MELLÉKLET

KUN BARACSI HÍRM OND Ó

2011. X. évfolyam, Október

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete 2011 szeptember 28–i ülésén elfogadta az önkormányzat elkövetkezendı négy évre szóló gazdasági programját
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi többször módosított LXV. Tv. 91. szakasz (1) bekezdése szerint
az önkormányzat megalkotja a gazdasági programját.
A gazdasági program célja azoknak az elveknek és irányoknak a meghatározása, amelyek mentén az elkövetkezendı négy esztendıben kialakítjuk fejlesztési elképzeléseinket, a munkahelyteremtés feltételeinek
elısegítését, településfejlesztési politikánk és adópolitikánk célkitőzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldási javaslatainkat.
Kunbaracs Község Önkormányzatának 2010-2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait befolyásoló,
meghatározó tényezık a következıkben foglalható össze:
A 2010-2014. évi önkormányzati forrásszabályozásban elıreláthatólag továbbra is a normatív állami
hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások, gépjármő adó, iparőzési adó jelentik a meghatározó
részt.
Az önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények szakmailag elfogadható színvonalú mőködését
továbbra is a már létrehozott társulási keretek között biztosítjuk.
Saját bevételek területén tovább szőkül a mozgásterünk, de az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz,
az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselı képességéhez igazodóan kell megállapítani.
Törekedni kell arra, hogy a településrendezési terv elkészítésével az építési telkek, vállalkozási területek kialakítása megvalósuljon, amely alapját képezheti a normatív hozzájárulások és az adóbevételek által le nem fedhetı önkormányzati kiadási szükségleteknek.
I.
Az Önkormányzat a jövıben kiemelt hangsúlyt fektet a szociális felelısség gondolatára, amelynek lényege
az egyéni szabadság tisztelete és az esélyegyenlıség elımozdítása. Az Önkormányzat olyan gazdaságpolitikát kíván folytatni, mely új munkahelyeket teremt, amely törekszik a minél teljesebb foglalkoztatás megvalósítására. Vállalkozásbarát, a munkát támogató és a teljesítményt elismerı adó- és járulékrendszert
kívánunk mőködtetni.
Olyan Kunbaracsot szeretnénk, ahol az anyagi és szellemi javakért, a társadalmi szerepekért folytatott
versenyben a rátermettség és a tehetség dönt. Ezért olyan szociálpolitikára van szükség, amely szolidáris a
nehézséggel küszködıkkel, de ösztönzıleg hat a munkaerı-piaci szerepvállalásra, és elhárítja az akadályokat azok elıl, akik önerıbıl képesek az elırejutásra.
II. Az Önkormányzat a közjó szolgálatában
Az önkormányzatnak a kunbaracsi polgárok mindennapi életében magától értetıdıvé kell tennie a demokráciát, eszközt kell adjon a polgároknak ahhoz, hogy a sorsukat, mindennapjaikat közvetlenül érintı feladatok megoldásában, a feladatok rangsorolásában tevılegesen részt vegyenek.
A Kunbaracsi Önkormányzat legfontosabb célja a közjó és a szolgálata, ezért a közérdeknek, minden
kunbaracsi polgár közös ügyeinek és érdekeinek a képviseletére kell törekednie. A közérdek a polgárok
egyéni érdekeinek összehangolásából fakad. Meggyızıdésünk szerint az egyén nem lehet sikeres a közösség sikere nélkül, ezért az egyéni érdek sosem lehet fontosabb a közösség céljainál.
A költségvetések tervezésekor olyan célokat kell meghatároznunk, amelyekkel növelni tudjuk Kunbaracs
népességmegtartó erejét és jobbá tehetjük az itt élı emberek mindennapjait, továbbá fontos feladatunk az
elkövetkezendı négy évben is az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezı feladatok végrehajtása, önkormányzati intézményeink fenntartása, a falu képének formálása, a középületek, a dőlıutak, a közterületek rendszeres karbantartása.
III. Közoktatás
A Lestár Péter Közoktatási Intézmény Kunbaracsi Tagintézménye az önkormányzat finanszírozási gondjai,
valamint a csökkenı gyermek és tanulólétszám alakulása miatt racionalizálásra szorult. Az intézményben
megmaradt alsó tagozaton az oktatást továbbra is szeretnénk biztosítani.
IV. Településfejlesztési koncepció, településszerkezeti és szabályozási terv véglegesítése
A településfejlesztési feladatokhoz a szükséges forrást az elkövetkezendı években, a költségvetésben biztosítani kell.
A településrendezési terv a Képviselı-testület által meghatározandó településfejlesztési koncepcióban rög-
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zített településpolitikai célkitőzések, fejlesztési elképzelések alapján készül.
A folyamatban lévı rendezési terv készítése kapcsán az önkormányzat támogatja az ésszerő lakossági kezdeményezéseket. Elıtérbe kell helyezni a település fejlesztési céljait, törekedni kell a költségtakarékosságra.
V. Infrastruktúra
A község lakosságszámának növelése, valamint a fiatalok helyben maradása érdekében az építési telkek
kedvezményes vásárlását továbbra is biztosítani kell.
VI. Utcák, járdák, utak építése, javítása, karbantartása
A megfelelı pályázati lehetıségek igénylésével törekedni kell a község belterületi útjainak szilárd útburkolattal történı ellátására, illetve a meglévık felújítására.
A külterületi földes utak javítását, karbantartását folyamatosan biztosítani kell.
VII. Játszótér, közterületek karbantartása és felújítása
Biztosítani kell a gyermekeknek és fiataloknak, hogy kulturált környezetben, biztonságosan tölthessék
szabadidejüket. Ezért figyelmet kell fordítani a meglévı játszótér játékszerereinek karbantartására, ápolására. Közfoglalkoztatási pályázat keretében biztosítani kell a közterületek és az intézmények tisztántartását, a kisegítı feladatok ellátását.
VIII. Rendezvények
A képviselı-testület fontosnak tartja, hogy minden évben az elmúlt évekhez hasonlóan színvonalas rendezvények álljanak a lakosság rendelkezésére. A testület támogatja a hagyománnyá vált rendezvények megtartását is.
IX. Ésszerő és takarékos gazdálkodás
Az Önkormányzat költségvetése: közpénz, a közösség pénze. A közösség érdekét szem elıtt tartó településvezetésnek gondos gazda módjára kell bánnia a rábízott közvagyonnal. Alapelvnek kell lennie a jövıre nézve, hogy közpénz csak közösségi célok érdekében használható fel.
Szakértelemmel és felelıs gazdálkodással lényegesen hatékonyabbá lehet tenni a közszolgáltatásokat, az
Önkormányzat gyarapodásával az egész faluközösség gazdagabbá válik.
Kunbaracs Önkormányzatának új gazdasági programja tehát az együttmőködés, a közjó szolgálata és az
ésszerőség programja. Egy olyan Kunbaracsot kell építenünk, amely mindannyiunk közös otthona lehet,
ahol mindenki számára nyitott a boldogulás lehetısége, ahol a gyermek nem teher, a nyugdíj nem segély, a
munka nem alamizsna, a tanulás nem kiváltság, az egészség nem üzlet, és ahol végre mi, kunbaracsi emberek vagyunk a legfontosabbak.
Tóth Ferenc
polgármester

