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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. június 29-ei rendes ülésére
az Önkormányzat gazdasági programjáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A következő gazdasági programot terjesztem Önök elé megtárgyalásra és
elfogadásra:
GAZDASÁGI PROGRAM
I.
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.

Fent idézett törvényi kötelezettségünknek eleget téve, Tokod Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015-2019 közötti időszakra az alábbi
gazdasági programot fogadja el:
Magyarország önkormányzatai újabb nagy kihívás előtt állnak. Működésüket,
létüket meghatároz körülmények jelentős változásokon mennek keresztül.
Egyrészről az államigazgatási rendszer átalakítása, a feladat- és hatáskörök
jelentős átrendeződése figyelhető meg. Az egész rendszer változás előtt áll,
amely változás számos előre nem kiszámítható következményt tartogat
számunkra.
Másrészről a gazdasági helyzet is jelentős mértékben megváltozott, illetve
változni fog, amely az önkormányzatok pénzügyi ellátását, finanszírozását
alakítja át. A várható bevételkiesést a helyi források bővítésével lehet
kompenzálni, amely az önkormányzatok fejlesztési forrásait fogja beszűkíteni.
Harmadrészt pedig a társadalmi és szociális változások jelentenek új kihívást,
amely a helyi szociális ellátórendszer átalakításában testesül meg.
Ahhoz, hogy az önkormányzati működés és az ezt lehetővé tevő
gazdálkodás kialakítása, mely megteremti és hosszabb távon biztosítja a
gazdasági alapokat, kijelöli az önkormányzat számára intézményrendszere
fejlesztési irányát.
II.
CÉLOK ÉS ESZKÖZÖK
Tokod Nagyközség Önkormányzata legfontosabb célja: a községben olyan
gazdasági-, társadalmi környezet kialakítása, amely a helyben élők
életminőségének javításához, intézményei fenntartásához szükséges
feltételeket megteremti. Ennek főbb elemei:
1. Az önkormányzat gazdasági-, pénzügyi pozíciójának folyamatos
javítása a helyi bevételek növekedésével. Ez a cél egyrészről a
vállalkozások számának bővítéséből, a meglévő vállalkozások
tevékenységét támogató intézkedésekből, másrészről az anyagi
lehetőségek kihasználását biztosító pályázati források kiaknázásából,
valamint korszerűbb vagyongazdálkodásból eredően érhető el. A
többletbevételek egyrészről az önkormányzati fejlesztési igények
kielégítéséhez, valamint a közszolgáltatások magasabb szintű
működtetéséhez teremtik meg a forrásokat.
2. Az önkormányzatnak a táji-, a természeti és az épített környezet
védelmét szem előtt tartó önkormányzati politikát kell folytatnia, amely
a fenntartható fejlődés alapja. Ennek érdekében a településrendezési
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eszközöket át kell alakítanunk, jobban ügyelve a helyi igényekre,
sajátosságokra. A műemléki értékek védelmében együtt kell működni
a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és szolgáltató
Központtal, valamint a helyi civil szervezetekkel és a lakossággal.
Fontos elérendő cél, hogy a lakosság, különösen a felnövekvő
nemzedékek számára a község épített örökségének és természeti
értékeinek védelme önmagától értetődővé váljon, tudatosodjon azon
gondolat, hogy ezen adottságok határozzák meg Tokod jövőjét.
Meglévő, kihasználatlan épületeink hasznosításához minden ötletre
szükségünk van, természetesen a pályázati lehetőségeket teljes
mértékben be kell vetnünk vagyontárgyaink hasznosításához. (pl.:
Öreg Iskola felújítása és hasznosítása, Tűzoltószertár és kapcsolódó
helységek hasznosítása, Tokod üveggyár gyárterület hasznosítása
(ipartelep céljára)
A felszíni csapadék- és belvíz elvezetés jelentős feladatot jelent. Ki kell
építeni egy engedélyes vízelvezető rendszert, amihez jelentős pályázati
forrásokat kívánunk bevonni. A meglévő árkok, kanálisok tisztítása,
betemetett árokrendszer újraépítése is jelentős feladat.
A szennyvízhálózat fejlesztése és ehhez kapcsolódva az érintett
területek közútjainak szilárd burkolattal történő ellátása évtizedek óta
húzódó adósság. Meg kell oldani ezen feladatokat Üveggyárban, a
Kolóniában, az Egyházvölgyben és Ebszőnybányán is. További feladat
a szennyvíztisztító rekonstrukciója is.
Az úthálózat fejlesztése kapcsán a vállalkozói területre vezető földút
alkalmassá tétele, az ipari út mentén a terület teljes közművesítése,
szilárd burkolattal ellátása és a vízelvezetés is megoldandó feladat.
További feladat kerékpárút építése Tokod-Tokod-EbszőnybányaTokod-Üveggyár vonalon.
Kiemelt feladat Kossuth Lajos utca,
Szabadság utca, Széchenyi utca, József Attila utca, Gizella utca járda
építése
A község turisztikai fejlesztési irányai:
a. A Tokodi pincevölgy idegenforgalmi hasznosításához szükséges
fejlesztésekben a gazdák partnerei az önkormányzatnak, az
infrastruktúra kiépítése és fejlesztése alapja a továbblépésnek.
További feladat a Pince felújítása borászati bemutatóhelynek.
b. Kihasználva a községünkön áthaladó kéktúra útvonal kínálta
lehetőségeket, a bakancsos turizmus fejlesztésében, partnerként
a környező településekre és civil szervezetekre is számítunk.
Bővítenünk kell a helyi szálláskínálatot.
c. A várberekben lévő római romok turisztikai célú hasznosítására
adhat lehetőséget a világörökségi cím tervezett megszerzése.

