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Bevezetés 

 
A gazdasági ciklusprogram az önkormányzat középtávú fejlesztési dokumentuma, mely a 
képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. 
 
A ciklusprogram a 2019-től 2024-ig tartó önkormányzati választási időszakra készített 
program, azonban bizonyos elemeiben azon túlnyúló koncepció. Alapvető célja, hogy az 
önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, 
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, 
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és 
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza 
különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a 
településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások 
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá a befektetés-
támogatási politika, településüzemeltetési politika célkitűzéseit. 
 
A gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági, a 
gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. 
 
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:  
 a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései; 
 az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 

 
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselőtestületnek két 
irányba is koncentrálnia kell: 
 egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről 
 a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

 
A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a 
Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. 
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon gyarapításához szükség van  
 a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 
 az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján a rendelkezésre álló, 

 illetve új erőforrások kihasználására. 
 
A programban minden célkitűzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat, mely a 
következő lehet: 
 mindenképpen megvalósítandó (Jele: MM) 
 kedvező körülmények között megvalósítandó (jele: KM)  
 megvalósítható (jele: M) 

A programban a célfokozat jelzése például a következő: (CF: MM)' 
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Kőröstetétlen gazdasági helyzetét befolyásoló körülmények 
 
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,  
 Az 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 helyre állítását célzó 
intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki. 
 
Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű köz-
oktatás 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. 
 
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 Önkormányzat fejlesztési 
elképzeléseire is. 
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az 
üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. 
 
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az élet-
formában 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. 
 

Kőröstetétlen gazdasági helyzete és a várható változások 
 
A vagyoni helyzet 
 
Az Önkormányzat vagyona a 2019. évi zárómérleg alapján 
 bruttó: 1.046.828 e Ft, 
 nettó:     820.554  e Ft 
 
Az elmúlt években vagyonnövekedés tapasztalható 
 saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani, 
 sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyon.  
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Az Önkormányzat ingatlanvagyon szerkezete a következő: 
 

Vagyonelem megnevezése Bruttó érték (eFt) 
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem 
értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező 
feladatok ellátását biztosító vagyon) 

 
505.945 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
(meghatározott feltételekkel értékesíthető, 
illetve megterhelhető vagyon) 

 
531.747 

forgalomképes vagyon (amely szabadon 
értékesíthető és megterhelhető) 

 
9.136 

Összese n: 1.046.828 
 
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: utak, közterületek, 
vízelvezetők, temető, emlékművek stb. 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények, 
középületek, belterületi föld és rétek. 
Forgalomképes vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: legelő, rét, szántó. Az 
ingatlanvagyon vagyonelem szerinti megoszlásában nagy a forgalomképtelen, illetve a 
korlátozottan forgalomképes vagyon aránya, a forgalomképes vagyonba sok kis területű és 
értékű földterület tartozik. 
 
A pénzügyi helyzet 
 
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak 
jellemezték: 
Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett 
igénybe vennie. 
Működési hitel felvételére nem került sor. 
Fejlesztési hitel felvételére nem került sor. 
A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 
 
A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 
 
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege 2020. évben 224.205 e. Ft. 
 
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatást 
már nem kap, így egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források 
bevonására lesz szükség. 
 
A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
 
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 
 Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 

keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a 
helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás 
növelésének. 

 Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait 
és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.  Javaslatot 
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dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 
vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

 Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás 
bevonásával valósítsa meg 

 
A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal 

kapcsolatos érintettség 
 
Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, 
szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi 
elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. 
 
Az Önkormányzat a következő programokban érintett: 
 Új Magyarország Fejlesztési Terv 
 Új Széchenyi Terv 
 LEADER 
 Magyar Falvak 

 
Az Önkormányzat a következő társulás által kezdeményezett programokban vesz részt: 
 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

 
A gazdasági program 

 
Fejlesztési elképzelések 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024 évekre a következő 
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. 
 

Környezetvédelem 
 
Az Európai Uniós csatlakozással hangsúlyossá vált az eredményes és hatékony, demokratikus 
környezetpolitika és környezetgazdálkodás kialakítása és megerősítése, melynek fő célja a 
kedvező életminőség megteremtése a község minden lakója számára. Továbbá meghatározó 
kihívás maradt a környezeti infrastruktúra tökéletesítésének, az értékek megőrzésének 
összeegyeztetése a gazdasági fejlődései és a községi lakosság környezetbiztonságának 
javításával. 
 
