Vésztő Város
Önkormányzat Képviselő-testületének

Gazdasági programja
a 2019. október 13.-án megválasztott képviselő-testület ciklusának
időtartamára

Záradék
A gazdasági programot Vésztő Város Polgármestere 50/2020. (IV. 29.) számú határozatával
fogadta el.
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I. Bevezető
1. A gazdasági program készítési kötelezettség
Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdasági programját a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 116. §- ában
foglalt kötelezés alapján készíti el.
Az önkormányzat előző gazdasági programja a leköszönő képviselő-testület ciklus idejének
időtartamára vonatkozott, ezért a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon
belül új, legalább a most megválasztott önkormányzati képviselő-testület ciklus idejének
időtartamára vonatkozó gazdasági programot kell elfogadnia.
2. A gazdasági program által felölelt időszak
Az Mötv. 116. § (5) bekezdése alapján a gazdasági program időtartamát a képviselő-testület
a képviselő-testület megbízatásának időtartamára határozza meg, mivel




a ciklus időtartama jól belátható,
az egyes feladatok költségvetési évre jól lebonthatóak,
a gazdasági program a megválasztott testület számára határozza meg a település fejlődési,
fejlesztési irányait.

3. A gazdasági program kötelező tartalmi előírásai
Az Mötv. 116. § (1), (3) és (4) bekezdése alapján a jelen gazdasági program összeállításánál
figyelembe vételre került, hogy








a gazdasági programnak a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit kell
tartalmaznia,
a gazdasági program nem más, mint egy fejlesztési terv,
a gazdasági programnak helyi szinten meg kell határoznia mindazokat a célkitűzéseket és
feladatokat, amelyek az önkormányzati feladatok biztosítását, a feladatok színvonalának
javítását szolgálják,
a gazdasági programnak tartalmaznia kell az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket,
a gazdasági programban meghatározottaknak összhangban kell lennie az önkormányzat
költségvetési lehetőségeivel,
milyenek a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok.

4. A gazdasági programmal kapcsolatos helyzetelemzés és előkészítő tevékenység
A gazdasági program elkészítése részletes helyzetelemzés alapján történt.
A helyzetelemzés kiterjedt:




a település helyzetének feltérképezésére,
az önkormányzat gazdasági helyzetének és gazdálkodási tendenciájának megismerésére,
az előző gazdasági program végrehajtásának értékelésére.

4.1. A település helyzetének feltérképezése
A gazdasági program szempontjából meghatározó a település:



földrajzi elhelyezkedése,
vonzáskörzetben betöltött szerepe,
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természeti környezete,
infrastrukturális ellátottsága,
demográfiai jellemzői,
gazdasági potenciálja,
településfejlesztés lehetősége.

Földrajzi elhelyezkedés
Vésztő Magyarország délkeleti részén, a Dél-alföldi régióban, Békés megyében a
Szeghalomi járásban, tájegységileg a Kis-Sárrétben található a román határ közelében.
Északi közigazgatási határával a Sebes Körössel, s a túlparton Hajdú-Bihar megyével
érintkezik. 12 576 ha kiterjedésű közigazgatási területe Szeghalom, Körösladány, Bélmegyer,
Okány, Körösújfalu, Sarkad és Újiráz településekkel határos. A Szeghalomi járásban 7
település található: Szeghalom (város), Füzesgyarmat (város), Körösladány (város), Vésztő
(város), Bucsa (község), Kertészsziget (község) és Körösújfalu (község). A megyeszékhely
Békéscsabától való távolsága közúton 35 km, a fővárostól való távolsága pedig 220 km;
legközelebbi szomszédja Okány, mely 7 km-re található.

Vésztő elhelyezkedése (forrás: www.googlemaps.com)

Az országos fő közlekedési hálózatokhoz közúton a Szeghalom−Körösladány
−Gyomaendrőd−Szarvas útvonalon a 44-es főútvonalhoz, a Gyomaendrőd−Mezőtúr−
Törökszentmiklós útvonalon pedig a 4-es számú főútvonalhoz van rájutási lehetőség a főváros
irányba, ám viszonylag jó megközelítési lehetőség adódik Szeged, Debrecen irányába tartó
főútvonalakhoz is.
Vésztő a mellékvonali vasúti közlekedés egyik csomópontja. A Lőkösháza−Békéscsaba−
Szolnok−Budapest
vasúti
fővonalhoz
a
Békéscsaba−Kötegyán−Vésztő−Gyoma
mellékvonalon Békéscsabán és Gyomán egyaránt csatlakozni lehet, valamint a Békéscsaba−
Kötegyán−Vésztő−Szeghalom−Püspökladány mellékvonalról a Nyíregyháza−Debrecen−
Budapest vasúti fővonalhoz. A tagállamok közötti jó közlekedési kapcsolatok kialakítására
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törekedő transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) IV. folyosója (a legnagyobb tranzit
áruforgalmat bonyolító vasútvonal az országban) halad át a településtől délre Békéscsaba
érintésével (főbb magyarországi állomásai: Győr−Komárom−Budapest− Szolnok−
Békéscsaba), mely délkeletre lép ki az országból, Kürtös és Temesvár felé. (Vésztő Város
környezeti állapota, 2010)
A természeti környezet
Vésztő az Alföld délkeleti részén, a Berettyó-Körösvidék középtáján belül a Kis-Sárrét és a
Körösmenti-sík kistájak határán található. A vízrendezések nyomán, a Sebes-Körös
csatornázásával és az ősi erdők kiirtásával az addig javarészt mocsaras terület kiszáradt, csak
a legalkalmazkodóbb, részben szárazságtűrő fajok maradtak fenn az eredeti élővilágból. A
terület domborzatának jellegét tekintve alacsony ártéri síkság, Balti tengerszint feletti
magassága 86-94 m között változik.
Vésztő és környékének talaja talajgenetikai szempontból heterogénnek tekinthető. A térség az
Alföld egyik legmélyebben fekvő része, évezredeken át kiterjedt erdős, mocsaras vidék volt.
A város határának legnagyobb részét, 75%-ban réti talajok borítják. A lecsapolást követően a
mocsarak kiszáradásával szikes talaj alakultak ki jelentősebb kiterjedésben. Ezen kívül
található még itt mésztelen, semleges kémhatású és mésztelen, gyengén lúgos átmeneti szikes
talaj, valamint nagyobb mértékben lepadkásodott, rossz vízgazdálkodású, úgynevezett
terméketlen szikes talajok. A területen csak kisebb foltokban találhatók valamennyi esetben
öntésiszapon képződő, mezőségi talajok. A talaj termőképessége gyenge, 9 és 25 aranykorona
között változik.
A térség éghajlata szerint száraz kontinentális; éves átlagban a napfényes órák száma 2000, az
évi középhőmérséklet 10,2-10,3 oC szélsőséges téli és nyári ingadozással. Az éves
csapadékösszeg átlaga 560-590 mm körül változik. A leggyakoribb szélirány az északi és déli,
az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti.
Vízrajzi adottságai szerint, a lecsapolások nyomán a település területe csatornákkal gazdagon
behálózott, mely a Sebes-körös vízgyűjtő területéhez tartozik. A település D-i részén lévő
csatornák (pl. Hosszúfok-Okányi főcsatorna) a vizet a Kettős-Köröshöz, a Dió-éri, HoltSebes-Körösi, a Cigány –foki főcsatorna és a Mágori csatorna a Sebes-Köröshöz vezetik. A
terület jellegéből fakadóan belvízveszélyes, és extrém csapadékhiányos időjárás idején
aszályos terület is. A kevés mennyiségű talajvíz 2-4 m mélyen található; a rétegvíz
mennyisége is kevés, az artézi kutak mélysége átlagosan több, mint 200 m.
(Településszerkezeti terv, Vésztő Város környezeti állapota, 2010)
A XIX. századi folyószabályozások és lecsapolások nyomán a település területének nagy
részét művelés alá vonták, mely tartósan megváltoztatta a táj képét és szerkezetét. A
szántóterületek között sűrű csatornahálózat húzódik, mely fenntartása évek óta probléma; a
partvonal mentén nem megfelelően végzett talajművelés, a partvonalat és medret benövő
növényzet és felgyűlő szemét, hordalék károsan hat mind a hatékonyságra és a víz
minőségére, emellett összességében esztétikailag is kedvezőtlen képet fest. A tagosítások
idején, amikor a termelőszövetkezet nagy egybefüggő táblákat művelt a településen, a
megnövekedett terméshozam mellett, a táblák összevonása következtében őshonos
növénytársulások, gyep- és erdőfoltok tűntek el. A tájképben ma is a szántóföldek az
uralkodóak, melyek között vonal- és foltszerűen maradtak fenn az egykori eredeti
növénytársulások (ősgyepek és ligeterdők). A térségre jellemző alacsony magasság, kicsi
szintkülönbségek és a talajok kötöttsége miatt gyakoriak a pangóvizek, belvizek megjelenése.
A szántóterületek növekedésének javára lecsökkentek az állattartást szolgáló gyepterületek
(rétek és legelők); szarvasmarhát, juhot és sertést jelenleg állattartó telepeken tenyésztenek. A
fennmaradt gyepterületek ökológiai és természetvédelmi szempontból jelentősek, mint az
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egykori őshonos flóra és fauna életközösségeinek utolsó fennmaradt területei. Az egykor
zártkertként ismert területek egy részét a helyiek magáncélú növénytermesztésre (zöldség és
gyümölcs) hasznosítják, másik részük kis parcellás szántóterület. Meghatározó tájképi elemek
a családi gazdaságok telepei, a tanyák, mely mára a megváltozott társadalmi-gazdasági
közegben csaknem teljesen eltűnt (Településszerkezeti terv Szöveges leírása).
Vonzáskörzetben betöltött szerepe
Központi szerepet földrajzi elhelyezkedés és település nagyság alapján Körösújfalu
tekintetében lát el legfőbbképpen a Közös Önkormányzati Hivatal és oktatás által. Okány
település ugyan a Sarkadi kistérséghez tartozik azonban számos magánjellegű szolgáltatást
településünkön vesz igénybe az okányi lakosság. Vésztő lakossága nagy élelmiszerüzletlánc
hiányában Szeghalom és Békés városába orientálódik. Közigazgatásilag a járásközpont
Szeghalom városa játszik meghatározó szerepet.
Infrastrukturális ellátottság
A település az alábbi infrastruktúrával rendelkezik:
Úthálózat:
Vésztő térségi jelentőségű mellékúthálózat vonalán fekszik; ezek a típusú mellékutak
biztosítják a központi szerepű települések kapcsolatát a nem főúti irányokban. Ezek az
útvonalak az alábbiak:



Szeghalom – Vésztő – Doboz (4234.j. összekötő út)
Vésztő – Okány 4219.j. út (4235. és 4236.j. ök. úttal)

Új, kiépítendő térségi jelentőségű mellékútként Vésztőt Körösladánnyal kötné össze a terv.
Vasúthálózat:
A megye tengelyében áthaladó nemzetközi és közvetlen fővárosi kapcsolatot biztosító 120. sz.
Budapest-Szolnok-Békéscsaba – Lőkösháza (Románia) vonal rekonstrukciós programja a
teljes vonal kétvágányúsítását, a 160 km/h-s sebességű közlekedést irányoz elő, magában
foglalva az állomások rekonstrukcióját, P+R parkolók kialakítását is. A megyei
területrendezési terv megállapítása szerint a Vésztőt is érintő 127. sz.
Gyomaendrőd−Dévaványa−Körösladány−Szeghalom−Vésztő, valamint a 126. sz.
Püspökladány – Szeghalom – Vésztő – Okány – Kötegyán vonalon a személyszállítás
színvonalának emelésére, valamint a Vésztő−Körösharsány−Nagyvárad felé vezető vonal
helyreállítására van szükség a nemzetközi kapcsolatok bővítésének igényéből kifolyólag.
Közműellátottság
Gázközművel való ellátottság: NKM Gázszolgáltató biztosítja a város bármely részén
lehetőség van csatlakozásra
Áram: A településen 100 %-os kiépítettségű NKM Áramszolgáltató által
Telefon hálózat: A Szolgáltatók teljeskörűen jelen vannak a városunkban. Telekom, Telenor
torony és 4 G hálózatot biztosító DIGI intertorony van a településünkön.
Szennyvíz: A településen való kiépítettség ~ 85 %, a déli- délkeleti városrészen a kevés lakott
ingatlanszám miatt nem került kiépítésre pályázati támogatottság hiányában.
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Demográfiai adatok
A település demográfiai adatai az elmúlt 5 év adatai alapján:
Megnevezés
állandó
lakosok
száma
lakónépesség
0 - 18
korcsoport
ebből:0 - 6
korcsoport
19 – 65
korcsoport
66 korcsoport

2015.
01.01.

