DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORÁNYZATA
2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

Az Mötv. 116. §alapján Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az alábbi Gazdasági Programot készíti a 2015-2020 évi időszakra vonatkozóan.
A Program készítésének célja, hogy a képviselő-testület a választási ciklus
időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint
működjön, fejlődjön, ezért a programban megfogalmazottakat minden
gazdasági, településműködtetési és fejlesztési döntésénél figyelembe veszi.
A lehetőségeket alapvetően a Kormány gazdasági programja határozza meg, az
államreform egyes elemei közvetlenül is érintik az önkormányzatokat.

A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A kormány gazdasági programja kitér az állami, a gazdasági, az egészségügyi és
az oktatási reformra.
A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány:
-általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást,
-bevezeti az egyablakos ügyintézést,
-növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a
kötelező társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését,
-felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat,
-ösztönzi a kistelepülések körjegyzőségekbe való tömörülését,
-kezdeményezi a járási rendszer felállítását.
A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly
helyreállítását célzó intézkedéseket hozott és kíván hozni, valamint szerkezetátalakító reformokat dolgoz ki.
Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő
korszerű közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és
az esélykülönbségek csökkennek.
A program további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve
versenyképes minőségi felsőoktatás valósuljon meg.
KORMÁNY FEJLESZTÉSI IRÁNYAI
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A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar
vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék,
a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek
kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is.
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív
ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás, és az idegenforgalom.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének
megteremtése, a különféle életformában létező csoportok elszigeteltségének
csökkentése, ezért bővíteni kell a közúthálózatot, korszerűsíteni kell a
vasútközlekedést.
A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább
és egészségesebb környezetet.
A költségvetési egyensúly helyreállítását célzó reformok sora jellemzi
kormányváltást követő időszakot. Ez a súlyos költségvetési helyzet minden
önkormányzatot még szigorúbb gazdálkodásra kényszeríti, nagyságrendi
bevételnövelést saját erőből nem lehet elérni.
Ebből következik, hogy a fejlesztések jelentős része kizárólag pályázati
forrásból oldható meg.
DÖRGICSE KÖZSÉG GAZDASÁGI HELYZETE,
VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az
alábbiak jellemezték:
Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához
- külön állami támogatást nem kellett igénybe venni,
- működési hitel felvételére nem került sor,
- a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.
A 2015-2020. évi önkormányzati bevételek nagyságát előreláthatólag továbbra
is a normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások határozzák meg
túlnyomórészt. Ezek összege évről évre csökkent. Az ország jelenlegi gazdasági
helyzetében növekedésük továbbra sem várható. Az önkormányzati adók
emelése, a település népességmegtartó képessége, a munkahelyteremtés és a
lakosság, a vállalkozások gazdasági helyzete miatt nem célszerű. Saját bevételre
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a telkek értékesítéséből és a 20 ha idegenforgalmi fejlesztési terület
hasznosításából számíthatunk.
Az önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények szakailag
megfelelő színvonalú működése továbbra is csak a kistérségi társulás keretein
belüli összefogással, tagintézményként biztosítható. Törekedni kell arra, hogy
finanszírozásukhoz a kistérségi támogatásokat igénybe tudjuk venni.
Az egészségügyi alapellátást továbbra is több önkormányzattal közösen,
privatizált praxisok formájában, illetve OEP finanszírozással tudjuk biztosítani.

