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GAZDASÁGI   PROGRAM 

2010-2014 

  

Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős mértékben 
befolyásolja a települési önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása, valamint a 2010. 
október 3. napján megtartott önkormányzati választások eredményeként létrejött képviselő-
testület cselekvőképessége. Az előző önkormányzati ciklus tapasztalatait figyelembe véve 
meg kell határozni azokat a feladatokat, amelyeket a település üzemeltetése, fejlesztése 
területein és nem utolsó sorban az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében 
a jelenlegi ismeretek szerint vállalni lehet, illetve meg lehet valósítani.   

Tudomásul kell venni azt, hogy az előző ciklusban megvalósított beruházások, felújítások 
hosszú időre kimerítették az önkormányzat rendelkezésére álló forrásokat. A működés és a 
fejlesztés kereteit tehát úgy kell meghatározni, hogy abban tükröződjön a konkrét 
részterületek tekintetében is az önkormányzat jelenlegi és várható pénzügyi helyzete, 
gazdasági lehetősége. 

  

 Működési célok 

  

A település fejlődésének alapja az önkormányzat pénzügyi és gazdasági megerősödése. Ebből 
kiindulva mindkét feltételt egyszerre kell szolgálnia az önkormányzat gazdasági 
programjának.  

A program eszközrendszerét úgy kell megválasztani és működtetni, hogy rövid távon nem 
várható az önkormányzati gazdálkodást alapvetően meghatározó tényezők önkormányzati 
szempontból kedvező megváltozása. Alapvetően az állami finanszírozás mértékének 

     



alakulásától függ az alapellátási feladatok végrehajtásával és a település-fejlesztéssel 
kapcsolatosan vállalható konkrét célkitűzések meghatározása. 

A 2010 – 2014 évekre szóló gazdasági programban  

−    a környezeti szempontokat is figyelembe véve páratlan természeti adottságok megőrzése 
és az idegenforgalom lehetőségeinek hasznosítása, 

-   a közfoglalkoztatás eredményeként a település-tisztaság fokozása, a település szépítése, a 
közterületek és parkok gondozása, 

-    a természeti és az épített környezet megőrzése és megújítása,  

-   az intézményrendszer fejlesztése és működése eredményességének fokozása,  

-   a közszolgáltatások helyben való elérése lehetőségeinek bővítése,  

-   valamint a közbiztonság javítása 

területén lehetséges reálisan megvalósítható célokat meghatározni, de nem hagyható 
figyelmen kívül az aktív korú lakosság helyben történő foglalkoztatása, munkahelyek 
létesítése lehetőségei vizsgálatának napirenden tartása sem.  

A gazdasági program eszközeként az önkormányzat és helyi vállalkozók, a településen 
működő különböző szervekkel és szervezetekkel való együttműködés fokozása, a helyi 
közfeladatok ellátásában közreműködésük, szerepük erősítése vehető figyelembe.  

  

Fejlesztési célok 

A 2010 – 2014 évekre szóló gazdasági programban a település  fejlődését szembetűnő módon 
legfeljebb a megelőző időszakban benyújtott és az önkormányzatra nézve kedvezően elbírált  
támogatási kérelmek pályázati céljainak megvalósításával segíthetik elő. A legnagyobb 
volumenű fejlesztésként a közoktatási intézmények teljes felújítása és bővítése valósítható 
meg, melyhez a saját forrás (önerő) biztosítása részben az önkormányzat költségvetéséből, 
másrészt pedig a központilag elkülönített önerő alapra előterjesztett igénylés formájában 
lehetséges. Mivel az állami finanszírozás mértékének alakulásától függ az alapellátási 
feladatok végrehajtásával és a település-fejlesztéssel kapcsolatosan vállalható konkrét 
célkitűzések meghatározása, minden konkrét esetben foglalkozni szükséges az alternatív 
lehetőségek vizsgálatával. 

  

Közoktatás 

A Napközi Otthonos Óvoda és az Általános Iskola meglévő épületeinek teljes 
felújítása és bővítése pályázati forrásból valósul meg; a projekt megvalósítása a 2011. 
és 2012. évekre ütemezhető, eredményeként az alapellátási feladatok között nevesített 
óvodai nevelés és általános iskolai oktatás korszerű körülmények között folytatódhat.  

