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Bevezetés
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az
önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a következőket írja elő:
(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának
javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő
hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig
kiegészíteni vagy módosítani.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a
ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön,
fejlődjön.
A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban
meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a
település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. A programban leírt elképzelések
megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont.
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.
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.

Sopronkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára
(2014-2019), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
fenti előírásai alapján, építve 2010-2014-es gazdasági programra valamint a
Településfejlesztési Koncepcióra, az alábbi ötéves gazdasági programot fogadja el.

I. Alapelvek
a. A településfejlesztés fogalmát legtágabban értelmezve az önkormányzat legfőbb
településfejlesztési feladata a közszolgáltatások minél magasabb színvonalon való
biztosítása illetve megszervezése.
b. A humán közszolgáltatások területén alapvető feladat az oktatási-, nevelési-,
kulturális-, közművelődési-, szociális- és egészségügyi feladatok ellátásának
folyamatos biztosítása.
c. A szociális ellátások terén fontos szempont a pénzben nyújtott ellátások mellett a
természetben nyújtott ellátások alkalmazása, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások biztosítása, valamint a szociális ellátással együtt a közfoglalkoztatási
lehetőségek maximális kihasználása.
d. A beszerzéseknél továbbra is meghatározó alapelv a verseny átláthatósága és
tisztasága.
e. A fejlesztések területén elsősorban a hétköznapi életünket megkönnyítő, a mindennapi
közérzetünket javító beruházásokat kell előnyben részesíteni. Így továbbra is fontos
feladat a község közterületeink további szépítése, fejlesztése (terek, parkok) és a
közlekedési infrastruktúra további fejlesztése (szilárd burkolatú utak, járdák)
f. A tárgyi fejlesztések mellett legalább olyan fontos a közösség fejlesztése, a község
lakói közötti összetartás erősítése, elsősorban a rendezvények, a kulturális programok
és a hagyományápolás eszközeivel.
g. A műveltség, a kultúra, a művészetek és a sport fejlesztése érdekében biztosítani kell a
szükséges forrásokat a rendezvényekhez és kulturális programokhoz, a civil
egyesületek támogatásához.

II. A község gazdasági helyzete
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 1.402 millió forint.
Sopronkövesd község Önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott, a saját bevételek az
utóbbi években folyamatosan nőnek, az állami támogatások – az egy főre jutó adóerőképesség miatti beszámítás miatt – folyamatosan csökkennek. Az Önkormányzat
fejlesztésekre, beruházásokra évről-évre nagyobb összeget tud fordítani, kiegészítve ezt sok
esetben pályázati támogatással. Az Önkormányzat jelentős megtakarításának köszönhetően
képes a pályázati támogatások előfinanszírozására, valamint az önerőt biztosítani tudja.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok az elmúlt időszakban gazdára leltek, a ciklus feladata
építési telkek kialakítása, értékesítése.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal úgy kell gazdálkodni, hogy azok a lehető
legésszerűbben szolgálják az önkormányzati feladatok ellátását.
A
szükséges
közszolgáltatások
(közmű-infrastruktúra,
közúthálózat,
alapvető
közintézmények) számára megfelelő helyszínek álljanak rendelkezésre.
Az ésszerű ingatlangazdálkodás érdekében a forgalomképes önkormányzati tulajdonú
ingatlanok bizonyos része (amelyekre hosszú távon nincs szüksége az önkormányzatnak) a
vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon értékesíthető. Az ingatlaneladásból származó
bevételeket lehetőleg olyan stratégiai ingatlanok megvásárlására kell fordítani, amelyekre
viszont szükség van a jövőben.
Az önkormányzat saját feladatainak ellátásához átmenetileg nem szükséges ingatlanok a
vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon bérbe adhatók. A bérbe adásnál mérlegelni
kell, hogy az önkormányzat érdekeit a határozott vagy a határozatlan idejű szerződés szolgálja
jobban, illetve hogy az ingatlan felújításához szükséges forrásokat milyen konstrukcióban
lehet az önkormányzat szempontjából legkedvezőbb módon biztosítani.
Bizonyos fejlesztésekhez (pl. telekkialakítás, útnyitás, útszélesítés, parkolóhely-kialakítás
stb.) szükség lehet ingatlanok vásárlására. Az ezekhez szükséges fedezetet a költségvetésben
folyamatosan biztosítani kell.
2.2. A pénzügyi helyzet, pénzügyi egyensúly megőrzése
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték:
Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett
igénybe vennie, működési hitel felvételére nem került sor.
A racionális és eredményes önkormányzati gazdálkodásnak, valamint a jelentős saját
bevételnek köszönhetően az Önkormányzatnak adósságállománya nincs. A pályázatok
finanszírozása során az Önkormányzat likviditását meg tudta tartani.
Cél:
a) Úgy fejleszteni a települést, hogy folyamatosan fenntartsuk és megőrizzük az
önkormányzat pénzügyi stabilitását.
b) Hitelt alapvetően csak olyan fejlesztésekhez felvenni, amelyek megvalósításához más
külső forrást is sikerül biztosítani (állami vagy európai uniós pályázati támogatás,
településfejlesztési szerződés stb.).
c) A folyószámlahitelre ne kerüljön sor

