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határozata gazdasági program felülvizsgálatáról
Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek
megfelelően az Önkormányzat 2011-2020. évekre szóló, felülvizsgált
gazdasági programját változtatás nélkül jóváhagyja.
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Resznek Község Önkormányzatának 2011-2020. évre szóló gazdasági programjának
felülvizsgálata
Az önkormányzat képviselő-testülete számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a írja elő a gazdasági program készítési kötelezettséget.
A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell
elfogadnia, ha a gazdasági program az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő
gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő
végéig kiegészíteni vagy módosítani.
Mötv.” 116. §. /3/ A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat
a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának
javítását szolgálják.
/4/ A gazdasági program, fejlesztési terv –a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban – tartalmazza, különösen, az egyes köz6szogláltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2020. évekre vonatkozóan fogadta
el a gazdasági programját, tehát képviselő-testületünknek felülvizsgálati kötelezettsége van.
A felülvizsgálat során a már megvalósult vagy aktualitását vesztett programelemeket áthúzással
töröljük, a kiegészítéseket pedig dőlt betűvel jelöljük.
1. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
A ciklusprogram összeállítása során, a prioritások meghatározásánál a jelen helyzetelemzése
elengedhetetlen, hiszen a már kialakult körülmények, állapotok határozzák meg a legfontosabb
megoldásra váró feladatok körét, a fejlesztési irányvonalat. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen
kívül gazdasági teljesítőképességünket, sem amely behatárolja, illetve időben szakaszolhatja
elképzeléseink megvalósítását.
Településünk évek óta komoly forráshiánnyal küzd, ezért ennek csökkentése feltétlenül
szükséges lenne. Egyrészt az önkormányzat és intézményei átszervezésével, takarékoskodással,
működőképességének
stabilizálásával,
hatékonyságának
javításával,
másrészt
forrásteremtéssel. Az ország gazdasági helyzete, a pénzügyi feltétel rendszerünk erre azonban
jelenleg nem ad lehetőséget.
A forrásteremtést takarékos gazdálkodással, a helyi gazdasági élet élénkítésével,
fellendítésével, az európai és az állami források optimális felhasználásával, a helyi adókkal
tartjuk megvalósíthatónak.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
A képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az önkormányzat működése, illetve
fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.
2. Fejlesztési elképzelések

Resznek község népességmegtartó erejének szinten tartása nagyon nehéz feladat, de létkérdés.
Az itt letelepedett lakosságot itt kell tartanunk a településen.
Legégetőbb probléma a munkanélküliség, ezért minden lehetséges eszközzel törekszünk a
munkahelyteremtésre és a meglévők megtartására.
A munkanélküliek munkavállalási lehetőségét kiemelten kezeljük. Az előző években kialakult
gyakorlatot követve ki fogunk használni minden olyan jogszabály adta lehetőséget, amellyel a
foglalkoztatást bővíthetjük.
A helyi vállalkozóknak is jelentős szerepük van a foglalkoztatásban, ezért törekszünk velük
egy korrekt, kölcsönös érdekeken alapuló, arányos teherviselést biztosító partneri kapcsolatra.
A vállalkozók letelepedését és megerősödését szolgáló feltételek megteremtésére az előző
éveknél nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Igyekszünk a gazdasági válság hatásait minél
inkább csökkenteni, így óvni a lakosság megélhetési körülményeit.
3. Településfejlesztési célok
Az önkormányzat következő fejlesztési céljai olyan célok, melyek elsősorban a jelenlegi
közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához, másrészt a település általános fejlesztéséhez
kapcsolódnak.
Választási ciklus alatt megvalósítandó beruházások:
- Temetőnél parkoló kialakítása,
- Volt óvoda épületének újrahasznosítása,
- Belterületi csapadékvíz elvezető átkok tisztítása,
- Járda felújítása,
- Mezei utak felújítása,
- Középületek felújítása,
- Ivóvíz és szennyvízrendszer felújítása.
- Köztéri létesítmények felújítása /buszvárók, szobrok, táblák stb/
- Önálló falugondnoki szolgálat létrehozása
- Mezőgazdasági géppark fejlesztés
- „Tündérkert” létesítése
Hosszabb távon megvalósítandó beruházások:
-

