
Ladánybene Község Onkormán y zatának

Gazdasági Programja

2015 _ 2019.

Készítette: Kardos Attila - polgármester



BEVEZETÉS

Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény 116. §-a
alapján a helyi önkormányzatoknak gazdasági programot kell készíteniük amelynek célja
hogy a képviselő-testület a váIasztási időszak alatt előre meghatározott cé]rendszer szerint
működjön, fejlődjön. Ladánybene Község Önkormányzata a település vonzővá tétele és a
lakosság ellátási színvonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a
gazdasági pro gramban megfo galmazott feladatok végrehajtását.

A községi önkormányzat hosszú tár,u fejlesztési elképzeléseit a gazdasági programban
rögzíti.

A Gazdasági program a képviselő-testület megbizatásának időtartamára szól.

A Gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és
feladatokat, amelyek az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogő figyelembevételével a helyi
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

AGazdasági program az a|ábbiak figyelembe vételével készült:
- Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Polgármesternek az

elképzelései, célkitűzései
- Ladányb ene Község Önkormán yzatánakjelenlegi, illetve v árhatő pét:z;ágyi helyzete,
- összhang kialakítása a hosszú távú településfejlesztési programmal és az ágazati

koncepciókkal.

A Gazdasági programban lefektetett célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek
figyelembe kell vennie egyrészt a cékitűzések egymásra épülő megvalósítását, másrészt a
szükséges anyagi erőforrások megteremtését.

Az anyagi források megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos bevételi források (állami
támogatások, adók), szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, valamint az
Önkormányzat saiátosságainak kihasználás a alapjánúj lehetőségek keresésére.

A Képviselő-testület törekszik arra, Itogy a Gazdasági programjában meghattrozott
feladatokat lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati fortás bevonásával
valósítsa meg.

A Gazdasági program feladata számba venni a település kiinduló adatait, valamint azokat
a folyamatokat, amelyek a következő időszakban meghatározhatják a helyi gazdaság
mozgástetét, valamint ehhez képest rögzíteni a község által reálisan kitűzhető és

kitűzendő célokat, követendő irányokat.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének továbbra is célja az, hogy egy
otthonosan élhető, hangulatos , értékőrző és - teremtő, egyúttal modern, magas színvonalú
szolgáltatásokat nyújtó, fejlődő település legyen. A jövő kilátásait vizsgálva azonban



számos akadállyal szembesülünk, ha akárcsak rövidebb távű gazdasági kitekintésre is
szeretnénk vállalkozni. Az államh áztartás
helyzete és a makro gazdasági folyamatok közvetlenül és áttételesen is befolyásolják a
község várható bevételeit, lévén nemcsak a központi költségvetési támogatásokra vannak
lratással, hanem a helyi vállalkozásokra, lakossági foglasztásra stb. is.

I.
Az önkormányzat működésének főbb alapelvei

A gazdasági program összeállításáná| az önkormányzat jelenlegi működési jellemzőibő1, a
20l5. tavaszán meglévő tényhelyzetből kell kiindulni.
Az irreáljs elvárás volna, ha - a jelenlegi ismeretek alapján - minderrre kiterjedően,
időrendi bontásbarr pontos és tételes prognózisát adnárrk annak, hogy mi fog történni
Ladánybenén a 20l9-es év végéig, A gazdasági programunk azokat a célokat íartalmazza,
melyeket most reálisaknak és megvalósíthatóknak vélünk. A teljességhez tartozk, hogy
többször is érintünli ol1,2n térnákat és feladatokat, melyek ebben az időszakban eleve csak
részben teljesülnek, illetve olyan ügyek, melyek kizárőlag hosszabb távon kezdhetők,
illetve valósithatók meg, de rnár ezekben az évekberr is - legalább az előkészítés szintjén -
foglalkoznunk kell velük, A település nrűködésében, életében folyamatok vannak, egy-egy
konkrét ügy megoldása sokszor többéves előkészítést, szervezést és - ezí követően -
konkrét végrelrajtást igényel,

A Gazdasági program összeállításánál meghatároző keretet jelentett a jogszabályi
környezet:
- a tőrvényi előrrások.
- kormányszintűésminiszteriálisrendeletek,
- Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei,
- a képviselő-testüleíhatározatai.