     



  

 

Egészségügyi alapellátás 

A 2010 évben átadott és korszerűen felszerelt orvosi rendelő működtetéséről várhatóan 
több éven át az önkormányzatnak kell gondoskodnia; átmenetileg az egészségügyi 
alapellátási feladatokat helyettesítő háziorvos látja el, ezért vizsgálni kell a háziorvosi 
praxis mielőbbi betöltésének lehetőségét. 

 

Szociális alapellátás 

A szociális alapellátási feladatok ellátásáról, hasznosítva a társulásos formában történő 
ellátás előnyeit, az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás keretében 
gondoskodik az önkormányzat a 2014. évig terjedő időszakban is. 

 

Közbiztonság 

A rendelkezésre álló önkormányzati eszközökkel hozzá kell járulni a településen 
tevékenykedő rendvédelmi és bűnmegelőzési szervek működésének hatékonyabbá 
tételéhez, biztosítva ennek keretében a térfigyelő rendszer rendeltetésszerű 
működtetését.  

  

Közművek, közszolgáltatások 

Az ivóvíz minőségének javítása projekt megvalósítását pályázati támogatással kell 
elérni az ezzel a céllal megalakult önkormányzati társulás keretében. 

A közszolgáltatások között a kommunális hulladék gyűjtése keretében a 
közszolgáltató bevonásával szükséges megvizsgálni a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetésének lehetőségét.  

  

Kultúra, közművelődés 

Vizsoly települést történelmi múltja is kötelezi arra, hogy a 2014. évig tartó 
önkormányzati ciklusban is megfeleljen kulturális szerepkörének. Ezért a lehetőségek 
minél jobb kihasználására törekedve folytatni kell a fesztivál jellegű „Vizsoly a Biblia 
Bölcsője” kulturális rendezvény sorozatot. 

Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező alapfeladatai körébe tartozó 
közművelődési tevékenység szervezése, bonyolítása, a közösségi közművelődési 
tevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosítása a KÖZKINCS hitelprogram 
keretében felújított Faluházban folytatódhat az elkövetkezendő időszakban is. Az 

     



intézményben folyó közművelődési tevékenység szervezésében, irányításában és 
bonyolításában a HON Kulturális és Művészeti Alapítvány (3718. Megyaszó, 
Alkotmány út 2. szám) a fenntartó önkormányzattal kötött megállapodás szerint 
működik közre. 

 Településközpont 

A falumegújítási és –fejlesztési pályázati támogatás elnyerésével tovább folytatódhat a 
település központi részének felújítása, melynek keretében a meglévő adottságokat 
figyelembe véve megteremthetők a településen a kulturális, turisztikai és 
idegenforgalmi központ kialakításának feltételei. Napirenden tartandó az infrastruktúra 
teljes körű kiépítése és az intézményhálózat színvonalas működéséhez szükséges 
feltételek biztosítása is.  

 

Ingatlanvagyon 

A meglévő önkormányzati bérlakások állagának megőrzését célzó feladatok 
megoldása önkormányzati forrás hiánya miatt a mindenkori bérlők bevonásával 
lehetséges. Pályázati forrás elnyerése esetén valósulhat meg egy mikro-körzeti 
központhoz méltó, több funkciós hivatali épület megépítése.  

A Károlyi Gáspár úton kialakított munkahely-létesítésre alkalmas önkormányzati 
ingatlant célszerű felkínálni szakmai befektetőknek és az ingatlanértékesítésből 
befolyó bevételt részben a pénzügyi egyensúly javítására, részben további, elsősorban 
munkahely teremtésre alkalmas gazdasági terület megvásárlására indokolt 
felhasználni. 

  

  

A gazdasági program megvalósításához fontos a pályázati lehetőségek kihasználása, de a  
gazdaság fejlesztéséhez szükséges forrás bővítését eredményezheti a felhalmozási bevételek 
növelése. Természetesen a gazdasági program a képviselő-testület konkrét döntései alapján 
valósulhat meg, mert a konkrét döntés előkészítésének keretében adódik lehetőség az előző 
időszak tapasztalatainak értékelésére, illetve rangsorolhatók a soron következő feladatok. 

  

 
 

                                                                                                                      Bihi Miklós 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERNÁDCÉCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
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Tervezet ! 