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat költségvetése az elmúlt 4 évben 300-500 millió forint között mozgott.
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési
támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati
források bevonására lesz szükség.
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.
A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta
előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel ellátni, 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, (különösen a bérbeadás), 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.

A gazdasági program fő célkitűzéseinek konkrét megfogalmazására az éves
költségvetésekben kerül sor, így az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében
készülő éves költségvetés igazolja a gazdasági programban foglaltak realitását.

III. A GAZDASÁGI PROGRAM
3.1. Fejlesztési elképzelések
Ipar, mezőgazdaság
A település számottevő iparral rendelkezik, a helyben lévő munkahelyek száma közel
kétszerese jelenleg a lakosságszámnak. További bővülés várható a munkahelyek számának
tekintetében.
Az önkormányzatnak továbbra is olyan stratégiákat kell kidolgozni, mely elősegítheti ipari
vállalkozások letelepedését, illetve segíti, a már meglévő vállalkozásokat a fejlesztésben.
A meglévő vállalkozások bővülési lehetőségeinek biztosítása, minél több új vállalkozás ide
vonzása a településfejlesztési célok világos, közérthető megfogalmazása, a vonzó és stabil
jogi- és szabályozási környezet biztosítása, a lehetőségekhez mérten gyors és hatékony

adminisztráció, ügyintézés.
Olyan befektetéseket támogatni, engedélyezni, idevonzani, amelyek munkahelyeket
teremtenek, növelik az adóbevételeket és az egyéb bevételeket, de nem veszélyeztetik az itt
élők egészségét és a természeti környezetet.
A vállalkozások megerősödése új beruházások létrejötte, a foglalkoztatási helyzet javítása, a
szolgáltatások bővítése érdekében, az önkormányzat vállalkozás-barát politikát folytat.
a) A befektetési ajánlatok mérlegelésénél a pillanatnyi érdekek mellett mindig
érvényesíteni kell a hosszú távú szempontokat is.
b) A befektetési ügyekben egyedi döntéseket kell hozni, a döntéseket pedig konkrét
megállapodásban vagy a településrendezési tervben kell rögzíteni.
c) A gazdaságossági szempontokkal együtt a környezetvédelmi és az egyéb emberi-társadalmi szempontokat is mindig mérlegelni és érvényesíteni kell.
Idegenforgalom
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki
kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi
lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
A településen idegenforgalmi látványosság a Kotecsi parkerdő, szobraink, templomunk.
Érdeklődésre tartanak számot rendezvényeink, programjaink, túráink, zarándoklataink,
amelyek már széles érdeklődői kört vonzanak. Megújult közterekkel, parkokkal,
játszóterekkel, pihenőkkel, horgásztóval, sportolási lehetőségekkel várja községünk a
turistákat.

Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve
a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a
továbblépés lehetőségét.
Önkormányzatunk folyamatosan, évről-évre újít fel út- és járdaszakaszokat, több helyütt
parkoló kialakítását is megvalósította. Az új lakónegyedekben új út- és járdaépítés várható,
amelyhez lehetőség szerint pályázati támogatás kíván igénybe venni községünk. Tervezzük a
hiányzó kerékpárútszakasz megépítését, mely az országhatárt köti össze a faluban kiépített
kerékpárúttal.
Az útfelújítások mellett a csapadékvíz elvezetésére is gondot kell fordítani. Községünk
kiépített, zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetéssel nem rendelkezik.