A Gazdasáei programban megfogalmazott célok elérése érdekében a képviselő-testületnek
két irányban kell lépéseket tennie:
- biztosítania szüksé ges az egymásra épülő progranrészek megvalósítlratóságát,
- meg kell teremtenie a szükséges anyagi forrásokat és fedezetet.

Tényként kell kezelrrünk, hogy az önkormányzati költségvetésben a feladatfinanszirozásra
kapott - évente változő mértékű - összegek és a saját bevételek egyelóre csak a működés
fedezetére elegendőek. Céljaink eléréséhez elengedhetetlerrül szükséges további források
bevonása, melyek között párhuzamosan kell dolgoznunk a saját bevételek növeléséért és
miné l sikeresebb pály ázatok révén törlénő forrásszerzésért.

A gazdasági prograrn sikeres rnegvalósítása érdekébe171 az alábbi fejlesztési alapelveket
kívánjuk követni az elkövetkező idószakban;
- a községi bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának megtafiása, a kötelezőnek

tekinthető önkormányzatí feladatok ellátásának - lehetóség szerinti - jar,,ítása,

- az önkormányzati intézmények működésének raciondrizá|ása, költséghatékony
közszolgáltatások bizto sítása,

- az önkormányzati ingatlanokkal történő hatékony vagyongazdálkodás, az
önkormányzati vagyo n növelése,
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- részvétel azokon a pályázatokon, melyek eredményeként megvalósíthatók egyes
önkormányzati fej leszt ési célok,

- kÖrnyezettudatos, környezetbarát és energia-hatékony szemlélet erősítése és előtérbe
he lyez ése a gazdas ágfej le sztési elképz elések so rán,

- a helyi váIlalkozások élénkítése, törekedve a minél nagyobb részvételükre a helyi
fejlesztéseknél,

- a munkanélküliség szinten tartása, javítása, a helyi lehetőségek és mozgástér
maximál i s klhasznáIás áv a l,

- piac szereplőivel történő konzultációs és kooperációs kapcsolatok további erősítése,
- a civil szervezetek közéleti szerepének és gazdaságfejlesztési, társadalmi kohéziós

funkció inak támo gatása, tevékenységük ö sztö nzése.

il.
Általá.ro. helyzetértékelés

A 2015 - 2019. évekre vonatkozó gazdasági program csak úgy fogalmazható meg, ha
bemutatjuk azokat a tényezőket, melyek a ciklus során adottságként vagy körülményként
a le gme gha t ár o zóbb an b e fo lyá s o lh atj ák az ö nk o nnányz ati mu nkát.

1. Demográfiai adatok

Ladánybene Bács-Kiskun megye északi részén taláIl,ntő kistelepülés. A község területe
4072 ha, amelyből 96 ha belterület, s 397 6 ha külterület.

A község lakónépessége az elmúlt években az alábbtak szerint alakult:

2010. 2011. 2012. 2013.

Fő 1724 l7I3 1714 1719

A lakosság nemek szerinti megoszlása:
(2013. december 31-i állapot) 887 fo ferfi

832 fo nő

A lakosság korcsoportos megoszlása:
(2013. december 31-i állapot) 0 - 6 éves I2I fő

7 - 18 éves 24I fő
19 - 62 éves 1074 fő
63 - é',től 283 fő
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A belterületen élők száma 7024, a külterületen élők száma 695 fő.

Az adatok viszonylag rövid időszak demográfiai eseményeit mutatják, ám az adatokből
több e gyértelmű következteté st is levonhatunk.

A lakosság létszáma gyakorlatilag stagnál, nelTl változik. A gyerrnekek létszámához
képest magas az idősek száma, valamint jelentős a külterületi lakosok száma.

