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Bevezetés 
 

 
A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés 
alapján került sor. 
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 
a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint 
működjön, fejlődjön. 

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 
- a Képviselő-testület, polgármester elképzelései,  
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei (civil szervezetek) 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 célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az 
egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként 
meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen 
gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához biztosítani 
kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a 
vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források 
(állami támogatások), hanem szükség van 
- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, 
illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 

Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben 
megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe 
bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó 
Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az Önkormányzatoknak 
kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez 
kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került 
előtérbe. Mindenképpen fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan 
célkitűzést, feladatot, mi szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket 
több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy jelenleg az Önkormányzatnak súlyos  
likviditási gondjai vannak, pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű 
fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati 
forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, 
valamint részben a pályázati önerők biztosítására elegendők. Ugyanakkor az 
előfinanszírozásnál már a legutóbbi pályázatunknál is ( művelődési ház tetőfelújítása) 
hitelt kellett felvennünk.  
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Kunbaracs Község 
gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 

 
1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 
 
A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány 
 
- bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait 
- kialakította a járásokat 
- változtatta a jegyzői feladatkört 
- a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki 
- törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló 
hivatalait megszűntette 
- az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette 
- átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében- elvette a személyi 
jövedelemadó helyben maradó részét,- elvonja gépjárműadó 60 %-át 
 
A 2013-20-ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának 
prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és 
középvállalkozások támogatását jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e 
célokra költeni a kormány. 
Támogatást élveznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések 
is. 
 
 

Kunbaracs Község  
gazdasági helyzete és a várható változások 

 
2.1. A vagyoni helyzet 
 
Az Önkormányzat vagyona (nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) a 2013. 
évi zárómérleg szerint 192.445 e Ft. A 2014. évi zárómérleg szerint 204.199 e 
Ft.(műv.ház tetőcsere,ingatlaneladások, gréder) 
 Az Önkormányzat ingatlanvagyona forgalomképtelen – ezen belül nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű – vagyonból, korlátozottan forgalomképes vagyonból 
és üzleti (korábban: forgalomképes) vagyonból áll.  
 
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek, utak, 
emlékpark, buszvárók,…stb. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó 
főbb vagyonelemek jelenleg: Önkormányzati Hivatal, Művelődési Ház,  Egészségház, 
Bagó erdő, erdő….stb. Az üzleti vagyon körébe tartoznak  a belterületi beépítetlen 
területek,   építési telkek stb. 
 
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a 
forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.  
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2.2. A pénzügyi helyzet  
 
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az állami normatíva, 
illetve a helyi adók, és a helyiségek bérbeadásából származó helyi bevételek nagyon 
szűkösen elegendőek a mindennapi működésre. 
 
 
2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 
 
 
A költségvetési kiadások közül a következő években is várható, hogy a személyi 
juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli: 
- a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés….stb.) 
- az emelkedő járulékok 
 
a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát 
- növeli az infláció ( az elmúlt években minimális volt )  
- csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás 

 
 
 
 
           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 . Ennek lépéseit a következő években meg kell tenni, ha szükséges a helyi 
adó rendeleteket felül kell vizsgálni.  
A Képviselő-testület  ismeri 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. 
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás 
bevonásával valósítsa meg.  
Ha a hitel felvétele elkerülhetetlen, kerülni kell, hogy azt működésre vegye igénybe! 
Hitel felvételét azok a beruházások indokolhatják, amelyből az önkormányzatnak 
tényleges, a hitel és a kamat, valamint egyéb költségek összegét meghaladó bevétele, 
illetve vagyongyarapodása lehet. ( Az önkormányzat hitelképességének a 
vizsgálatának eredménye mindezt befolyásolhatja ) . 
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2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: 
 
 Önkormányzati vagyonnál a következő fejlesztés van folyamatban: 
 
- homokhátsági egészségkert kialakítása a start közmunkaprogram keretében  
 
2.6. Hiteltörlesztés 
 
Jelenleg nincs hitele az önkormányzatnak. 
 
 
 
 

A gazdasági program 
 

 
3.1. Fejlesztési elképzelések 
 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019. évekre a 
következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.  

 
A./ Infrastruktúra 
 

• Utak, járdák korszerűsítése ( községi úthálózat fejlesztése) 
• külterületi utak rendbetétele 
• buszmegállók, buszforduló korszerűsítése 
• Helyi Termék előállító és feldolgozó Manufaktúra 
• homokhátsági egészségkert 
• homokhátsági erdei pihenőpark tanösvénnyel 
• háziorvosi rendelő korszerűsítése 
• közintézmények energiahatékonyságának növelése 
• szociális étkeztetési konyha kialakítása 
• ravatalozó felújítása, urnafal létesítése 

 
 
 

B./ Környezetvédelem 
 

• parlagfűirtás, általános gyommentesítés 
• Kunbaracs tisztaságáért program ( szemétszedés ) 
• Közterületeink virágosítása 

 
 
 
C./ Oktatás, művelődés 
 

• Tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása ( Bursa )  
• Szüreti felvonulás, Majális hagyományának ápolása 
• Ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon való résztvevők számának növelése  
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D./ Szociális és egészségügyi ellátás 
 

• Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás, ill. vállalkozási 
szerződés alapján )  

• Szociálisan rászorult személyek támogatása (idős, magányos, beteg emberek 
támogatása ) 

• Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése 
 
 
E./ Közbiztonság 
 

• Jó együttműködés fenntartása rendőrséggel és a polgárőrséggel 
• Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése 

 
 
 

F./ Civil szervezetek 
 

• Kunbaracsi Kulturális Egyesülettel a jó kapcsolat megőrzése 
• Kunbaracs Községért Alapítvánnyal, Kunbaracsi Polgárőr Egyesülettel való jó 

kapcsolat megtartása  
• Közös rendezvények szervezése, könyvtári szolgáltatások megyei könyvtár 

segítségével történő népszerűsítése  
• Lakosok aktív közreműködésének kérése rendezvények lebonyolításánál 

 
 
2. Munkahelyteremtés 
 

• Új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése, régiek pozícionálása 
 
3. Településfejlesztési politika 
 

• a folyamatban lévő településrendezési terv befejezése (2016. december 31.) 
 

 
4. Pénzügyi és adópolitika 
 

• Dologi kiadások csökkentése, a meglévő technikai eszközök állagmegóvása a jó gazda 
gondosságával 

• Adónemek felülvizsgálata, új adónemek bevezetése 
• Folyamatos pályázati lehetőségek kihasználása 
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5. Közszolgáltatás 
 

• Ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása községünkben 
• Átlátható és ellenőrizhető közös hivatal 
• Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása, illetve képviselő-testületi ülésre 

előterjesztések elektronikus kiküldése  
 
 
 

 
 

 


