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I. BEVEZETÉS  

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése a 
következőt írja elő:  
Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.  
  

A fenti kötelezettségnek eleget téve kerül a képviselő-testület elé a megbízatásának idejére 
– a 2010-2014. közötti ciklusra – vonatkozó Gazdasági Program (közismertebb nevén 
Ciklusprogram). A dokumentum tagolása megfelel az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben meghatározott legfontosabb önkormányzati feladatköröknek.  
 
Az elkészült dokumentum alapját az alakuló ülésen a képviselő-testület által jóváhagyott  
polgármesteri program képezi. 

II. STRATÉGIA, PRIORITÁSOK  

Mindenekelőtt meg kell fogalmazni legfontosabb céljainkat, és fel kell állítani az ezeknek 
megfelelő sorrendiséget. Ehhez természetesen figyelembe kell venni a jogszabályi, hatósági 
előírásokat, a lakosság véleményét, hiányosságainkat és nem utolsó sorban a lehetőségeinket: 
anyagi, szellemi és erkölcsi forrásainkat. Ezek figyelembe vételével a 2010-2014. közötti 
ciklusra főbb céljaink a következők:  

1. Környezetvédelmi programjaink, beruházásaink:  
o közterületek tisztaságának és rendezettségének további javítása 
o szelektív hulladékgyűjtés igénybevételének fokozása  
o szennyvízközmű-beruházás befejezése pályázati forrás segítségével úgy, hogy 

lehetőleg a lakosság számára ez többletköltséget ne jelentsen 
o Vasút, Jókai utca, Rákóczi-Bercsényi utca kertek végi terület, Petőfi utca vége, 

Zrínyi utcákban lévő árkok kialakítása, felújítása elsősorban pályázati források 
segítségével; 

o A község csapadékvíz elvezetésének javítása, tisztántartása a lakossággal 
közösen 

2. „Települési” népjólét, jó közérzet megvalósulásának elősegítése, egészségvédelmi, 
megelőzési programok kiszélesítése érdekében:  

o egészségügyi szűrővizsgálatok szervezésében való további közreműködés,  
o a rászorultakról való fokozott szociális gondoskodás;  
o a gyermekek szociális körülményeinek erőteljes kontrollja, javítása  
o a fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása,  
o a sportlehetőségek (korosztálytól függetlenül tömegsport is) kiaknázása, 

további fejlesztése;  
o a foglalkoztatás elősegítése, illetve lehetőségeinek szélesebb körű feltárása;  

3. A település vonzerejének növelése, érdekében:  
o közterületek, az utcakép folyamatos szépítése, karbantartása fejlesztése 
o közterületek parkosítása, virágosítása, fák ültetése 
o falumúzeum lehetőség szerinti kialakítása 

4. Önkormányzat és intézményeinek költséghatékony, gazdaságos fenntartása:  
o az önkormányzati támogatásokat át kell gondolni a kiemelt céloknak, 

prioritásoknak és a költségvetés lehetőségeinek figyelembe vétele mellett;  



o az ésszerűség, a közteherviselés és széleskörű közmegegyezés mentén 
szükséges növelni a saját bevételeket; 

o adóterhek (pl. kommunális, iparűzési adó) csökkentése 
o működési költségek tekintetében az ésszerű takarékossági programot tovább 

kell folytatni úgy, hogy az ne veszélyeztesse a közszolgáltatások minőségét. 
5. Társadalmi szervezetek támogatása 

A fenti célok megvalósítása párhuzamosan kell, hogy történjen és elengedhetetlen ahhoz, 
hogy településünk megfeleljen a kor kihívásainak. Annak eldöntése, hogy az egyes célok 
elérése érdekében a megoldásra váró feladatok sorrendisége milyen lesz, az függ majd a 
pillanatnyi kondícióinktól, lehetőségeinktől. Ez a célrendszer azonban vezérfonalként kell, 
hogy szolgáljon számunkra.  

III. M ŰKÖDÉSI TERÜLETEK 

1.Egészségügyi és szociális ellátások  
 
Az egészségügyi ellátás terén feladat:  

• a különböző szűrőprogramok folyamatos fenntartása, lakossági részvétel erősítése 
• háziorvos-védőnő-gyógyszertár hármas további minőségi feladatellátása 

Szociális ellátási feladatok:  

• családsegítő- és gyermekvédelmi szolgálat működésének további biztosítása a község 
rászoruló lakosainak,  

• házi segítségnyújtás működésének folyamatos fenntartása, 
• szociális étkeztetés folyamatos biztosítása, 
• a rászorultakról való fokozottabb gondoskodás. 

2. A nevelés-oktatás területe  

Fontos feladat a mindenkori jogszabályi előírásoknak való állandó megfelelés. A település 
lakóinak megelégedését szolgálva biztosítani az alapfokú oktatás-nevelés feladatait. Az 
alapfokú oktatás nevelés feladatait a jövőben is a meglévő intézményhálózat segítségével 
kívánja biztosítani az önkormányzat. A gyermekek szállításának iskolabusszal történő 
megoldásának további biztosítása. 

