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Recsk Nagyközség Önkormányzatának
2010-2014. évi gazdasági programja

„Csak egyetlen módja van a hibák elkerülésének: az, hogy ne cselekedj semmit,
vagy legalább ne kísérelj meg semmi újat cselekedni. Ez azonban, úgy lehet,
maga a legnagyobb hiba minden hibák között.”
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)

Bevezetés
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§-ának (1.) bekezdése a
következıt írja elı:
(1) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.
Önkormányzatunk képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzata értelmében a a
képviselı testület – megbízatásának idıtartamára szólóan – a településfejlesztés, valamint a
helyi közszolgáltatások megszervezésének fıbb céljait és feladatait tartalmazó gazdasági
programot fogad el.
Az önkormányzat e követelménynek szándékozik ezen programjával eleget tenni, amelyben
2010-2014 évekre vonatkozóan rögzíti az önkormányzati mőködés, a településfejlesztés és a
közszolgáltatások szervezésének fı irányát és mindezekkel kapcsolatos célkitőzéseit.
Körvonalazza egyúttal azokat a helyi közügyeket, amelyekben a helyi önszervezıdı
közösségek és vállalkozások közremőködésére is számít. E programbeli célok megvalósítása
többségében anyagi feltételekhez kötıdik, így jelentıs részben csak a pénzügyi lehetıségektıl
függıen realizálhatók, oly mértékben, ahogy az anyagi forrásokat is sikerül megteremteni
hozzájuk.
Ezért a program végrehajtására az önkormányzat csak a pénzügyi feltételekkel összhangban
álló elkötelezettséget vállalhat, de tıle telhetıen azon lesz, hogy a ciklus végére lehetıleg
minél több célkitőzés teljesüljön.
A mostani önkormányzati ciklus költségvetése is megfelel az EU-s követelményeknek, és a
kohéziós alapból biztosított fejlesztési források felhasználása komoly feladatok elé állítja az
önkormányzatot, így a programbeli célok megfogalmazásánál erre a kihívásra és a benne rejlı
lehetıségekre is tekintettel van.

1. Gazdasági helyzetet befolyásoló tényezık
Recsk Nagyközség Önkormányzatának 2010-2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait
befolyásoló, meghatározó tényezık a következıkben foglalható össze.
–
–
–

A gazdálkodás alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés
A 2010-2014. évi önkormányzati forrásszabályozásban elıreláthatólag továbbra is a
normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások jelentik a meghatározó részt.
Mindezekkel összhangban a saját bevételek területén tovább szőkül a mozgásterünk. A
helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási
követelményeihez és az adóalanyok teherviselı képességéhez igazodóan kell
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megállapítani. Törekedni kell arra, hogy intézményeink saját bevételei e ciklusban ne
csökkenjenek. Az önkormányzat adópolitikája az elmúlt években nem változott. A
képviselı- testület az eddigiek során arra törekedett, hogy a településen élı polgárok
adóterhei átlagosak legyenek. Ezt az elkövetkezı években is szem elıtt kell tartani. Az
adóbevételek növelése érdekében a képviselı- testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlevıségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekrıl, illetve a szükséges
adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért
eredményekrıl.

2. Önkormányzati feladatellátás és finanszírozás
A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát
környezetben a település képviselı- testülete folyamatosan törekszik arra, hogy a településen
önfejlıdési folyamatokat indítson el, s a helyi politikával a köz megelégedésére hatékonyan
igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínőségéhez. A cél azonban ez: a település
önkormányzatának képviselı- testülete – a feladat- és hatáskörében eljárva- minden
intézkedésével a helyi közakaratot, illetıleg a helyi érdekeket kívánja kifejezni és szolgálni.
Mindezeket alapul véve és szem elıtt tartva Recsk Nagyközség Képviselı- testülete önállóan,
szabadon, demokratikus módon széles nyilvánosságot teremtve kívánja intézni
megbízatásának idıszakában a település ügyeit, lelkiismeretesen kíván gondoskodni a helyi
közszolgáltatásokról, általánosságban véve a helyi hatalom önkormányzati típusú
gyakorlásáról.
E törekvése csak akkor válhat valóra, ha sorra veszi és súlyozza azokat a feladatokat, amelyek
megoldására az elkövetkezendı években vállalkozik.
Recsk Nagyközség Önkormányzatának elsısorban gondoskodnia kell a kötelezı feladatainak
ellátásáról. Az önként vállalt feladatokról szóló döntéshozatalok során a képviselı- testület
köteles figyelembe venni, hogy a döntések következményei nem veszélyeztethetik a kötelezı
feladatok ellátásának biztonságát.