Célunk, hogy a Gardellaca fesztivál megerősítésével is
hangsúlyozzuk, hogy Tokod az egyik legszebb és legértékesebb,
látható magyarországi római erőd birtokosa.
d. Továbbá támogatni kívánjuk a település többi, nagy
hagyománnyal bíró rendezvényeit is. Célunk, hogy mindhárom
településrésznek legyen legalább egy saját nagy rendezvénye.
7. A település központjának megújításának része lehet egy vásártér
kialakítása a Pap Kertben, illetve a Kossuth Lajos utca fásítása is.
További feladat a védőnői szolgálat épületének, és az orvosi rendelő
melletti szolgálati lakásnak a felújítása.
8. Az oktatás és nevelés területéről fokozatos és jelentős az állami
forráskivonás, ezért a lakosság igényeit figyelembe véve pályázati
lehetőséget kell találnunk bölcsőde kialakításához, az Üveggyárban
óvoda építéséhez, az iskolában tálalókonyha kialakításához és az
üveggyári iskola teljes felújításához.
9. Egy település jövőjét a helyben maradó fiatalság jelenti. Ezért az
önkormányzatnak a munkahelyteremtés, a kulturális-, sportolási és
szabadidő igények kielégítése mellett megfelelő lakáspolitikát kell
kialakítania. A településrendezési terv újrafogalmazása keretében
törekedni kell a tokodiak által támasztott igények kielégítésére. Meg
kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a fiatalok számára a teleülésen
belül hol alakíthatók ki építési telkek Kiemelt feladat TokodEbszőnybánya lakótelep teljes rehabilitációja. Ide tartozik a meglévő
szabványon kívüli játszóterek felújítása, Ebszőnybányán játszótér
építése. Tovább kell fejleszteni a fiatalok szórakoztatását biztosító
rendezvények, klubok indulását, működtetését.
10. A sportolási lehetőségeket, elsősorban a községi sportcsarnok jobb
kihasználásával, a civil kezdeményezések felkarolásával lehet
előmozdítani. A meglévő labdarúgópálya mellett az öltöző és egyéb
kiszolgáló helységek korszerűsítése, valamint a közösségi rendezvények
lebonyolításához szüksége zöldfelület kialakítása szükséges. A korábbi
években kialakult hagyományokat meg kell tartani és törekedni kell
arra, hogy Tokodhoz további jelentősebb hazai vagy nemzetközi
események, versenyek kötődjenek, itt a birkózó egyesület, az
asztalitenisz szakosztály, de a kerékpár és a motorsport is kínál
lehetőségeket. A tokodi sportegyesületeket a jövőben i s támogatni
kell. Az ifjúsági és diáksport területén térségi és kistérségi versenyek és
vetélkedők szervezését kell elősegíteni.
11. Az állam szociális és egészségügyi ellátó hálózata és a lakosság
elszegényedése egyre növekvő feszültséget és gondot ró az
önkormányzatokra. Az elmúlt időszakban Tokodon is megnövekedtek

