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Bevezetés
A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. § -ában 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.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (III. 01.)
önkormányzati rendelet 44. § /3/ bekezdése alapján „A gazdasági program képviselő-testületi
tárgyalását és elfogadását közmeghallgatás előzi meg.”
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat
figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére,
fejlesztésére vonatkozó döntésnél.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései,
- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai,
elvárásai, elképzelései,
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott
elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek több
irányba is koncentrálnia kell:
- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére, harmadrészt
- az egészséges arányok és az egyensúly biztosítására.
A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához
és ezzel a legfőbb célként meghatározottakat segítsék.
A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a
Képviselő-testületnek 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, és
az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére,

illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.
A programban minden célkitűzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat, mely a
következő:
- mindenképpen megvalósítandó (jele: MM)
- kedvező körülmények között megvalósítandó (jele: KM)
- megvalósítható (jele: M)
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1. Dunaföldvár város gazdasági helyzete és a várható változások
1.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 4.834 millió forint.
A vagyon az elmúlt 5 évben növekedést mutat.
A vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodási politikája
következtében saját erőből, önkormányzati forrásokból és hosszú távú kedvezményes
kamatozású hitelek felvételével fejlesztéseket tudott megvalósítani, illetve sikeres
pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyona.
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

Vagyonelem megnevezése
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a
kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyon
(meghatározott
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és
megterhelhető)

Ingatlan
db száma

Az összes
vagyonból
a vagyon
részaránya

2210

73 %

114

20 %

454

7%

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: Önkormányzati Hivatal,
Egészségház, továbbá közterületek, utak, árkok, parkok, közművek stb.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Iskolák,
Művelődési ház, Gimnázium.
Forgalomképes vagyon körében tartozó elemek elsősorban földterületek, kertek, garázsok,
lakóépületek, Rákóczi u. 2. és a Kossuth u. 17. sz. alatti épület.
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlásának jellemzője, hogy magas a forgalomképtelen,
illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya, kevés az értékesíthető, forgalomképes
szabad vagyon, amit az egyes önkormányzati célkitűzések megvalósításakor anyagi forrásként
figyelembe lehetne venni. A forgalomképes vagyon értékesítése a Képviselőtestület által
elfogadott vagyonrendelet szerint történhet.
1.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték:
Folyószámlahitel (likvidhitel) felvételére átmeneti jelleggel volt szükség a pénzügyi
egyensúly és a likviditás fenntartása érdekében. Erre jellemzően 2006. és 2010. években
került sor.
Fejlesztési hitel felvételére 2006. évben az ORPHEUS pályázat önerő részének és a várhoz
vezető utcák elektromos hálózatának átépítése miatt, 2010. évben az új iskolaépület
megvalósításához EU-s pályázat önerő részének biztosításához került sor. A fejlesztési
lehetőségeket alapvetően meghatározza, hogy a város eljutott hitelfelvételének határáig.
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1.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
Az Önkormányzat költségvetési főösszege az elmúlt 4 évben 1 976 millió, illetve 3 110
millió forint között mozgott .A főösszegek alakulását a Mikrotérségi Oktatási Központ
létrehozása, a változó beruházási értékek, illetve 2010. évben a likvidhitel felvétele és
törlesztése halmozott összegeinek szerepeltetése befolyásoltak.
Kiadások
A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult:
Dunaföldvár Város kiadásai 2006-2010. év
ezer Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Társadalom- és
szoc.pol.juttatások
Működési célú pénzeszközátadás
Felhalmozási célú kiadások
Hiteltörlesztés
Összesen:

2006.
645443
202361
354249

2007.
655449
210069
287440

2008.
753405
237823
405727

2009.
813850
235010
491565

2010.
849730
216110
710632

75492
35862
600025

85785
37354
117596

109331
42708
98591

66464
89918
242999

60176
133794
336657

62291
86679
50253
99058
1975687 1480372 1786851 2038859

778202*
3110301

* halmozott
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Társadalom-és szoc. tám.
Speciális célú támogatások
Működési kiadások összesen:
Működési kiadások eFt-ban

Felhalmozási kiadások
Hitelek, kölcsönök kiadásai
Kiadások összesen:
Kiadások eFt-ban

A kiadások aránya és összege
2007.
2008.
2009.
44,28 % 42,17 % 39,92 %
14,19 % 13,31 % 11,53 %
19,42% 22,71 % 24,11 %
5,80%
6,12 %
3,26 %
2,53%
2,39%
4,41 %
86,22% 86,69 % 83,23 %