2. A kormány gazdaságpoütikai lépései

A modern, szolgáltatő közigazgatás reformja keretében a kormány
- bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait,
- kialakította a járásokat,
- változtatta a jegyzői feladatköröket,
- a llomlatív támogatási rendszert f-eladatfinanszkozással egészítette ki,
- törvérrl,t alkotott a közös hivatalok létrelrozásáról. a 2000 íő alatti tclcpülések önálló

hivatalait megszüntette,
- az általárros iskolai nevelést, oktatást állarrri felaclattá tette,

- átalakította a helyi adók rendszerét, rnellmek keretében - elvette a személyi
jövedelemadó helyben maradó részét, - elvonja a gépjárműadó 60 oÁ-át,

A 2013 - 2020-ig tartó EU ftnanszítozású ciklus keretében a források felhasználásának
prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és középvállalkozások
támogatását jelölte mcg. Az összes források 60 oÁ-át kívánja e célokra költeni a korrnány.

Támo gatást élvezrrck az e nergia 1-e lhasználást c sö kkentő korszerűsíté sek,

3. Az önkormányzat pénzügyi helyzete

Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban legfontosabb szempont a

kiegyensúlyozott, költségtakarékos költségvetés, valamint a fizeíőképesség megtaftása.

Az önkonrrányzat pérrzügyi. likviditási helyzetét jellernzi, hogy az állarni normatíva,
illetve a lrelyi adók és a helyiségek bórbeadásából származó lrelyi bevételek clcgendőek a

nrindcrrrrapi műkijdésre, működési hitel igénybevétclére nincs szükség.

Az önkormányzat2015. ápriüs 8-án az atábbi pénzkészlettel rendelkezik:
- költségvetési elszámolás szám|ák egyenlege: 8.000.000 Ft
- értékpapírban lekötött összeg: 15.000.000 Ft.

Ladárrybcrre Község Önkorrnárryzatának kifizctetlen, lejárt határidejű számlatartozása
nincs, hitelállorrránnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat vagyona a 2014. évi zárórnérleg szerint 1.190.690.000 Ft, amelyből
5 5, 2 8 1 . 000 Ft vagyonkezel ésbe átaclott önkonrrányzati vagyo rr.
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Az Önkormányzat ingatlanvagyona 1.115.014.000 Ft, amely forgalomképtelen - ezen
belül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű - vagyonból, korlátozottan
forgalomképes vagyonbó1 és üzleti vagyonból áll.

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó frbb ingatlanok: köáerületek. utak.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoző fobb vagyonelemek jelenleg:
általános iskola, tűzoltőszertár, művelődési ház, községháza, orvosi rendelő, óvoda és az
IKSZT (közösségi ház) epűlete. Az izleti vagyon körébe tartoznak a kültenileti szántő,
gyep művelési ágú ingatlanok, valamint az önkormányzati bérlakások.

Az ijzemelt et ésre átadott vagyo n az iv őv ízhá|ő zat rcndszer e.

A költségvetési kiadások szerkezete az elmúlt két évben az a|ábbiak szerint alakult:

Megneve
zés

A kiadások aránya (oÁ| és összese (eFt)
2013 o//o 20l4 oÁ

Személyi
juttatáso
k

59.021 39 72 301 31

Személyi
juttatáso
k
iárulékai

14 840 l0 19 446 9

Dologi
jellegű
kiadások

49 435 JJ 69 367 30

Működés
i célú
pénzeszk
öz átadás
egyéb
támogatá
s

21 455 l4 48 143 21

Felhalmo
zási célú
kiadások

6 796 4 21 704 9

Kiadások
összesen

151 553 100 203 961 100
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Megnevezés A bevételek aránva (oÁ\ és összeee (eFt)
2013 % 2014 o//o

Intézményi
működési
bevételek

15 393 l0 28 444 12

Onkormányz
atok sajátos
működési
bevételei

22 691 I4.5 21 597 11

Onkormányz
atok
költségvetési
támosatása

16 522 74 l28 618 53

Működési
célú
pénzeszköz
átvétel

I 291 1 15 496 6

Hitele\
pénzmaradvá
ny,Intézmény
íinanszírozás
Felhalmozási
célú bevételek

754 0.5 42 780 18

Bevételek
összesen

156 651 100 242 935 l00

A költségvetési bevételek szerkezete az elmúlt két évben az a|ábbiak szerint alakult:

4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az önkormányzaí a gazdasági programban meghatározott célkitúzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

Meg kell teremteni az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit.