3.2. A településfejlesztési politika célkitűzései
Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület 5 éves ciklusa alatt ne csökkenjen, lehetőség
szerint gyarapodjon. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló
eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A településfejlesztés széles nyilvánossága, átgondoltsága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a
biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek
tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják és hosszú távon a
népességszám emelkedését idézik elő.
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések:
- A település honlapján biztosítani kell a helyet
o a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
o a Vállalkozóknak
o a település intézményeinek,
o a helyi civil szervezeteknek,
o a településen megrendezett programoknak.
-

A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő
közösségeket.
A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
Községünk rendezési terve közel 10 éve készült, módosítására több ízben is sor került. A
módosításokkal egységes szerkezetű szabályozási terv is rendelkezésre áll, honlapunkon
elérhető. Várhatóan 2015-ben a rendezési terv módosítása újra napirendre kerül. Ezt a
lakosság köréből felmerült fejlesztési igények és övezeti előírások iránti módosítás igény
generálja, valamint az új lakóparkok kialakításához szükséges rendeleti háttér megteremtése.

Felkészülés a pályázatokra
A korábbi évek tapasztalatai alapján elengedhetetlen, hogy a településfejlesztés egyik fontos
eszközévé váljon a pályázati tevékenység. Kiemelten fontos szempont, hogy a program
időszakában csak megfelelően előkészített, lehetőség szerint kedvező támogatás intenzitással
rendelkező beruházások megvalósításába szabad belefogni kivéve, ha az adott cél
megvalósítására nincs és nem is várható belátható időn belül pályázati forrás.

A sikeres pályázatok érdekében:
- felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel kísérésére,
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező
személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is),
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket
kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az
adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő.

Településfejlesztési célok
Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település
általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához
kapcsolódnak.

3.4.

Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások a következő öt évben:
A szükséges fejlesztések közül azoknak kell elsőbbséget adni, amelyekhez külső forrást is
sikerül bevonni (állami és európai uniós pályázati támogatások, településfejlesztési
megállapodás, adományok stb.).

1. Egészségház építése
• Önkormányzatunk saját tulajdonú egészségházzal nem rendelkezik, e
hiányosság pótlására törekszünk, elsősorban költségcsökkentési céllal,
valamint az ellátáshoz való hozzáférés fejlesztése, korszerűsítése
érdekében.
2. Járda- és út felújítási program folytatása
• Az állagmegóvás érdekében az útjaink, járdáink állapotát folyamatosan
javítjuk, figyelemmel kísérjük, évente a legrosszabb állapotúakat
felújítjuk vagy javítjuk.
• Kerékpárút építése az országhatárt a község meglévő kerékpárútjával
történő összekötés céljából.
• Legrosszabb állapotú kerékpárutak felújításnak megkezdése, térköves
technológiával.
• Törekszünk a külterületi útjaink minőségének javítására is.
3. Lakóparkok kialakítása
• Szükséges területek megszerzése.
• Új lakónegyedek kialakítása, szabályozási háttér kialakítása.
• A területek teljes körű közművesítése.
4. Óvoda bővítése
• Pályázati forrás bevonásával új épületszárny építése, amelyet a
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6.
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11.

megnövekedett gyermeklétszám indokol.
• Pályázati forrás hiányában önerőből tornaszoba kialakítása
• Az óvodával közös épületben lévő konyhablokk teljes felújítása,
bővítése.
Közlekedés
• A közlekedés biztonsága érdekében a Lövő felőli községhatáron a
forgalom lassítására lámpa telepítése.
• Parkolók kialakítása a 84 főút mentén, intézmények mellett és a
faluközpontban.
Településüzemeltetés színvonalának fejlesztése
• Új kommunális kistraktor hatékony működtetése, felszerelésének
bővítése.
• Gondozatlan és nem megfelelően művelt zártkerti ingatlanok rendezése.
Közvilágítás-fejlesztés
• A település teljes területén a közvilágítási lámpatestek cseréje,
korszerűre, energiatakarékos LED lámpákra.
Általános Iskolával kapcsolatos fejlesztés
• Működtetői feladatok jövőbeni biztosítása, ellátása.
• Tanulói létszám bővítése.
• Intézmény, az ingatlan és felszerelésének további korszerűsítése.
• Étkezésre rendelkezésre álló terek bővítése, fejlesztése.
• Új tantermek kialakítása.
Fásítás, közterület rendezés
• Fásítási program folytatása utcáinkban.
• Liliom utcai lakóparkban játszótér kialakítás, övárok környezetének
parkosítása.
• Védelmi fasor telepítése.
Környezetvédelem
• Illegális hulladéklerakás megakadályozása az önkormányzat
közigazgatási területen, kiemelt figyelemmel a mezőgazdasági utak
melletti árkokra.
• Helyi égetési szabályok megállapítása, környezetkímélő technológiák,
további megújuló energia felhasználása az intézményben.
Hagyományápolás
• Hagyományos ünnepeink színvonalas megrendezése.
• Az összegyűjtött tárgyak méltó környezetének kialakításához új tájház
kialakítása ingatlanvásárlással.
• A meglévő helytörténeti anyag bővítése a lakosság közreműködésével.
• Az emlékművek, szobrok és azok környezetének folyamatos rendben
tartása.