A településrendezési terveknek biztosítani kell, hogy az építési telkek, a
vállalkozási területek értékesítése során a lakosság számának, és az
Önkormányzat bevételeinek növekedése megvalósuljon.
Az Önkormányzat fejlesztési céljainak elérése érdekében törekedni kell a
pályázati lehetőségek felkutatására és elnyerésére.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011-2014-BEN
VÉGREHAJTANDÓ FELADATAI
1.) Az új lakótelkek fejlesztése:
A fiatalok helyben tartásával, új családok betelepítésével a lakosságszám
növelése a cél. Az infrastruktúra hálózat kiépült.
A beépítettség függvényében az út szilárdburkolatának a kiépítése a
feladat az Önkormányzat által értékesített építési telkek előtt.
2.) A fecskeházak építése, bérlakások kialakítása:
A fecskeházak építése, pályázati források felhasználásával, a fiatal
családok lakásépítéséhez kíván segítséget nyújtani.
3.) Idegenforgalmi célú terület hasznosítása:
A 20 hektáros területen idegenforgalmi célú beruházások
megvalósításához befektetők keresése, pályázati források felkutatása. A
terület hasznosítása során az önkormányzati bevételek növelése és
munkahelyek teremtése élvez prioritást.
A településfejlesztési eszközök módosítása szükséges ezeknek a céloknak
a megvalósításához.
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4.) Idegenforgalmi fejlesztések:
Vállalkozók IFA pályázati lehetősége.
A környező településekkel való együttműködés kialakítása.
Fejlesztéseknél a helyi, környékbeli vállalkozások közreműködését
elsőbbséggel támogatjuk.
Összefogás a helyi termelők áruinak értékesítésére, helyi piac erősítése.
A kistérségi programhoz kapcsolódva pályázati pénzből kell a
kerékpárutat kiépíteni növelve ezzel a falu turisztikai vonzerejét. Prioritást
élvez a Kisdörgicse-Balatonakali útszakasz megépítése.
Túraútvonalak kialakítása, GPS idegenvezetéssel.
5.) Temetői fejlesztések:
Temetők bekerítettségének fejlesztése, temetőtérképek kihelyezése,
mosdók kiépítése.
További fejlesztési feladat az Ótemető rendezése, látogathatóvá tétele.
6.) Régi intézmények felújítása, rendbetétele:
Bakancsos turistaház környezetének rendbetétele, dísztér, parkolási
lehetőség kialakítása.
A faluház további belső felújítása, közösségi tér kialakítása.
Falukemence melletti fedett kiülő bővítése.
A faluközpont további szépítése,
használhatóvá való átalakítása.

közterek

funkcionálisan

is

A vonzó falukép fejlesztése érdekében folyamatosan kell virágosítani,
erre a lakosságot is ösztönözni. Igény szerint térbútorokat kell helyezni a
közterületekre.
7.) Környezetvédelmi, infrastrukturális fejlesztések:
A szelektív hulladékgyűjtés erősítése. A komposztálás támogatása gépek
biztosításával. A belterületi ingatlanoknál keletkező zöldhulladékok
gyűjtési helyének kialakítása.
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A közvilágítás további korszerűsítése, LED-es lámpák felszerelése, ehhez
pályázati forrás keresése.
Alternatív energiahasznosítás támogatása.
Járdák és kerékpárutak felújítása, kiépítése.
Továbbra is keresni kell az ivóvízbázis fejlesztési lehetőségét, egyrészt a
vízminőség javítása érdekében, másrészt az idegenforgalmi célú terület
vízellátásának biztosítása érdekében.
A csapadékvíz elvezetésének megoldására kell pályázati lehetőséget
keresni.
A külterületi utak pályázati forrásból történő javítását kell folytatni,
különös tekintettel a csapadékvíz elvezetésére.

8.) Rendezvények:
A Képviselő-testület továbbra is fontosnak tartja a hagyományos
rendezvények színvonalas megtartását azzal a céllal, hogy az erősítse az
itt élő és az ide kötődő emberek közösségét. A Falunap, a Mikulás - és az
Idősek Napi rendezvények költségeit a költségvetésben biztosítani kell.
A hagyományos nyári rendezvényeket a „Dörgicséért” Közalapítvánnyal
közösen kell megtartani.
A rendezvényekhez és a közösségi teret érintő fejlesztésekhez keresni kell
a pályázati lehetőségeket a Közalapítvánnyal közösen.
9.) Tartalékképzés:
A tartalék vagyont államilag garantált befektetéssel kell hasznosítani.

Dörgicse, 2015. április 8.
Mlinkó István
polgármester