Ez azonban nem jelentheti a helyi adók mértékének emelését, valamint új adók
bevezetését.
A bevételek növekedését a helyi adókbőI származó hátralékok behajtásával kell elérni,
hiszen igazságos közteherviselés nem valósulhat meg, ha egyes lakosok, vállalkozók nem
tartJák be a közösségi együttélés szabályait.

A képviselő-testület ismeri a költségvetési tárrrogatási rendszert, és az elképzeléseivel
összhangba hozva igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a

legkedvezőbb ö sszegű támo gatást kapja.

Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyaií, azok hasznosításának módjait és

lehető ségeit, valamint a ferintartás i, üzeme lteté si kö ltsé gek nagys ágát.
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Az önkormányzat törekszik aíía, hogy a
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel
bevonásával valósitsa meg. Ha a hitel felvétele
célra vehető igénybe.

gazdasági programban meghatározott
nélkül, minél több pályázati forrás
elkerülhetetlen, az kizárőlag fejlesztési

ilI.
Gazdasági program

1. Fejlesztési elképzelések

Ladánybene Község Önkormányzaíának Képviselő-testülete a 2075 - 2019. évekre a
következő általános fej lesztési elképzeléseket határoz za meg-.

a.) Infrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések kedvező hatással vannak a település fejlesztésére. A
megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket eredményez. A képviselő-
testület fontosnak lartja aközúthálőzat, a járda, a csatornarendszer, aközvi|ágítás, illetve

egyéb szolgáltatások biztosítását, ezért az alábbi fo fejlesztési terueket határozza meg,.

- a község teljes körű szennyvízhálőzatának kiépítése,
- utak szilárd burkolattal való ellátása, meglévők rekonstrukciója,
- járdák felújítása, építése,
- közvilágításbővítése,korszerűsítése,
- külterületi dűlőutak rendbetétele,
- önkorm ányzati intézmények energetikai korszerűsítése,
- faluközpontkialakítása,
- helyi termékek értékesítési lehetőségeinek megteremtése,
- a rendezési tervben foglaltaknak megfelelően a Petőfi Sándor utcával párhuzamosan

építési telkek kialakítása.

b.) Környezetvédelem
parlagf,iirtás, általános gyommentes ítés,
középületek könryezetének retrdezése, parkosítása,
köaerületeink virágo sítása, parko sítása,

Oktatás, művelődés
az állami fcrrrrtartásban lévő általános iskolával a jó kapcsolat fenntartása,
lehető ségeklrez mérten költségvetési támcr gatása,
ladánybenei gyermekek oktatási intézménybe történő szállítása,
telretséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (Bursa Hungarica
ösztöndíjprogram),
ürrnepeink megtartása, színvonalának, az azon résztvevők számának növelése,
önko tmány zati rcndezvények mag as színvo nalo n való megrend ezés e,

Mcgyei Könyr..tári ellátásban való részvétel megtartása,
eMagyarország Pont további működtetése,
testvérlelepülési együttműködés erősítése.