• Helytörténeti kiadványok megjelentetésének támogatása.
• Helyi védelem alatt álló értékek körének bővítése, a meglévők védelme,
felújításukra pályázati alap létrehozása.
• Gyűjtemények látogathatóvá tételének támogatása.
12. Turisztikai szálláshely kialakítása
• Kerékpáros és gyalogos turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások
bővítése
13. Sportlétesítmény fejlesztés
• Sportcsarnok létesítése
• Atlétikai fejlesztések, utánpótlás nevelés
14. Testvérközségi kapcsolatok kialakítása
• Belföldi és külföldi kapcsolatépítés, partnerközségi megállapodás
kialakítása
15. Termálvíz kutatás
• Község közigazgatási területén az esetleges termálvíz keresése

2.3. Az adópolitika célkitűzései
Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel
az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a
településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.
Az Önkormányzat alapfelfogása az, hogy csak annyi helyi adót vessen ki, amennyi a község
működtetéséhez, illetve a lépésről lépésre haladó normális fejlődéshez minimálisan szükséges.
2015. évtől sem vezetett be új adó nemeket, nem élt a jogszabály által lehetővé tett új
adónemek bevezetésének lehetőségével. Nem kívánta tovább növelni a lakosság költségeit az
adóterhek növelésével.
A helyi adókkal kapcsolatos 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.
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás
által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az
adórendelet módosításokról,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
o a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,

o nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.
Az adóbevételek növelése érdekében a hivatal fokozott figyelmet fordít arra, hogy
- az adóbevételek ésszerű, célszerű, takarékos és átlátható felhasználásával növelni kell az
adózási morált,
- folyamatosan nagy figyelmet kell fordítani az adók szabályszerű kivetésére, beszedésére,
behajtására, az adót meg nem fizetők bírságolására, az adókintlévőség csökkentésére,
- ennek érdekében rendszeresen tájékozódni kell az adókintlévőségek nagyságáról, a
beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók
alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,
- a szociálisan nehéz helyzetben lévőket nem az adórendszeren, hanem a szociális
rendszeren keresztül kell segíteni.

2.4. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az
egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
A közművek jelentős része, nem az önkormányzat tulajdonában illetve kezelésében van (pl.
ivóvíz, gáz, elektromos áram), így az önkormányzatnak sok esetben csak közvetett befolyása
van a közszolgáltatások minőségére. A szolgáltatások ára is, a legtöbb esetben a törvényben
szabályozott, tehát az önkormányzat hatáskörén kívül van.
Feladatok, célok:
a) A csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálata, árkok tisztítása, folyamatos
karbantartása.
b) A közvilágítás hiányosságainak pótlása, a hálózat lehetőség szerinti fejlesztése,
korszerűsítése.
c) A környezet védelme, az illegális szemétlerakások csökkentése a szelektív
hulladékudvar megépítése valamint a veszélyeshulladék-gyűjtés rendszeressé tétele
révén, együttműködve a környezetvédelem területén munkálkodó helyi civil
szervezetekkel.
d) A téli hó eltakarítása és síkosság-mentesítés magas színvonalú biztosítása úgy a főbb
gyalogos, mint az autós útvonalakon.
e) Minél alacsonyabb áron, minél magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása illetve
megszervezése a lakosság számára – amennyire a hatósági árak és a hatályos
jogszabályok lehetővé teszik.
f) Minden lehetséges eszközzel képviselni a község lakóinak érdekeit a közszolgáltatók
irányában.

Közigazgatás
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, hangsúlyt kell fektetni az ügyfélbarát
ügyintézésre,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek folyamatos, szükség szerinti javítása
- a közintézmények akadálymentesítése.