Szabadidőközpont bővítése – horgásztó kialakítása
Kastély felújításának támogatása
4. Közszolgáltatások biztosítása, színvonalának javítása

Képviselő-testület a településkép javítása érdekében figyelemmel kíséri a gondozatlan és
életveszélyessé vált ingatlanok sorsát, azok rendbetétele, felújítása, bontása érdekében felhívja
a tulajdonosok figyelmét illetve szükség esetén intézkedést kezdeményez.
A település összképére, tisztántartására, virágosítására különös figyelmet fordítunk.
Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátást és szennyvízelvezetést. A szolgáltatás
biztonsága érdekében szükséges a rendszer folyamatos felújítása. A szennyvíztisztítás
hatékonysága illetve a fajlagos költségek csökkentése érdekében pályázati lehetőséget kell
keresni a Lenti szennyvíztisztítóhoz való csatlakozásra.
Az önkormányzat rendelkezésére álló eszközein belül ösztönzi a lakosságot illetve
szükségszerűen intézkedik arra vonatkozóan, hogy minél nagyobb arányban csatlakozzanak a

meglévő szennyvízrendszerre.
A belterületi csapadékvíz elvezetése jelenleg ugyan még nem okoz nagy problémát, azonban
a szélsőséges időjárási viszonyok bármikor felszínre hozhatják ezt a problémát. Szükséges
lenne a meglévő csatornák felújítása víz biztonságos lefolyása érdekében. Különös tekintettel
az átereszek cseréjére és a kertekben összegyűlt víz levezetésére. A csapadékvíz elvezető
árkokat folyamatosan karban kell tartani.
Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat. A köztemető és környezete a jogszabályokban meghatározott követelményeknek
megfelel, azonban szükséges a meglévő köztéri eszközök felújítása, azok bővítése.
A temető mellett lévő önkormányzati területen egy parkolót kell kialakítani.
A képviselő-testület helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik – a mezőgazdasági vállalkozókkal együttműködve -, melyek
megfelelnek a település igényeinek.
A külterületi vízelvezető árkok folyamatos karbantartásával biztosítani kell a mezőgazdasági
utakról a víz lefolyását.
A település belterületében meglévő járda tulajdonjogát rendezni kell és a járda felújítását akár
több ütemben is megvalósítani.
A képviselő-testület kívánatosnak tatja a közterületek megfelelő színvonalon történő
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
- fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és
pótlásáról.
- nagy figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
önkormányzat
- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék- közszolgáltató bevonásával elszállításáról és ártalmatlanításáról,
- évente két egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban
legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a
hóltakarításról,
Az önkormányzat jelenleg a közoktatási feladatait – általános iskola és óvoda – 11
önkormányzattal közösen – Rédics Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás útján - látja
el a Rédicsen működő intézményekben. Hosszabb távon az önkormányzat közoktatásának
feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét a kialakult pénzügyi
helyzethez kell igazítani.
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, Az alapfokú
egészségügyi ellátást részben a Rédicsen, /fogorvos/ részben a Szentgyörgyvölgyön működő
intézményekben társulásos feladat ellátási szerződés formában oldja meg. /házi orvos, védőnő/
Mind a hétvégi, mind a hétközi ügyeletet Lenti központtal az önkormányzat szintén társulásos
formában biztosítja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása útján.
A fogorvosi hétközi és hétvégi ügyeletet Zalaegerszegi székhellyel megbízási szerződés alapján