2016.
01.01.

2017.
01.01.

2018.
01.01.

2019.
01.01.

2020.
01.01.

7263

7197

7137

7078

6983

6934

6928

6866

6805

6705

6624

6541

1507

1440

1428

1422

1376

1348

481

446

442

466

454

469

4693

4675

4633

4571

4500

4444

1063

1082

1076

1085

1107

1142

A demográfiai adatok alapján megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben a település
lakónépessége összességében 5 %-ot meghaladóan csökkent.
A korcsoportos lakossági összetétel alapján megállapítható, hogy nőtt a 65 év feletti
korcsoportba tartozó lakosok aránya és csökkent az az alatti korcsoportokba tartozó lakosok
aránya.
A lakosság számának változása
népességszám változásnak.

összességébenmegfelela

térségben

tapasztalható

A népességszám változással kapcsolatos további megállapítások:
A hat év alatti gyermekek száma az elmúlt években emelkedést mutat, de még nem érte el az
5 évvel ezelőtti mértéket. A 65 év feletti lakosok számának egyértelmű emelkedésével
megállapítható a település elöregedési folyamata.
A gazdasági potenciál (vállalkozók és a munkavállalók)
A település gazdasági erejét a helyi vállalkozások, illetve idegen vállalkozások helyi
telephelyei mutatják.
Megnevezés
2015.
501
A helyi vállalkozások száma
az adott év január 1. napján
A vállalkozások által befizetett 99 384,225
helyi iparűzési adó ezer
forintban

2016.

2017.

2018.

2019.

519

529

584

612

94 699,464

95 779,191

104 106,523

114 842,122

A helyi vállalkozások száma 2015. január 1-től 2019. január 1-ig összességében 22 %-ot
meghaladóan növekedett.
A helyi vállalkozások által befizetett helyi iparűzési adó volumene 2015. évhez képest
2019. évben 15,5 %-kal nőtt, amely a helyi vállalkozások eredményes tevékenységére utal.
A helyi vállalkozások által foglalkoztatott helyi munkaerő száma a vizsgált időszakban
összességében nőtt, mely hatással volt a közfoglalkoztatottilétszám csökkenésére is.
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A település munkanélküli lakosainak adatai az elmúlt 5 év adatai alapján:
Megnevezés
az aktív korú népesség száma
a regisztrált munkanélküliek
száma
a munkanélküliek aránya az aktív a
lakossághoz képest

adatok e Ft-ban
2018.
2019.
01.01.
01.01.
4837
4741

2015.
01.01.
4992

2016.
01.01.
4960

2017.
01.01.
4889

462

279

308

348

269

9,25 %

5,62 %

6,30 %

7,19 %

5,67 %

A munkanélküliek aktív lakosságszámához viszonyított aránya csökkent.
A munkanélküliséggel kapcsolatos megállapítások: Az aktív korú lakosság száma a 2020.
január 1-ei időállapot szerint már ismert. A munkanélküliek aránya az elmúlt 5 évben
egyértelműen csökkent. A jelenlegi koronavírus járvány gazdasági hatásai a település
munkanélküliségi adataira még nem ismertek, de sajnos számottevő romlás nem várható ezen
a téren.
Településfejlesztési lehetőségek
A település fejlődése szempontjából fontos, hogy a letelepedéshez, illetve a felnövekvő,
családot alapító generáció helyben tartásához rendelkezésre áll-e:
 lakóház célú ingatlan,
 üres lakótelek.
Szükséges az ingatlanok pontos felmérése, az alábbi adatok becslésen alapulnak:
A tapasztalatok alapján a település lakóingatlanainak száma:






2.520 lakott lakóház,
300 üres, lakható állapotú lakóház,
150 lakhatatlan állapotú lakóház,
90 üres - nem önkormányzati - lakóház építésére alkalmas belterületi telek,
140 üres, önkormányzati, lakóház építésre alkalmas belterületi telek.

A letelepedési lehetőséggel kapcsolatos észrevétel: A településen lakóingatlant vásárolni
kívánó személyek részére számos ingatlan rendelkezésre áll, az állam által biztosított lakáshoz
jutási támogatások lehetőségének kihasználásával- kivételt képez ez alól az új lakás vásárlás.
4.2. Az önkormányzat gazdasági helyzete, a gazdálkodási tendenciák
Az önkormányzat gazdálkodási helyzetének értékelése a vagyonkimutatás alapján
Az önkormányzat elmúlt 4 éves gazdasági helyzetére, a tendenciákra következtetni lehet az
éves beszámolókhoz kapcsolódva elkészített vagyonkimutatásokból.
adatok e Ft-ban
2016. 12. 31.
2017. 12. 31.
2018. 12. 31.
2019.12.31.
Nemzeti
6 030 968
5 916 748
6 094 849
6 321 599

A)
vagyonba
tartozó
befektetett
eszközök (ebből)
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I. Immateriális
javak
II.
Tárgyi
eszközök
III.
Befektetett
pénzügyi
eszközök
IV. Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott, eszközök
B)
Nemzeti
vagyonba
tartozó
forgóeszközök
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) Pénzeszközök
I.
Lekötött
bankbetétek
II.
Pénztárak,
csekkek,
betétkönyvek
III. Forintszámlák
IV.
Devizaszámlák
D) Követelések
I. Költségvetési
évben esedékes
II. Költségvetési
évet
követően
esedékes
III.
Követelés
jellegű
sajátos
elszámolások
E) Egyéb sajátos
eszközoldali
elszámolások
F) Aktív időbeli
elszámolások
ESZKÖZÖK
ÖSSZESEN:

11 096

947

1 601

1 345

5 965 204

5 868 122

6 042 569

6 270 085

54 668

47 679

50 679

50 169

0

0

0

0

207 368

338 102

342 801

346 572

7 368
200 000
298 598
0

8 102
330 000
1 394 272
0

12 801
330 000
1 704 191
0

16 572
330 000
1 256 301
0

1 090

1 045

765

1 063

297 508
0

1 393 227
0

1 703 426
0

1 255 238
0

112 006
104 861

164 609
141 596

205 719
171 697

254 152
155 724

5 145

21 012

1 886

54 152

2 000

2 001

32 136

44 276

3 556

3 622

19

5 073

2 411

746

1 953

2 869

6 654 907

7 818 099

8 349 532

8 186 566

Az önkormányzat vagyona a 2019. évi zárómérleg alapján 8 186 566 millió forint.
A vagyon a 2015. évi záró mérleghez viszonyítva növekedést mutat.
A vagyonváltozás fő okai: A pályázatok és a közmunkaprogramok révén a tárgyi eszközök
állománya jelentős mértékben megnövekedett. A készletváltozás növekedését a büfék,
valamint a START mezőgazdasági programelemében megtermelt termények mennyisége
eredményezi, míg az értékpapírok között 330.000 millió forint összegben jelentkezik az
államkötvény. A folyamatban lévő beruházásokhoz folyósított, és fel nem használt előlegek
az önkormányzat elkülönített számláin rendelkezésre állnak., mindemellett a követelések
összege is több, mint kétszeresére emelkedett.
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Az önkormányzat vagyonából 2019. december 31.-én
 32,5 % tartozik a forgalomképtelen törzsvagyon körébe,
 7,2 % a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, és
 60,3 % a forgalomképes (üzleti) vagyon.
A vagyon forgalomképesség szerinti megoszlása kedvező, mert a forgalomképes (üzleti)
vagyon körébe sorolt vagyonelem aránya nem alacsony, így van szabad, az egyes
önkormányzati célkitűzések megvalósításakor anyagi forrásként figyelembe vehető vagyon.
Az önkormányzat pénzügyi helyzete, likviditása: Az önkormányzatnak a működése
finanszírozására folyamatosan, saját forrásból rendelkezésre állt a pénzügyi fedezet.Az
önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal.
Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadásainak tendenciája
Az önkormányzat működési kiadásainak tendenciája a költségvetési beszámolók szerint
adatok e Ft-ban
2016.
évi 2017.
évi 2018. évi 2019.
évi
beszámoló
beszámoló
beszámoló beszámoló
K1. Személyi juttatások
833 366
786 405
757 609
747 987
K2. Munkaadókat terhelő
155 600
127 323
117 501
116 852
járulékok
és
szociális
hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
440 265
493 855
661 949
663 823
K4.
Ellátottak
pénzbeli
28 577
28 190
27 070
63 279
juttatásai
K5. Egyéb működési célú
30 542
66 467
62 467
34 851
kiadások
K6. Beruházások
93 276
117 708
311 308
73 194
K7. Felújítások
42 077
86 719
136 295
519 041
K8. Egyéb felhalmozási célú
1 719
3 569
8 527
74
kiadások
Költségvetési
kiadások
1 625 422
1 710 236
2 082 726
2 219 102
összesen
Megnevezés

A költségvetési kiadások közül:
 nőttek a Dologi kiadások, Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb működési célú
kiadások, Felújítások kiadásai,
 csökkentek a Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó, Beruházások kiadásai,
 és közel változatlan maradt az Egyéb felhalmozási célú kiadások aránya.
A költségvetési kiadások szerkezete a legnagyobb arányt képviselő kiadástól a legkisebb
arányú kiadásig:





K1. Személyi juttatások
K3. Dologi kiadások
K7. Felújítások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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K6. Beruházások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési bevételeinek tendenciája
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek tendenciája a költségvetési beszámolók szerint
adatok e Ft-ban
2016.
évi 2017.
évi 2018.
évi 2019.
évi
beszámoló
beszámoló
beszámoló
beszámoló
B1.
Működési
célú
1 330 622
1 284 755
1 669 982
570 345
támogatások államháztartáson
belülről
B2.
Felhalmozási
célú
36 894
1 330 803
326 331
1 228 058
támogatások államháztartáson
belülről
B3. Közhatalmi bevételek
158 389
126 931
171 665
182 683
B4. Működési bevételek
181 473
158 324
220 177
182 799
B5. Felhalmozási bevételek
1 124
662
5 800
4 516
B6. Működési célú átvett
4 859
5 851
10 434
39 844
pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett
15 791
17 452
18 704
8 652
pénzeszközök
Költségvetési
bevételek
1 729 152
2 924 768
2 423 093
1 765 977
összesen
A költségvetési bevételek közül:
 nőttek a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, Közhatalmi
bevételek, Felhalmozási bevételek ,Működési célú átvett pénzeszközök bevételei,
 csökkentek a Működési célú támogatások államháztartáson belülről, Felhalmozási
célú átvett pénzeszközök bevételei,
 és közel változatlan maradt a Működési bevételek aránya.
A költségvetési bevételek szerkezete a legnagyobb arányt képviselő bevételtől a legkisebb
arányú bevételig:








B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B4. Működési bevételek
B3. Közhatalmi bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B5. Felhalmozási bevételek
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4.3. Település analízis
A gazdasági program tekintetében fontos, a település adottságait, helyzetét értékelő, egységes,
átfogó kép. A település analízist ezért feltétlenül figyelembe kell venni a gazdasági program
céljainak meghatározásakor.
Erősségek










Gyengeségek


Magas fokú kiépített közműhálózatok,
biztosított közmű kapacitások;
lakóterületek vonatkozásában kertvárosi
jelleg;
új befektetők jelentek meg, ami biztosítja
hosszabb távon a folyamatos fejlődés
lehetőségét.
Értékes természeti erőforrások (holtágak,
apróvad állomány);
Jelentős vadászati hagyományok;
A Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely
,mint kulturális, idegenforgalmi vonzerő;
Vasútvonal melletti fekvés;
A város sokszínű kulturális élete,
civilszervezetek széleskörű tevékenysége









Lehetőségek











vállalkozóbarát körülmények kialakítása;
a helyi gazdaság erősítése, magas hozzáadott
értéket adó és alacsony környezeti terhelést
jelentő fejlesztések megvalósítása, ennek
támogatása;
a
geotermikus
és
más
megújuló
energiaforrások
emelkedő
arányú
hasznosítását
erősítő
programok,
intézkedések, támogatások;
Energiaracionalizálás az önkormányzat és a
fenntartásában működő intézményeknél;
A kistérségi közlekedés fejlesztése, valamint
a határon átnyúló Gyoma - Nagyvárad
vasútvonal fejlesztés megvalósulása
E-közigazgatás fejlesztése
A helyi társadalom, a város lakosságának és
vállalkozóinak növekvő befolyása a
városfejlesztési politika alakításában

Kevés a nagyobb foglalkoztatást jelentő
munkahely;
Alacsony keresetek, csökkent vásárlóerő;
alacsony iskolázottság, kvalifikált
munkaerő hiánya;
A város tőkevonzó képessége kicsi,
alacsony a befektetői érdeklődés;
a kis- és középvállalkozások nem elég
erősek, kevés helybeni munkahely,
egysíkú munkaerőpiac;
Öregedő, fogyó népesség, a fiatalok
elvándorlása
közutak kifogásolható állapota

Veszélyek









A munkahelyet jelentő ipar és
mezőgazdaság csak csekély mértékben
függ a település irányítóitól;
A tőkebefektetéseknél erősödik a
pénzügyi befektetői szemlélet a szakmai
befektetők rovására;
Folytatódik a lakosság elöregedése és
fogyása;
A felkészült szakképzett szakemberek
további elvándorlása;
Mellékutak
romló
állapota,
a
karbantartás hiánya;
Erősödhet a közlekedési perifériahelyzet
– emiatt a térség vonzereje nem nő sem
a tőke, sem az idegenforgalom számára.
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4.4. Az előző, a 2014 - 2019. évekre vonatkozó gazdasági program végrehajtásának
értékelése
A gazdasági program célkitűzéseinek zöme megvalósult, néhány cél elmaradt pályázati forrás
hiányában, azonban nagyon sok maradt folyamatban. Ezen jellemzően beruházásokhoz
kapcsolódó fejlesztések, melyek megvalósítása elsődleges prioritást élvez jelen ciklusban
Egyes célok különböző okokra vezethetően nem valósultak meg részben, vagy egészen
Cél meg nem valósulásának oka

Az érintett célok

A pályázati lehetőségek elmaradása

Mágor-Szeghalom
kerékpárút,
területekre szennyvíz kiépítése,
centrum létrehozása

hiányzó
kereskedő

Pályázati elutasítás

Holt Sebes Körös belterületi szakaszának
hullámterében sétány kialakítása, Idősek nappali
ellátásának fejlesztése, , Idősek otthona bővítése,
kézilabda és kosárlabda pálya megépítése a
sporttelepen

Az előzetes megvalósítási tervek alapján
elvégzett kedvezőtlen hatékonysági és
gazdaságossági mutatók

Lakossági tűz és betörésjelző rendszer kiépítése

A megvalósításba bevonható személyek
kapacitáshiánya

Elhanyagolt telkek
focipályák kialakítása

tereprendezése,

grund
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II.A gazdasági program
1. Az önkormányzati hivatal
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait
önkormányzati hivatallal látja el. Az önkormányzati hivatal neve: Vésztői Közös
Önkormányzati Hivatal (5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 62.)
A hivatal fenti formáját rögzíti a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelete is.
A közigazgatási feladatok színvonala emelése érdekében az alábbi nem anyagi jellegű
célok megvalósítása szükséges:
a) aktuális, folyamatosan gondozott új honlap, ezen belül is:
 a széleskörű tájékozódási lehetőség biztosítása,
 a kötelező, illetve javasolt nyomtatványok letöltési lehetőségének biztosítása,
 határidőkkel, aktuális eseményekkel kapcsolatos korrekt tájékoztatás;
b) a közigazgatás szolgáltató jellegének erősítése, így különösen:
 az ügyek gyors, érdemi elintézése,
 az ügyfélfogadási idők, fogadóórák évenkénti átgondolása,
 az ügyfelek várakozási idejének csökkentése, kulturált várakozási feltételek
megteremtése.
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos anyagi jellegű fejlesztési elképzelések:
- tárgyi eszköz beszerzések évenként (számítógépek, nyomtatók, irodabútorok, stb.),
- immateriális javak (szoftverek),
- Városháza külső homlokzati felújítása. (festése)
2. A Magyarország helyiönkormányzatairól szóló törvényben meghatározott kötelező
feladatok biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások
Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak
tartja az egyes önkormányzati feladatok biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
intézkedéseket.
A képviselő-testület – az Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján, az ott meghatározott sorrendet
követve – a következő feladatokra vonatkozóan határozza meg azok biztosítására,
színvonalának emelésre vonatkozó céljait:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés;
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóírtás);
6. óvodai ellátás;

15

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a) szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében település támogatás
állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségének biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. gázközmű szolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás.
2.1. Településfejlesztés, településrendezés
A településfejlesztés, településrendezés alapvető, általános szabályait az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény határozza meg.
A hivatkozott törvény 9. §-a alapján az önkormányzat településfejlesztési feladata:
 a települési élet- és környezetminőség javítása,
 a környezetbiztonság erősítése,
 a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és
rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és
eszközök meghatározása.
A települési önkormányzat rendelkezik:
 a településfejlesztési koncepcióval, amely a településfejlesztés hosszú távú terve –
134/2003. (X.27.) számú KT határozat
 integrált településfejlesztési stratégiával - mely a településfejlesztési koncepcióban
megfogalmazott célok megvalósítására szolgáló középtávú fejlesztési program –
66/2016. (III.30.) számú KT határozat
 településrendezési eszközökkel, azaz
o településszerkezeti tervvel–124/2004. (IX.27.) számú KT határozat
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o helyi építési szabályzattal – 31/2004. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet
 településképi arculati kézikönyvvel – 148/2019. (VIII.14.) számú KT határozat
 településképi rendelettel – 17/2019. (IX.26.) számú önkormányzati rendelet
A képviselő-testület feladata, hogy:
-

-

az integrált településfejlesztési stratégia négy évenként esedékes felülvizsgálatát a
felülvizsgálat esedékességéig (2024. március 30. napjáig) elvégezze, és döntsön arról,
hogy a stratégiát:
o továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
o módosítja, vagy
o újat készít.
a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket
tegyen a rendezési terv módosítására,
lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására.

Az Mötv. által meghatározott önkormányzati feladathoz közvetlenül kapcsolódó, és a
településfejlesztés körébe is tartozó célok, feladatok az adott önkormányzati feladatnál
kerülnek meghatározásra.
2.2. Településüzemeltetés
A településüzemeltetési közszolgáltatások biztosítása, illetve a szolgáltatások fejlesztése
tekintetében figyelembe kell venni az - Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti
településüzemeltetés körébe tartozó - következő részterületeket:
a) köztemetők kialakítása és fenntartása,
b) közvilágítás biztosítása,
c) kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,
d) helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
e) közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
f) gépjárművek parkolásának biztosítása.
a) A köztemető kialakítás és fenntartás
A köztemető-fenntartás olyan feladat, melyre vonatkozóan:
-

-

- központi jogszabályok, így:
o - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint
o - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet, illetve
- 17/2016. sz. helyi rendelet előírásai vonatkoznak.

Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető kialakításával és
fenntartással kapcsolatos feladatokat.
A köztemető kialakítás, illetve fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása és színvonalának
emelése érdekében az alábbi feladatok ellátására van szükség:
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A város temetője a település Ny-i szélén található, minden felekezet egy nagy területen. A
temetőnek vannak igen szép régi részei, ahol a családi sírboltok mind építészeti, mind
képzőművészeti értéket is képviselnek.
A temető szépen parkosított, sok növény található benne, érzékelhető a település lakosságának
szeretteihez való viszonya. A terület változatos növényállományának alkotói: idős
vadgesztenyék, idős japánakácok, idős hársfák, vannak itt szomorú japánakácok, juharok,
nyírfák, platánok lucfenyők, ezüstfenyők, tuják, ostorfák, a cserjeszintben labdarózsa,
gyöngyvesszőcserje, aranyvesszőcserje, lonccserje, jezsámen és örökzöld puszpáng fordul
elő, a területen sok rózsatő is található. Igen kedvező adottság, hogy a csatorna és az út
irányából cserjesáv zárja le a temető szélét.
Cél: A temetőben urnás temetési hely (urna fal) bővítése, illetve az eddig lezárt parcellák
(koleratemető) megnyitása és felosztása szükséges. A nagykapuk és a kerítés javítása,
cseréje indokolt és szükségszerű.
b) Közvilágítás biztosítása
A közvilágításra vonatkozó előírásokat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény határozza meg.
Az önkormányzat belterületén a közvilágítással való ellátottság 100 %.
A közvilágítási szolgáltatást jelenleg a NKM Áramszolgáltató Zrt. szolgáltató végzi
szolgáltatási szerződés alapján. A közvilágítási korszerűsítése, energiatakarékos izzók
alkalmazása 2015 évbenmegtörtént az egész település területén. 2019-ben 99 db lámpatest
cseréje is megvalósult, a használt lámpatestek is lakossági igények alapján kerültek kevésbé
fényforrással rendelkező helyekre felszerélésre. Szükség szerint bővíthető a lámpatestek
száma lakossági igények alapján.