a segélykérelmek, egyre növekvő költségvetési forrásokat kell
biztosítani a bajba jutott családok, emberek megsegítésére.
12. A tokodi népművészek, népi mesterségek gyakorlói eddig is nagyban
öregbítették községünk hírnevét. Községünk rangja megköveteli, hogy
Tokod megbecsülje tehetséges alkotóit kiállítások szervezésével,
kiadványok
megjelenésének
támogatásával
és
ha
lehet
megrendelésekkel. Hosszabb távon egy mesterségek bemutatója
kialakításával, gyűjtemények megvásárlásával támogatható a régi
mesterségek továbbélése.
13. A megnövekedett feladatok ellátáshoz az önkormányzatoknak egyre
több forrásra van szüksége, amelynek egy részét uniós és egyéb
pályázati támogatásokból is biztosítani lehet. Az Eu pályázati
lehetőségek jó kihasználása céljából a pályázatok előkészítésére és a
sikeres pályázatok lebonyolítására olyan partnert kell kiválasztani, aki
nem csupán a pályázat írásával, hanem a finanszírozás
megszervezésével, a projektek lebonyolításával is megbízható és akivel
a pályázat előkészítő munkák költségei megoszthatók.
14. A lakossággal történő kapcsolattartás területén a Tokodi Kopogtató
által nyújtott tájékoztatást – különösen az önkormányzati intézmények
közérdekű közleményeiről - pontosabbá és részletesebbé kívánjuk
tenni, de a kéthavonta történő megjelenéssel a friss események – hírek
is nagyobb teret kell, hogy kapjanak. Az önkormányzati honlap
megújítása, frissességének javítása szintén fontos feladat. A
lakossággal való kapcsolattartás közé kell sorolni a civil szervezetek
támogatását, így a jövőben is az önkormányzat támogatásban
kívánja részesíteni a közösséget építő civil szervezeteket. A már
megindult vállalkozók fóruma, civil szervezetek fóruma mellett dolgozni
kell további találkozásokra, vélemény-cserére lehetőséget adó
plattformok kialakításán.
15. Az adópolitika terén csak azokkal az elemekkel lehet számolni,
amelyek a jelenlegi szabályokból kiolvashatóak. Az önkormányzat
működéséhez, a kitűzött feladatok végrehajtásához- az állami
szerepvállalás folyamatos csökkenése és az önkormányzati feladatok
növekedése miatt- egyre nagyobb arányban kell támaszkodni a helyi
erőforrásokra, így a helyi adóbevételekre. A jövőben az eddig kialakult
gyakorlaton, az adópolitikán lényeges változtatást nem kell
végrehajtani, azonban a végrehajtásban nagyobb hangsúlyt kell
fektetni

III.
ZÁRSZÓ
Az önkormányzat alapvető célja az, hogy az infrastruktúra fejlesztésével, a
közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa Tokod polgárainak
életminőségét. Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a falu
polgárainak, az itt működő vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek 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.

Határozati javaslat:
……/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat
Tokod
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Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
az
Önkormányzat gazdasági programját a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
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Tokod, 2015. május 28.
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