2006.
32,67%
10,25 %
17,93%
3,83 %
1,82 %
66,48%

2010.
27,32%
6,95 %
22,85 %
1,94 %
4,30 %
63,36 %

1313407

1276097

1548994

1696807

1970442

30,36%
3,16 %
100,0 %

7,94%
5,86 %
100,0%

5,52%
2,82%
100,0 %

11,92 %
4,85 %
100,0 %

10,83 %
25,02 %
100,0 %

1975687

1480372

1786851

2038859

3110301

A költségvetési kiadások közül
- az elmúlt 4 évben a személyi jellegű kiadások összege (645 443eFt-ról 849 730 eFtra) 31,7 %-al növekedett.
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-

a dologi kiadások összege 101 %-kal növekedett, ( 354 249eFtról 710 632eFt-ra) a
növekedés nagyságát jelentősen befolyásolta az EU-s támogatással megvalósított
fejlesztések után fizetett ÁFA
a felhalmozási kiadások aránya és összege nagyon változó, az adott évben elnyert
támogatások függvénye

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy
- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és
arányát
- növeli
o a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.) ,
o az emelkedő járulékok,
- csökkenti
o az átgondoltabb személyi juttatás, gazdálkodás miatti megtakarítás,
o a létszámleépítés miatti megtakarítás.
- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát
o növeli az infláció,
o csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.
A gazdasági koncepció készítésének időpontjában az önkormányzat irányítása alá tartozó
intézmények létszáma a következő:

Intézmény neve

2011. évi engedélyezett
álláshelyek száma
összesen (fő)

Városi Polgármesteri Hivatal polgármester és
köztisztviselők
Városi Polgármesteri Hivatal
közalkalmazottak
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.
(DASZK)
Védőnői szolgálat
Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár
Városi Művelődési Központ
Polg. Hiv. és részben önálló összesen:
Közfoglalkoztatottak
Polgármesteri Hivatal mindösszesen:
D-B-M MONI
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa

Óraadó megb. díj

38
19
6
4
4
6
77
106
183
261
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Bevételek
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult:
ezer Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Sajátos működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Támogatások
Értékpapírok bevétele
Előző évi pénzmaradvány

Hitelfelvétel
Összesen

2006.
98452
635363
268387
856612
0
62391

2007.
88046
757642
142264
618283
0
39026

2008.
2009.
137062 160364
668695 594004
41482
52534
930105 1065498
0
52605
145924 190902

2010.
207833
663794
402502
1837375
0
54211

112711
3569
5292
71462
2033916 1648830 1928560 2187369

784351*
3950066

* halmozott
Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Sajátos bevételek
Támogatások
Felhalmozási bevételek
Értékpapírok bevétele
Előző évek maradványa
Hitelfelvétel
Bevételek összesen:
Bevételek eFt-ban

A bevételek aránya és összege
2007.
2008.
2009.
5,34 %
7,11 %
7,34 %
45,94 % 34,67 % 27,15 %
37,50 % 48,22 % 48,71 %
8,63 %
2,15 %
2,40 %
0%
0%
2,41 %
2,37 %
7,57 %
8,73 %
0,22 %
0,28 %
3,26 %

2006.
4,83 %
31,23%
42,12 %
13,20 %
0%
3,07 %
5,55 %

2010.
5,27 %
16,80 %
46,51 %
10,18 %
0 %
1,38 %
19,86 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
2033916

1648830

1928560

2187369

3950066

A költségvetési bevételek közül
-

-

az önkormányzat sajátos működési bevételeinek összege (635 363 eFt-ról
663794 eFt-ra) 4,48 %-kal növekedtek, ezen belül a helyi adó bevételek
(181 743 eFt-ról 316 504 eFtra) 74,2 %kal növekedtek, az átengedett központi
adók azonban ( 445 385 eFtról 316 517 eFt-ra) 28,94 % kal csökkentek
az önkormányzat költségvetési támogatásként kapott bevételei jelentősen
577.161 eFt-ról 905.056 eFt-ra növekedtek (56,8 %-kal),
felhalmozási és tőkebevételek aránya változó, a bevételek nagyságát a fejlesztési
célú EU-s pályázatok támogatási volumene jelentősen befolyásolja
a hitelfelvételek jellemzően a fejlesztési célú pályázatok önrészének biztosítását
szolgálják

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.

8

1.4. 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. Továbbra is törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely
megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját
forrás növelésének.

-

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
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, (különösen a bérbeadás lehetőségére), valamint az
egyes vagyontárgyak értékesítésére.

-

A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait,
megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat.

-

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás
bevonásával valósítsa meg.

-

A Képviselő-testület különösen körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat
működtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.