Villamosenergia-hálózat (forrás: http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/terkep)

18

c) Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása
A kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása a 2015. évi CCXI. törvény alapján a kormány
által jogszabályban kijelölt szervezet által történik.
A kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosításával összefüggő elképzelések:
-

lakossági tájékoztatás a kéményseprés fontosságáról,
a vállalkozások figyelmének felhívása arra, hogy a szolgáltatás számukra is
kötelező,de részükre nem automatikus, azt igényelniük kell.

d) Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása
A helyi közutak kezelésével kapcsolatos alapvető feladatokat a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény tartalmazza.
A helyi közutak kezelését az önkormányzat saját maga végzi.
A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekedik, melyek megfelelnek a település igényeinek és egyben a
településfejlesztési céloknak is:
-

-

-

-

Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a
következő útszakaszokon:Bezerédi utca, Szíki utca fele, Iméri utca javítása, Petőfi utca,
Zrínyi utca
Új utak építése szükséges a következő területeken: Előd, Bajcsy-Zsilinszky,
Siménfalvi, Botond utca,
Járdaépítés és/vagy felújítás szükséges a következő területeken: Jósika utca, Katona
József utca, , Nádasdy utca utolsó egyharmad rész, Szoporikert kert utolsó egyharmad
rész, Szapári utca, Várkonyi utca, Batthyány, Híd utca, Kálvin utca
A közlekedésbiztonság növelése érdekében a következő indokolt:
o gyalogátkelőhely létesítése: Wesselényi-Kossuth kereszteződésben 2 db,
Wesselényi utca Református Iskola, Liszt Ferenc-Kossuth utca (kerékpárút
vége)
o további figyelmet felhívó intézkedés: Kóti úton Körösparti Óvoda, Bartók u.Kóti u. kereszteződés
A közutak állagmegóvása érdekében
o figyelemmel kell kísérni azokat a tényezőket, körülményeket, reális veszélyeket,
melyek az út állagának romlásához vezetnek (pl. nagytömegű járművek, időjárás
okozta hatások),
o állagromlást megakadályozó eszközöket kell kidolgozni és alkalmazni (pl.:
súlykorlátozó tábla, célforgalom tábla, sorompó stb.)

Az önkormányzati kezelésűközutakkal kapcsolatban az önkormányzat a Városüzemeltetési
Iroda által gondoskodik a közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról.
e) Helyi közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása
Az önkormányzat közterület-alakítási tervvel nem rendelkezik, ilyen terv készítését a
közterületek száma miatt nem tartja indokoltnak.
A közterületekkel - ide nem értve a közutakat és járdákat - kapcsolatban az alábbi fejlesztési
célok határozhatók meg:
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-

-

Egyes közparkokat úgy kell kialakítani, hogy azok alkalmassá váljanak önkormányzati
rendezvények megtartására (tér kialakítása, infrastruktúra biztosítása). Az érintett
közterületek és az őket érintő fejlesztési célok:
o Damjanich- Várdomb- Nádasdy utcák által határolt fásított zöldterület közösségi
célú használata,
Díszburkolattal kell ellátni a következő közterületeket:
o - Monostor étterem mögötti parkoló
Folyamatosan figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére, és
el kell végezni a szükségszerű felújításokat:
A játszótérként funkcionáló közterületek esetében
o gondoskodni kell a játszóterek felülvizsgálatáról,
o folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint
zöldfelületeit,
o évente két alkalommal balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.
o Sinka István Művelődési Központ és Népfőiskola mögötti területen, Szabadság
téren – Ligetben – ,Danckai tó helyén kialakított játszótér áthelyezése (Szilér u.
eleje) kihasználtabb területre (pld. Szopori kert u. eleje, Kertmegi Horgász
Egyesület., befásított terület)

Az önkormányzat gondoskodik a közterületek téli síkosság-mentesítéséről, illetve az őszi
lomb eltakarításáról. E feladatokat az önkormányzat a közterület-fenntartási tevékenységet
végző Városüzemeltetési Iroda szerve útján látja el.
A közterület-fenntartási feladatokat a Városüzemeltetési Iroda látja el.
A közterület fenntartó feladata, hogy
-

tudatos kertépítészeti tevékenységet végezzen (növénytelepítés, gondozás, veszélyes
fákkal kapcsolatos intézkedések,
a közterületi bútorzatok elhelyezésénél figyelembe vegye a közterület
igénybevételének jellegét

f) Gépjárművek parkolásának biztosítása
Az önkormányzat számára a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 8. § (1) bekezdés
c) pontja alapján kötelező feladat a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása.
A parkolóhelyek biztosítására vonatkozó előírást tartalmaz az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, miszerint a települési
önkormányzatnak - az építményekhez biztosított gépjármű elhelyezésén túlmenően biztosítania kell a település idegenforgalmi és központi szerepéből származó forgalom
ellátását szolgáló személygépjármű és autóbusz parkolóhelyeket, az igényeknek megfelelően,
egyedi méretezés szerint.
A parkolási lehetőségek biztosítása érdekében feladat a meglévő parkolók megfelelő
állapotának biztosítása.
Orvosi Centrumnál épült parkolók esetén az orvosok számra biztosítani szükséges a
kizárólagos parkolási lehetőséget. (rendszám felfestés vagy parkolásgátló bilincs elhelyezése).
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Parkolással összefüggő fejlesztési célok:
- parkolók karbantartása
- parkolók kialakítása a következő helyszínen és terület nagyságban: Bocskai utcaSérült Gyermekért Egyesület, Komlódi-falvi Óvoda, Sporttelep-el szemebi terület
A parkolással kapcsolatos díjfizetéssel összefüggésben a település adottságai miatt várakozási
díjat nem állapított meg, és parkolási díjat továbbra sem kíván bevezetni.
2.3. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény
elnevezése
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. § (5) bekezdése alapján az
önkormányzat helyi rendeletben állapította meg a közterület elnevezésének rendjét.
Az önkormányzat
-

-

a ciklusidőszakban is áttekinti közterületek elnevezését,
a közterület elnevezésének felülvizsgálata jelenleg nem javasolt.
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése alapján, - mely kimondja, hogy
minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan
ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény szerinti épület található- elnevezi a területeket
célja, színvonalas, jól látható közterületi tájékoztató oszlopok, illetve közterületi
névtáblák elhelyezése, és ezek fenntartása, ennek keretén belül:
o gondoskodik a kihelyezett tájékoztató táblák kihelyezéséről
o gondoskodik a meglévő tájékoztató táblák karbantartásáról, cseréjéről a

Az önkormányzat 4 közintézménnyel és egy közös önkormányzati hivatali szervezettel
rendelkezik.
A közintézmények nevének megváltoztatása nem indokolt.
2.4. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
a) Egészségügyi alapellátás
A képviselő-testület a 2015. évi CXXIII. törvény alapján az egészségügyi alapellátás körében
köteles gondoskodni:
-

a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
a fogorvosi alapellátásról,
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
a védőnői ellátásról,
az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az egészségügyi alapellátás körzeteit a képviselő-testület határozza meg.Az alapellátással
összefüggésben a körzetváltozás jelenleg nem indokolt.
Az egészségügyi alapellátás biztosítása keretében
-

A háziorvosi alapellátás jelenleg a pályázat keretében kialakításra került Vésztő,
Kossuth Lajos u. 29-33. szám alatti új Orvosi Centrumban (1 vegyes praxis), a
Rákóczi utcai önkormányzati ingatlanban (2 felnőtt praxis) és a Vésztő, Kossuth L. u.
42. szám alatt (1 felnőtt praxis) történik.
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-

A gyermekorvosi ellátás a Vésztő, Kossuth Lajos u. 29-33. szám alatti új Orvosi
Centrumban 1 gyermek és 1 vegyes praxissal történik.
A fogorvosi ellátás jelenleg még a Vésztő, Kossuth L. u. 42., valamint a Vésztő,
Kossuth Lajos u. 59/1. szám alatti orvosi rendelőkben történik, de hamarosan az új
orvosi centrum fog helyet adni az első praxisnak. A második praxis számára is
lehetőség van az Orvosi Centrumban történő működésre, minden építészeti feltétel
adott ehhez.

Az ügyeleti ellátás biztosítása jelenleg Szeghalom körzet központtal, Kistérségi Társulás
keretében működik. Az Önkormányzat Vésztő, Kossuth Lajos u. 29.33. szám alatti Orvosi
Centrumban mentőtiszt vagy mentápoló közreműködésével kiegészítő ügyeletet tart fenn.
A védőnői ellátás biztosítása a Vésztő, Kossuth Lajos u. 29.33. szám alatti Orvosi
Centrumban történik, 4 védőnői körzet keretében.
Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása a következők szerint történik:
Az iskolaorvosi feladatellátást az egész településre kiterjedően dr. Juhász Lajos orvos
személyes közreműködésével működő ANGINA Bt.-vel (telephelye: 5530 Vésztő, Kossuth L.
u. 42.) biztosítja heti 2-2 órás időtartamban, mindkét általános iskola vonatkozásában.
A ciklus időszakában tervezett változások
A háziorvosi alapellátás koncentrált fejlesztése, működtetése az Orvosi Centrumban, melynek
keretében:
-

Az Orvosi Centrum alap építészeti, tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása, a
működéshez szükséges pótlások elvégzése
Az Orvosi Centrum megfelelő bútorzattal történő ellátása, továbbá a szükséges
egészségügyi eszközök és felszerelések biztosítása és folyamatos pótlása

Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében tervezett további intézkedések,
fejlesztések:
-

-

Önkormányzati kisbusz beszerzése részben a Békés Megyei Központi Kórház
szakrendeléseire és szakorvosi rendelésekre történő fuvarjárat biztosítása céljából
szakorvosi rendelések építészeti és tárgyi feltételeinek megteremtésének
szorgalmazása, azok helybeli elindítása, a szükséges kórházi együttműködési
keretrendszer kialakítása
rezidens orvosi ösztöndíjrendszer kialakítása
háziorvosi/fogorvosi/gyermekorvosi helyi "életpályamodell" kialakítása
mentőtiszti/mentőápolói/orvosi ügyeleti rendszer fejlesztése az országos gyakorlathoz
és országos fejlesztési irányvonalakhoz igazodóan

b) Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat az önkormányzat részben az
egészségügyi alapellátás működtetésével biztosítja, mivel
-

a háziorvos és a gyermekorvos az alapellátás keretében - a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 11. § (1) bekezdés a) pont alapján köteles az egészséges életmód segítését szolgáló tanácsadást nyújtani, illetve az
érintett egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kísérni;
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-