3. Településfejlesztési célok, feladatok, rendelkezések
– a településrendezési terv felülvizsgálata
– vízkár- elhárítási intézkedések szakmai tervek alapján
– csapadékvíz- elvezetı rendszer felújítása, árkok tisztítása, közterületek parkosítása
– középületek energetikai korszerősítése, környezetük rendezése, parkolók kialakítása
– patakmeder tisztítása, depónia kialakítása
– bel- és külterületi utak javítása
– közösségi terek kialakítása, játszótér, sportpálya, iskola- és óvodaudvar fejlesztése
– óvoda, iskola, idısek napközi otthonának tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása
– helyi piac bıvítése
– turisztikai jellegő területek kialakítása, Jámbor Vilmos Arborétum
– közlekedésbiztonság fejlesztése, forgalomlassítás (gyalogátkelıhelyek, térfigyelı
kamerák, táblák, tükrök, terelık)
– az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken (vízpart, sportpálya)
megfelelı pihenıhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény)
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–

–

a település látogatottságát, ismertségét segítı rendezvények szervezése (biztosítani kell,
hogy a rendezvények idıpontja, programja, marketing anyagokon megjelenjen, a
honlapra felkerüljön)
a közmődíjak meghatározására vonatkozóan minél nagyobb befolyást elérni

Az önkormányzat fontosnak tartja az infrastruktúra-fejlesztést, 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.
3.1. A településrendezési terv
Az önkormányzat településrendezési terve a településfejesztés egyik alapdokumentuma,
amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A képviselı- testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén
lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplı
fejlesztések megvalósítására.
3.2. Közigazgatás
Az önkormányzat közigazgatási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. A közigazgatás
megfelelı színvonalának biztosítása érdekében szükséges a szolgáltató jellegő közigazgatás,
az elektronikus ügyintézés lehetıségének megteremtése, az információs szolgáltatás
kiterjesztése, a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (elhasználódott számítógépek,
nyomtatók cseréje, iroda-berendezések pótlása, telefonszolgáltatás korszerősítése,
költségcsökkentés, e- kommunikáció fejlesztése, képzés, kistérségi kapcsolattartás,
együttmőködés kormányhivatallal, önkormányzati szövetségekkel).
3.3. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
A képviselı-testület gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások
biztosítására, színvonalának javításra vonatkozó intézkedéseket.
A képviselı-testület – az önkormányzati torvényben meghatározott sorrendet követve- a
következı közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
– vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
– helyi közutak és közterületek fenntartása
– köztisztaság és településtisztaság fenntartása
– helyi tőzvédelem
– közbiztonság helyi feladatainak ellátása
– gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról
– gondoskodás az egészségügyi ellátásról
– gondoskodás a szociális ellátásról
– gondoskodás gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról
– közösségi tér biztosítása
– közmővelıdési tevékenység, sport támogatása
– a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
– egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése
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3.3.1. A vízrendezés- és csapadékvíz elvezetés
Csapadékvíz- elvezetési rendszer lehetıségét, bıvítését felül kell vizsgálni, aktualizálni kell,
szükséges elkészíttetni azon utcák csapadékvíz- elvezetési tervét, amelyre eddig csak részben
került sor.
3.3.2. A helyi közutak és közterületek fenntartása
A képviselı-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. Szükséges a belterületi
utak folyamatos karbantartása, felújítása, járdaépítés, felújítás.
– Az önkormányzati tulajdonú közút fenntartását a tevékenység volumenétıl függıen saját
erıvel, illetve külsı szolgáltatóval kell elvégezni.
– A képviselı-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelı színvonalon történı
fenntartását, ennek érdekében a következı feladatokat határozza meg
– Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására
– Be kell kapcsolódni más szervek által meghirdetett település- virágosítási programba,
ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét
– Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és
pótlásáról
– A közterület- fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el. Folyamatosan gondozni,
ápolni kell a játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeit, évente balesetvédelmi megelızı
karbantartást kell végezni.
3.3.3. A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
önkormányzat
– Továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról
– Propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében- tájékoztatva a
lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról
– Elısegíti a szelektív hulladékgyőjtés elterjedését
– Évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót
– Évente egy alkalommal szemétgyőjtési akciót szervez a lakosság és civil szervezetek,
valamint a tanulók bevonásával
– Rendszeresen gondoskodik a temetınél található hulladékgyőjtık ürítésérıl
– Biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyőjtı edények megfelelı számban legyenek
kihelyezve, illetve azok rendszeres idıközönként kiürítésre kerüljenek.
Az önkormányzat gondoskodik az önkormányzati közterületek tisztán tartásáról, a
zöldfelületek gondozásáról a közutak téli síkosságmentesítésérıl, ill. a hó eltakarításáról.
3.3.4. A helyi tőzvédelem
Az önkormányzat a helyi tőzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében
– Az önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában
figyelemmel kíséri a tőzvédelmi szabályzattal való rendelkezést
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Tájékoztatást kér a szabályozok évenkénti felülvizsgálatának, a tőzvédelmi oktatás
megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtérıl, a tőzoltó
készülékek idıszakos ellenırzésének elvégzésérıl