 

 

GAZDASÁGI   PROGRAM 

2010-2014 

  

Hernádcéce község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős mértékben 
befolyásolja a települési önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása, valamint a 2010. 
október 3. napján megtartott önkormányzati választások eredményeként létrejött képviselő-
testület cselekvőképessége. Az előző önkormányzati ciklus tapasztalatait figyelembe véve 
meg kell határozni azokat a feladatokat, amelyeket a település üzemeltetése, fejlesztése 
területein és nem utolsó sorban az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében 
a jelenlegi ismeretek szerint vállalni lehet, illetve meg lehet valósítani.   

Tudomásul kell venni azt, hogy az előző ciklusban megvalósított beruházások, felújítások 
hosszú időre kimerítették az önkormányzat rendelkezésére álló forrásokat. A működés és a 
fejlesztés kereteit tehát úgy kell meghatározni, hogy abban tükröződjön a konkrét 

     



részterületek tekintetében is az önkormányzat jelenlegi és várható pénzügyi helyzete, 
gazdasági lehetősége. 

  

 Működési célok 

  

A település fejlődésének alapja az önkormányzat pénzügyi és gazdasági megerősödése. Ebből 
kiindulva mindkét feltételt egyszerre kell szolgálnia az önkormányzat gazdasági 
programjának.  

A program eszközrendszerét úgy kell megválasztani és működtetni, hogy rövid távon nem 
várható az önkormányzati gazdálkodást alapvetően meghatározó tényezők önkormányzati 
szempontból kedvező megváltozása. Alapvetően az állami finanszírozás mértékének 
alakulásától függ az alapellátási feladatok végrehajtásával és a település-fejlesztéssel 
kapcsolatosan vállalható konkrét célkitűzések meghatározása. 

A 2010 – 2014 évekre szóló gazdasági programban  

−    a környezeti szempontokat is figyelembe véve az idegenforgalom lehetőségeinek 
hasznosítása, 

-   a közfoglalkoztatás eredményeként a település-tisztaság fokozása, a település szépítése, a 
közterületek és parkok gondozása, 

-    a természeti és az épített környezet megőrzése és megújítása,  

-   a közszolgáltatások helyben való elérése lehetőségeinek bővítése,  

-   valamint a közbiztonság javítása 

területén lehetséges reálisan megvalósítható célokat meghatározni, de nem hagyható 
figyelmen kívül az aktív korú lakosság helyben történő foglalkoztatása, munkahelyek 
létesítése lehetőségei vizsgálatának napirenden tartása sem.  

A gazdasági program eszközeként az önkormányzat és helyi vállalkozók, a településen 
működő különböző szervekkel és szervezetekkel való együttműködés fokozása, a helyi 
közfeladatok ellátásában közreműködésük, szerepük erősítése vehető figyelembe.  

  

Fejlesztési célok 

A 2010 – 2014 évekre szóló gazdasági programban a település fejlődését szembetűnő módon 
legfeljebb a megelőző időszakban benyújtott és az önkormányzatra nézve kedvezően elbírált  
támogatási kérelmek pályázati céljainak megvalósításával segíthetik elő.  
 
Mivel az állami finanszírozás mértékének alakulásától függ az alapellátási feladatok 
végrehajtásával és a település-fejlesztéssel kapcsolatosan vállalható konkrét célkitűzések 

     



meghatározása, minden konkrét esetben foglalkozni szükséges az alternatív lehetőségek 
vizsgálatával. 

  

Közoktatás 

Az alapellátási feladatok között nevesített óvodai nevelés és általános iskolai oktatás 
elsősorban a 2006. évtől működő Vizsoly székhelyű közoktatási társulás keretei között 
folytatódhat, de tiszteletben kell tartani a szülők szabad intézmény választási jogát is.  

  

 

Egészségügyi alapellátás 

A Vizsoly községben a körzeti feladatok ellátására 2010 évben átadott és korszerűen 
felszerelt orvosi rendelő működtetése hosszabb távon biztosítja az egészségügyi 
alapellátás feltételét. 

 

Szociális alapellátás 

A szociális alapellátási feladatok ellátásáról, hasznosítva a társulásos formában történő 
ellátás előnyeit, az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás keretében 
gondoskodik az önkormányzat a 2014. évig terjedő időszakban is. 

 

Közbiztonság 

A rendelkezésre álló önkormányzati eszközökkel hozzá kell járulni a településen 
tevékenykedő rendvédelmi és bűnmegelőzési szervek működésének hatékonyabbá 
tételéhez, biztosítva ennek keretében a térfigyelő rendszer rendeltetésszerű 
működtetését.  