-

-

-

-

-

-

a védőnői szolgálat elődleges megelőzési feladata - az egészségügyi alapellátásról
szóló 1995. évi CXXIII. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint - az egészséges
életmódra történő felhívás;
az iskola-egészségügyi ellátás keretében - 26/1997. IX. 3.) NM rendelet 3. melléklete
alapján - a védőnő feladata az egészséges életmódoktatásban való részvétel.
Az egészséges életmód elősegítését célszó további önkormányzati szolgáltatások:
Az egészséges életmód elősegítését célszó további önkormányzati szolgáltatások:
A szabadidősport és egyéb sport tevékenységre az önkormányzat lehetőséget ad a
sportlétesítmények igénybevételére a következők szerint: sportpark és sportpálya
működtetésével, üzemeltetésével, iskolai sportlétesítmény (tornaszoba, tornaterem)
igénybevételének lehetőségével.
Az önkormányzat az egészséges életmódot segítő propagandát folytat, ennek formái:
sportrendezvények megtartása, sportos életmód népszerűsítése, orvosok és
gyógyszerészek
közreműködésével
egészségügyi
sorozatok,
felvilágosító,
ismeretterjesztő előadások, interjúk, készítése, megtartása.
Az önkormányzat támogatja az egészséges életmódra ösztönző előadások megtartását,
a támogatás formái: helyszínek és létesítmények ingyenes vagy kedvezményes
díjtételekkel történő biztosítása.
Az önkormányzat saját szervezésű programjaival is ösztönöz az egészséges életmódra:
ilyen programok: mozgást népszerűsítő rendezvények szervezése, megtartása (pl.:
kerékpáros nap, futó nap, stb.), az egészséges táplálkozást népszerűsítő rendezvények
szervezése (pl.: reformétkezés, stb.).
Az egészséges életmód segítését szolgálják az önkormányzati közparkok,
túraútvonalak, szabadtéri kondi parkok. A következő időszakra tervezett fejlesztések:
a megépítésre kerülő sport és rendezvényközpontban rendszeresen sportrendezvények
megtartása, egyéni, családi és baráti társaságok részére sportolási lehetőségek
biztosítása.
Az önkormányzat támogatja az egészséges életmódra ösztönző következő helyi
szervezeteket
A nem dohányzók érdekeinek védelme a közterületeken és a középületeknél, így
különösen a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezéseinek
maradéktalan betartása

2.5. Környezet-egészségügy
Az Mötv. a környezet-egészségügyi feladatok közé sorolja a következőket:
a) köztisztaság,
b) települési környezet tisztaságának biztosítása,
c) rovar- és rágcsálóirtás.
A környezet-egészségügy területén az önkormányzat feladat ellátási kötelezettségét az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdése is előírja.
a) Köztisztaság
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A köztisztaság keretében az Önkormányzat a Városüzemeltetési Iroda és a
közfoglalkoztatásban résztvevők közreműködésével gondoskodik a közterületek tisztaságáról.
Köztisztaság érdekében az önkormányzat a következő feladatokat látja el:
-

Gondoskodik a közterületeken hulladékgyűjtő edények kihelyezésérőlés a hulladékok
rendszeres összegyűjtéséről. Az önkormányzat e szolgáltatás fejlesztése érdekében
tervezi további szemétgyűjtők kihelyezését valamint a megrongálódott, elkopott
gyűjtők cseréjét.

A hulladék összeggyűjtését jelenleg a DAREH Bázis Zrt. a Global-Refuse Nonprofit Kft-n
keresztül végzi.
b) Települési környezet tisztaságának biztosítása
A települési környezet tisztaságával kapcsolatos feladatok érintik a helyi 33/2011 sz.
hulladékgazdálkodási rendeletben meghatározottakat is.
A települési környezet tisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
önkormányzat:
-

-

évente két alkalommal támogatja és hirdeti és DAREH Bázis Zrt a lomtalanítási
akcióit, melyhez kapcsolódva gondoskodik azon hulladékok leadási lehetőségéről is,
melyek jellegüknél fogva külön kerülhetnek csak gyűjtésre (pl.: egyes műszaki
eszközök),
évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek,
valamint a tanulók bevonásával,
az önkormányzat támogatja a "Te Szedd" programhoz való csatlakozást,
folyamatosan figyelemmel kíséri a közigazgatási területének tisztaságát, feltárja az
illegális szemétlerakó helyeket, a közterület-felügyelő útján gondoskodik az illegális
szemétlerakó helyek felszámolásáról. Az illegális szemétlerakással érintett, ismert
területek: Város déli része, kevésbé használt külterületi utak

A települési nagyobb hangsúlyt fektet a parlagfű elleni védekezésre.
-

-

Figyelemmel kíséri az önkormányzati hivatal az ez irányú hatósági tevékenységét,
támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a parlagfű terjedése ellen
küzdő akciókat.
A közterületeken és az önkormányzati területeken saját erőből gondoskodik a
parlagfű-mentesítésről.

c) Rovar- és rágcsálóirtás
Az 1997. évi CLIV. törvény alapjána települési önkormányzat feladata, hogy illetékességi
területén gondoskodjon a rovar- és rágcsálóirtásról.
Az egészségügyi kártevőkkel kapcsolatos konkrét feladatokat a fertőző betegségek és a
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.
31.) NM rendelet tartalmazza, és határozza meg az egészségügyi kártevőket.
A rovar- és rágcsálóirtás közszolgáltatás biztosítása érdekében az önkormányzat:
-

rendszeresen áttekinti a rovar- és rágcsáló elszaporodásával kapcsolatos jelzéseket,
szükség esetén gondoskodik az önkormányzati területek rovar- és rágcsálóirtásáról,
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2.6. Óvodai ellátás
Az önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján gondoskodik
az óvodai ellátásról.
Az önkormányzat az óvodai ellátás biztosítása és színvonalának javítása érdekében a
következő feladatokat látja el:
-

Továbbra is gondoskodik az óvodai ellátás megszervezéséről.
Az érintett intézmény és azok működtetési formája, férőhelye, kihasználtsága jelenleg:

Intézmény neve
Vésztői
Négyszínvirág Óvoda
és Bölcsőde (5530
Vésztő, Kossuth L. u.
62.)

Működteté
si formája

saját
fenntartás

Férőhelyek
(fő)
- Központi Óvoda 75 fő
- Komlódi –falvi Óvoda és Mini Bölcsőde
(Óvoda) 100 fő
(Mini Bölcsőde) 7 fő
- Körösparti Óvoda 50 fő
- Bölcsőde 36 fő

Kihasználtság
a (%)
119%
81%
108 %
100 %

A demográfiai előjelzések alapján a gazdasági program időszakában a szükséges férőhelyek
száma óvoda esetén 250 fő, bölcsőde esetén +36 fő lesz.
A várható férőhelyszám és a tényleges férőhelyek alapján teendő intézkedések:
-

Alapító Okirat módosítása a Körösparti Óvoda vonatkozásában, ahol a csoportok
száma a beiratkozás során felmerült igények alapján 2-ről 3-ra, így a férőhelyek száma
50-ről 75-re emelkedik a 2020/2021. nevelési évben.

Az óvodai ellátással kapcsolatos fejlesztési célok:
-

épület létesítés, bővítés:Komlódi úti Óvodában 7 férőhelyes minibölcsőde kialakítása
és tornaszoba kialakítása
óvodai berendezések, felszerelések pótlása, fejlesztése:Gyermekszékek, asztalok,
fektetőágyak, szőnyegek pótlása, cseréje. Konyhai eszközök évenkénti pótlása,
sportpadló kialakítása Körösparti és Központi Óvoda tornaszobájában

Az önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a
benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.
2.7. Kulturális szolgáltatás
A helyi önkormányzat kulturális szolgáltatás területén ellátandó feladatai kiterjednek
különösen:
-

a helyi közművelődési tevékenység támogatására.
a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására;
a kulturális örökség helyi védelmére;
filmszínház, előadó-művészeti csoportok támogatására,

Az önkormányzat a kulturális szolgáltatás biztosítása és színvonalának javítása érdekében a
következő feladatokat látja el:
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a)
a közművelődési alapszolgáltatások (ide értve a filmszínház, előadó-művészeti
csoportok támogatását)
- Évente felülvizsgálja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről
szóló 1997. évi XCL. törvény alapján a helyi rendeletben
meghatározott a közművelődési alapszolgáltatások körét.
Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásokat az alábbiak szerint biztosítja:
Szolgáltatás
nyújtójának
megnevezése

Működtetési
Intézmény/ forma (saját
közösségi
vagy közös
szintér
fenntartás,
társulás stb.)

Sinka István
Művelődési
Központ,
Népfőiskola és
Intézmény
Városi
Könyvtár (5530
Vésztő, Kossuth
L. u. 43-47.)

-

saját

Ellátandó szolgáltatások
- Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín
biztosítása.
- A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése.
- Az egész életre kiterjedő tanulás
feltételeinek biztosítása.
- A hagyományos közösségi
kulturális értékek átörökítése
feltételeinek biztosítása.
- Amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek
biztosítása.
- A tehetséggondozás- és fejlesztés
feltételeinek biztosítása.
- Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
- Sárréti Értéktár létrehozása
- Digitális programnaptár kialakítása
-Vésztőiszabadtéri színpadokon
komoly és könnyűzenei koncertek
szervezése

Az önkormányzat a ciklus időszakában az alábbi változtatásokat tervezi a kulturális
szolgáltatások magasabb szintű szolgáltatása céljából:
o Művelődési Központ riasztórendszerének kiépítése
o Művelődési Központ nagytermének és 2. sz. termének padlóburkolatának felújítása,
cseréje
o Mobil elválasztó fal cseréje/felújítása a 2. teremben
o Bútorok (asztalok, székek) beszerzése és cseréje/felújítása a színházteremben
o helyi kiadványok elektronikus megjelenésének biztosítása
o Sinka István összes művének publikálása
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o Metykó Múzeum létrehozása a lakóház felújításával, melynek
rekonstrukciója már folyamatban van
o tájház és környezetének további fejlesztése
b)
a nyilvános könyvtári ellátás
- Az önkormányzat a nyilvános könyvtári feladatokat az alábbiak szerint látja el:
Feladat ellátást biztosító szerv A könyvtári feladat ellátási
neve
módja (saját könyvtár, megyei
hatókörű városi könyvtári
szolgáltatás igénybevétele)
Sinka István Művelődési Központ, saját könyvtár
Népfőiskola és Városi Könyvtár
(5530 Vésztő, Kossuth L. u. 4951.)

külső

Heti nyitva tartási idő:

Hétfőtől péntekig: 8.00
– 12.00
13.00 – 17.00
Szombat: 8.00 – 13.00

Az önkormányzat a ciklus időszakában az alábbi változtatásokat tervezi a nyilvános
könyvtári szolgáltatások terén:
- A nyilvános könyvtári ellátást közvetlenül érintő fejlesztési elképzelések:
o a könyvtár épületének teljes felújítása, bővítése és akadálymentesítése
o helyi kiadványok elektronikus megjelenésének biztosítása
o Vésztői újság megújulása
c)
a kulturális örökség helyi védelme
- A kulturális örökség helyi védelmével kapcsolatos feladatok az alábbiak szerint
kerülnek ellátásra:
-

