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Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettség alapján került sor.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy Enying Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott
célrendszer szerint működjön.
A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, 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 Polgármester és a Képviselő-testület elképzelései,
- a település lakossága, önszerveződő közösségei által megfogalmazott
elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselőtestületnek két irányba is koncentrálnia kell:
- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- másrészről a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az
egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként
meghatározott szennyvízprojekt sikeres megvalósulását segítsék, járuljanak hozzá a
részcélok megvalósításához.

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, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek
keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű
kihasználására.
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A jelenleg országos szinten tapasztalható bizonytalanság, valamint a jövőben várható
átalakítások, átszerveződések következtében a jelenleg meghatározott gazdasági
program egyes részleteiben változhat.
A programban minden célkitűzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat
(CF), ami következő lehet:
- mindenképpen megvalósítandó (jele: MM),
- kedvező körülmények között megvalósítandó (jele: KM),
- megvalósítható (jele: M)
A programban a célfokozat jelzése például a következő: „CF: MM”

1. Enying város
gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények
A kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit a Széll Kálmán terv foglalja össze:
A kormány strukturális reformjainak célja az államadósság csökkentése, amelynek
érdekében növelni kívánja a foglalkoztatást, átalakítja a nyugdíjrendszert, a
gyógyszerkasszát, az oktatást, a közösségi közlekedést, valamint az állam és az
önkormányzatok, a bürokrácia és az adminisztráció átszervezésével olcsóbb,
hatékonyabb államot kíván létrehozni.

2. Enying város
gazdasági helyzete és a várható változások
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 3.186.700 ezer forint.
A vagyon az elmúlt 5 évben növekedett ugyan, de egyre kisebb mértékben.
Az egyre kisebb mértékű vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat kénytelen
volt a saját vagyonát felélni azért, hogy
- a megszokott közszolgáltatást biztosítani tudja,
- fejlesztéseket tudjon végrehajtani.
Vagyonnövekedést eredményezett
pályázatokon vett részt.

az
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Önkormányzat
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Az Önkormányzat vagyonszerkezete 2010. évben a következő:
Nettó
érték
ezer Ftban

Vagyonelem megnevezése

Az összes
vagyonból
a vagyon
részaránya

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, 1.686.506
a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) (ingatlan)
Korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyon
(meghatározott 927.033
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) (ingatlan)
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és 305.150
megterhelhető) ingatlan
Egyéb nem ingatlan vagyon
268.011

53 %
29 %
10 %
8%

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok:
- helyi közutak és műtárgyaik (hidak, járdák, buszvárók, parkolók stb.),
-

közterek, parkok, köztemető,

-

vizek, közcélú vízilétesítmények,

-

önkormányzati tulajdonban lévő köztéri műalkotások

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek:
- közművek, vízi közművek
-

intézmények épületei, középületek

-

műemlékek,

-

védett természeti területek, helyi védett értékek

-

muzeális értékek, egyéb művészeti alkotások

Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: a lakás céljára szolgáló
ingatlanok, beépítetlen telkek, külterületi ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló
ingatlanok.

2.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt években az alábbiak
jellemezték:
- működési hitel felvételére 2005. évtől folyamatosan szükség van,
- fejlesztési hitel felvételére volt szükség a nagyobb volumenű beruházások
önrészének biztosításához.
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A költségvetés egyensúlyának helyzete:
Az Önkormányzat 2007-2010. évi költségvetési rendeletiben a tervezett költségvetési
bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra.
A 2007. évben 8.614 ezer Ft, 2008. évben 17.521 ezer Ft, 2009. évben 64.087 ezer Ft,
2010. évben 145.928 ezer Ft, 2011. évben további 121.086 ezer Ft-tal nő, azaz 267.014
ezer Ft a tervezett működési hiány összege. A számokból látszik, hogy a hiány
mértéke növekvő tendenciát mutat.
A tervezett költségvetési hiány okai annak tudhatók be, hogy az Önkormányzat által
fenntartott intézményhálózat működési kiadásai magasabbak voltak a tervezett
bevételeknél és az önként vállalat feladatok meghaladják az Önkormányzat teherbíró
képességét.
A korábbi évek pénzmaradványainak felélése, illetve az állandósult működési,
folyószámla-, és fejlesztési hitelek kamatterhei is rontják a költségvetés egyensúlyi
helyzetét.
Az Önkormányzatnál az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások növekedtek
a korábbi évekhez viszonyítva.
Az Önkormányzat pénzügyi likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak
jellemezték:
-

