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Rédics Község Önkormányzatának 2015-2019. évre szóló gazdasági programja
Az önkormányzat képviselő-testülete számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a írja elő a gazdasági program készítési kötelezettséget.
A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell
elfogadnia, ha a gazdasági program az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő
gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő
végéig kiegészíteni vagy módosítani.
Mötv.” 116. §. /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 köz6szogláltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre – előző ciklusra vonatkozóan fogadta el a gazdasági programját, tehát új programot kell elfogadni. Javaslatom,
hogy képviselő testületünk jelenleg is csak a ciklusra szóló programot fogadjon el.
2015-2019-es ciklus gazdasági, fejlesztési feladatai
1. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az önkormányzat gazdálkodási forrásai:
- állami támogatások,
- helyi adóbevételek,
- központi adóbevételek,
- működési bevételek,
- felhalmozási bevételek,
- átvett pénzeszközök,
- pályázatok
Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
- Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi
adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrásának
növelésére.
- A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta
előnyöket.
- 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, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

-

Az önkormányzat törekedik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás
bevonásával valósítsa meg.
A képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az önkormányzat működtetése,
illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.

Az önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
A képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az önkormányzat működése, illetve
fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.
2. Foglalkoztatás
Rédics község népességmegtartó erejének szinten tartása nagyon nehéz feladat, de létkérdés.
Az itt letelepedett lakosságot itt kell tartanunk a településen.
Legégetőbb probléma a munkanélküliség, ezért minden lehetséges eszközzel törekszünk a
munkahelyteremtésre és a meglévők megtartására.
A munkanélküliek munkavállalási lehetőségét kiemelten kezeljük. Az előző években kialakult
gyakorlatot követve ki fogunk használni minden olyan jogszabály adta lehetőséget, amellyel a
foglalkoztatást bővíthetjük.
A helyi vállalkozóknak is jelentős szerepük van a foglalkoztatásban, ezért törekszünk velük
egy korrekt, kölcsönös érdekeken alapuló, arányos teherviselést biztosító partneri kapcsolatra.
A vállalkozók letelepedését és megerősödését szolgáló feltételek megteremtésére az előző
éveknél nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Igyekszünk a gazdasági válság hatásait minél
inkább csökkenteni, így óvni a lakosság megélhetési körülményeit.
3. Településfejlesztési célok
Az önkormányzat következő fejlesztési céljai olyan célok, melyek elsősorban a jelenlegi
közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához, másrészt a település általános fejlesztéséhez
kapcsolódnak.
A feladatok felvállalását és rangsorolását a település meglévő adottsága, a kitörési pontok
feltárása, a lakosság igénye és az anyagi lehetőségek döntő mértékben befolyásolják. A
pályázati kiírásokat az ebben rejlő lehetőségeket továbbra is rendszeresen ki kell használni.
- Tájház felújítása
- Sportöltöző felújítása,
- Játszótér kialakítása, parkosítási munkálatok
- Általános iskola külső és belső felújításának folytatása
- Határhoz vezető kerékpárút, és a határon átvezető út /Tenke - Hosszúfalú/ kiépítése.
- Meglévő utak, járdák, kerékpárutak, belvízelvezető rendszer felújítása
- Falupatak kitisztítása
- Ivóvíz és szennyvízrendszer felújítása
- Szennyvízhálózat Lenti rendszerre való rácsatlakoztatása
- Fogorvosi rendelő felújítása,
- Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház felújításának folytatása, az udvaron
rendezvénytér kialakítása
- Köztéri létesítmények felújítása /buszvárók, szobrok, táblák stb.
- Temető körül új zöldnövényzet telepítése
- Temetői parkolóhelyek kialakítása

-

Urnás temetkezési helyek létesítése
Teniszpálya építése
4. Közszolgáltatások biztosítása, színvonalának javítása