Feladat ellátást biztosító szerv neve
Vésztő – Mágor Történelmi Emlékhely

A védett kulturális örökség leírása,
tartalma
Régészeti bemutatóhely> Csolt Monostor
romkert állandó kiállítás; Pákásztanya;
tanösvény; újkőkori lakóház; Népi írók
szoborparkja
Kiállítóhely és Képtár

A kulturális örökség helyi védelmére vonatkozó fejlesztési elképzelések:
o Bagolyvár: idegenforgalmi információs és szolgáltató szervezeti iroda kialakítása az épület felújítása már megtörtént, az iroda kialakítása folyamatban van
Kialakításra kerülne Kós Károly emlékhely
o Sinka Emlékkiállítás korszerűsítése
o Helytörténeti állandó kiállítás
o Népi írói mozgalom állandó kiállításának létrehozása
o Vésztő-Mágor fejlesztése
A korábban benyújtott TOP pályázat befejezéseként és további pályázati forrás elnyerése
esetén megvalósulna a Csolt Monostor romkert helyreállítása és továbbfejlesztése, mely
során az eredeti épülettömeget szimbolizáló szerkezet kerül megépítésre, továbbá a
tornyokban kilátó létesülne.
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Megépülne a történelmi korok lakóházainak és mesterségeinek bemutatását szolgáló
épületegyüttes, ahol a látogató nem csak egy vizuális képet kap, hanem interaktív módon
átélheti a régi korok szellemiségét. Továbbá istállók és állatsimogató is létesül.
A tervezett „Tanyasi iskola” külső megjelenésében hasonlítana a területre egykor jellemző
iskolaépületekre és a modern belső kialakítás pedig lehetővé tenné a különféle
múzeumpedagógiai foglalkozások, konferenciák, előadások és időszaki kiállítások
lebonyolítását.
Megvalósulna egy 3 D stúdiónak helyt adó jurta alakú építmény, 2 db földbe vésett ház és a
bőrből készült honfoglalás kori jurták. Továbbá felújításra kerül a pákász-tanya, mint
halászati bemutatóhely, ahol a kornak megfelelő halász illetve pákász szerszámok és
eszközök kerülnek bemutatásra.



turisztikai marketing fokozása
turisztikai beruházások ösztönzése, szolgáltatások fejlesztése

2.8. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
A helyi önkormányzat köteles a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások témakörében - a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2)
bekezdése alapján - helyi rendeletet alkotni, és a rendeletben meghatározott feladatait ellátni.
Az Önkormányzat e feladatát a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye által biztosítja.
Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatásokkal és ellátásokkal összefüggő feladatai,
célkitűzései:
a) gyermekjóléti ellátások:
-

Az önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermekétkeztetést biztosít.
Az önkormányzat pénzbeli ellátásokat biztosít a vonatkozó helyi rendelet szerint.
Az ellátás színvonalának javítása érdekében cél, hogy a vonatkozó rendeletben
meghatározott jogosultsági feltételek évente felülvizsgálatra kerüljenek.

b) személyes gondoskodást nyújt gyermekvédelmi alapellátások.
-

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatással összefüggő feladatainak az alábbiak
szerint tesz eleget:

Az önkormányzat számára a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása kötelező. A szolgáltatást
biztosító intézmény neve és székhelye: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény (5520 Szeghalom Kossuth u. 18.) vésztői telephelye: 5530 Vésztő,
Rákóczi u. 2.
Fejlesztendő terület:



Családügyi Referatúra felállítása és működtetése
Tanoda kialakítása és működtetése

2.9. Szociális szolgáltatások és ellátások
Az önkormányzatnak - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény alapján - helyben szabályoznia kell a nyújtott szociális ellátásokat, illetve a személyes
gondoskodást biztosító szolgáltatások körét.

28

Az önkormányzat a szociális ellátásokkal és a szociális szolgáltatásokkal összefüggő
feladatai, célkitűzései:
a) szociális ellátások:
- A szociális ellátások körét a helyi szociális helyzet és az önkormányzat anyagi lehetősége
alapján kell meghatározni. ennek érdekében az önkormányzat minden évben áttekinti a helyi
szabályozást. Az önkormányzat a felülvizsgálat során figyelembe veszi az elmúlt időszakban
benyújtott és elutasított kérelmeket.
b) szociális szolgáltatások:
-

-

A biztosított szociális szolgáltatások körét a helyi rendelet tartalmazza. A rendelet
felülvizsgálatakor figyelembe kell venni a szolgáltatások iránti igényeket, a
szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzéseket.
Az önkormányzat által jelenleg biztosított szociális alapszolgáltatások, és a
szolgáltatás biztosító szervezet: (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek
nappali ellátása,hajléktalanok nappali ellátása, falugondnoki és tanyagondnoki ellátás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgáltatás, utcai
szociális munka).

A szociális
alapszolgáltatás
megnevezése

A szolgáltatást nyújtó szerv

A szolgáltatás
biztosításának helye,
címe

Étkeztetés

Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény (5520 Szeghalom,
Kossuth u. 18.)

5530 Vésztő, Kossuth L.
u. 95.

Házi segítségnyújtás

Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény (5520 Szeghalom,
Kossuth u. 18.)

5530 Vésztő, Kossuth L.
u. 95.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény (5520 Szeghalom,
Kossuth u. 18.)

5530 Vésztő, Kossuth L.
u. 95.

Idősek nappali ellátása

Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény (5520 Szeghalom,
Kossuth u. 18.)

5530 Vésztő, Kossuth L.
u. 95.

Fogyatékossággal élők
nappali ellátása

Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény (5520 Szeghalom,
Kossuth u. 18.)

5530 Vésztő, Kossuth L.
u. 95.
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Családsegítés

-

-

Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény (5520 Szeghalom,
Kossuth u. 18.)

5530 Vésztő, Rákóczi u.
2.

Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások tekintetében a következő
változtatásokat tervezi: Városi szinten működő Adományok háza létrehozása és
működtetése
Az önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások: (ápolást, gondozást
nyújtó intézményi ellátás, rehabilitációs intézményi ellátás, lakóotthoni ellátás,
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás)

A szociális szakosított
Az ellátást nyújtó szerv
Az ellátás biztosításának
ellátás megnevezése
helye, címe
Ápoló – gondozó otthoni Szeghalom Kistérség Egységes 5530 Vésztő, Kossuth L.
Szociális és Gyermekjóléti u. 40.
ellátás
Intézmény (5520 Szeghalom,
Idősek Otthona
Kossuth u. 18.)
-

Az önkormányzat a szociális szakosított ellátások tekintetében a következő
változtatásokat tervezi: Szoros Együttműködés a Vésztőn működő, feladatot ellátó
nem önkormányzati fenntartású szolgáltatást nyújtó szervekkel!

c) a szociális ellátásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
o Idősügyi Referatúra felállítása és működtetése
o épület létesítése, bővítése: Vésztő, Kossuth u. 40 Idősek Otthona bővítése pályázat
függvényében
o épület felújítás: Idősek Nappali ellátása Vésztő, Kossuth u. 95. felújítása
2.10. Lakás- és helyiséggazdálkodás
A lakás- és helyiséggazdálkodás helyi szabályiról az önkormányzatnak - a lakások és a
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a tulajdonában lévő ingatlanok
mennyiségétől függően - helyi rendeletet alkotott, melynek száma: 14/2006.
Az önkormányzat lakás- és helyiséggazdálkodási tevékenységével összefüggő célok,
feladatok:
a) közös összefüggő célok és feladtok:
Az önkormányzat évente áttekinti a tulajdonában álló lakás- és egyéb helyiség állományt
valamint a helyi
rendelet előírásait.
b) lakásgazdálkodással összefüggő célok és feladtok:
-

-

Az önkormányzat felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a
lakásigényről (beleértve a nem megfelelő lakáskörülmények felszámolása miatt
jelentkező igényeket is).
Az önkormányzat felméria tulajdonában álló lakás állomány állagát.
Fejlesztési elképzelések:
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-

-

Lakás létesítés, bővítés: Szorgalmazni szükséges egy kisvárosi jelleget meghatározó
új társasház építését, melyben az Önkormányzat számára is több lakás vásárlására
nyílna lehetőség . Egyrészről szolgálati lakás céljából másrészről bérbeadás
szempontjából
Épület felújítás: Vésztő, Rákóczi u. 2. szolgálati lakás (orvosi lakás) teljeskörű
felújítása

c) egyéb helyiséggazdálkodással összefüggő célok és feladtok:
Az önkormányzat felmérést készít az egyéb helyiségek helyzetről, az egyéb helyiségek
iránti igényről.
- Az önkormányzat felméri a tulajdonában álló egyéb helyiségek állagát.
- Fejlesztési elképzelések:
o létesítés, bővítés: Vésztő, Kinizsi úti csarnok építése helyi gazdák tárolási
lehetőségének biztosítása céljából. Szintén a Kinizsi úton inkubátorház
megvalósítása
o épület felújítás: Monostor éttrem és régi Vízügy épületének felújítása
-

d.) Nem önkormányzati tulajdonú ingatlan - Városképet meghatározó épületek esetén
kezdeményezi (szükség szerint és lehetőségéhez mérten támogatja) az ingatlanok felújítását:
Posta épülete, Metykó házzal szomszédos régi ÁFÉSZ iroda rész , Rendőrség stb)
2.11. A hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
A helyi önkormányzat a területén hajléktalanná vált személyek tekintetében az alábbi
feladatokat kívánja ellátni, illetve célokat tűzi ki:
a) hajléktalanok ellátása és rehabilitációja
-

Rendszeresen, - legalább minden ősszel - felméri a területén élő hajléktalanok számát.
(jelenleg nincs)
A helyi lakásgazdálkodás során figyelembe veszi, hogy vannak olyan személyek,
családok, akik önhibájukon kívül olyan helyzetbe kerülnek, akiknek ideiglenesen a
lakhatását biztosítani kell akár szociális bérlakás vagySzükséglakás formájában
összesen 5-6 db-ban tervezve.

2.12. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
Az Önkormányzat helyi környezetvédelem területén ellátandó - a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével meghatározott feladatai és céljai:
-

Az önkormányzat biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását.
Az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó helyi előírásokat, és évente felülvizsgálja a rendelkezéseket.
Az Önkormányzat szükség szerint csendes övezetet jelöl ki, illetve meghatározza a
helyi zajvédelmi szabályokat.
Az önkormányzat vizsgálja a Környezetvédelmi alap szükségességét, illetve áttekinti a
környezetvédelmi alappal való gazdálkodást.
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-

Az önkormányzat környezetvédelemmel összefüggő konkrét fejlesztési célja: Fásítás,
zöldesítés nagymértékű fokozása.

