Uraiújfalu Községi
Önkormányzat
2015-2019. évi
gazdasági programja

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot készíti a
2015-2019. közötti időszakra vonatkozóan:
I.
BEVEZETÉS

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egységes,
előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett
fejlődjön is.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden
gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó
döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.
E program keret jellegű, az elérendő célokat és a végrehajtásukhoz rendelhető eszközöket veszi
számba. A program egy irányvonal, amely a gazdasági, közigazgatási, ágazati jogszabályi
változásoknak megfelelően bővülhet, alakulhat. Nem biztos, hogy a programban szereplő
feladatok teljes mértékben megvalósításra kerülnek, mint ahogy az sem, hogy nem valósul meg
olyan feladat, amely nem szerepel a programban. Az elvégzendő feladatok megvalósítását a
jogszabályi környezet, a pénzügyi lehetőségek, illetve a település lakóinak akarata nagyban
befolyásolhatja.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra
kell koncentrálnia:
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl.
állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

II.
1. Uraiújfalu község gazdasági helyzetét befolyásoló körülmények
1.1.A Kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási
reformra.
A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány:
•
•
•
•

általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást,
egyablakos ügyintézés bevezetése,
növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a kötelező
társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését,
felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat,

A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó
intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki.
Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű
közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek
csökkennek. A program további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve
versenyképes minőségi felsőoktatás valósuljon meg.
1.2.A Kormány fejlesztési irányai
A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az
innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő
foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzatunk fejlesztési
elképzeléseire is.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az
életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a
közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.
A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és
egészségesebb környezetet.

2. Uraiújfalu község gazdasági helyzete és a várható változások
2.1 A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 962.083 ezer Ft.
A vagyon összetételét az alábbi táblázat mutatja:
adatok ezer forintban
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések és járművek
Beruházások, felújítások
Tárgyi eszközök összesen
Befektetett pénzügyi eszközök
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN
Készletek
FORGÓESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Forintszámlák
Idegen pénzeszközök
PÉZESZKÖZÖK ÖSSZESEN
KÖVETELÉSEK
EGYÉB
SAJÁTOS
ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK
ÖSSZESEN

898.021
3.190
5.254
906.465
26.100
932.565
189
189
169
10.762
3
10.934
3.558
14.837
962.038

A vagyon az elmúlt négy évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres
vagyongazdálkodási politikája: az Önkormányzat saját erőből, önkormányzati forrásokból is
tudott fejlesztéseket megvalósítani illetve sikeres pályázatokon vett részt, és mindezek
eredményeképpen növekedett a vagyona. A legnagyobb arányú vagyonnövekedés a 495.107
ezer Ft összegű pályázati támogatással megvalósult, ezer Ft. összköltségű szennyvízcsatornaberuházás volt.
Az Önkormányzat ingatlanvagyonának szerkezete a következő:
Vagyonelem megnevezése

Ingatlan
db száma

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a 99
kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyon
(meghatározott 14
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és 62
megterhelhető)

Az egyes vagyonelem kategóriákba tartozó ingatlanok felsorolását az önkormányzat
vagyonrendeletének melléklete tartalmazza.

2.2 A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték:
Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett
igénybe vennie, és nem került sor sem működési, sem fejlesztési hitel felvételére, a pénzügyi
egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.
2.3 A költségvetés főbb szerkezete és a várható kiadások
Az Önkormányzat költségvetésének kiadási illetve bevételi főösszege 2011-2014 közötti
időszakban az alábbiak szerint alakult:
2011. évben 830.729 ezer Ft.
2012. évben 173.800 ezer Ft.
2013. évben 173.994 ezer Ft
2014. évben 224.625 ezer Ft.
A 2011 évben tapasztalható jelentősebb emelkedés oka a szennyvízcsatorna beruházás
megvalósítása, a 2014. évi emelkedés pedig az óvoda, az iskola illetve a tornaterem épületek
használati-melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással című KEOP
pályázati támogatással megvalósuló projektek miatt történt.
Kiadások
A költségvetési működési kiadások az elmúlt 4 évben közel változatlanok maradtak, növekedést
a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatánál a kötelező munkabér
emelés ( minimálbér emelés, kötelező átsorolások ) okoztak. A dologi kiadások nagyságát és
arányát az infláció növelte, melyet takarékosabb, megfontoltabb gazdálkodással igyekeztünk
ellensúlyozni.
Bevételek
2013. évtől az állam az önkormányzatok részére, feladataik ellátásához feladatfinanszírozási
rendszer keretében nyújt támogatást.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 117-118 §-ai
alapján az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz a feladatot
meghatározó jogszabályban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásához
feladatalapú támogatást biztosít vagy ellátásukhoz a feladat, a helyi szükségletek alapján
jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján nyújt támogatást.
Az önkormányzat éves szinten csak a kötelező feladatainak ellátására fordíthatja.
A támogatás mértékének meghatározásakor figyelembe vételre kerül:
− takarékos gazdálkodás
− az önkormányzat jogszabályon alapuló elvárt bevétele
− az önkormányzat tényleges saját bevétele.
A feladatfinanszírozásra való áttérés Önkormányzatunk esetében azt jelentette, hogy –
tekintettel az önkormányzat adóerő-képességére- a 2010-2014es időszakhoz képest tovább
csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott bevételek összegei.
Ez még inkább azzal a következménnyel jár, hogy egyre több saját bevétel megszerzésére,
illetve pályázati forrás bevonására lesz szükség.

A saját bevételek növelése területén azonban szűk a mozgásterünk. A kormányzat a helyi adó
bevételek növelésére ösztönzi az önkormányzatokat, de az adó nemeit illetve mértékét a helyi
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani.