Képviselő-testület figyelemmel kíséri a gondozatlan és életveszélyessé vált ingatlanok sorsát,
azok rendbetétele, felújítása, bontása érdekében felhívja a tulajdonosok figyelmét illetve
szükség esetén intézkedést kezdeményez.
Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátást és szennyvízelvezetést. A szolgáltatás
biztonsága érdekében szükséges a rendszer folyamatos felújítása. A szennyvíztisztítás
hatékonysága illetve a fajlagos költségek csökkentése érdekében pályázati lehetőséget kell
keresni a Lenti szennyvíztisztítóhoz való csatlakozásra.
A belterületi csapadékvíz elvezetése érdekében az önkormányzat folyamatosan gondoskodik
a tulajdonában és kezelésében lévő árkok tisztításáról.
Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat. A köztemető és környezete a jogszabályokban meghatározott követelményeknek
megfelel. E közszolgáltatás színvonalának emelése érdekében a temető környezetében további
parkolóhelyeket kell kialakítani.
A képviselő-testület helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.
Szükséges a belterületi utak és járdák folyamatos karbantartása, felújítása.
Az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében gondoskodik a zártkerti és külterületi utak
felújításáról és karbantartásáról.
A képviselő-testület kívánatosnak tatja a 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.
- nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
önkormányzat
- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról,
- évente kettő alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban
legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hó
eltakarításáról,
Az önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat látja el.
- Továbbra is gondoskodik a jelenlegi társulásos formában az óvodai ellátás
megszervezéséről.
- A pályázati lehetőségek kihasználása mellett tovább kell folytatni az iskola épületének
felújítását és korszerűsítését /nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítése, külső

homlokzat szigetelése/
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt a háziorvosi ellátást, a védőnői ellátást és a
fogászati ellátást helyben kívánja fenntartani.
Az idősekre, rászorultakra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk. Az önkormányzat
képviselő-testülete fontosnak tartja a meglévő szociális ellátások megtartását, azok
színvonalának emelését.
Az önkormányzat a következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja a Kolping
Gondozási Központ útján:
- bentlakásos szociális otthoni ellátás,
- idősek klubja,
- házi segítségnyújtás,
- jelző rendszeres házi gondozás.
Az arra rászorulók részére az önkormányzat a rédicsi óvoda konyhájáról biztosítja a szociális
étkeztetést.
Önkormányzatunk továbbra is fontos feladatnak tartja, hogy az arra rászoruló családok
segítséget kapjanak, amennyiben élethelyzetük ezt megkívánja. A rendszeres ellátásokat
azonban csak annyi időre kell biztosítanunk, amíg a család maga is keresi a lehetőségét,
élethelyzetének javítására. Erre kiemelt figyelmet kell fordítanunk.
A képviselő-testület kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A
családsegítő szolgálat feladatait a Lenti Kistérség Többcélú Társulása útján látja el.
Az önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, amely az ifjúság kulturált
szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.
Az önkormányzat a közművelődési és kultúra tevékenységgel kapcsolatban a helyi
közművelődésről szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a feladat ellátásáról.
Bármennyire nehéz ma egy önkormányzat helyzete ehhez a feladathoz mindenkor biztosítani
kell az alapvető működés feltételeit. Ez az ágazat erősíti a közösséget, ápolja hagyományainkat,
ad kikapcsolódási lehetőséget, fejleszti kulturális tudatunkat és teret ad a civil szerződéseknek.
A Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház, a teleház, az Utassy József Községi Könyvtár,
ma már sokrétű feladatot látnak el, és biztosítják a művelődés, a szórakozás, a
hagyományápolás lehetőségét minden korosztálynak. Van rá igény, és ha ezt a feladatot jól
végzik lesz is rá igény, még szélesebb körben.
A helyi képviselő-testület az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a településen
működő civil szervezeteket, melyek részt vállalnak a lakosság hasznos és kulturált szabadidő
eltöltésében.
A képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását. Ennek érdekében
- gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos
karbantartásáról, rendben tartásáról
- támogatja a település sportegyesületét
- segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét.

A település egyik kitörési pontja lehet a természeti adottságaink és környezetünk
lehetőségeinek kihasználása a lakosság javára.
A civil szervezetekkel együttműködve nagy hangsúlyt fektetünk a konkrét turisztikai
programok kidolgozására és a nagyobb rendezvények népszerűsítésére.
- Tavaszi zsongás
- Pünkösdi napok
- Szüreti felvonulás
Egy település ereje azonban a lakói közössége erejében van. A közös erőforrás kialakításának
lehetősége településünkön is adott.
Programunk végrehajtása akkor vezethet eredményhez, ha azt a lakossággal, illetve a civil
szervezetekkel közösen valósítjuk meg.