a folyamatos gazdálkodáshoz 100.000.000,- Ft folyószámla hitelkerettel és
20.000.000,- Ft munkabérhitellel rendelkeztünk.

-

Működési hitel felvételére 75.000.000,- Ft összegben került sor, 3 éves lejárattal.

-

Fejlesztési hitelek és kölcsönök egyenlege 2010. december 31. napján:
94.404.000,- Ft.

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben 1.120 –
1.380 millió forint körül mozgott.
A költségvetési kiadások és bevételek szerkezete 2011-2012-2013. évekre
vonatkozóan várhatóan az alábbiak szerint alakul:
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2011-2012-2013. évi gördülő tervezés

2011.
Ered. előir.
Bevételek
Működési célú bevételek:
Intézményi működési bevételek
Önkormányzati sajátos működési bevétel
Működési Támogatások
Működési célú támogatásértékű bevétel
Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsön visszatérülése
Működési célú hitel (folyószámlahitel)
Működési célú hitel h.l
Működése pénzmaradvány
Működési célú bevételek össz.

Ered. előir.
81 835
420 196
322 984
130 839
0
0
121 086
0
8 405
1 085 345

Felhalmozási célú bevételek:
Működési bevételekből felhalm. célú
Támogatások (felhalmozási célú)
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Felhalmozásra átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú hitel felvétele
Felhalmozási pénzmaradvány
Felhalmozási célú bevételek össz
Bevételek összesen

2012.
Gördülő
eFt
Terv
81 835
432 696
282 984
130 839
0
0
0

2013.
Gördülő
Terv
81 835
432 696
282 984
130 839
0
0

0
928 354

61 277
0
989 631

Ered. előir.
25 000
915 618
0
25 500
161 130
150
8 622
4 286
1 140 306
2 225 651

Terv
25 000
1 281 833
0
10 000
308 401
0
0
0
1 625 234
2 553 588

Terv
25 000
298 024
0
10 000
56 936
0
0
0
389 960
1 379 591

Működési kiadások
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Speciális célú támogatás
Általános tartalék
Tervezett maradvány (tartalék)
Működési hitelek törlesztése
Működési hitelek törlesztése h.l.
Működési kiadások össz.

Ered. előir.
517 140
139 578
269 928
147 199
8 500

Terv
439 569
118 641
216 945
147 199
3 000

Terv
439 569
118 641
216 945
150 199
3 000

3 000
1 085 345

3 000
928 354

61 277
989 631

Fejlesztési kiadások:
Felhalmozási kiadások áfával
Felújítás áfával

Ered. előir.
1 095 999
0

Terv
1 590 234
19 233

Terv
354 960
19 233
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Felhalmozási kamatkiadás
Céltartalékok (felhalmozási)
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú
lejáratú)
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid
lejáratú)

4 657
15 564
8 084

5 000
0
0

5 000
0
0

16 002

10 767

10 767

0

0

0

A költségvetési kiadások közül
-

Nőtt a személyi jellegű kiadások, valamint a dologi jellegű kiadások mértéke.
Minden évben emelkedett a minimálbér, a kötelező bérminimum összege,
emelte még a kiadási szintet a kötelező átsorolások megléte. A dologi jellegű
kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, a közüzemi szolgáltatások
folyamatos díjemelése.

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy
-

a személyi juttatások és járulékok nagyságát:
növeli:
- az új nyugdíjazási szabály bevezetéséből adódó, több dolgozót érintő
kedvezményes nyugdíjba vonulások,
csökkenti:
- az átgondoltabb munkaerő foglalkoztatás miatti megtakarítás,
- a járulékok csökkenése.