Az Önkormányzat helyi természetvédelem területén ellátandó - a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény figyelembe vételével meghatározott - feladatai és céljai:
-

Az önkormányzat minden évben áttekinti, hogy indokolt-e helyi jelentőségű terület
védetté nyilvánítása.
A természetvédelmi feladatokat az önkormányzat jelenleg az alábbi szervezettel látja
el: Közterületfelügyelő együttműködve a Rendőrséggel a Körös-Maros Nemzeti Parkkal

Az Önkormányzat vízgazdálkodás és vízkárelhárítás területén ellátandó - a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény figyelembe vételével meghatározott - feladatai és céljai:
a) Az Önkormányzat feladata a víziközmű szolgáltatás - mellyel összefüggő részletes
feladatokat a 2. 22. pont tartalmazza.
b) Az önkormányzat fontos feladata a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz és
belvízelvezetés.
-

Az Önkormányzat a csapadékvíz-gazdálkodás során gondoskodik a megfelelő
vízelvezető rendszer kiépítéséről, fenntartásáról.
A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását a Városüzemeltetési Iroda végzi.
A csapadékvíz-gazdálkodás során, a vízkárelhárítás érdekében az alábbi fejlesztési
feladatok vannak:
vízelvezető árok mélyítése, karbantartása,az alábbi helyeken: Szabadság, Rövid és
Kóti utca, Széchenyi utca, Danckai tórendszerhez csatlakozó vízelvezető árkok, Liszt
Ferenc utcához becsatlakozó vízelvezető árkok

2.13. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
Az Önkormányzat honvédelemmel, polgári védelemmel és katasztrófavédelemmelösszefüggő
feladata és célja, hogy biztosítsa azt, hogy a polgármester részére - a vonatkozó
jogszabályokban - meghatározott hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek
rendelkezésre álljanak.
Konkrét fejlesztési feladat: lakossági riasztó- sziréna üzemképessé tétele
Az Önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatai és célkitűzései:
-

-

Az Önkormányzat rendszeresen, évente legalább egy alkalommal áttekinti a
közfoglalkoztatási lehetőségeket.
A közfoglalkoztatásba bevonható személyek számára közfoglalkoztatást szervez..
Az Önkormányzat a közfoglalkoztatás során törekszik arra, hogy a rendelkezésre álló
munkaerő optimálisan kerüljön felhasználásra.
Az önkormányzat jelenleg éves szinten 241 fő közfoglalkoztatott foglalkoztat. A
foglalkoztatottak számát tekintve várható, illetve tervezett változások: Kormányzati
módosítások függvényében
A hatékony és eredményes munka érdekében a közfoglalkozással összefüggésben az
alábbi fejlesztések szükségesek:
Épület felújítás: Pihenőhely , melegedő a Városüzemeltetési Iroda udvarán
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2.14. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
Az önkormányzat helyi adóval összefüggő feladatai, céljai a következők:
Az önkormányzat jelenleg a következő helyi adók tekintetében lát el adóztatási feladatokat:
-

-

vagyoni típusú adók:
o építményadó,
o magánszemélyek kommunális adója,
termékek és szolgáltatások adói:
o helyi iparűzési adó - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után,
o helyi iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után,

- Az önkormányzat az adónemek tekintetében azépítményadó kivezetését tervezi.
-

-

Az önkormányzat az egyes adók vonatkozásában az adómérték, a kedvezmények és
mentességek körében az alábbi változásokat tervezi: kommunális adó emelése abban
az esetben ha a kommunális fejlesztések költségnövekménye indokolja.
Az önkormányzat figyelemmel kíséri az adókintlévőségek állományát, az adóbehajtás
hatékonyságát.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy az adózók az adózással kapcsolatos
kötelezettségükkel kapcsolatos tájékoztatást közérthetően és időben megkapják.
Az önkormányzat adóztatással kapcsolatos további fejlesztési, korszerűsítési tervei:
Az új honlapon biztosítani szükséges minden adózással kapcsolatos információt és
nyomtatványt, mely biztosítja a gyors és pontos bejelentési- bevallási kötelezettség
teljesítését. Hatékony információáramlás biztosítását kell szolgálnia a honlapnak

Vésztő gazdasági növekedésének egyik legnagyobb akadálya a település perifériális helyzete
és a helyi közlekedési hálózat térszerkezete. A vasúthálózat leépítése, valamint a közúthálózat
hiányossága és állapota miatt Vésztő kiesik a megye és a térség gazdasági vérkeringéséből.
A közlekedési hálózat — kiemelten a térségi turizmus és a helyi lakosság mobilitása
szempontjából is jelentős kerékpárút-hálózat — fejlesztése elengedhetetlen a térség társadalmi
és gazdasági helyzetének javítása érdekében.
A település közműhálózatának területi lefedettsége a térségen belül is jónak mondható, a
tervezett gazdasági- és társadalmi növekedés kiszolgálására rendelkezik tartalékkapacitással;
Az önkormányzat gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatai, céljai a következők:
-

-

Az önkormányzat a gazdaságszervezés témakörében jelenleg az alábbi tevékenységeket
látja el:
o a településfejlesztés során figyelembe veszi az ipari, kereskedelmi,
mezőgazdasági szektor igényeit,
o folyamatosan fogadja a helyi gazdasági élet szereplőitől érkező jelzéseket.
- Az önkormányzat további céljai, fejlesztéssel kapcsolatos feladatai:
o a munkahelyteremtés támogatása, ennek érdekében : BM általi együttműködés
munkahelyteremtő pályázatban való részvételre önkormányzati fenntartással
o vállalkozói fórumok tartása: legalább évi egy alkalommal, szakmai fórumok
támogatása
o egy ipari park igény szerinti létrehozása
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-

-

o a helyi vállalkozások népszerűsítése: a helyi média minden eszközével,
kiadványokban ingyenes megjelenés biztosításával
Az önkormányzat a befektetés-támogatási politikai célkitűzései
o a törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket
biztosítson,
o a helyi adópolitikán keresztül támogathatja azokat a befektetőket, amelyek
hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet
teremtenek,
Az önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén
támogathatja a befektetni szándékozókat
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat:
o aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében,
ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
o rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.

Az önkormányzat turizmussal kapcsolatos feladatai, célkitűzései:
-

Az önkormányzat jelenleg az alábbi, turizmussal összefüggő feladatokat látja el:

Feladat megnevezése

Feladat ellátó szerv/személy

Helyi programnaptár meghatározása

Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és
Városi Könyvtár

Önkormányzati rendezvények
megszervezése

Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és
Városi Könyvtár

Helyi, nem önkormányzati
szervezésű rendezvények támogatása

Vésztő Város Önkormányzata pályázat alapján
pénzügyi támogatást nyújt a vésztői székhelyű
civilszervezetek rendezvényeihez.

-

Az önkormányzat turizmussal kapcsolatos további feladatai, céljai:
o Turisztikai arculat fejlesztése: Az ökoturizmus a természeti értékekre alapozó, a
természet értékeit tiszteletben tartó turisztikai programlehetőségeket jelent. Vésztő
tekintetében a Mágori Történelmi Emlékhellyel, illetve a vizeinkkel
összekapcsolható lehetne:
Ennek keretében :
 Cifra-ági holtág és Holt-Sebes-Körös rekonstrukciójának szorgalmazása
 Holt-Sebes-Körös belterületi szakaszainak hullámterében sétány
kialakítása
 Holt-Sebes-Körös vízutánpótlásának koordinálása, figyelése
 A vízivilág biztosította feltételek összehangolása a horgászturizmussal,
vadászturizmussal és lovastradíció fejlesztésének támogatásával és
kihasználásával.
 Történelmi táboroztatás elindítása Vésztő-Mágoron
 Holt-Sebes Körösön túrakenu táborok szervezése
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o Helyi turisztikai lehetőségek népszerűsítése, propagandája, turisztikai füzetek,
önkormányzati honlapon való megjelenítés
o Az önkormányzat turisztikával összefüggő fejlesztési elképzelései, céljai: 2.7
fejezetben rögzített Vésztő- Mágor Történelmi Emlékhely és Múzeum fejlesztési
koncepciója nagyban segítené a turisztikai célú bővülési lehetőséget.
2.15. A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségének biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
A helyi önkormányzat feladata, hogy a kistermelők, őstermelők számára értékesítési
lehetőséget biztosítson.
Az értékesítési lehetőség biztosítása jelenleg az alábbi formában történik:
-

a saját tulajdonában lévő piac önkormányzati fenntartásával,

Az önkormányzat a kistermelők, őstermelők számára a következő értékesítési lehetőséget
biztosítja:
Értékesítésre igénybe
vehető terület (m2)

Értékesítési napok,
időszakok

Vésztő 3341. hrsz-ú, természetben 5530
Vésztő Wesselényi u. 10 -12. sz. alatti
piac

3931 m2

kedd, csütörtök,
szombati napokon 7.00
– 12.00 óráig

Állatvásártér Vésztő, Martinovics u.

Jelenleg zárva tart kereslet-kínálat hiányában

Értékesítési hely neve, címe

Az önkormányzat az értékesítési lehetőség biztosítása és a minőségének fejlesztése érdekében
célul tűzi ki, hogy:
-

burkolt felülettel bővíti az értékesítési helyet a piacon 2.228 m2-rel,
fejleszti a piacok infrastruktúráját a következők szerint: nő az elárusítóhelyek száma,
zárható válik a terület, kamerarendszer kerül kiépítésre

A település közelében lévő piacok (saját szerkesztés)
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2.16. Sport, ifjúsági ügyek
-

Az Önkormányzat sport területén ellátandó feladatai és céljai:
Az önkormányzat az egészséges életmódsegítését célzó szolgáltatásaival (lásd 2.4.
pont) összhangban, ellátja a sporttal kapcsolatos helyi feladatokat.

A sport tevékenység folytatását lehető tévő önkormányzat által biztosított infrastruktúra:
Sport infrastruktúra megnevezése,
címe

Az érintett sport
tevékenységek

Városi Sporttelep Vésztő, Zsebengő
u.

tenisz, futball, futás

Vésztő, Kossuth u.

erőemelés

Vésztő, Kossuth u. 47. Műv.Kp.

torna, asztalitenisz

-

-

-

-

-

Sportolási igénybevételi
lehetőség napjai,
időszakai
minden nap 5-21 óra
között
Marvel-Team nyitvatartási
rendje szerint
Művelődi Kp. nyitvatartási
rendje szerint

A sport tevékenység szervezeti keretei, illetve tömegsport jellege: egyesületi formában
működő
A sport tevékenység folytatásának feltételeit az önkormányzat biztosítja a következők
szerint: Támogatást biztosít a működési feltételek biztosításához, továbbá céljellegű
támogatást nyújt
A sporttevékenység fejlesztésére vonatkozó törekvések:
pálya felújítás, kialakítás:
o A sporttelepen a salakpálya felújítása futás céljából,
o Mágorra vezető kerékpárút felújítása,
o Sporttelep fásítása
o Sporttelep melletti parkoló kialakítása
o Támogatás függvényében futósáv kialakítása a Mágorra vezető kerékpárúttal
párhuzamosan
o További cél a Vésztő-Mágor és Szeghalom közötti kerékpárút építésének
szorgalmazása
Épület felújítás, bővítés, létesítés: sportcsarnok és tanuszoda áttervezése, megépítése
o kézilabda és kosárlabda pálya megépítés a sporttelepen
o grund focipályák kialakítása a város több pontján
o streetball és gördeszka pálya építése – KRESZ gyakorlópálya kialakítása
o grund focipályák kialakítása a város több pontján
Felszerelés vásárlás:
o biztonságos játszótéri elemek kihelyezése az iskolákba és óvodákba, valamint
további két játszótér kialakítása
Sporttevékenység anyagi támogatásának jelenlegi rendszere: Működési pénzbeli
támogatás biztosítása
A sporttevékenység anyagi támogatásával kapcsolatos további célok: Költségvetés
függvényében növekvő támogatási összeg biztosítása

Az Önkormányzat ifjúsági ügyek területén ellátandó feladatai és céljai:
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-

-

-

Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri az ifjúság helyzetét, különböző
fórumokon lehetőséget ad az ifjúságnak arra, hogy elmondja véleményét, javaslatait,
problémáit.
- Az önkormányzat ifjúságot érintő szolgáltatásai, ellátásai:
o a kulturális szolgáltatásokhoz (lásd 2.7) ponthoz kapcsolódva
o a sport ügyekhez (lásd e pont)kapcsolódva:.
Az önkormányzat ifjúságvédelmi szolgáltatásokat és feladatokat lát el a 2.8.
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások keretében is.
Ifjúságvédelem tekintetében Ifjúsági kerekasztal létrehozása és működtetési
biztosítaná a fiatalok helyben maradását célzó javaslatok és végrehajtások
koordinációját.