2011. évi népszámlálás

A népszámlálás az egyedüli teljes körő
statisztikai adatgyőjtés, amely egy adott
idıpontra vonatkozva – a mostani népszámlálás esetében ez a nap 2011. október 1.- számba veszi az ország valamennyi lakosát és lakását, és átfogó
képet nyújt az ország, a társadalom valós állapotáról, változásairól. A népszámlálás feladata, hogy ezeket az adatokat rendszeres idıközönként (10 évenként) összegyőjtse és - összesített formában - nyilvánosságra hozza, hogy az
információk mindenki számára hasznosíthatók legyenek.

A népszámlálásra 2011. október 1. és
31. között kerül sor.
Az adatszolgáltatás minden kérdésre
kötelezı, kivételt képeznek ez alól az
anyanyelvre, a nemzetiségre, vallásra,
egészségi állapotra, fogyatékosságra
vonatkozó kérdések.
Egy átlagos - 2-3 fıs - családban az öszszeírás mintegy 25-30 percig tart.
Az adatszolgáltatók 3 féle lehetıség
közül választhatnak: interneten keresztül maguk válaszolhatnak a kérdésekre,
esetleg egy papír kérdıívet töltenek ki
maguk, vagy a számlálóbiztos közremőködésével adják meg a válaszokat. Azt
reméljük, hogy az önkitöltési válaszlehetıségek megnyitása még inkább növeli a felvétellel kapcsolatos bizalmat. A
számlálóbiztosok már szeptember végén

minden háztartásba eljuttatják az adatfelvételi csomagot, amely tartalmazza a
lakás- és a személyi kérdıív egy-egy
példányát, egy tájékozató levelet, valamint a lakáskérdıíven szerepelnek az
internetes kitöltéshez szükséges azonosítók. Az internetes kapu október 16-ig
lesz nyitva, és ugyanezen idıpontig lesz
lehetıség a papír kérdıívek önálló kitöltésére is. Október 1-jétıl kezdve a
számlálóbiztosok is felkeresik a háztartásokat, hogy megtudják, kik szeretnék
a kérdıíveket papíron kitölteni vagy a
kérdésekre helyben, a kérdezınek válaszolni. Október 16. után már csak a
számlálóbiztosok segítségével lehet
adatot szolgáltatni.