biztosítjuk.
Önként vállalt feladatként az önkormányzat továbbra is vállalja a szűrővizsgálatokra való
szállítást és egészségmegőrző programok szervezését.
Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a meglévő szociális ellátások
megtartását, azok színvonalának emelését.
Az önkormányzat a következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja a Kolping
Gondozási Központ útján:
- bentlakásos szociális otthoni ellátás,
- idősek klubja,
- házi segítségnyújtás,
- szociális étkeztetés,
- jelző rendszeres házi gondozás,
- támogató szolgálat.
Az arra rászorulók részére az önkormányzat a rédicsi iskola óvoda konyhájáról a Bagladi
Falugondnoki Szolgálat közreműködésével biztosítja a szociális étkeztetést.
Önkormányzatunk továbbra is fontos feladatnak tartja, hogy az idősekre, az arra rászoruló
családok segítséget kapjanak, amennyiben élethelyzetük ezt kívánja. A szociális normatívák
keretein belül a törvények és az önkormányzat rendeletében meghatározott anyagi
támogatásokkal segítjük megélhetésüket. A rendszeres ellátásokat azonban csak annyi időre
kell biztosítanunk, amíg a család maga is keresi a lehetőségét, élethelyzetének javítására. Erre
kiemelt figyelmet kell fordítanunk.
A képviselő-testület kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A
családsegítő szolgálat feladatait a Lenti Kistérség Többcélú Társulása útján látja el.
A településen élő és arra rászorultak szociális helyzetének javítása érdekében az önkormányzat
önálló falugondnoki szolgálatot kíván létrehozni, melyhez egy mikrobusz beszerezésére
pályázatot nyújt be.
A közfoglalkoztatás biztosítása és fejlesztése fontos, mivel:
- előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közfoglalkoztatás ideje
munkavégzésnek minősül, másrészt
- előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel tud elláttatni
közcélú feladatokat, továbbá közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan – start program
keretében – beruházást is le tud bonyolítani.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban az önkormányzat:
- minden évben megvizsgálja a közfoglalkoztatás lehetőségeit, összehangolja a
feladatokat és az érintett személyek tudását és tapasztalatát,
- kihasználja a közfoglalkoztatás pénzügyi előnyeit.
Az önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, amely az ifjúság kulturált
szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.
Az önkormányzat a közművelődési és kultúra tevékenységgel kapcsolatban a helyi
közművelődésről szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a feladat ellátásáról.
Bármennyire nehéz ma egy önkormányzat helyzete ehhez a feladathoz mindenkor biztosítani
kell az alapvető működés feltételeit. Ez az ágazat erősíti a közösséget, ápolja hagyományainkat,

ad kikapcsolódási lehetőséget, fejleszti kulturális tudatunkat és teret ad a civil
szerveződéseknek. A civil szervezetekkel együttműködve, a pályázati források kihasználásával
arra kell törekedni, hogy a község múltját, értékeit, hagyományait megőrző tevékenységek is
tovább fejlődjenek. A cél, hogy a község szellemi élete, kultúrája gazdagodjon.
A művelődési ház, a teleház, könyvtár, ma már sokrétű feladatot lát el, és biztosítja a művelődés
a szórakozás, a hagyományápolás lehetőségét minden korosztálynak. Van rá igény, és ha ezt a
feladatot jól végzik lesz is rá igény, még szélesebb körben.
Képviselő-testület támogatja a településen működő civil szervezeteket, melyek részt vállalnak
a lakosság hasznos és kulturált szabadidő eltöltésében.
A sport, a testedzés szerepe jelentős az egészségmegőrzésben, a személyiség formálásban, de a
sport mint a testedzés gyakorlásának intézményesült formája számos egyéb, a társadalom és az
egyén szempontjából hasznos funkciót is betölt .
A képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását. Ennek érdekében
- gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos
karbantartásáról, rendben tartásáról.
- támogatja a település sportegyesületét.
- segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét.
A település egyik kitörési pontja lehet a természeti adottságaink és környezetünk
lehetőségeinek kihasználása a lakosság javára.
A civil szervezetekkel együttműködve nagy hangsúlyt fektetünk a konkrét turisztikai
programok kidolgozására és a nagyobb rendezvények népszerűsítésére.
- Gyermeknap Családi nap
- Parasztolimpia
- Idősek napja - Falukarácsony
A magyar önkormányzatok változó és egyre nagyobb számú feladattal szembesülnek. Egyre
több kötelező feladatot kell ellátni, a pénzügyi-gazdasági helyzetünk pedig egyre rosszabb.
Önkormányzatunknak új megoldásokra, új ötletekre, kreatív gondolkodásra van szüksége.
Egy település ereje azonban a lakói közössége erejében van. A közös erőforrás kialakításának
lehetősége településünkön is adott.
Programunk végrehajtása akkor vezethet eredményhez, ha azt a lakossággal közösen valósítjuk
meg.