-

a dologi kiadások nagyságát:
növeli:
- az infláció,
csökkenti:
- a megfontoltabb, takarékosabb gazdálkodás.

Bevételek tekintetében
A költségvetési bevételek közül
- csökkent az önkormányzat költségvetési támogatása,
- számottevően nem változott az önkormányzat sajátos működési bevételei (a
helyi adó bevételek),
- és közel változatlan maradt az önkormányzati egyéb sajátos működési
bevételek aránya.
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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.

2.4. 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. 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, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint minimális hitelfelvétellel, minél több pályázati forrás
bevonásával valósítsa meg.

2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:
Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban:
-

Pályázat közlekedésbiztonsági beavatkozásra biztonságos gyalogátkelőhelyek
kialakítása a 64. számú, II. rendű főút enyingi, belterületi (lakott területi)
szakaszán (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által koordinált, 10,9
%-os önrész)
A beruházás tervezett
- megkezdésének időpontja: 2011.
- várható befejezési időpontja: 2012.
A beruházás tervezett összköltsége: 9 204 838,- Ft
Eddig teljesített kiadásai: 875 000,- Ft
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- Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, kapacitásbővítés (10 %-os önrész)
A beruházás tervezett
- megkezdésének időpontja: 2010.
- várható befejezési időpontja: 2011.
A beruházás tervezett összköltsége: 79 969 997,- Ft
Eddig teljesített kiadásai: 1 250 000,- Ft

-

Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása (16,960172 %-os
önrész)
A beruházás tervezett
- megkezdésének időpontja: 2011.
- várható befejezési időpontja: 2013.
A beruházás tervezett összköltsége: 2 949 743 730,- Ft
Eddig teljesített kiadásai: --- Ft (az előkészítési és hiánypótlási szakaszban merült fel
jelentős költség)

3. A gazdasági program
Enying Város Polgármesterének javaslatai a gazdasági programhoz:

A város gazdasági programjának „kétlábúnak” kell lennie:
- csak lokális feladatokra, elképzelésekre vonatkozzon,
- kistérségbe és a régióba illeszkedjenek a programok.

Helyi fejlesztések tekintetében fontos:
- a szennyvíztisztítás, elvezetés kezelés. ezzel teljessé válna az infrastruktúra,
lehetőség nyílik az ipari és egyéb vállalkozásokra alkalmas területek
kiajánlására. Kis és középvállalatok fogadására, mely egyben növelné a
foglalkoztatottság növelését, a munkanélküliség csökkentését, a jobb
megélhetést, a fiatalok megtartását, a kereskedelem fellendülését.
- A csatornázással együtt járó feladat kell, hogy legyen a felszíni vízelvezetés és
az utak kérdésének rendezése. Ez magában foglalja a településközpont
kialakítását, rehabilitációját.
- Az intézmények fenntartása, fejlesztése, korszerűsítése. Fontos a nem kötelező
feladatok közül a középfokú oktatás megtartása, a városi rang és
körzetközponti szerep erősítése.
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-

-

-

A kistérség egészséges és hatékony működéséhez a települések megtartása és
az önálló munkaszervezetként történő működése lehet a jövő sikerének
záloga.
A kommunális adó mértékét differenciálni kellene. Az ingatlanadó bevezetése
kellő körültekintéssel lehet, hogy indokolt lenne.
A munkahelyteremtésre és a foglalkoztatás elősegítésére az önkormányzatnak
a város mindenkori vezetésének csak közvetett lehetősége van. A közvetítő,
koordináló szerepvállalás intenzitásának növelése eredményes lehet.
Az egészségügyi szakellátás megtartása és fejlesztése.