3.3.5. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
–
–
–
–
–

Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása illetve színvonalának javítása
érdekében
Komplex bőnmegelızési programot készít, pályázati és saját forrásokból megvalósítja
Támogatja a közbiztonság növelését segítı programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél
Támogatja a polgárırség mőködtetését (szorgalmazza a polgárır szervezet aktív
tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket).
Javaslatokat, észrevételeket tesz a rendırség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
felhívja a rendırség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztetı
körülményekre

3.3.6. Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról
Az önkormányzat, mint közoktatási intézmény- fenntartó elkészítette a közoktatási
feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minıségirányítási programját, melynek
felülvizsgálata szükséges, különös tekintettel arra, hogy az egységes óvoda kialakítása saját
fenntartásban további feladatokat jelent.
A minıségirányítási program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére
vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat.
A többletlétszámok felülvizsgálata, a törvény szerinti létszámok meghatározása, a
hatékonyabb munkavégzés biztosítása minden területen. Létszámszükségletek felülvizsgálata.
Az iskola további mőködtetését a lecsökkent gyermeklétszámra való tekintettel olyan
formában megszervezni, melynek eredményeként ezen feladatra adható normatíva a
legmagasabb összegben igénybe vehetı, a kiegészítı normatívák igénybevétele feltételeinek
megteremtése.
Keresni kell azokat a megoldásokat, amelyek a gyermekek és a dolgozók számára a
legoptimálisabb feltételt teremtik meg , az eddig biztosított szolgáltatások további
fenntartására.
A helyi intézményekben folyó munkának és az elért eredményeknek nagyobb nyilvánosság
teremtése, intézményi honlapok üzemeltetése.
Egyéb feladatok – rendezvények szervezése
–
–
–
–
–
–

augusztus 20. tiszteletére Falunap,
március 15. adventi ünnepkör,
Recski Szövetség megemlékezésének községi szintő megünneplése.
Minden évben az idısek napja megrendezése.
Hagyományırzı bálok szervezése,
helyi tehetségek részére bemutatkozási lehetıség biztosítása
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3.3.7. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az önkormányzat kötelezı feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A
képviselıtestület a gazdasági program idıtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a
következı módon kívánja biztosítani: fenntartja a háziorvosi ellátást, a hétvégi orvosi
ügyeletet a védınıi,a fogorvosi ellátást. Településünkön mőködik menıállomás is.
3.3.8. Gondoskodás a szociális ellátásról
Az önkormányzat fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló
megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások
területén az önkormányzat a következı feladatokat látja el:
a testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi változások miatt szükség szerint
felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.
a következı szociális ellátásokat biztosítja - a Pétervására Kistérség Többcélú Társulása:
családsegítı szolgálat, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat - idısek napközi otthona.
3.3.9. Gyermek és Ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az önkormányzat kiemelten kezeli a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó
szolgáltatások körében ellátandó feladatok.
Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi programot a rendeletmódosításnál
figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket. Az
önkormányzat a gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja a gyermekvédelmi
szolgálat útján.
3.3.10. Közösségi tér biztosítása, közmővelıdési tevékenység és a sport támogatása
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3.3.11. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
A képviselı-testület a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak
érvényesülését, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez szükséges feltételeket
együttmőködési megállapodás alapján.

