben. (CF: KM)
 Óvodai nevelést szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése. Napsugár Óvoda (Ceglédbercel, Pesti út 103.) parkolójának fejlesztése parkoló aszfaltozása,
felületzárása (Pesti út) 390m2 (CF: KM)
 Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében
támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését, valamint az intézményeknek bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat honlapján. (CF: M)
 Szorgalmazza a köznevelési és közművelődési intézmények közötti kapcsolat építését
és fenntartását. (CF: MM)
 Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a
benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. (CF: MM)
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 ellátást (2 rendelőben 3 praxissal – 2 felnőtt és 1 gyermek háziorvosi körzetben),
 a védőnői ellátást,
 a fogászati ellátást (1 rendelőben 1 praxissal),
 központi ügyelet (szolgáltatási szerződés alapján)
 munkaegészségügy (szerződés alapján)
 Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetőségeket keres. (CF: MM)
 A parlagfű elleni védekezésre a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet. (CF: MM)
 Támogatja és részt vesz az egészséges életmód népszerűsítését célzó programokban
(pl.: Egészségnap szervezése által) (CF: MM)
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 Egészségügyi feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése. (CF: KM)
- Egészségház nyílászáróinak cseréje (Ceglédbercel, Vasút út 2.)
- Orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje (Ceglédbercel, Pesti út 174)
 A lakosság számára megszervezi a helyi vérvétel lehetőségét. (CF: MM)

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. (CF: MM)
 A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: (CF: MM)
 a szociális információs szolgáltatás (ez - mint kötelező szolgáltatás - az Önkormányzati hivatal szervezeti keretein belül kerül biztosításra),
 házi segítségnyújtás,
 szociális étkeztetés,
 idősek klubja és otthona
 A fenti szolgáltatások körének, illetve a férőhelyek számának bővítése és a szolgáltatások színvonalának növelése érdekében a Képviselő-testület törekszik
 A társulási együttműködésre,
 Az ellátások szerződéssel történő kiszervezésére.
Szociális szolgáltatás fejlesztése
 Szociális feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése. Idősek nappali ellátását és átmeneti elhelyezését biztosító Szent Ilona Idősek Otthona korszerűsítése (Ceglédbercel, Pesti út 50.)
nyílászáró csere, elektromos hálózat felújítás, belső festés, mosdók korszerűsítése, belső burkolás. (CF: M)
 Szociális feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő épület bővítése.
Idősek nappali ellátását és átmeneti elhelyezését biztosító Szent Ilona Idősek Otthona
bővítése a szomszédos épületszárny megvásárlásával és átalakításával. (CF: M)