Kistérségi szinten:
- Az országos szinten meghatározott célrendszer egyezzen meg a kistérség
céljaival, mely a helyi fejlesztéspolitikai igények jegyében igazodik
egymáshoz.
- Az átfogó cél: a versenyképesség, az igazságosság, a biztonságosság.
- A stratégiai célok: A gazdaság versenyképességének tartós növekedése, a
foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség tudás és műveltség növekedése, a
társadalmi összefogás erősítése, a fizikai elérhetőség javulása, az információs
rendszer kiteljesedése, a természeti erőforrások és a környezeti értékek
védelme, fenntartható hasznosítása, a vendéglátás, szálloda, panzióhálózat,
turizmus fejlesztése.
A kistérség fejlesztéspolitikáját a regionális politikával szorosan kell összehangolni.
El kell érni a kistérség érdekeinek messzemenő figyelembe vételét. Biztosítani kell a
kistérség hatékony képviseletét a regionális intézményrendszerben és annak
működésében. A kistérség esetében is követni kell az országos fejlesztéspolitika elvi
rendszerét.

Enying Város nagyberuházási feladatai 2007-2013-ig a településfejlesztés
szolgálatában

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. §
(1) bekezdése szerint „a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások
körében, különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti
környezet védelme (…)”
A települési önkormányzatnak az Ötv. 8. §. (4) bekezdés és ágazati jogszabályok
szerinti kötelezően ellátandó feladatain túlmenően tehát a demokratikus
önkormányzás megnyilvánulásaként erkölcsi kötelessége és jól felfogott érdeke, hogy
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a fenti törvényi idézetnek megfelelően önként vállalt feladatai körében kiemelt
jelentőséget tulajdonítson a településfejlesztés témakörének.
Mit tud tenni annak érdekében az önkormányzat, hogy lakosai jól érezzék magukat a
településen, ne akarjanak elvándorolni, és büszkék legyenek lakóhelyükre?
Az önkormányzat törekedni tud arra, hogy saját intézményei mind építészetileg,
mind technikailag korszerűek, településképi szempontból meghatározó jellegűek,
tevékenységük során pedig hatékonyak legyenek, melynek eredményeképpen az ott
dolgozók, valamint az intézményi szolgáltatásokat igénybe vevők egyaránt
komfortosan és jól érezzék magukat.
Másrészt törekedni tud arra, hogy a település infrastruktúrája a lehető legteljesebb és
műszakilag a lehető legkorszerűbb legyen, ezzel növelve a település lakosainak
elégedettség érzését, településhez való kötődését, közvetve pedig – ami a
legjelentősebb – gazdaságélénkítő hatást váltson ki, melynek eredményeképpen a
helyi társadalom gazdasági, képzettségi és kulturális fejlődése is töretlenné válik.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének korábbi döntési alapján az
alábbi cél és sorrend került meghatározásra a fejlesztések, beruházások tekintetében
azzal, hogy az első helyen megjelölt cél megvalósítása a legfontosabb és ez élvez
prioritást, továbbá a Képviselő-testület döntéseinél szem előtt tartja a korábbi
határozataiban és hatályos rendeleteiben (pl.: Helyi Építési Szabályzat) előírtakat:
1. Szennyvíz-elvezetés és kezelés,
2. Batthyány kastély II. üteme,
3. Településközpont rehabilitációja,
4. Rendelőintézet építése (járóbeteg alap- és szakellátás)
5. Általános Iskola, Óvoda és a Városi Könyvtár felújítása, illetve építése,
6. Tanuszoda létesítése,
7. Felszíni csapadékvíz elvezetés és utak kialakítása, felújítása, megépítése,
8. Önkormányzati hulladékkezelési feladatok megoldása,
9. Ivóvízhálózat korszerűsítése,
10. Balatonbozsok településrész központjának rehabilitációja,
11. Szociális bérlakások építése,
12. 64. számú főút átkelési szakaszának tehermentesítése (elkerülő út),
13. Városi sportcsarnok létesítése,
14. Intézmények akadálymentesítése, energiatakarékosságot eredményező
felújítása,
15. Ipari terület felkutatása és közművesítése,
16. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, bővítése.
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Ezek a fejlesztési elképzelések képezik az alapját a város Gazdasági programjának és
a hosszú távú fejlesztési elképzeléseket is meghatározzák.
A Gazdasági Program célkitűzései:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a
következő általános fejlesztési elképzeléseket, célkitűzéseket határozza meg.