1.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések
Az elmúlt évben befejeződtek azok a jelentős beruházások, melyeket sikeres pályázatok
segítségével valósítottunk meg. Ilyenek pl. Puskás, Móricz Z., Tó u. Fehérvári és Derecskei u.
felújítása, Mikrotérségi Oktatási Központ fejlesztés Dunaföldvár, Madocsa, Bölcske,
TÁMOP- tartalomfejlesztés, TIOP iskolai laptop beszerzés, Városháza akadálymentesítés,
Gyermekjóléti Szolgálat akadálymentesítés, TIOP könyvtári szolgáltatás fejlesztése,
Közlekedés biztonság javítása, fejlesztése 6-os sz. főút gyalogátkelőhely,.
Az Önkormányzatnak jelenleg három beruházása van folyamatban Ságvári E. u. – Kereszt u.
csapadékvíz elvezetés, Partfal (Kálvária) megerősítés, Barota pusztai vízhálózat kiépítés , egy
pályázat elbírálása (Strand), a Béke tér rehabilitációjának tervezése, rendezési terv
felülvizsgálata folyamatban van. A Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára
épületet vásárolt az Önkormányzat.
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2. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal
kapcsolatos érintettség
Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési,
szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi
elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett.
Az Önkormányzat a következő országos programokban érintett:
- Kormánydöntés alapján kiemelt beruházásként az ír Ethanol Europe Ltd. magyar
leányvállalata a Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-gyártó üzemelt létesít.
Az Önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok:
- A Vár hasznosítására csatlakozunk a Dél-dunántúli Régió vár-klaszter
programjához
- Részt veszünk a Duna-régió gazdaságfejlesztési programjának előkészítésében.
Az Önkormányzat részt vesz a következő kistérségi programokban:
- A Paksi kistérség oktatásfejlesztési programjában
- Németkér-Dunaföldvár összekötőút építési programjában
- Város rehabilitációs programok
- Turizmusfejlesztési programban
- Ipari park fejlesztési programjában
- Partfal rehabilitációs programban
3. A gazdasági program
3.1. Fejlesztési elképzelések
Dunaföldvár város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a következő
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a
gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)
Ipar, mezőgazdaság, kereskedelem
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos
feladat, mert a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a
termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez
juttatják az Önkormányzatot.
A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
-

A helyi ipar számára a településen az Ipari Parkban és annak második ütemében
kialakított zöldmezős beruházásra alkalmas területein van lehetőség. Az elkészült
rendezési tervben az Ipari Park további bővítésére is lehetőség nyílik.
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-

Javítani kell az ipari és lakópark területén az infrastruktúrát, a parkolási
lehetőségeket, a zöldterületek gondozottságát.

-

Népszerűsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni az Ipari Park lehetőségeit. A
népszerűsítést elsősorban hirdetéssel, valamint a honlapon kell megvalósítani.
(MM)

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
-

A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell
állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely
vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük.

-

Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi
vállalkozásoknak. (MM)

A mezőgazdaság jelentős szereppel bír a település lakóinak életében. A gazdálkodás
feltételeinek javítása érdekében az alábbi elképzelések megvalósítására kell törekedni:
-

Folyamatosan karbantartani a mezőgazdasági földutakat, pályázatok segítségével
növelni szükséges a burkolt útfelületeket. (MM)

-

Az értékesítési gondok enyhítésére szorgalmazni kell TÉSZ létrehozását. (KM)

-

A bevezetett mezőőri szolgálatot mindaddig fenn kell tartani, amíg a külterületek
közbiztonsága azt megköveteli.

Dunaföldvár jelentős átmenő forgalma miatt erős kereskedelemmel rendelkezik. A környező
településekről is sokan járnak be vásárolni. A gazdasági terv időszakában szorgalmazni kell:
-

Parkolási lehetőségek növelését (MM)

-

A Piac és a Vásár területeinek infrastruktúra fejlesztését, korszerűsítését (MM)

-

Az üzletek környezetében lévő közterületek szépítését (MM)

Idegenforgalom
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még nagyon sok a kiaknázatlan lehetőség.
Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi
lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az
igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki
kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
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Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
-

Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a
fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt
jelentenek. A Képviselő-testület által elfogadott idegenforgalmi koncepció kiemelt
feladatait meg kell valósítani. Különösen fontos a Vár idegenforgalmi
hasznosításának, önfenntartó működtetésének megvalósítása, valamint a Duna-part
vállalkozóival együttműködve történő fejlesztése. (MM)

-

A „Kulcsos ház” (olcsó önkormányzati szálláshely) intézményét ki kell alakítani,
mely célra legmegfelelőbb a Templom utca 4. szám alatti ingatlan. (KM)

-

Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának
módjait.