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 gyermekvédelem rendszerét. (CF: MM)
 A Képviselő-testület megvizsgálja a bölcsőde továbbfejlesztésének lehetőségét (CF:
MM)
 A rendelet módosításánál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett
jelzéseket, észrevételeket. (CF: MM)
 Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: (CF: MM)
 családsegítő szolgálat (a szolgáltatást közvetlenül/közvetetten az albertirsai
Szociális Segítőház közreműködésével biztosítja)
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 gyermekvédelmi szolgálat
 bölcsődei ellátás,
 napközbeni ellátások.
 A fenti szolgáltatások körének, illetve a férőhelyek számának bővítése és a szolgáltatások színvonalának növelése érdekében a Képviselő-testület törekszik
 A társulási együttműködésre,
 Az ellátások szerződéssel történő kiszervezésére.
 Az Önkormányzat támogatja az Ifjúsági Klub működését, illetve minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja. (CF: M)
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. (CF: MM)
 A 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. (CF: MM)
 ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (CF: MM)
 bővíteni kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, az elektronikus információhordozók használatát (CF: MM)
 a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani. (CF: M)
 A művelődési ház működésével kapcsolatban
 biztosítani kell az ésszerű költségvetési forrásokat, (CF: MM)
 bevétel-orientált szakmai vezetés, illetve gondolkodásmód megteremtése (CF:
MM)
 pótolni kell az elhasználódott eszközöket (CF: KM)
 fejleszteni kell a meglévő eszközállományt (CF: KM)
 gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó
szervezetek (pl. ifjúsági klub) számára biztosítva legyen a működésükhöz
szükséges közösségi hely, (CF: M)
 pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat (CF: M)
 bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői
est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével). (CF: M)
 szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat
bővítését. (CF: M)
 támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. (CF: M)
Fejlesztési terv:
 Kulturális tevékenységet szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása,
fejlesztése. Dózsa György Művelődési Ház (Ceglédbercel, Pesti út 96.) padlóburkolatának felújítása.
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A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében
 Támogatja a település sportegyesületeit (CF: KM)
 Segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét. (CF: M)
Fejlesztési terv
 Sportpálya megépítése. Dobó Katica utca 1. szám alatti sportpálya TAO támogatással
történő megépítése. (CF: KM)
 Szabadtéri fitneszpark kialakítása 2 helyszínen (CF: M)
o Szabó Pál Szabadidő Park,
o Petőfi utca 6 szám alatt 10 db kültéri fitneszeszköz beszerzése
 Életmód centrum kialakítása. Épület felújítása a feladatellátáshoz megfelelő eszközök
beszerzése Ceglédbercel, Petőfi u. 6. volt bölcsőde épületben. . (CF: M)

A nemzetiségi jogok érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán, valamint a közoktatási intézményeken keresztül biztosítja a nemzetiségek jogainak érvényesülését, illetve lehetőségeihez mérten támogatja a kisebbségi rendezvények megtartását. (CF: M)
Közös Kulturális programok szervezése, valamint az együttműködés továbbfejlesztése. (CF:
M)
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.
(CF: M)
 Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a mozgáshoz való
helyet. (CF: M)
 Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történő kulturált időtöltés feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat szabadidő parkot biztosít (CF: M)
 Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni
csak az arra kijelölt helyen lehessen. (CF: MM)
3.5. Befektetés támogatási politika célkitűzései
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a következők szerint határozza meg:
 A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező
feltételeket biztosítson. (CF: MM)
 A Képviselő-testület az adópolitikáján keresztül támogatja azokat a befektetőket, amelyek hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet teremtenek. (CF: MM)
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3.6. Településüzemeltetési politika célkitűzései
A település településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők:
 Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése vonatkozásában meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, szem előtt
tartva

a gazdaságosság,

a hatékonyság,

az eredményesség követelményeit. (CF: M)
 A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az önkormányzati hivatal, illetve a települési szolgáltató csoport végezze, ezzel biztosítva azt,
hogy a feladatok ellátása átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen. (CF: M)
 Az üzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtását, ellátását részben önkormányzati
szolgáltatók végzik a karbantartó csoport (közmunkások, karbantartók stb.) segítségével, részben külső szolgáltatók látják el.
 A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel
kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele
szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában.
 A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó közfeladatok esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás biztosítása más
szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetséges-e.
 A településüzemeltetés során megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos
figyelemmel kísérésével biztosítani kell, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi
fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét
előre kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. (CF: KM)
 A településüzemeltetés során kiemelt feladat, hogy olyan térítési díj, illetve az ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön megállapításra, amely igazodik a felmerült költségekhez. (CF: M)
 A településüzemeltetés során valamely közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő
szervezet, illetve a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítását támogató civil szervezet csak úgy kaphat az Önkormányzattól anyagi segítséget, ha a kapott támogatással
megfelelő módon elszámol. (CF: MM)
 Vizsgálni kell az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és egyéb hasznosítható
ingó eszközök kihasználtságát. Tervet kell készíteni a kihasználtság növelésére, hogy

az adott közszolgáltatás fajlagos költségei csökkenjenek, illetve

többletbevétel keletkezzen. (CF: MM)
 Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, és a folyamatba
épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés
gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire (CF: MM)
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