Papkeszi község 2010 – 2014. évi önkormányzati ciklusának
gazdasági programja
(Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2011. (III.30.) számú
határozatával elfogadta.)

Bevezetés
A társadalmi és gazdasági rendszerváltás óta eltelt több mint 20 évben Papkeszi település
gazdasági, társadalmi és szociális környezete rengeteg változáson ment át. A „változások
szavát” az előző ciklusok önkormányzatai nem mindig kellő időben hallotta meg, így a
település fejlődése az elmúlt 10 évben stagnált, lehetőségei beszűkültek.
Az elkövetkezendő négy évben olyan program valósítható meg, amely a község anyagi
teherbíró képességének megfelelően jobbá és szebbé teszi az itt élők mindennapjait.
1. A ciklusban tervezett fejlesztések kiválasztásánál az alábbi szempontok a
meghatározóak:
a.) az önkormányzat várható teherbíró képessége (saját bevételeinek nagysága),
b.) a meghirdetésre kerülő pályázati lehetőségek,
c.) lakossági, helyi vállalkozások kezdeményezései,
d.) nemzetközi és hazai gazdasági, társadalmi folyamatok.
Minden bizonnyal lesznek olyan tervek, elképzelések és célok, amelyek nem fognak
megvalósulni, áthúzódnak a következő ciklusra. Éppen ezért fontos az átgondolt tervezés,
mert tudjuk, hogy érdemi változásokat csak e mentén tudunk elérni, az új lehetőségekkel,
pedig meg kel tanulnunk élni.
Az Önkormányzatunknak kiemelt figyelmet kell fordítania a már ismertté vált és tervezett
pályázati lehetőségek alapján készítendő projektekre annak érdekében, hogy minél több
uniós forrást tudjon igénybe venni a település fejlesztése érdekében.. Jól átgondoltan azokat
a lehetőségeket kell prioritásként megfogalmazni, amelyek újabb forrásokat tudnak
számunkra biztosítani.
2. A gazdasági program főbb céljai
A gazdasági program alapvető célja az életminőség javítása, településünk felzárkóztatása és
ezen belül is elsősorban a település lakói gyarapodásának előmozdítása.
Ennek érdekében az Önkormányzat legfontosabb céljai az alábbi szempontok szerint
csoportosíthatóak:
a.) Lehetőség szerint folyamatos kapcsolattartás a lakossággal (fejlesztési elképzelések
ismertetése), vállalkozókkal, civil szervezetekkel, hogy érdekeik, véleményük
folyamatosan alakíthassa a település fejlődését.
b.) Teret kell biztosítani felnövekvő generáció érdekeinek megjelenítésére is ifjúsági
civil szervezetek támogatásával, ifjúsági fórum létrehozásával.
c.) Települési közszolgáltatások színvonalas ellátása, lehetőség szerinti fejlesztése, az
infrastruktúra bővítése, modernizálása.
d.) Intézményeink fejlesztése, racionalizálása, szolgáltatásainak bővítése.

e.) Aktív vagyongazdálkodás.
f.) Meglévő természeti és gazdasági adottságaink jobb kiaknázása.
g.) A mezőgazdasági adottságaink jobb kihasználása, feltételek javítása.
h.) Támogatni szükséges a hagyományteremtő szándékú kulturális és művészeti
rendezvényeket.
i.) Meglévő örökségünket ápolni kell és a település szolgálatába kell állítani.
j.) Fontos a civil szervezetek kezdeményezéseinek ösztönzése és felkarolása.
k.) Közrend, közbiztonság javítása érdekében a rendőrség, polgárőrség munkájának
összehangolása, megerősítése.
l.) Megfelelő kulturális és közösségi tereket kell biztosítanunk és magas színvonalon
működtetnünk.
m.) Erősíteni kell a kialakult kistérségi gondolkodást, együttmunkálkodást, mert
fejlesztési elképzeléseink terén több lehetőséghez juthatunk.
n.) Támogatni kell a 2014.. évben kialakuló járásokba történő betagozódás
zökkenőmentes megvalósítását.
3. Az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi, vagyoni helyzete
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

A jelenlegi önkormányzati vagyon 449.343 eFt.
Az Önkormányzat záró bankszámla egyenlege 1.655 eFt.
A befektetett pénzügyi eszközök állománya 2010. évben 431.971 eFt.
Hosszú lejáratú kötelezettségünkből teljesítettünk 39.644 eFt-ot.
Hosszú lejáratú kötelezettség 2020-ig 66.486 eFt.
Követelésként 11.359 eFt-ot tartunk nyilván.
Az Önkormányzat likvid hitelállománya 2010. évben 37.033 eFt.