-

A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a
Vállalkozói térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.) (MM)

-

Turisztikai kiadványt kell készíteni, túra és programcsomagokat összeállítani
(pl.:vár-ismertető füzet, prospektus, túratérkép stb.). (MM)

-

Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő
útbaigazító és ismertető táblák mellett pihenőhelyeket kialakítani. (Rókus pincék,
Templom hegy, Kálvária) (MM)

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
-

Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét
segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja,
programja a megyei kiadványokban, programfüzetekben megjelenjen, a honlapra
felkerüljön, országos turisztikai kiadványokban szerepeljen. (MM)

-

Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, valamint a
Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetőséget kell biztosítani az
idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is.
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.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a meglévő infrastruktúra jó
karban tartását, a szükséges felújítások, korszerűsítések elvégzését, a közműszolgáltatások
megfelelő színvonalon történő biztosítását.
A közművek Dunaföldváron jórészt rendelkezésre állnak. Teljes a város ivóvíz ellátottsága,
földgáz és szennyvízcsatorna hálózata, valamint korszerűsített a közvilágítása. Teljes a kábel
TV hálózat is, melyen keresztül a lakosság nemcsak a TV csatornák sokaságát érheti el, de az
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internet szolgáltatások is igénybe vehetők. Azonban az ivóvízhálózat elavult AC csővezeték
rendszerét folyamatosan át kell építeni, a csapadékvíz elvezető árkokat tisztítani,
karbantartani szükséges, a belvíz-elvezetési problémákat meg kell oldani. A még hiányzó
illetve tönkrement utakat kiépíteni, felújítani, a rossz járdákat újra építeni szükséges. A
városközpont parkolási lehetőségeit javítani kell.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg
kell valósítani azt, hogy
- az Önkormányzat korszerű honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és
intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, (MM)
- az internet hozzáférés biztosítva van a lakosság széles köre számára: a
könyvtárban, és a kultúrházban.
- Biztosított a lakosság tájékoztatása az élő adásban történő testületi ülések
közvetítésével
- Lehetővé kell tenni az elektronikus ügyintézést az Önkormányzati ügyekben (KM)
3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre az alábbi
feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a
munkanélküliségi ráta 2010. október 20-ai adatok alapján 9,6 % Dunaföldváron.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
-

a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi
vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, (MM)

-

segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket
teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
(MM)

-

beszerzéseinél kiemelten figyel a helyi vállalkozók ajánlataira, (MM)

-

a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart
fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, (MM)

-

aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében,
ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít, (MM)
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-

az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi
vállalkozások számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak, (KM)

-

rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. (MM)

-

kiemelten támogatja a csökkent munkaképességű polgárainak munkába állását
(MM)
Közmunkások foglalkoztatása

A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka
ideje munkaviszonynak minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező
anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni
közcélú feladatokat.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat
- folytatja korábban bevált gyakorlatát
- kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit
- a segélyezési politikájának átgondolásával is ösztönzi a munkanélküliek visszatérését
a munka világába.
- nem támogatja a szociális ellátórendszerbe történő beköltözést
3.3. A településfejlesztési politika társadalmi és anyagi célkitűzései
Dunaföldvár város Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése,
hogy lassítsa és lehetőség szerint megállítsa a város lakosságszámának csökkenését és
polgárainak fenyegető elöregedését. A városvezetés emellett fontosnak tartja, hogy az
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan
fejlesztéseket vállaljon, melyek a fenti célokkal összeegyeztethetőek, s melyek fenntartását és
annak működtetését is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A településfejlesztés széles nyilvánossága
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.
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések:
A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő
közösségeket, ezért a fejlesztésekről a település honlapján a lakosságot folyamatosan
tájékoztatni kell. Lehetőséget kell adni az önkormányzat és a lakosság közötti párbeszédre.
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A településfejlesztés átgondoltsága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok
az igények kerüljenek előtérbe,
- amelyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek
alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak,
vagy
- amelyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves
költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a
ciklus évei alatt.
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú
fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
előtérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, programokat:
-

melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés
eredményeként az Önkormányzat tartósan, a korábbi éveknél magasabb bevétellel,
illetve alacsonyabb kiadással számolhat,
melyek munkahelyet teremtenek,
melyek a lakóközösségek érdekeit szolgálják
melyek a városkép szépítését, a turisztikai vonzerő növelését szolgálják
melyek nem járnak káros társadalmi következményekkel (gettósodás)

háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek:
-

a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és amely fejlesztésekkel
megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár illetve, ahol
egyértelműen szembekerül az egyéni érdek a közösség hosszú távú céljaival
melyek során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az
Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi
feltételekkel biztosítható.
A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A Képviselő-testület feladata, hogy
-

a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket
tegyen a rendezési terv módosítására,
konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására.
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Felkészülés pályázatokra
A Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt várhatóan jelentős pályázati források
nyílnak meg, ezért szükséges, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a
pályázati tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
-

erősíteni kell a pályázatfigyelést és a pályázatírói tevékenységet
a pályázatok lebonyolításában, már gyakorlatot szerzett köztisztviselők
eredményes munkáját érdekeltségi rendszer kidolgozásával kell ösztönözni
lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való illesztéséhez,
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.
Településfejlesztési célok:
-