Az épített és természeti környezet védelme
A települési környezet állapota
A településkörnyezet egy olyan sajátos rendszer, amely összekapcsolja a természeti-földrajzi
és társadalmi-gazdasági környezetet. Település esetében az eredeti természeti környezetről
„tisztán” nem beszélhetünk, csak a már átalakított (mesterséges) környezetről, hiszen a kis
területre koncentrálódó emberi tevékenység alapvetően módosította az eredeti természeti
folyamatokat, sőt olyanokat hozott létre, amelyek magában a természetben nem jönnek létre.
Az épített környezet a település beépített területeinek lakás- és középület-állományának
összességét jelenti az épületekhez tartozó műtárgyakkal és nyomvonalas létesítményekkel
együtt. A település középületei az elmúlt időszakban felújításra kerültek.
A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
- gondoskodik a védelmet igénylő építészeti, illetve természeti értékek megóvásáról.
különös gondot kell fordítani a kültéri szobrok, szoborcsoportok állagára.
nagy gondot fordít a kialakított parkok megóvására, gondozására.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás a Soproni Vízmű Zrt. szolgáltatón keresztül történik.
Csapadékvíz-elvezető
községünkben.

rendszer

folyamatos

karbantartása

és

fejlesztése

szükséges

Csatornázás
A csatornahálózat a településen 100%-ban kiépített, a csatornahálózat üzemeltetője a Soproni
Vízmű Zrt. 2015. évben kezdi meg Nagylózs község közigazgatási területén az új
szennyvíztisztító telep működését, amely fogadja a községünkből érkező szennyvizet is.

A köztemető fenntartás
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében
az alábbi feladatok vannak:
- Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről.
- A községben egy köztemető található, üzemeltető és tulajdonosa az Önkormányzat.
- Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott
követelményeknek. Ennek érdekében a temető térképek és nyilvántartások aktualizálását
folyamatosan el kell végezni.

A helyi közutak és közterületek fenntartása
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban az úthálózat olyan
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek:
-

Szükséges a belterületi utak és járdák folyamatos karbantartása, felújítása.
Új utak és járdák építése az új lakóparkokban.

A fejlesztések során prioritás élvez a pályázati támogatással megvalósítható felújítás, építés,
de ezen túl valamennyi terület fejlesztésére figyelmet kell fordítani az itt élők igényeinek
figyelembe vételével.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a korábbi években pályázatok segítségével kialakított,
megújított közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a
következő feladatokat határozza meg:
- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és
pótlásáról.
A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat által foglalkoztatott, 2 fő falugondnok
látja el, valamint a parkgondozásra további 1 fő került felvételre, osztott munkaidővel és
feladatokkal.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
Önkormányzat a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft., mint szolgáltató által
-

bevezeti és terjeszti a szelektív hulladékgyűjtést. Gondoskodik arról, hogy a településen
kihelyezésre kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények,
évente 2 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,

-

évente 1 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek,
valamint a tanulók bevonásával,
rendszeresen gondoskodik a köztemetőnél található konténerek ürítéséről, és az üveg
külön gyűjtéséről és ürítéséről,
gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hó
eltakarításáról.
A helyi tűzvédelem

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében
- az önkormányzat hivatala, illetve az önkormányzat intézménye vonatkozásában:
- figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,
- szabályozza a helyi önkormányzati hatáskörbe utalt területeket
Az önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátását a községbe létesíteni tervezett
Katasztrófavédelmi Őrssel együttműködve kívánja a jövőben ellátni.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében
- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre,
- pályázati támogatás esetén térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Elmondható, hogy a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma alacsony, stagnáló
tendenciájú.
Gondoskodás az óvodáról működtetéséről, fenntartásáról,
iskola működtetői feladatok
A program megalkotásának időpontjában csak az óvodai feladatellátás maradt az
önkormányzat működtetésében és fenntartásában. Az általános iskola tekintetében
Önkormányzatunk a működtetői feladatokat látja el.
Az önkormányzat intézménye a Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda, melynek épülete teljesen
felújított, azonban a gyermeklétszám miatt bővítése időszerű és szükséges. Ehhez
Önkormányzatunk pályázati támogatást szeretne igénybe venni.
Az óvodában jelenleg kettő, de 2015 szeptemberétől három csoport működik.
Az intézmény működtetése során továbbra is törekedni kell a működési költségek
csökkentésére, a bevételek maximalizálására, de legalább szinten tartására, a jelenlegi
színvonal megőrzése, emelése mellett.