Az alábbi táblázat mutatja a 2011-2014 években befolyt adóbevételeket:
adatok ezer forintban

Gépjárműadó
Iparűzési adó
Pótlék
Bírság

2011
9.665
29.096
90
-

2012
8.479
19.579
69
-

2013
3.313
38.960
51
-

2014
3.460
49.759
168
-

2.4 Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések
Az Önkormányzat folyamatban lévő beruházásai az alábbiak:
-

-

-

KEOP-2012-4.10.0/A „Uraiújfalu Község Önkormányzatának tulajdonában álló
"Iskola" (9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 1.) épület használati melegvíz
szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással”.
A beruházás összeköltsége: 21 630 640.-Ft
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege (bekerülési költség 85%-a):
18.386. 044,- Ft
KEOP-2012-4.10.0/A „Uraiújfalu Község Önkormányzatának tulajdonában álló
"Óvoda" (9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 1.) épület használati melegvíz
szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással”
A beruházás összköltsége:
21 615 146 Ft
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege (bekerülési költség 85%-a):
18 372 874,- Ft
KEOP-2012-4.10.0/A „Uraiújfalu Község Önkormányzatának tulajdonában álló
"Tornaterem" (9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 7.) épület használati melegvíz
szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással”
A beruházás összköltsége:
21 575 776 Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege (bekerülési költség 85%-a):
18.339.410.- Ft

2.5 Az Önkormányzat társulásos kapcsolatai
a.) Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Önkormányzatunk a társulás alapító tagja.
A társulás keretében ellátott feladatok:
- gyermekjóléti szolgáltatás
- belső ellenőrzés
-hétvégi orvosi ügyelet
b.) Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1-i hatállyal alakult.
Fenntartásában Uraiújfalu, Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád
községek önkormányzatai vesznek részt. A Hivatal székhelye Uraiújfaluban van, állandó
kirendeltsége működik Vasegerszegen és Simaságon.
III.
Az önkormányzat 2015-2019 időszakban végrehajtandó feladatai

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019 évekre a következő
fejlesztési elképzeléseket határozza meg:
Településfejlesztési, karbantartási feladatok
Az önkormányzati tulajdonban lévő középületek közül az egyedüliként még fel nem újított
gyógyszertár-épület felújítása.
Lehetőség keresése arra, hogy Szelestey László költő és politikus szülőháza önkormányzati
tulajdonban kerüljön, majd ez után pályázati forrás segítségével az épület felújítása és abban
falumúzeum kialakítása.
Az uraiújfalui és a szentivánfai temetőkben lévő utak felújítása, térkövezése pályázati forrás
felhasználásával.
Megkezdett járdafelújítás folytatása, pályázati forrás bevonásával.
Belvíz és csapadékvíz-elvezetés problémáinak megoldása, pályázati forrás bevonásával.

Köznevelés
A 2013. szeptember 1. óta az Önkormányzat fenntartásában működő Uraiújfalui Bezerédj
Amália Óvoda folyamatos, színvonalas működésének biztosítása.
Minden lehetséges intézkedés megtétele a gyermeklétszám növelése céljából, elsősorban az
intézmény vonzerejének növelése a környékbeli települések gyermekei számára.

Kialakított építési telkek infrastruktúrával való ellátása
A képviselő-testület már korábban felismerte, hogy a népességszám-csökkenés mérséklése,
illetve megállítása érdekében építési telkek kialakítása szükséges.
A 2011-2014 évekre szóló gazdasági programban foglaltak szerint a Rákóczi utcában kialakított
építési telkek infrastruktúrával való ellátásának folytatása. A folyamatban lévő villamos-hálózat
bővítés után a gázhálózat bővítése, amennyiben lehetséges, pályázati forrás, ennek hiányában
saját erő igénybevételével.
Sport, kultúra, rendezvények támogatása
A képviselő-testület fontosnak tartja a helyi civil szervezetek- Uraiújfalu Sportegyesület,
Uraiújfaluért Egyesület, Polgárőr Egyesület – valamint egyéb lakossági önszerveződések,
továbbá a helyi művészeti - kulturális csoportok támogatását.
Folyamatosan fejleszteni kell a könyvtári illetve közművelődési szolgáltatásokat.
Törekedni kell a település hagyományainak újra felfedezésére, a hagyományok ápolására, a
település értékeinek bemutatására, színvonalas rendezvények szervezésére.
Pályázati források bevonásával falumúzeum illetve Szelestey Emlékház valamint a Rába parton
csónakkikötő és pihenőhely kialakítása.
Az éves költségvetésben biztosítani kell az ezek megrendezéséhez illetve a pályázati önerőhöz
szükséges pénzeszközöket.
Munkahelyteremtés támogatása
Minden lehetséges módon támogatni kell a településen a helyi vállalkozók, vagy más
vállalkozások által megvalósításra tervezett munkahelyteremtő beruházásokat. A helyi
foglalkoztatás javítása mellett arra is törekedni kell, hogy munkaképes korú lakosság telepedjen
meg a községben.
Idegenforgalom
A helyi rendezvények színvonalának emeléséve növelni kell a település idegenforgalmát.
Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját. Az idegenforgalmi lehetőségek
feltárása, kiaknázása érdekében ki kell kérni a helyi vállalkozók és a helyben lakó külföldiek
véleményét, segítségét.
Adópolitika
Törekedni kell arra, hogy a helyi adóbevételek az adófizetésre kötelezettek árbevételeinek
emelkedése, illetőleg az adózók számának gyarapodása következtében növekedjenek, nem
pedig az adótárgyak számának, illetve az adókulcsok emelése miatt.

