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Jóváhagyta: Felsőszölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2015.
(VII.31.) képviselő-testületi határozatával

Bevezetés
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5)
bekezdése alapján Felsőszölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
gazdasági programot készíti a 2015-2019. évi időszakra vonatkozóan.
A gazdasági program általános célja, hogy az önkormányzat részére helyi szinten
meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével
- a megyei területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a
ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön,
illetve a település fejlődjön.
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két
irányba is koncentrálnia kell egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
másrészről szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
 a Képviselő-testület elképzelései, polgármesteri program;
 a település lakossága, önszerveződő közösségei (civil szervezetek)
megfogalmazott elképzelések, igények,
 az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

által

A gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell
a szükséges anyagi eszközöket. Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendőek a
szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van
 a pályázati lehetőségek feltárására,
 a település sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a
meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.
Az elmúlt időszakban jelentős változások következtek be az önkormányzatok életében. Az
önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, működése az elmúlt négy évben jelentősen
megváltozott. A korábban önkormányzati feladatok és hatáskörök kerültek más szintre, 2013tól megkezdték a működésüket járási hivatalok, az oktatás átszervezésének keretében az
önkormányzati fenntartású iskolák állami fenntartásba kerültek, a fenntartói jogok
gyakorlására létrehozott a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központhoz (KLIK). Az
oktatás átszervezése önkormányzatunkat az általánostól eltérően érintette, hiszen
Felsőszölnök már 2012. július 1-vel az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásba adta az
addig Alsószölnökkel és Szakonyfaluval közösen fenntartott, Felsőszölnök székhelyű
általános iskolát és óvodát. A fentiek viszont egyáltalán nem jelentik azt, hogy az
önkormányzatnak kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és
az ehhez kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került
előtérbe. Mindenképpen fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést,
feladatot, mi szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintettben is. Az
önkormányzat pénzügyileg kiegyensúlyozott, viszont nagyobb léptékű fejlesztésre,
beruházásra csak akkor nyílik lehetősége, ha arra központi vagy pályázati forrás van. Az
önkormányzat jelenlegi saját bevételei csak kisebb munkák megvalósítására, valamint részben
a pályázati önerők biztosítására elegendőek.

Felsőszölnök Község
gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények
1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány






bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait
kialakította a járásokat
változtatta a jegyzői feladatkört
a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki
törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló
hivatalait megszüntette
 az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette
 átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében- elvette a személyi
jövedelemadó helyben maradó részét,- elvonja gépjárműadó 60 %-t
A 2013-20-ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának
prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és középvállalkozások
támogatását jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e célokra költeni a kormány.
Támogatást élveznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések is.

Felsőszölnök Község
gazdasági helyzete és a várható változások
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg szerint 702614 e Ft.
Az Önkormányzat ingatlanvagyona forgalomképtelen – ezen belül nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű – vagyonból, korlátozottan forgalomképes vagyonból és
üzleti (korábban: forgalomképes) vagyonból áll.
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek jelenleg: a
Kultúrház, az önkormányzati konyha, az egykori határőr-laktanya (hrsz 169), az általános
iskola és óvoda épülete, a tűzoltószertár. Az üzleti vagyon körébe forgalomképes
vagyonelemek tartoznak, ilyenek például az erdők és egyéb mezőgazdasági művelésű
ingatlanok.
Üzemeltetésre átadott vagyon az ivóvíz-hálózati rendszer.

2.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az államtól származó
bevételek, illetve a helyi adók, és egyéb bevételek szűkösen elegendőek a mindennapi
működésre, ugyanakkor fejlesztésre csekély összeg jut.

2.3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
 Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott
célkitűzéseit hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa
meg.
 A mindenkori költségvetési támogatási rendszer nyújtotta előnyöket az önkormányzat
elképzeléseivel folyamatosan összhangba hozva kell kihasználni.
 Át kell tekinteni az önkormányzat meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának
módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.
 Fel kell tárni az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit.

2.4. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:
Az Önkormányzati vagyonnál a következő beruházás, fejlesztés van folyamatban:


A Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése részeként felújításra kerül a
buszforduló.

2.5. Hiteltörlesztés
Az önkormányzatnak nincs hitele.

A gazdasági program

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő
általános fejlesztési elképzeléseket, illetve feladatokat határozza meg.
1/Az önkormányzatnak kiemelt szerepet kell szánnia az infrastrukturális fejlesztésekre, ha
élhető és lakott települést szeretne. Ezért minden olyan pályázaton (kulturális, gazdasági,
versenyhelyzetet növelő) indulnia kell, amihez rendelkezésre áll a szükséges önerő.
2/ Óvoda és a konyha épületének teljes energetikai korszerűsítése.
3/ Temető lépcsőjének helyrehozatala.
4/ Meglévő makadám útjaink pormentesítése.
5/ EuroVelo és egyéb biciklis, illetve gyalogos túraútvonalak kiépítésében való részvétel.
6/ Hármashatárra vezető aszfaltos és makadámút építése.
7/ Szlovén-Osztrák-Magyar Hármashatárkőnél a három országon átívelő stációk kiépítése
(egyházak, önkormányzatok, civil szervezetek, nemzeti parkok és az erdészet
együttműködésében).
8/ Turisztikai attrakció a Hármashatáron, megfelelő magasságú kilátó építése.
9/ Szennyvíz elvezetésének vagy kezelésének megoldása.
10/ Falugondnoki pályázatok kiaknázása (busz, stb).
11/ Buszvárók felújítása.
12/ Fedett színpad kialakítása a templom melletti parkban.
13/ Az önkormányzati tulajdonú épületek állagmegóvása, illetve a bérbe adott önkormányzati
tulajdonú épületek és területek megőrzése.
14/ Lehetőség szerint a rosszul kihasznált önkormányzati vagyon ésszerűbb hasznosítása.
15/ Fiataloknak - amennyiben igénylik- sportolási/művelődési/szórakozási lehetőséghez
infrastruktúra biztosítása.
16/ A bűnmegelőzés és a bűncselekmények elkerülése végett kamerarendszer kiépítése.
17/ Meglévő vállalkozások hosszú távú megtartása, helyzetbe hozása, illetve új cégek
letelepítése.
18/ Fiatalok letelepedési támogatása, az újszülötti támogatáshoz hasonló rendszer
kidolgozása.

19/ Az új önkormányzati törvény szerint 2013. március 01-vel Felsőszölnök, Alsószölnök,
Kétvölgy, Orfalu és Szakonyfalu települések közösen létrehozták az Alsószölnöki Közös
Önkormányzati Hivatalt.





Kiemelt feladat a Közös Önkormányzati Hivatal működtetése a mindenkori előírások
szerint, a fenntartó önkormányzatokkal közösen.
Jó együttműködés kialakítása a hivatallal, a hivatali munka segítése.
Kihelyezett heti ügyfélfogadás feltételeinek biztosítása.
A Hivatal működési feltételei javításának elősegítése (épület-felújítás, technikai
fejlesztés stb.).

20/ A településen Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat működik. A nemzetiségi
önkormányzat székhelye a település közösségi célú épületében, a Kultúrházban van. Továbbra
is meg kell tartani azt a hagyományt, hogy a „Falunapot” a települési önkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat közösen szervezi meg.
Törekedni kell a jó együttműködés fenntartására.

