Maglóca Község Önkormányzatának 2011-2014 évekre vonatkozó
GAZDASÁGI PROGRAMJA
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a
választási ciklusra vonatkozó gazdasági programját a következők szerint határozza meg:
Bevezető
Az Ötv. előírása értelmében a gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül fogadja el.
E program keret jellegű, az elérendő célokat és a végrehajtásukhoz rendelhető eszközöket
veszi számba. A program egy irányvonal, amely a gazdasági, közigazgatási, ágazati
jogszabályi változásoknak megfelelően bővülhet, alakulhat. A program fő gerincét az Ötv.ben meghatározott kötelező önkormányzati feladatok alkotják, kiegészítve az önként vállalt
feladatokkal. A programnak nem célja az elkövetkező négy év valamennyi feladatának tételes
felsorolása. Nem biztos, hogy a programban szereplő feladatok teljes mértékben
megvalósításra kerülnek, mint ahogy az sem, hogy nem valósul meg olyan feladat, amely nem
szerepel a programban. Az elvégzendő feladatok megvalósítását a jogszabályi környezet, a
pénzügyi lehetőségek, illetve a település lakóinak akarata nagyban befolyásolhatja.
A program három fő részből áll:
- helyzetértékelés,
- program – a célok meghatározása,
- eszközrendszer – a célok elérése érdekében.
I. Helyzetértékelés
Önkormányzat vagyoni helyzete:
Az önkormányzat vagyoni helyzetéről, a vagyon értékéről, összetételéről pontos információ
áll rendelkezésre a vagyonkataszternek köszönhetően. Az önkormányzat vagyonrendelete
szabályozza a vagyon hasznosításának módját, a döntések meghozatala ennek megfelelően
történik.
Az ingatlanvagyon tekintetében elmondható, hogy az alapfeladatok ellátását szolgáló
ingatlan, mely hivatalként, kultúrházként, orvosi rendelőként, könyvtárként is funkcionál,
felújításra szorul. Az épület akadálymentesítése is szükséges.
Önkormányzat költségvetési pozíciói:
Az önkormányzat évek óta folyamatosan romló költségvetési pozíciók mellett gazdálkodik. A
költségvetésben egyre nagyobb szerepe van a saját bevételeknek (helyi adók) és a pályázati
pénzeknek. Az állami támogatás egyre kevesebb. A folyószámlahitel rendelkezésre állása
mellett szerencsére egyéb hitelfelvételre nincs szükség. A falugondnoki busz beszerzése hitel
felvételével történt, de ezt az önkormányzat már visszafizette.
A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva van. Továbbra is kiemelt figyelmet
kell fordítani a takarékos gazdálkodásra.
Önkormányzati feladatok ellátása:
A feladatellátás jogi szabályozását és fő tartalmi irányait az önkormányzati rendeletek
tartalmazzák. Az infrastruktúra terén látványos előrelépés történt az önálló önkormányzat
megalakulása óta. Kiépült a gáz és a telefonhálózat. A szennyvízhálózat sajnos még nem épült
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ki. Korszerűsítésre került a közvilágítási rendszer. Az önkormányzati utak felújításai 20042005-2006-ban folyamatosan történtek.
II. Program, fejlesztési elképzelések
Településfejlesztés- és rendezés:
Fontos területrendezési feladat a településrendezési terv felülvizsgálata és a szükséges
módosítások elfogadása.
Szükség lenne a községben építési telkek kialakítására.
Fontos feladat az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan (hivatal-kultúrház-könyvtárrendelő) felújítása, akadálymentesítése, a tűzoltószertár garázzsá alakítása. Az önkormányzat
pályázatot nyújtott be ezen felújítás megvalósítására.
Környezet- és természetvédelem:
A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt keretében a településen
szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására kerül sor. Fontos feladat a Projekt keretében a
hulladékgazdálkodás továbbfejlesztése.
A szolgáltatóval együttműködve át kell térnünk a szelektív hulladékgyűjtésre, és az elszállított
hulladékmennyiség utáni díjfizetésre.
Fontos feladat a parkok és közterületek folyamatos rendben tartása, szépítése. Folyamatos
figyelmet kell fordítani a parlagfű mentesítésre, a közterületi fák vágására, pótlására.
Ivóvízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés:
A szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése nagyon fontos feladat, törekedni kell a kiépítésére.
Meg kell valósítani a csapadékvíz elvezetést, az árkok és átereszek tisztításával, felújításával.
A belterületi vízrendezésre vonatkozóan először az erre vonatkozó terveket kell elkészíttetni.
Közlekedés, helyi közutak, járdák fenntartása:
A helyi közutak felújítását, amennyiben pályázati támogatás igényelhető, folytatni szükséges.
A korábbiaknál több figyelmet kell fordítani a járdák felújítására.
Meg kell valósítani a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedése érdekében a hivatal
akadálymentesítését.
Továbbra is gondot kell fordítani a közutak, buszvárók tisztántartására és a hóeltakarításra.
Köztemető fenntartás:
Fontos feladat a temetőben a ravatalozó felújítása, melyre vonatkozóan terveket kell
készíttetni.
Helyi egyesületek, civil szervezetek:
A településen egyesületek, civil szervezetek nem működnek. Amennyiben azonban igény
mutatkozik ilyen szerveződések létrejöttére, úgy az önkormányzat támogatja a
kezdeményezéseket.
Közoktatás:
A településen nem működik iskola, óvoda. A legfőbb cél az, hogy a településen élő
gyermekek szállítása a közoktatási intézményekbe megoldott legyen, ebben a falugondnoki
szolgálatnak a továbbiakban is részt kell vennie.
Közművelődés:
A község évente egy falunapot rendez, idősek napjával egybekötve. A lehetőségekhez mérten
törekedni kell további különböző programok, kulturális rendezvények szervezésére.
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Szociális ellátás:
A falugondnoki szolgálat működtetése nagyon nagy segítség a település lakossága számára.
Továbbra is szükséges a szolgálat fenntartása. Egyéb szociális szolgáltatások biztosítása
társulási formában működik. Ezt a magasabb állami finanszírozás érdekében továbbra is fenn
kell tartani.
Munkahelyteremtés:
Fontos feladat közmunkások foglalkoztatása. Egyéb munkahelyteremtő intézkedéseket az
önkormányzat nem tervez.
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.
Eszközrendszer
A kitűzött célok eléréséhez forrásokra van szükség. Mind a működés, mind a fejlesztés terén
előrelépést fogalmaz meg a program. A minőségi megújuláshoz szükséges pénz és külső
támogatás csak stabil költségvetés mellett biztosítható. Továbbra is keresni kell azokat a
lehetőségeket, amelyek a bevétel növelését, illetve minőségromlás nélküli kiadáscsökkenést
eredményeznek. Egyre nagyobb jelentősége van a pályázati forrásoknak. Törekedni kell arra,
hogy minél több pályázatot nyújtson be az önkormányzat a különböző feladatok
megvalósítására.
Együtt kell működni szomszédos településekkel, civil szervezetekkel egyes feladatok
hatékonyabb megvalósítása érdekében.
Záradék
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Programot 7/2011.
(IV.19.) számú határozatával elfogadta.
Maglóca, 2011. április 19.
Blága Tibor
polgármester