Oktatásfejlesztési koncepció és intézményrendszer további korszerűsítése
Város rehabilitáció (Béke tér felújítás, Piac átépítés)
Csapadék és belvíz elvezetési problémák megoldása
Még burkolatlan utcák útépítése
Leromlott Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, akadálymentesítése
Parkolók építése, járdák, utak felújítása
Közterületek rendezése, parkosítás, fásítás
Azbesztcement ivóvízvezetékek kiváltása, egészséges ivóvízhálózat kialakítása
Még hiányzó közművek pótlólagos kiépítése (F. Öreg hegy, Homokerdők,
Külterületek)
Megoldást kell találni (a tulajdonosokkal közösen) a városképet rontó lepusztult,
életveszélyes lakóépületek lebontására, annak érdekében, hogy a közműves telkek
hasznosuljanak.
Köztemetőt kiszolgáló létesítmények: ravatalozó, urnafal stb. felújítása, építése
Külterületi mezőgazdasági földutak karbantartása, szilárd burkolatú utak építése
Ipari park területének bővítése, infrastruktúra fejlesztése, egységessé tétele
Turisztikai fejlesztések megvalósítása a Duna parton, és a Vár területén
TIG raktár és a Duna part közötti szállítási útvonal létesítése
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3.4. Az adópolitika célkitűzései
Dunaföldvár város Önkormányzata 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.
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.
2010 évben a következő helyi adónemekből származott bevétel:
- Iparűzési adó
- Kommunális adó
- Idegenforgalmi adó
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi
adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe
beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és
mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező
negatív hatásokat,
-

csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
o a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
o nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek túlzott
gátjaként,

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy:
-

az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a
szükséges adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések
alapján elért eredményekről, (MM)

-

az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér
az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges
adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,

-

az adózók kapjanak tájékoztatást az adóbevételek felhasználásról, (a honlapon
közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, (MM)

-

az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított
adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Testület legalább
évente tájékoztatást kapjon. (MM)
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Egyéb, adókkal, adójellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Az egyéb adó, illetve adójellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az
adóbevételek maximalizálására törekszik.
3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között
fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
hivatala útján látja el.
A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve, s
amennyiben az összeegyeztethető a város hosszútávú érdekeivel - a következő
közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
-

épített és természeti környezet védelme,
lakásgazdálkodás,
vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
csatornázás,
köztemető fenntartás,
helyi közutak és közterületek fenntartása,
helyi tömegközlekedés,
köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
helyi tűzvédelem,
közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
gondoskodás a szociális ellátásról,
gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
közösségi tér biztosítása,
közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása,
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, a többség
jogos érdekeinek figyelembevételével
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
-

a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése,
a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása
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Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelésekben a hatékony,
polgárbarát működés feltételeinek megteremtésére és azok javítására helyezi a hangsúlyt :
-

elhasználódott számítógépek szükség szerinti cseréje, az elavult informatikai
rendszer cseréje, korszerűsítése (MM)
fénymásoló csere, (MM)
Az épített és természeti környezet védelme

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
-

áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve
természeti értékeket, (MM)

-

a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja a helyi néptörténeti
kiállítás létrehozásának lehetőségét, illetve bővíti a meglévő gyűjteményt.(KM)

A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, a gondozatlan ingatlanok
rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében. (MM)
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során
-

gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek
felülvizsgálatáról,

-

kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges
o szolgálati lakás,
o bérlakás,
o szociális bérlakás
állomány állagának javítását, illetve az állomány növelését.

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen
megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának
elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás a DUNAVÍZ Kft. szolgáltatón keresztül történik. (A
szolgáltatónál az Önkormányzat 100 %-ban tulajdonos.) A városvezetés ösztönzi a céget,
hogy közszolgáltatási szerződések megkötésével és határozott betartatásával csökkentse
kintlevőségeit.
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Az ivóvíz hálózat
- felújítása szükséges az 1960-as években épített hálózatok esetében (KM)
- bővítése indokolt a még ellátatlan, de beépítésre tervezett területeken, a
Homokerdő területén, illetve a lakott külterületeken. (KM)
- A meglévő közkutak üzemeltetését fenn kell tartani, hiszen korábban a
nélkülözhetőeket már megszüntettük.
Csapadékvíz-elvezető rendszer
- karbantartása indokolt különösen a mélyebb fekvésű és elhanyagolt utcákban,
- A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását a közhasznú munkásokkal kell
elvégeztetni.
Csatornázás
A településen kiépült a teljes csatornahálózat.
A csatornahálózat Üzemeltetője a DUNAVÍZ Kft.
- -A rendszer karbantartásának zavartalansága érdekében az átemelő szivattyúk
informatikai irányítását ki kell építeni, hogy leállás esetén azonnal be lehessen
avatkozni. (MM)
- Be kell szerezni egy csatorna mosó berendezést, mely a régi csatorna rendszer, de
a csapadékvíz elvezető hálózat karbantartási és hibaelhárítási munkáit segíti. (MM)
- Bővíteni szükséges a hálózatot az Öreg hegyen a jelentkező új lakásépítési igények
ellátásához (KM)
- A beruházásokhoz pályázati lehetőségeket kell keresni, mivel a beruházást csak
önerőből a település nem tudja megvalósítani. (MM)
A köztemető fenntartás
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat. Dunaföldváron a temetők egyházi tulajdonban vannak és azok kezelésére a
katolikus egyház a MŰDEKOR Kft-vel hosszútávra szóló szerződést kötött. Az
Önkormányzat és a MŰDEKOR Kft között nem sikerült együttműködést kialakítani, ezért az
evangélikus egyház temető részében látja el az Önkormányzat a köztemető fenntartási
feladatait.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében
az alábbi feladataink vannak:
- Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről.
- Köztemető Dunaföldvár, Temetősor címen található.
- Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban
meghatározott követelményeknek. Ennek érdekében a következő fejlesztésekre,
felújításokra van szükség:
o A régi boncház ravatalozóvá alakítása szükséges, (MM)
o Új hűtőkamrát kell vásárolni, (MM)
o Urnafalat kell építeni (MM)
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A helyi közutak és közterületek fenntartása
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.
- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a
következő útszakaszokon:
o Pentelei, Előszállási, Kossuth. Paksi, Sóház, Bölcskei, Fehérvári, Ságvári,
Kereszt, Dankó utcákban és a Vermek és Dézsma soron. (KM)
-