Ipar
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért
fontos feladat, mivel 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 egy külön területet kell kijelölni
(Figyelembe kell venni a rendezési tervet, illetve kezdeményezni kell a
rendezési terv módosítását.) (CF: KM.)
- Népszerűsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a helyi ipari területet. A
népszerűsítést elsősorban hirdetéssel, valamint a honlapon kell megvalósítani.
(CF: 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. (CF: M.)
- Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a
helyi vállalkozásoknak. (CF: KM.)

Idegenforgalom
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan
lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország népszerű 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. (CF: MM.)
- Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek
kialakításának módjait. (CF: M.)
- A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a
Vállalkozói térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.) (CF: MM.)
- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, stb.). (CF: M.)
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő
pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény). (CF: KM.)

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Enying Város Önkormányzatának 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
munkanélküliek aránya 2011. február hónapban Enying térségében 26,3 %, a
gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva. Ez az arány az előző év azonos
időszakához képest 1,5 %-pontos csökkenést jelent.
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,
(CF: MM.)
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket
teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget
teremtsen, (CF: MM.)
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt,
és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, (CF: KM.)
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- az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon
helyi vállalkozások számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak, (CF: KM.)
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. (CF: MM.)

Közmunkások foglalkoztatása
A közmunka-program – a megváltozott feltételekkel is – előnyt biztosít az állás
nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül,
másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel tud
elláttatni közcélú feladatokat.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat
- megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, (CF: MM.)
- kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. (CF:
MM.)

A településfejlesztési politika célkitűzései
Enying Város Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése,
hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne
csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket,
programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

A településfejlesztés átgondoltsága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés
során azok az igények kerüljenek előtérbe,
- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek
alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak,
vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre
vannak. (CF: MM.)
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:
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-

-

azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni:
- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a
fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven
keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb
kiadással számolhat, és/vagy
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
- melyek munkahelyet teremtenek, (CF: MM.)
háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek
- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely
fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési
kiadásokkal jár, (CF: MM.)
- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az
Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb
anyagi feltételekkel biztosítható. (CF: MM.)

Felkészülés a pályázatokra
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források
nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a
pályázati tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
- felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel
kísérésére (jelenleg külsős cég bevonásával is), (CF: MM.)
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel
rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is),
(CF: MM.)
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós
fejlesztési programba való illesztéséhez, (CF: MM.)
- 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, (CF: KM.)
- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer
kidolgozásának szükségességét. (CF: M.)

Az adópolitika célkitűzései
Enying Város Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések
megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját
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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:
- Magánszemély kommunális adója: 24 826 e Ft
- Helyi iparűzési adó: 107 310 e Ft
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a
helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, (CF: MM.)
- 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, (CF: MM.)
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról,
az adórendelet módosításokról, (CF: MM.)
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek
gátjaként,
- nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához
kapcsolódva. (CF: KM.)
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 adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról,
valamint az intézkedések alapján elért eredményekről, (CF: MM.)
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön (CF: MM.)
- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az
adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az
önkéntes befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és
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az adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást), (CF:
MM.)
- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított
adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Képviselőtestület legalább évente tájékoztatást kapjon. (CF: KM.)

Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóbevételek maximalizálására törekszik. (CF: MM.)

4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
Enying 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 és intézményei útján látja el.
A Képviselő-testület – az Ötv.-ben meghatározott sorrendet követve - 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 helyi energiaszolgáltatásban,
- 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 tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása,
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- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Közigazgatás
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az ügyfélfogadási idők újragondolása (önálló ügyfélszolgálat működtetése),
- az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő használata
lehetőségének megteremtése,
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése (nem csak a szociális
területekre),
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet
hozzáférés stb.)
- a közintézmények akadálymentesítése. (CF: KM.)