c.)
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d.) Szociáüs és egészségügyi ellátás
- jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás illetve vállalkozás

szerződés alapján),
- tanyagondnoki szolgálat további működtetése,
- kötelező és ajánlott szúrővusgálatok népszerűsítése,
- önkormányzatibérlakás építése, kialakítása,
- a település lakosságszámának megőrzése érdekében segíteni és támogatni kell a

fiatalok telek-, illetve lakásvásárlását
- játszőtér bővítése

e.) Közbiztonság
- térfigyelő-kamerarendszer bővítése,
- jó együttműködés fenntartása a rendőrséggel,
- közterületek. rendezvények rendjének megőrzése

f.) Sport -és szabadidős tevékenység
- tornaterem kérdésének mego ldása, pá|y ázati lehetőség felkutatása,
- sportpálya melletti területen vizesblokk kialakítása,
- sportpálya melletti területen többfunkciós sportpálya kialakítása

g.) Civil szervezetek
- Ladánybene Községért Alapítvánnyal a jó kapcsolat megőrzése
- a Ladánybenei Polgárőr Egyesülettel a jó kapcsolat megőrzése, Űjjászervezés

kezdernényezése,
- a Ladánybenei Football Clubbal a jó kapcsolat megőrzése, ijászervezés

kezdeményezése,
- azEgyházzal való jó kapcsolat fenntartása, közös rendezvények szervezése,
- a lakosok aktív közreműködésének kérése a rendezvények lebonyolításánál.

2. Munkahelyteremtés

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel a munkanélkÜli
családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az

önkormányzat szoctális kiadásai is emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A
munkahelyeremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat a fejlesztési

elképzelései kapcsán előnyben részesíti a helyi vállakozásokativállalkozőkat.
Itt kell említést tennünk a közmunkaprogram fontosságáról,
A közmunkaprogram és a helyi gazdálkodásfejlesztés köze1 sem azonos. A
közmunkap1ogram alapvetően szociális segítségnyújíás, ezzel szemben a helyi gazdaság

fejlesztés sokkal több szereplővel rendelkezik: önkormányzat, civ1l szervezetek, lakosok
stb.
A közmunkaprogram keretében értékteremtő tevékenységet végzünk: közterületek

karbantartását és fejlesztését végezzik, önkormányzati ingatlanok karbantartását, kisebb

fejlesztését is ellátjuk. Önkormányzati tulajdonban lévő termőfoldek megművelése,

erdősítése.

16



3. Helyi közigazgatási szolgáltatások fejlesztése

- a közös önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzati intézmények informatikai
állo mányának szinten tartása. lehető ség szerint i fej le sztése,

- elektronikus kapcsolattartásra való fokozatos áttérés, a bizottsági tagok, kültagok
részére elektronikus úton történő szakmai anyagok továbbítása.

- honlapfejlesztés.
- szolgáltató és ügyfelbarát önkormányzatt hiv atal kialakítása,
- közös önkormányzati hivatal további fenntartása Kunbaraccsal.

IV.
Összegzés

A gazdasáei program akkor lesz eredményes, ha a lehető legtöbb célkitűzés megvalósul
belőle.

A község fejlődése, növekedésének biztosítása, vonzerejének fokozása természetesen sok
olyan külső tényezőtől fiigg. amelynek befolyásolására a Képviselő-testületnek nincs
eszköze, Mégsem várhatja ,,tétlenül" a gazdasági és pénzügyi folyamatok jobbra
fordulását, hanem a település lakosságával, civil és egyéb szervezeteivel együtt
gondolkodva, egynás munkáját segítve a prograrnban megfogalrnazott törekvések
megvalósításán ke1l dolgoznia, melyek biztosítják Ladánybene további fejlődését.
Szeretném, ha továbbra is együtt dolgoznánk, s együtt gondolkodnánk Ladánybenéért,
hisz továbbra is célként kell emlegetni: ,,Alkossunk egy Falut!"

Ladánybene, 2015. április 8.

' _-_;*\ ',\.
Kardos Attilb\
polgármester

Zárad,ék:
A G azdasági pro gramot Ladányb ene Kö zség Önkormán yzaí Képv iselő -testüle te 23 l 20 1 5 .

(IV. 29. ) határozatával elfogadta.

Ladánybene, 2015. április 29.

*-o}Ítdu.
polgármester
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