Új utak építése szükséges a még mindig sáros utcákban:
o Aszfalt burkolattal az Erkel, Katona, Homokerdő, Szőlőskertek, Széchenyi,
Györki, Alsó Rév, Vasút, Szent László utcákban (KM)
o Kőburkolattal a Mély u, Burgundia, Rókus kápolna környéke (KM)
o Járdaépítés szükséges azokban az utcákban, ahol még hiányzik a járda,
elsősorban az újonnan beépített lakóházak környezetében.
o Járdafelújításra van szükség a város legtöbb utcájában, hiszen a 60, 70-es
években épült járdák sok helyen teljesen tönkre mentek, balesetveszélyesek.
(KM)
o Kerékpárutak építése során fontos szempont, hogy azok az országos
kerékpárút hálózatokhoz csatlakozzanak. Ez a fejlesztés turisztikai
szempontból is nagyon fontos Dunaföldvár számára (KM)

A közút fenntartását, karbantartását és szükség szerinti kátyúzását a legjobb ár/érték arányt és
a referenciákat figyelembe véve kiválasztott külső szolgáltatóval kell elvégeztetni.
Amennyiben a beruházás nem éri el az adott évben érvényes közbeszerzési értékhatárt.
A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
-

Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására.
(MM)
Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település virágosítási
programba, ehhez támogatók, önkéntesek segítségét kell kérni (MM)
Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák
kivágásáról és pótlásáról. (MM)
Kiemelten fontos feladat a Duna-part és a Vár udvar parkosított felületeinek
karbantartása (MM)

A közterület fenntartási feladatokat a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat
határozza meg:
-

A Képviselő-testület határozata szerint minősített játszótereket az EU-s
szabványnak megfelelően át kell alakítani a (KM)

-

folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit,
(MM)
évente két alkalommal balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni. (MM)

-
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A helyi tömegközlekedés
A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az
Önkormányzat Képviselő-testülete
-

minden évben áttekinti a helyi tömegközlekedés rendszerét, és tárgyalást,
egyeztetést kezdeményez a szolgáltatóval, (MM)

-

a település beépített területeinek, közlekedési leterheltségének vizsgálatát követően
szükség szerint kezdeményezi a tömegközlekedés átszervezését, (MM)

-

A tömegközlekedés üzemeltetője: A szekszárdi Gemenc Volán Zrt.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
Önkormányzat
-

továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról; (MM) a szolgáltatást jelenleg az Önkormányzat a
DUNANETT Kft szolgáltatóval végezteti, ameddig Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
által
létrehozott
hulladékgazdálkodási rendszer meg nem kezdi működését, melyhez Dunaföldvár is
csatlakozott

-

ösztönzi a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a
lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, (MM)

-

bevezette és bővíti a szelektív hulladékgyűjtést. Gondoskodik arról, hogy a
településen 10 helyre kihelyezésre került szelektív hulladéktároló edények, ürítése,
környezetének rendbetétele megtörténjen. A Közép dunántúli Hulladékhasznosítási
rendszer keretében megvalósul egy Önkormányzat által biztosított telken a
szelektív hulladékgyűjtő udvar kialakítása.(MM)

-

évente két alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, (MM)

-

évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil
szervezetek, valamint a tanulók bevonásával, (MM)

-

évente kétszer gondoskodik a zöld hulladék elszállításáról (MM)

-

évente egy alkalommal gondoskodik az elektronikai hulladék összegyűjtéséről és
elszállításáról (MM)

-

Hosszútávon a mezőgazdasági jellegből adódóan a fa és zöldhulladék
hasznosítására aprítót vásárol és komposztálót létesít.(KM)