Az önkormányzat és intézménye által üzemeltetett épületek energiahatékonyságát tovább kell
növelni pályázati források bevonásával. Új beruházások esetében kötelező jelleggel
alkalmazni kell a megújuló energiákat, törekedve arra, hogy az üzemeltetés önfenntartó
legyen. Nyílászárók cseréje és napelem telepítése már megtörtént intézményeinkben.
Az általános iskolai feladatellátás keretében biztosítani kell az épületüzemeltetési,
karbantartási feladatok hatékony ellátását. Önkormányzatunk a működtetői feladatok
biztosítását önként vállalta 2012-ben, amelyet a jövőben is fenn kíván tartani. Iskolával
élőbbé vált ezáltal a kapcsolat és hosszú távon az iskola működésének jövőjét látja
Önkormányzatunk a működtetői szerepkör felvállalásában.

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a háziorvosi, és a
védőnői ellátás útján biztosítja. Biztosítja továbbá a fogorvosi valamint fogorvosi ügyeleti
ellátást.
Kiemelt helyen szerepel a saját tulajdonú egészségház építésének igénye faluközpontunkban,
mert jelenleg magántulajdonban álló bérelt ingatlanban működik az egészségügyi szolgáltatás
településünkön.
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A
szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:
A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások
miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó
rendeletét. Helyi szinten támogatja – vissza nem térítendő, jelentős mértékű pénzbeli
ellátásként - a lakásvásárlást, az újszülöttek érkezését a családban.
Napi egyszeri szociális étkeztetést nyújt az idős, rászoruló embereknek.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő útján, társulási formában működteti a
családgondozás, a házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
Községünkben családi napközi működik, jelenleg az óvoda épületében, 5 fős férőhellyel.
2015 szeptemberétől a családi napközink bővül, új csoportot alakítunk, új telephelyre kerül a
szolgáltatás és 10 fő 20 hónapos és 3,5 év közötti gyermekeket várunk 2 fő gondozónő és 1 fő
technikai személyzet alkalmazása mellett.

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, a
sport támogatása
Az Önkormányzatnak a közművelődési és kulturális tevékenységekkel kapcsolatban, s a
szolgáltatások színvonala emelése érdekében:
Jelentős változás történt az Alkotóház megnyitásával, több fórum, rendezvény is helyet kapott
a volt, funkció nélküli épületünk teljes felújításával. Önkormányzatunk:
-

-

Gondoskodik arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek
(pl. könyvtár, kulturális rendezvények, egyesületek) számára biztosítva legyen a
működésükhöz szükséges közösségi hely,
kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, pályázati
tevékenységükhöz nyújtson segítséget az Önkormányzat.
Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est, felolvasó
est, kiállítások, bemutatók szervezésével).

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében:
- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épület folyamatos karbantartásáról,
rendben tartásáról, működési költségek biztosításáról.

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a
következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás
színvonalának emelése érdekében:
-

Az önkormányzat és az egészségügyi területen dolgozó személyek folyamatosan
együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében.
Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került
személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.

Az önkormányzat a község fejlődésének lehetőségeit a kedvező földrajzi fekvésére és jó
infrastrukturális ellátottságára alapozza.

A lakosság és az önkormányzat kapcsolata
Sopronkövesd lakónépességének megtartása, növelése, a fiatalok helyben történő
letelepedésének, család alapítása, a rászorultak segítése, a jövőben is fontos szempont –
amelyhez az önkormányzat szociális tárgyú rendeletének megalkotásával, a költségvetés
kialakításakor meghatározott keretek között, egyre növekvő mértékű támogatást kíván
nyújtani.

Az összetartozás érzését különböző rendezvények szervezésével, a civil szervezetek
támogatásával, működésük segítésével, a település otthonosabbá tételével igyekszik az
önkormányzat fokozni.

Zárszó
Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a települési infrastruktúra fejlesztésével, a
közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a község lakóinak életminőségét. Ebben
a törekvésében az önkormányzat számít a lakosok, az itt működő vállalkozás, a civil
szervezetek és az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az állami és önkormányzati intézmények
minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető
legnagyobb mértékben összehangolja, közös mederbe terelje, minden itt élő, itt dolgozó vagy
ide látogató ember közös java érdekében.
Sopronkövesd, 2015. március 30.
Fülöp Zoltán
polgármester