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
- elhasználódott számítógépek cseréje: (CF: M.)
- fénymásoló csere, (CF: M.)
- iroda-berendezések pótlása, (CF: KM.)
- tanácsterem átalakítása (CF: M.)

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során
- gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek
felülvizsgálatáról, (CF: MM.)
- kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges
- szolgálati lakás,
- bérlakás,
- szociális bérlakás
állomány állagának javítását, illetve az állomány növelését. (CF: M.)
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségei kihasználása
lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a
közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások
gazdaságos kihasználására törekszik. (CF: MM.)

A helyi közutak és közterületek fenntartása
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A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat
olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek
(szennyvízprojekt keretében minél szélesebb körben történő megvalósítás a cél).
- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása.
- Járda építése, felújítása.
A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel, illetve külső
szolgáltatóval végezzük.
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, tisztán
tartására. (CF: MM.)
- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási
programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. (CF: MM.)
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák
kivágásáról és pótlásáról. (CF: M.)
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának
megőrzésére. (CF: M)
- Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:
- önkormányzati hivatal környéke,
- önkormányzati intézmények
- sportpálya,
- temető,
A közterület fenntartási feladatokat Enying Város Szolgáltató Intézménye látja el.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi
feladatokat határozza meg:
- az EU-s szabványnak megfelelő játszótereket kell építeni (CF: KM.),
- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit
(CF: MM.),
A tömegközlekedés
A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az
Önkormányzat Képviselő-testülete
- minden évben áttekinti a települést érintő tömegközlekedés rendszerét, és
tárgyalást, egyeztetést kezdeményez a szolgáltatóval, (CF: MM.)
- a település beépített területeinek, közlekedési leterheltségének vizsgálatát
követően szükség szerint kezdeményezi a tömegközlekedés átszervezését,
(CF: MM)
- megvizsgálja a megállóhelyek, várók korszerűsítésének szükségességét, új
buszvárók kiépítésének lehetőségét (lásd: Dózsa György utcai buszöbölpár)
(CF: KM.)
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A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében
az Önkormányzat
- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról; (CF: MM.) a szolgáltatást az Önkormányzat az AVE Zöldfok Zrt.vel, mint közszolgáltatóval végezteti,
- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében –
tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, (CF: MM.)
- terjeszti a szelektív hulladékgyűjtést. (CF: MM.)
- évente 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, (CF: KM.)
- évente 1 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek,
valamint a tanulók bevonásával, (CF: MM.)
- rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található konténerek ürítéséről, (CF:
MM)
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban
legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, (CF: MM.)
- gondoskodik az önkormányzat Enying Város Szolgáltató Intézménye által a
közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról. (CF: MM.)
- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról Enying Város
Szolgáltató Intézménye gondoskodik. (CF: 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, (CF: MM.)
- támogatja a polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet
aktív tevékenységét, lehetőség szerint anyagilag is támogatja tevékenységét),
(CF: MM.)
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá
tételére,
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot
veszélyeztető körülményekre, (CF: MM.)
- rendészeti ügyekkel foglalkozó bizottságot választ.

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
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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. (CF: MM.)
- Továbbra is gondoskodik
- az óvodai ellátás megszervezéséről
- az általános iskolai ellátás biztosításáról
- az Önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a gimnáziumi
oktatást
- Szükség szerint áttekinti az intézményműködtetés formáját (közös
fenntartás, intézményirányító fenntartás, kistérségi társulás stb.), valamint a
vonatkozó alapdokumentumokat. (CF: MM.)
- Az intézményhálózat működtetésére vonatkozóan felméri, hogy a
működtetés milyen formában történhet; meg lehet-e tartani az intézményeket
külön-külön, vagy tagintézményesíteni kell. (CF: MM.)
- Az intézményeknél kezdeményezni kell az energiatakarékossági szempontok
előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését.
(CF: MM.)
- A közoktatási intézményektől a jogszabályban előírt kötelező
eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti
cserére vonatkozó tervet kér. (CF: MM.)
- Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek
érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését,
valamint az intézményeknek bemutatkozási lehetőséget biztosít az
Önkormányzat honlapján és az Önkormányzati újságban. (CF: MM.)
- Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és
fenntartását. (CF: MM.)
- Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét,
figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. (CF:
MM.)