-

biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban
legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, (KM)
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-

gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről, és a hóeltakarításról. (MM)

-

A közterületek tisztántartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a DIT Nonprofit
Közhasznú Kft. gondoskodik. (MM)

-

Inert hulladéklerakó megvalósításában vállal szerepet (területbiztosítás, tervek
elkészítése, hatósági díjak megfizetése) (MM)
A helyi tűzvédelem

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében
-

támogatja a helyi tűzoltó egyesületet, (MM)

-

közreműködik a tűzoltóság eszközeinek korszerűsítését, bővítését célzó pályázati
tevékenységben, (MM)

-

szorgalmazza a Köztestületi Tűzoltóság felállítását, a szomszédos településekkel
való együttműködést (KM)

-

az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában

-

figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,

-

tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi
oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről,

-

Biztosítja a riasztó rendszerek működésének felügyeletét

-

rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna
működőképességét. (MM)
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, (MM)
-

támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív
tevékenységét,
helyet
biztosít
számukra,
anyagilag
támogatja
az
eszközbeszerzéseket), (MM)

-

javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá
tételére,
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-

felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre, (MM)

-

anyagilag támogatja a rendőrőrs működtetését, bérleti díj kedvezménnyel és
üzemanyag támogatással segíti a járőrszolgálatot (MM)

-

Mikrotérségi bűnmegelőző
településekkel.

együttműködést

tart

fenn

Bölcske,

Madocsa

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási
problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része
tartalmazza.
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az Önkormányzat, mint közoktatási intézmény fenntartó elkészítette a közoktatási
feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programját.
A minőségirányítási program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére
vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat stb.
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat látja el:
-

Felülvizsgálja a közoktatáshoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási
programot. (MM)
Lehetőségei szerint fellép az előző ciklus ideológiai alapú oktatáspolitikai hibái
ellen (pl. az átgondolatlanul erőltetett integráció)

-

Mikrotérségi Társulás keretében (D-B-M MONI) gondoskodik a bölcsődei, óvodai
és általános iskolai, a sajátos nevelési igényű tanulók és az alapfokú
művészetoktatás megszervezéséről (Óvodák, Általános Iskolák, Gyógypedagógiai
tagozat, Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola keretében. (MM)

-

Az Önkormányzat gondoskodik még a középfokú oktatás megszervezéséről a
D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény
keretében. (MM)

-

Az intézményeknél kezdeményezni kell:
o az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és
villamosenergia költségek csökkentését, (MM)
o Létszámleépítéssel szükséges a racionálisabb működés feltételeit megteremteni
(MM)
o A közoktatási intézményektől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány
biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó
tervet kér. (MM)
o Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek
érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését,
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valamint az intézményeknek
Önkormányzat honlapján. (MM)
oktatási

bemutatkozási

intézmények

közötti

lehetőséget

biztosít

az

kapcsolat

építését

és

-

Szorgalmazza az
fenntartását.(MM)

-

Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel
kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. (MM)
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő
módon kívánja biztosítani.
Fenntartja:
- a háziorvosi ellátást (3 önkormányzat által biztosított és + 1 magánrendelőben 4
praxissal),
- a védőnői ellátást, 4 fő védőnővel
- a fogászati ellátást ( 2 rendelőben 3 praxissal- két felnőtt + 1 gyermek),
- a gyermekorvosi ellátást (21 önkormányzati és 1 magánrendelőben 2 praxissal)
- vérvételi laboratóriumot működtet
- Magán szakorvosi rendelés, gyógy-masszázs és gyógyászati eszközök
beszerzésének lehetősége biztosított az egészségházban.
- Hétvégi és hétközi sürgősségi ügyeletét közösen működteti a kistérséggel, Paksi
központtal + szombat és vasárnapi napokon 8-12-ig Dunaföldváron ügyeletet tart
az egészségházban
- Az OMSZ támogatásával épült mentőállomást.
- Az általános egészségügyi helyzet javítása érdekében folyamatosan megelőző
szűrések végzését kezdeményezi. (MM)
- A parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Beszámoltatja az
Önkormányzati hivatalt az ez irányú hatósági tevékenyégéről, az elért
eredményekről, támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a
parlagfű terjedése ellen küzdő akciókat. (MM)
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. (MM)

A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
- Házi segítségnyújtás
- Szociális étkeztetés
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-

Idősek klubja – a feladatokat feladat-ellátási szerződéssel a DIT Közhasznú
Nonprofit Kft. végzi
Családsegítés

Mikro térségi társulás keretében látja el:
- Gyermekjóléti szolgálat
- Támogató szolgálat (Máltai Szeretetszolgálaton keresztül)
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az Önkormányzat elkészítette szociális szolgáltatási koncepcióját, évente megtartja a
„szociális kerekasztalt” segítve a terület feladatellátásának hatékonyabb végzését.
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
-

Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet. (MM)

-

A rendeletmódosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett
jelzéseket, észrevételeket. (MM)

Az Önkormányzat elkészítette Ifjúsági Cselekvési Programját és támogat minden olyan
programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését
szolgálja. (MM)
Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési, művészeti tevékenység,
és a sport támogatása
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az
önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a
szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a következő feladatok ellátásának
szükségességét fogalmazza meg:
A könyvtár működtetése során:
-

-

Továbbra is intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében,
ehhez ki kell használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek,
intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat,
felajánlásait, illetve anyagi támogatását. (MM)
ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (MM)
bővíteni kell a könyvtár eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes
ellátottságot, növelni kell az internet hozzáférést, az elektronikus
információhordozók használatát (MM)
a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani. (MM)
továbbra is támogatni kell a helyi kiadványok, könyvek megjelenését. (KM)
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A művelődési ház működésével kapcsolatban:
-

biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat, (MM)
pályázati források bevonásával pótolni kell az elhasználódott eszközöket: (MM)
fejleszteni kell a meglévő eszközállományt, (KM)
gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat ellátó
szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely,
pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat. (MM)
Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est,
felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével). (KM)
Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat
bővítését. (MM)
a város az emlékezés méltó helyévé alakítja a Hősök terét

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében:
-

-

Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos
karbantartásáról, rendben tartásáról. (MM)
Az Előszállási úti sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúrát tervez
megépíteni, amely alkalmas helyszínné teszi nagyobb sport, illetve egyéb helyi
rendezvény lebonyolítására. A tervezett fejlesztések: WC csoport és klubház
építés, edzőpálya és kerítés építés (KM)
Támogatja a település sportegyesületeit (MM)
Segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét. (MM)
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak érvényesülését. (MM)
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérésének megfelelően heti egy napon infrastruktúrával
ellátott ügyfélfogadási helyet biztosít az Önkormányzat épületében. Ezzel is segíti társadalmi
integrációjukat.
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:
-

A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális
ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással
az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös
együttműködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal
meghallgatja az intézményvezetők, illetve a hivatalvezető tájékoztatóját.) (MM)
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-

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. (MM)

-

Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a
mozgáshoz való helyet. (MM)

-

Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történő kulturált időtöltés
feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat szabadidő park, erdő létrehozását,
bővítését kezdeményezi, melynek érdekében a Duna-parton meglévő erdős
területek felhasználásával a Zöld zátonynál és a Kálvária alatti partszakaszok
hasznosításával kialakított parkerdőket alakít ki.(KM)

-

Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési
dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen. (MM)

-

A helyi Természetvédelmi Egyesület számára haszonkölcsön formájában
rendelkezésre bocsát egy külterületi házas ingatlant.

intézményekben

3.6. Befektetés támogatási politika célkitűzései
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a
következők szerint határozza meg:
-

A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező
feltételeket biztosítson. (MM)

-

Az Önkormányzat az ipari terület bővítésével és az ott tervezett infrastrukturális
beruházásokkal szintén támogatja a befektetni szándékozókat. (KM)

3.7. Településüzemeltetési politika célkitűzései
A település településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők:
-

Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése
vonatkozásában meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval
végezze, figyelembe véve a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség
követelményeit. (MM)

-

A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az
önkormányzati hivatal végezze, ezzel biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása
átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen. (MM)
Az üzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtását, ellátását egyrészt
közbeszerzési, vagy meghívásos pályázattal nyert szolgáltatók végzik Pl.
hulladékszállítás, szippantott szennyvíz, parlagfű irtás, hóeltakarítás stb, másrészt

-
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az Önkormányzat saját gazdasági társaságai. Természetesen a közhasznú
munkások irányítását végző városüzemeltetési feladaton foglalkoztatott vezető
összehangolja a tevékenységüket a többi közszolgáltatást végző szervezetével.
-

A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének
figyelemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő
kiadásokat és a vele szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év
viszonylatában.

-

A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó
közfeladatok esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás
biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetséges-e.
(Egyes közszolgáltatások tekintetében az Önkormányzat Képviselő-testülete kötve
van a szolgáltatók megválasztása terén, mivel más hasonló szolgáltató nincs.)

-

A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a
likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez
szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák
bekövetkezésének lehetőségét előre kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás
végrehajtható legyen. (MM)

-

A településüzemeltetés során valamely közszolgáltatási feladat ellátásában
résztvevő szervezet, illetve a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítását
támogató civil szervezet csak úgy kaphat az Önkormányzattól anyagi segítséget, ha
a kapott támogatással megfelelő módon elszámol. (MM)

-

Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik az ÁSz, a belső ellenőrzés, és
a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer
által, az üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett
megállapításaira, észrevételeire.(MM)

Dunaföldvár, 2011. március 8.

Keresztes Lajos
polgármester
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