  

Közművek, közszolgáltatások 

Az ivóvíz minőségének javítása projekt megvalósítását pályázati támogatással kell 
elérni az ezzel a céllal megalakult önkormányzati társulás keretében. 

A közszolgáltatások között a kommunális hulladék gyűjtése keretében a 
közszolgáltató bevonásával szükséges megvizsgálni a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetésének lehetőségét.  

  

Kultúra, közművelődés 

     



Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező alapfeladatai körébe tartozó 
közművelődési tevékenység szervezése, bonyolítása, a közösségi közművelődési 
tevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosítása az eseti igények, illetve 
lehetőségek figyelembe vételével történhet. 

 

 Településközpont 

A falumegújítási és –fejlesztési pályázati támogatások felhasználásának 
eredményeként a településközpont kialakítottnak fogadható el. 

  

Ingatlanvagyon 

A meglévő önkormányzati ingatlanok állagának megőrzését célzó feladatok 
megoldása önkormányzati forrás hiánya miatt a mindenkori bérlők bevonásával 
lehetséges.  

  

  

A gazdasági program megvalósításához fontos a pályázati lehetőségek kihasználása, de a  
gazdaság fejlesztéséhez szükséges forrás bővítését eredményezheti a felhalmozási bevételek 
növelése. Természetesen a gazdasági program a képviselő-testület konkrét döntései alapján 
valósulhat meg, mert a konkrét döntés előkészítésének keretében adódik lehetőség az előző 
időszak tapasztalatainak értékelésére, illetve rangsorolhatók a soron következő feladatok. 

  

Hernádcéce, 2011. június 

                                                                                                                      Csató István 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT
 
 
 
 

Szám:   ………/2011.(VI. ….) KT. számú határozat 
Tárgy:  Gazdasági Program meghatározása a 2010 – 2014 évekre 
 
 
A Hernádcéce községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta az Önkormányzat 2010 – 2014 évekre szóló gazdasági programját és azt  a jelen 
határozat 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31.  
Felelős:   polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORLÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 
 3886. Korlát, Kossuth út 36 szám            ℡ 06-30-5334953 

 

 

Tervezet ! 

 

 

GAZDASÁGI   PROGRAM 

2010-2014 

  

Korlát község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős mértékben 
befolyásolja a települési önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása, valamint a 2010. 
október 3. napján megtartott önkormányzati választások eredményeként létrejött képviselő-
testület cselekvőképessége. Az előző önkormányzati ciklus tapasztalatait figyelembe véve 
meg kell határozni azokat a feladatokat, amelyeket a település üzemeltetése, fejlesztése 
területein és nem utolsó sorban az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében 
a jelenlegi ismeretek szerint vállalni lehet, illetve meg lehet valósítani.   

Tudomásul kell venni azt, hogy az előző ciklusban megvalósított beruházások, felújítások 
hosszú időre kimerítették az önkormányzat rendelkezésére álló forrásokat. A működés és a 
fejlesztés kereteit tehát úgy kell meghatározni, hogy abban tükröződjön a konkrét 
részterületek tekintetében is az önkormányzat jelenlegi és várható pénzügyi helyzete, 
gazdasági lehetősége. 

     



  

 Működési célok 

  

A település fejlődésének alapja az önkormányzat pénzügyi és gazdasági megerősödése. Ebből 
kiindulva mindkét feltételt egyszerre kell szolgálnia az önkormányzat gazdasági 
programjának.  

A program eszközrendszerét úgy kell megválasztani és működtetni, hogy rövid távon nem 
várható az önkormányzati gazdálkodást alapvetően meghatározó tényezők önkormányzati 
szempontból kedvező megváltozása. Alapvetően az állami finanszírozás mértékének 
alakulásától függ az alapellátási feladatok végrehajtásával és a település-fejlesztéssel 
kapcsolatosan vállalható konkrét célkitűzések meghatározása. 

A 2010 – 2014 évekre szóló gazdasági programban  

−    a környezeti szempontokat is figyelembe véve az idegenforgalom lehetőségeinek 
hasznosítása, 

-   a közfoglalkoztatás eredményeként a település-tisztaság fokozása, a település szépítése, a 
közterületek és parkok gondozása, 

-    a természeti és az épített környezet megőrzése és megújítása,  

-   a közszolgáltatások helyben való elérése lehetőségeinek bővítése,  

-   valamint a közbiztonság javítása 

területén lehetséges reálisan megvalósítható célokat meghatározni, de nem hagyható 
figyelmen kívül az aktív korú lakosság helyben történő foglalkoztatása, munkahelyek 
létesítése lehetőségei vizsgálatának napirenden tartása sem.  