3.3.12. Egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése

4. Munkahelyteremtés feltételeinek elısegítése
Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a 2011-2014. évekre az alábbi
feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
4.1. Általános foglalkoztatást segítı célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a
munkanélküliek aránya magasabb az országos átlagnál.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminısége, másrészt az Önkormányzat
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elısegítése érdekében az Önkormányzat:
– a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
– segíti a helyi gazdaság megerısödését, hogy a vállalkozók számára munkahely-bıvítési
lehetıséget teremtsen, ehhez igyekszik kedvezı infrastrukturális hátteret kiépíteni,
– a közszolgáltatások megtartása, illetve bıvítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a
közfoglalkoztatottak munkába állításával,
– aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a
honlapján hirdetési lehetıséget biztosít,
– rendszeresen együttmőködik a munkaügyi hivatalokkal közvetlenül és intézményein
keresztül is,
– a helyi iparőzési adó mértékét szinten tartja.
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4.2. Közmunkások foglalkoztatása
A közmunka program elınyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka
ideje munkavégzésnek minısül, másrészt elınyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvezı
anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni
közcélú feladatokat.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat
– megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetıségeit,
– kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási elınyeit.

Összegzés, zárszó
A fenti felsorolás nem teljes, kimaradhattak teendık, vagy a felsoroltak közül bizonyosak
elhagyhatók.
Természetesen mi is része vagyunk egy kisebb vagy nagyobb közösségnek: pl. a Pétervásárai
Többcélú Kistérségi Társulásnak vagy ami ennél szőkebb: a közvetlen szomszédainkkal
képezhetı közösségnek. Reálisan kínálja magát a gondolat: a programunk fıbb céljai
meghatározásához vessük össze magunkat a hozzávetılegesen hasonló mérető szomszéd
településekkel, s az elemzésbıl vonjunk le helytálló következtetéseket, nem feledvén a
kistérségi, megyei, regionális, valamint az EU-s elvárásokat sem. Az összehasonlítás bizonyos
területeken a rendelkezésünkre álló adatok feldolgozásával és összevetésével megtörtént, a
szükséges intézkedések folyamatban vannak, eddigi döntéseink egy része is ezen alapult.
Feladataink megoldásához, céljaink megvalósításához azonban forrásokra van szükség, így a
fenti összehasonlító elemzéssel párhuzamosan helyi forráselemzésre is sort kell, hogy
kerítsünk.

Recsk, 2011. április 20.
Pócs István s.k.
polgármester
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Melléklet:
A gazdasági program Recsk Nagyközségi Önkormányzatra vonatkozó statisztikai adatai.

Demográfiai adatok

Idıszak

2003.
év

2004.
év

2005.
év

2006.
év

2007.
év

2008.
év

2009.
év

2010.
év

3101

3119

3097

3071

3009

2988

2950

2927

2009.
173
531

2010.
174
517

lakónépesség

A lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása

Korcsoport
0-6 év
0-18 év

2003.
180
569

2004.
187
572

2005.
189
561

Év/fı
2006.
2007.
189
183
562
548

2008.
177
543

A település felnıtt inaktív korú lakosságának változása
az elmúlt fél évtizedben a következı

Korcsoport
60 év fölötti
(60-100)

2003.
729

2004.
741

2005.
753

2006.
758

2007.
736

2008.
745

2009.
752

2010.
778