2.17. Nemzetiségi ügyek
A helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos kötelező feladata, a nemzetiségi
jogok érvényesülésének biztosítása:
-

kulturális szolgáltatással,
nyilvános könyvtári ellátással, írott és elektronikus sajtóval,
muzeális intézmények fenntartásával,
közművelődéssel,
szociális alapellátással,
helyi közszolgáltatással.

Az önkormányzat nemzetiségi ügyekkel kapcsolatban a következő feladatokat és célokat
határozza meg:
-

-

-

Az önkormányzat együttműködik a vésztői roma, valamint német nemzetiségi
önkormányzattal. Az együttműködés főbb formái: Az önkormányzatok működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A nemzetiségi feladatok sikeresebb
végrehajtása érdekében önkormányzati ingatlan ingyenes használatba adása. Pénzbeli
működési támogatás biztosítása. Önkormányzati intézményekben rendezvények
ingyenes megszervezése. Önkormányzat hivatalos lapjában a nemzetiségi
hagyományápolással, kultúrával és nyelvvel kapcsolatos cikkek megjelentetése.
A nemzetiségekkel összefüggésben jelenleg ellátott feladatok: A nemzetiségi
önkormányzat testületi működésének biztosítása. Meghívók, előterjesztések,
jegyzőkönyvek elkészítése. Hivatalos levelezések, postázási, iratkezelési feladatok
bonyolítása. Döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartás. Költségvetési gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátása (könyvelés, vagyonnyilvántartás, adóhatósággal
kapcsolatos ügyintézés, bizonylatkezelés, leltározás, selejtezés, önköltségszámítás,
pénztári feladatok)
A nemzetiségi jogok érvényesítését biztosító ellátások és szolgáltatások fejlesztésével
összefüggő célkitűzések:
Együttműködés további fenntartása a kötött együttműködési megállapodás keretein
belül.
o gép, berendezés, felszerelés szükséges mértékű fejlesztése.
o jármű: Szükség esetén önkormányzati gépjármű biztosítása.
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o egyéb: pénzbeli működési támogatás további biztosítása.
2.18. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
Az önkormányzat a település közbiztonsága biztosításával összefüggésben az alábbi
közreműködési feladatokat és célokat határozza meg:
-

Kapcsolatot tart az illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal a települési közbiztonság
témakörében.
Fogadja a közbiztonsággal kapcsolatos bejelentéseket, észrevételeket.
Támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
Támogatja a polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőrszervezet aktív
tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja a működést),
Javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
Felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, a közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre,

A közbiztonsággal kapcsolatos fejlesztési célkitűzések:
-

térfigyelő kamerák további kihelyezése
a közterület felügyelet részére eszköz beszerzés: robogó

2.19. Helyi közösségi közlekedés biztosítása
Helyi buszjárat jelenleg nem üzemel a településen, de kialakítását tervezi Vésztő; a távolsági
buszos tömegközlekedést a térségben a Volánbusz biztosítja. A város a távolsági járatok
menetrendjét az ingázók igényeihez kívánja igazítani.
A közösségi közlekedéssel kapcsolatos egyéb fejlesztési elképzelések:
-

buszvárók folyamatos karbantartása, felújítása

2.20. Hulladékgazdálkodás
Az önkormányzat települési szilárd kommunális hulladékgazdálkodással összefüggő feladatai
és célkitűzései:
-

-

Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási tevékenységét a 2.5. környezet,
egészségügyi feladatok és célok részénél meghatározottakkal szinkronban látja el.
Az önkormányzat illetékességi területén a hulladékgazdálkodási feladatokat a DAREH
BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. közszolgáltató látja el.
A közszolgáltatás tartamát évente felülvizsgálja a környezet tisztasággal kapcsolatos
elemzéseket követően.
Az önkormányzat szorgalmazza a szilárd kommunális hulladék szolgáltatás
igénybevételét, és felhívja a figyelmet a szemétégetés, illetve a hulladék nem
megfelelő kezelésének káros következményeire.
Az önkormányzat támogatja a szelektív hulladékgyűjtést.
Az önkormányzat települési folyékony hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai
és célkitűzései:
Az önkormányzat illetékességi területén a települési folyékony hulladék gazdálkodási
feladatokat Varga Sándor egyéni vállalkozó 5530 Vésztő, Kengyel u. 2. látja el.
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-

Az önkormányzat feladata, hogy szorgalmazza a szennyvízbekötések számát, illetve a
szennyvízcsatorna használatát.

2.21. Gázellátás
A települési szolgáltató az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. A gázenergiaellátás Körösladány
térségéből nagyközépnyomású vezetéken keresztül kapja. Az elmúlt években tapasztalható a
gázfogyasztás csökkenése, amely az alternatív tüzelőanyagok használatára vezethető vissza.

Szénhidrogén hálózat (forrás: http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/terkep)
2.22. Víziközmű-szolgáltatás
Ivóvíz
Vésztő ivóvíz ellátottságát 1993-tól az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt.
üzemeltetésében, a Közép-Békési Regionális Vízrendszerről, távvezetékről biztosítják a
Kevermes-Lökösháza és Medgyesbodzás vízbázisokról. A beérkező ivóvizet átmenetileg
2 darab 500 m3-es tározóban tartják, a megfelelő víznyomást a Szabadság téren 1970-ben
felépített 44 m magas, 250 m3 víz befogadására alkalmas víztorony biztosítja.
A szétosztó hálózat az 1960-as években épült, rendkívül rossz állapotú, nyomvonala
helyenként nem ismert, ezért földmunkák esetében gyakran megsérül. A túlterhelés és
elöregedés miatt törött és szivárgó vezeték a hálózatban nyomásingadozásokhoz vezet,
esetben gyakran szennyeződés jelenik meg.
Az Önkormányzat az Alföldvíz Zrt-vel közös gördülő fejlesztési terve lehetőséget biztosít
arra, hogy a havaria jellegű beavatkozásokon túl egységes koncepciói szerint tudjuk, mind az
ívóvíz, mind a szennyvíz hálózatunkat szakaszonként karbantartani és felújítani.
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Ivóvízhálózat (forrás: http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/terkep)

Szennyvízelvezetés:
A város nyomott rendszerű szennyvízcsatorna-hálózatának lefedettsége 82%-os, mely két
pályázati forrás elnyerésével, két periódusban alakított ki.
A szennyvíztisztító telep a településtől nyugatra, külterületen található; a második pályázat
során bővítették (500-ról 1000 m3/nap kapacitásra), mellyel a település teljes, 100%-os
kiszolgálása is megoldható. Gazdaságos működéséhez létfontosságú a meglévő
csatornahálózat rekonstrukciója és a teljes hálózat kiépítése, valamint a telep régi SBR
műtárgyának (BIOGEST reaktor) gépészeti átalakítása.
A hálózat és a telep üzemeltetését az Alföldvíz Zrt. Gyomaendrődi Üzemmérnöksége végzi.
A szennyvízcsatorna-hálózat folyamatos bővítésének köszönhetően ma már a lakások 85 %-a
a hálózatra van kötve, javítva a közműolló arányát.
A hálózat fejlesztését és rekonstrukcióját is tervezi a település támogatás i lehetőség
függvényében
Csapadékvízelvezetés
A város csapadék- és belvízelvezetése környezetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű,
ennek ellenére fenntartása az utóbbi években sok problémát okozott. A legjellemzőbb
probléma a nem megfelelő átmérőjű ereszek feliszapolódása, eldugulása.
A város több szakaszán európai uniós forrás igénybe vételével sikerült megújítani a
vízelvezető hálózatot, de a fennmaradó szakaszokra is sürgető lenne a beavatkozás; a rendszer
karbantartását a Városüzemeltetési Iroda végzi.
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Csapadékvíz elvezetés (forrás: http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/terkep
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III. Az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása, feladatok
ellátása és ezek finanszírozása
Az éves költségvetési tervezés
Az éves költségvetési tervezésnél figyelembe kell venni a gazdasági program végrehajtására
az 1. számú mellékletben meghatározott rangsort.
A rangsor alapján kell az adott évben várhatóan felmerülő kiadásokat tervezni, figyelembe
véve azt, hogy a feltételhez kötött, a rangsorban előre sorolt fejlesztések, és feladatok
megoldására is maradjon megfelelő költségvetési tartalék arra az esetre, ha a feltétel az év
során teljesül.
Pályázati tevékenység
Pályázat figyeléssel és pályázatok benyújtásával kell segíteni a célok megvalósulását.
Csak olyan pályázat nyújtható be, amely illeszkedik a gazdasági programhoz. Indokolt
esetben a gazdasági programot felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat meg kell
tenni.
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:
-

-

a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező
személyt/személyeket kell keresni és megbízni,
a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre
terveketkell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége
miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,
meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer
kidolgozásának szükségességét.

Egyéb bevételszerző, illetve kiadás csökkentő intézkedések
Az önkormányzat feladata, hogy a ciklus időszakban növelje a saját bevételeit: optimalizálja
az adóbevételeket, megfelelően hasznosítsa a rendelkezésre álló vagyontárgyait.
A gazdálkodás, feladatellátás során támogatni kell
fejlesztéseket.

kiadás csökkentő intézkedéseket,

A fejlesztések, feladatok ellátásának finanszírozása
A ciklusidőszak elején rendelkezésre álló szabad forrás, a márt elnyert – folyamatban lévő
pályázatok kincstári számlán lévő fel nem használt előlegei, továbbá a le nem hívott
támogatási összegek. A jövőben beadandó pályázati források.
Hitelfelvétel
Egyes nagyobb volumenű fejlesztéshez ( pl. Sportkomplexum) hitel felvétel lehet indokolt.
Ez esetben ügyelni kell a hosszú távú fizetőképesség megtartására.
Vésztő, 2020. április 29.
Karakas Anikó
polgármester
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