A gazdasági program eszközeként az önkormányzat és helyi vállalkozók, a településen 
működő különböző szervekkel és szervezetekkel való együttműködés fokozása, a helyi 
közfeladatok ellátásában közreműködésük, szerepük erősítése vehető figyelembe.  

  

Fejlesztési célok 

A 2010 – 2014 évekre szóló gazdasági programban a település fejlődését szembetűnő módon 
legfeljebb a megelőző időszakban benyújtott és az önkormányzatra nézve kedvezően elbírált  
támogatási kérelmek pályázati céljainak megvalósításával segíthetik elő.  
 
Mivel az állami finanszírozás mértékének alakulásától függ az alapellátási feladatok 
végrehajtásával és a település-fejlesztéssel kapcsolatosan vállalható konkrét célkitűzések 
meghatározása, minden konkrét esetben foglalkozni szükséges az alternatív lehetőségek 
vizsgálatával. 

     



  

Közoktatás 

Az alapellátási feladatok között nevesített óvodai nevelés és általános iskolai oktatás 
elsősorban a 2006. évtől működő Vizsoly székhelyű közoktatási társulás keretei között 
folytatódhat, de tiszteletben kell tartani a szülők szabad intézmény választási jogát is.  

  

 

Egészségügyi alapellátás 

A Vizsoly községben a körzeti feladatok ellátására 2010 évben átadott és korszerűen 
felszerelt orvosi rendelő működtetése hosszabb távon biztosítja az egészségügyi 
alapellátás feltételét. 

 

Szociális alapellátás 

A szociális alapellátási feladatok ellátásáról, hasznosítva a társulásos formában történő 
ellátás előnyeit, az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás keretében 
gondoskodik az önkormányzat a 2014. évig terjedő időszakban is. 

 

Közbiztonság 

A rendelkezésre álló önkormányzati eszközökkel hozzá kell járulni a településen 
tevékenykedő rendvédelmi és bűnmegelőzési szervek működésének hatékonyabbá 
tételéhez, biztosítva ennek keretében a térfigyelő rendszer rendeltetésszerű 
működtetését.  

  

Közművek, közszolgáltatások 

Az ivóvíz minőségének javítása projekt megvalósítását pályázati támogatással kell 
elérni az ezzel a céllal megalakult önkormányzati társulás keretében. 

A közszolgáltatások között a kommunális hulladék gyűjtése keretében a 
közszolgáltató bevonásával szükséges megvizsgálni a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetésének lehetőségét.  

  

Kultúra, közművelődés 

Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező alapfeladatai körébe tartozó 
közművelődési tevékenység szervezése, bonyolítása, a közösségi közművelődési 

     



tevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosítása az eseti igények, illetve 
lehetőségek figyelembe vételével történhet. 

 

 Településközpont 

A falumegújítási és –fejlesztési pályázati támogatások felhasználásának 
eredményeként a településközpont kialakítottnak fogadható el. 

  

Ingatlanvagyon 

A meglévő önkormányzati bérlakások állagának megőrzését célzó feladatok 
megoldása önkormányzati forrás hiánya miatt a mindenkori bérlők bevonásával 
lehetséges.  

  

  

A gazdasági program megvalósításához fontos a pályázati lehetőségek kihasználása, de a  
gazdaság fejlesztéséhez szükséges forrás bővítését eredményezheti a felhalmozási bevételek 
növelése. Természetesen a gazdasági program a képviselő-testület konkrét döntései alapján 
valósulhat meg, mert a konkrét döntés előkészítésének keretében adódik lehetőség az előző 
időszak tapasztalatainak értékelésére, illetve rangsorolhatók a soron következő feladatok. 

  

Korlát, 2011. június 

                                                                                                                      Kovács Miklósné 
polgármester  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT
 
 
 
 

Szám:   ………/2011.(VI. ….) KT. számú határozat 
Tárgy:  Gazdasági Program meghatározása a 2010 – 2014 évekre 
 
 
A Korlát községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta az Önkormányzat 2010 – 2014 évekre szóló gazdasági programját és azt  a jelen 
határozat 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31.  
Felelős:   polgármester  
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