3. Körjegyzőség  

Legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körű magas szintű, korrekt, udvarias 
kiszolgálása. Ennek érdekében a feltételeket is javítani kell, a teendőink:  

• a hivatali munkatársak terv szerinti továbbképzése: 
• a  körjegyzőség hatékony és takarékos működtetése  a minőségbiztosítás jegyében. 

4. Művelődés és kultúra, sport  
 
A művelődés és kultúra terén feladataink:  



• a Művelődési Ház eredeti funkciójának fokozottabb kihasználása (könyvtár) 
• IKSZ pályázat keretein belül az épület funkciójának kibővítése. Szolgáltatások 

indítása: E-Magyarország pont, felnőttoktatás szervezés, gyermekmegőrzés, idősek 
klubja, kézműves foglalkozások, kiállítások, színház 

A sportfeladataink:  

• Sportegyesület működésének biztosítása 
• Iskolánál nagyobb játszóudvar, füves pálya kialakítása. 

5. Környezetvédelem  

Az EU csatlakozás viszonylatában ezen a területen a legfontosabb megoldásra váró feladatok:  

• a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének lehetőség szerinti befejezése, helyreállítási 
munkálatok (pl. út, járda helyreállítása) elvégzése   

• a környezetvédelmi nevelés-oktatás hangsúlyosabbá tétele mindegyik érintett 
intézményben, valamint a lakosság körében 

• A település belvízelvezetési problémáinak megoldása 
• Az úgynevezett meliorációs árkok funkciójának visszaállítása, megőrzése  

6. Településüzemeltetés  
 
E téren feladataink:  

• A település belterületi útjainak folyamatos karbantartása, felújítása  
• Külterületi utak állapotának rendbe tétele. Külterületi földutakhoz kapcsolódóan 

törekedni kell, hogy a faluhoz legközelebbi részeken egy ún. földút-körgyűrűt 
biztosítsunk, úgy, hogy a mezőgazdasági munkagépek a telephelyükről a lehető 
legrövidebb úton a belterületi utakat elhagyhassák. 

7. Kommunikáció  
 
A kommunikáció feltételeinek biztosítása jelenkori fejlődésünk egyik záloga, feladataink:  

• lakosok folyamatos tájékoztatása az önkormányzat munkájáról helyi újságban és a 
honlapon keresztül, 

• szélessávú internet hozzáférési lehetőség javítás  

8. Ifjúság  
 
Az ifjúsággal való törődés – mondhatni – fejlődésünk másik záloga, teendőink e téren:  

• a fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása,  
• cserkészet lehetőség szerinti megszervezése 

9. Idegenforgalom  

E területen egyre nagyobb lehetőségek kínálkoznak a kistelepülések számára. A lehetséges 
feladataink:  



• a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása  

Rendezvényeink pótolhatatlan szerepet játszanak a helyi kohézió megerősítésében, 
identitástudatunk elmélyítésében. Ezek megszervezésében, támogatásában jelentősen kiveszik 
részüket a magánszemélyek, vállalkozások, és önkormányzatunk is. Az alábbiakban 
felsoroljuk a település egészét érintő, immár hagyományos rendezvényeinket:  

• Búcsú: április hó  
• Sportért kultúráért a Gerence völgyében rendezvény: június utolsó szombatja 
• Családi nap: augusztus hó 
• Idősek napja: szeptember utolsó vasárnapja 

10. Vagyongazdálkodás  
 
Az önkormányzat vagyonának alakulását érintik az alábbiak:  

• A beszerzések koncentrálása a takarékosság jegyében,  
• Esetleges szabad pénzeszközök lekötése 

IV. A FEJLESZTÉSEK FORRÁSAI  

Az 2006-2010. közötti önkormányzati ciklusban megvalósult beruházások, fejlesztések 
elsősorban pályázati támogatások igénybevételével valósultak meg. A következő gazdasági 
ciklusban tervezett beruházások, fejlesztések megvalósítása nagy mértékben függ a 
költségvetési források mértékétől valamint a pályázati lehetőségektől. Pályázati lehetőségek 
függvényében buszöböl kialakítása, a Művelődési Ház külső felújítása szerepel a tervben, 
ravatalozó felújítása, bővítés, mint építési beruházás. TIOP pályázat 2011-ben történő 
realizálása (digitális interaktív táblák, projektorok és laptopok beszerzése).  

• Ravatalozó felújítás, lehetőség szerinti bővítés 2011. évben 
• Művelődési Ház felújítása pályázati támogatásból, szükség esetén önerővel 

kiegészítve 2012. évben 
• Hivatal ablakcseréjének, padlásszigetelésének megvalósítása (2012.) 
• Park kialakítása a játszótér alatti telken 
• Konyha felújítása (vizesblokk, étkezőtér, főzőtér, raktárak) 

A pályázatokhoz biztosítandó önerőt az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosítja.  

Vaszar, 2011. február 25. 

 

 

 Varga Péter  
 polgármester 