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A
Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi
szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.
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- Fenntartja
- a háziorvosi ellátást (3 praxissal),
- gyermekorvosi ellátás (2 praxissal)
- a védőnői ellátást,
- a fogászati ellátást (2 praxissal),
- a központi ügyeleti ellátást elsődlegesen kistérségi társulás
formájában.
- 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. (CF: 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 Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve
központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja
a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. (CF:
MM.)

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.
(CF: MM.)
- A rendelet-módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer
által tett jelzéseket, észrevételeket. (CF: MM.)

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti
tevékenység, és a sport támogatása
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra területén a rendeletében, illetve a
magasabb szintű jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások
színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét
fogalmazza meg:
- Felül kell vizsgálni a helyi közművelődési rendeletet. (CF: MM.)
- A könyvtár működtetése során
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- 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.
(CF: KM.)
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (CF: MM.)
- bővíteni kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, különösen a
számítógépes ellátottságot, biztosítani kell az internet hozzáférést, az
elektronikus információhordozók használatát. (CF: MM..)
- a könyvtári nyitva tartást az igényekhez és lehetőségekhez kell
igazítani. (CF: MM.)
- A művelődési, illetve a kultúrház működésével kapcsolatban
- biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat, (CF: MM.)
- pótolni kell az elhasználódott eszközöket (CF: KM.)
- fejleszteni kell a meglévő eszközállományt (CF:M.)
- gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat
is ellátó szervezetek (pl. ifjúsági klub)
- számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges
közösségi hely, (CF: MM.)
- lehetőség szerint kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a
vállalt feladataik ellátásához, (CF: KM.)
- pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat. (CF: MM.)
- Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői
est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével). (CF: KM.)
- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. (CF: KM.)
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. (CF: MM.)
- Támogatja a település Sportegyesületét, azon belül a Szakosztályok
működését. (CF: MM.)
- Segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét. (CF: KM.)

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. (CF: MM.)
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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.) (CF: MM.)
- 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. (CF: MM.)
- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a
mozgáshoz való helyet. (CF: MM.)

4.6. 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. (CF: MM.)
- A Képviselő-testület támogatja azokat a befektetőket, amelyek hozzájárulnak a
település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet teremtenek. (CF: MM.)
- Az Önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén
támogatja a befektetni szándékozókat. (CF: M.)

4.7. 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,
- a hatékonyság,
- az eredményesség követelményeit. (CF: MM.)
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- A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az
önkormányzati hivatal, illetve Enying Város Szolgáltató Intézménye végezze, ezzel
biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása átlátható, összehangolható, szükség esetén
átszervezhető legyen. (CF: MM.)
- Az üzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtását, ellátását részben önkormányzati
szolgáltatók végzik.
- 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.) (CF:
MM.)
- 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.
(CF: MM.)
- Ésszerű átszervezéssel biztosítani kell az intézmény gazdálkodásának
optimalizálását. (Az intézmény gazdálkodási jogkör szerinti átszervezése nem érinti
az intézmények szervezeti önállóságát.) (CF: KM.)
- A településüzemeltetés során kiemelt feladat, hogy olyan térítési díj, illetve az
ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön
megállapításra, amely igazodik a felmerült költségekhez, természetesen figyelembe
véve a jogszabályi kereteket. (CF: KM.)
- A településüzemeltetés során párbeszédet kell kezdeményezni a
- civil szervezetekkel,
- az intézményekkel,
annak érdekében, hogy mely tevékenységek azok, melyekbe be tudnak kapcsolódni.
- 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. (CF: MM.)
- Vizsgálni kell az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és egyéb
hasznosítható ingó eszközök kihasználtságát.
- Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, és a
folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az
üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett
megállapításaira, észrevételeire. (CF: MM.)
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