Saját bevételek körében meghatározóak a helyi adókból származó bevételek. Az igazságos
közteherviselés elve szerint az adófizetési képességgel rendelkező polgárok és szervezetek
méltányos mértékben hozzá kell járuljanak a közösségi kiadásokhoz.
Következetesen érvényesíteni kell az adórendeletünkből fakadó kötelezettségeket,
szigorítani kell az adóbehajtást, hiszen jogos kívánalom, hogy az adóbefizetés alól senki se
bújhasson ki, mivel ezen bevételek is szükségesek a település zavartalan működéséhez és
fejlesztéséhez.
Értékesíthető ingatlanvagyona az Önkormányzat Colorchemia ltp.-n található 10 db telek és
Papkeszi községben telekmegosztással létrehozható 4 db telek, amelyek értékesítéséből
befolyó összeg önerőt képezhet benyújtandó pályázatokhoz.
4. Polgármesteri program célkitűzései:
4.1. A képviselő-testületi munka területén cél a képviselő-testületi tagokkal való
együttműködés, számukra azonnali információ átadás, az elektronikus kommunikáció
segítségével a hatékony, gyors, interaktív munka megteremtése.
4.2. Az egészségügyi és szociális ellátások terén:
a.) Színvonalas egészségügyi infrastruktúra megteremtése – Egészségház és Colori
rendelő szükség szerinti felújítása, karbantartása.
b.) A háziorvosi és védőnői ellátás biztosítása.
c.) A veszprémi székhelyű központi orvosi ügyleti ellátás színvonalas működtetése a
Kistérségi Társuláson keresztül.
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d.) Települési egészségtervben foglaltaknak megfelelően a prevenciós, felvilágosító és
a betegségek felülvizsgálatának szükségességét programok megszervezése és
lebonyolítása.
e.) A különböző szűrőprogramok rendszeresebbé tétele.
4.3. A szociális ellátási feladatok között:
a.) Az idősek, nyugdíjasok szabadidő eltöltési lehetőségeinek kiszélesítését a civil
szervezetek segítségével.
b.) A házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés hatékony és takarékos
működtetését a Kistérségi társuláson keresztül a minőség biztosításának jegyében.
4.4. A nevelés-oktatás területén:
a.) Kiemelten fontosnak tartom, hogy gyermekeink a jövőben is helyben járjanak
iskolába. Emellett fontos feladat a mindenkori jogszabályi előírásoknak való állandó
megfelelés. Teendőink:
- Önkormányzati tulajdonban lévő iskolaépület korszerűsítése, felújítása.
- A nevelés-oktatási intézmények hatékony és takarékos működtetése a
minőségbiztosítás jegyében.
- Lakossági
igényeken
alapuló
felnőttoktatási
lehetőségek
biztosítása
(településünkön lehessen jogosítványt szerezni, nyelvet tanulni, számítógépkezelést elsajátítani, különféle OKJ-s tanfolyamokat elvégezni)
4.5. Polgármesteri Hivatal
Legfontosabb cél a lakosság minél teljesebb körű magas szintű, korrekt, udvarias
kiszolgálása. Ennek érdekében:
a.) A hivatali munkatársak naprakész ismereteinek biztosítása (szakmai
rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétellel).
b.) Internetes e-közigazgatási rendszer bevezetése, melynek eredményeként
lehetőség nyílik ügyfélfogadási időn túli ügyindításra is.
c.) A Hivatal és a lakosság közötti információáramlás fejlesztése a honlapon
keresztül.
4.6. Művelődés és kultúra
a.) A Papkeszi Kultúrház felújítása, átalakítása, vagy új közösségi ház kialakítása.
b.) Színvonalas települési rendezvények szervezése (Falunap, Szüreti felvonulás,
nemzeti ünnepek, jeles napok)
c.) A kultúra területén működő civil szervezetek és kezdeményezések támogatása.
4.7. Környezetvédelem
Az EU-csatlakozás és jogszabályi kötelezettségek viszonylatában ezen a területen
megoldásra váró feladatok:
a.) Külterületi illegális szemétlerakók megszüntetése.
b.) A Berhidával közösen működtetett szennyvíztisztító megfelelő üzemeltetése:
környezetvédelmi határérték alatti vízkibocsátás biztosítása elfogadható
üzemeltetési költségek mellett.
c.) Minden családi ház ill. lakóépület szennyvízcsatornára történő csatlakoztatása.
d.) Helyi természeti értékek természetvédelem alá helyezése: Colori park.
4.8. Településüzemeltetés
a.) Iskola és Hivatal közötti park bővítése, felújítása, karbantartása.
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b.) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés és energia-hatékony felújítása.
c.) Colori park bővítése, fenntartása, karbantartása.
d.) A faluban a buszöblök, várók takarítsa, felújítása.
e.) Ivóvízhálózat elavult azbeszt csöveinek cseréje.
f.) A bel- és külterület folyamatos karbantartása, meglévő aszfaltos utak felújítása.
g.) A település köztisztasági feladatainak folyamatos ellátása közcélú munkások
bevonásával.
4.9. Telekommunikáció
A kommunikáció feltételeinek biztosítása jelenkori fejlődésünk záloga, ezért:
a.) A e-Magyarországpont továbbfejlesztése a kultúrházakban, újabb, korszerűbb
informatikai eszközök beszerzésével.
b.) Telekommunikációs eszközök felhasználói szintű megismertetése a lakossággal.
4.10. Ifjúság
Az ifjúsággal való törődés – mondhatni – fejlődésünk másik záloga, ezért:
a.) A fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása.
b.) Az ifjúsági klubok bevonása az őket érintő döntése előkészítésébe.
c.) A felsőoktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan
támogatása Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül.

rászorulók

4.11. Idegenforgalom
a.) A település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása
érdekében: a Balaton közelségének a falusi turizmusban való hasznosítására kísérletet
tenni utcai eligazító - tájékoztató táblák egységes rendszerének felújítása.
b.) A településközpont parkosítása.
4.12. Vagyongazdálkodás
Az Önkormányzatnak törekednie kell a tulajdonában lévő építés telkek eladására, és az
ebből befolyt összeget pályázati önrészként hasznosítania.
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