A település környezeti problémáit négy fő pontba sorolhatjuk: 
1. A kor követelményeinek megfelelő, ún. környezettudatos hulladékgazdálkodás ; 
2. Vízkörnyezeti kockázatokkal kapcsolatos feladatok. 
3. Levegőkörnyezeti kockázatokkal kapcsolatos feladatok. 
4. A jelenleg még nem feltárt, de a környezetminőséget jelenleg, vagy a közeljövőben 
befolyásoló kockázati tényezők. 
 
Önkormányzatunk a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer tagjaként biztosítja a 
kommunális hulladék begyűjtésével és ártalmatlanítási kötelezettségek teljesítését. 
 
A feltárandó környezeti kockázatok egyaránt lehetnek víz-, levegő- és talajvédelmi 
vonzatúak. Ezek közül feltételezhetően a legnagyobb forrásigényű (de egyúttal hosszú 
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legfontosabb) feladat a lakossági ásott és fúrt kutak által elért vízbázisok állapotának feltárása, 
valamint azok további elszennyezésének megakadályozása. A levegőkörnyezeti kockázatok 
közül a veszélyes anyagok (pl. műanyagok, kemikáliákkal szennyezett csomagolóanyagok) 
fűtési vagy egyéb célú égetése valószínűleg a legsúlyosabb. A talajvédelmi feladatok közül az 
indokolatlan belterületi növényvédő szer használat csökkentését kell célként meghatározni. 
Mindhárom problémakör esetében az állapot felmérésre és ezt követően a lakosság 
tájékoztatására van szükség. 
 

Ipar 
 
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos tervek megvalósítását fontos feladatának 
tekinti az önkormányzat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését 
segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, 
adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. 
 
 Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi 

vállalkozásoknak . (CF: MM) 
 Pályázati lehetőségek megismerése érdekében segítséget kell nyújtani a helyi 

vállalkozók részére (weblapon keresztül , tájékoztató fórumok keretében stb.) (CF: M) 
 

Idegenforgalom 
 
Az idegenforgalmi fejlesztések, és tervezések során figyelemmel kell lenni az országos 
turisztikai koncepciókra és programokra, valamint a térségi együttműködésben rejlő 
lehetőségek kihasználására. Településünk kialakította, amely biztosítja kis településünkön a 
látványosságot. Megépült az Ökomenikus templom, fásítás, virágosítás, Árpád liget 
fejlesztése és az Arany János gyalogoshíd is átadása került. 
 
Tervezzük, hogy 2022-ig pályázati forrásból megépülne a Jászkarajenői út 3. szám alatti 
szálláshely, amelynek megépülésével nemcsak a központ összképe javulna, de reményeink 
szerint növekedne a községünkben eltöltött vendég éjszakák szám is. 
 
Az idegenforgalom növekedése közvetlen és közvetett hatást gyakorol a helyi gazdaság és 
civil közösségek fejlődésére. 
 
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 
 
Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, 
melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek, így a falusi 
turizmus fejlesztése. (CF: M) 
 
Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 
 A lehetőségekhez mérten támogatjuk az idegenforgalom, illetve a település 

látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a 
rendezvények időpontja, programja a környékbeli lapban megjelenjen, a honlapra 
felkerüljön. (CF: MM) 
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Infrastruktura 
 
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 
infrastruktúrafejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 
a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, megnyitja a 
továbblépés lehetőségét. 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a 
csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a 
gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását. 
 
Infrastrukturális fejlesztési tervek: 
 Az Önkormányzat honlapját folyamatosan aktuális információkkal kell feltölteni (CF: 

MM) 
 Elő kell készíteni a csapadékvíz-elvezető hálózat II. ütem megvalósítását. 

 
Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024. évekre az alábbi 
feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: 
 

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 
 
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat. 
A munkahelyteremtés érdekében aktív részvételt vállal az Önkormányzat, mivel a 
munkanélküliség rontja a lakosság életkörülményeit, életminősége, valamint közvetett 
hatásaiban növeli a szociális kiadások volumenét. 
 
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 
 segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, 

hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, (CF: MM) 
 aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében (CF: 

MM) 
 folyamatosan együttműködik a munkaügyi társhatóságokkal (CF: MM) 

 
Közfoglalkoztatás 

 
A közfoglalkoztatás program előnyt biztosít mind az álláskeresők, mind az önkormányzat és a 
helyi vállalkozások számára. 
 
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat 
 Folyamatosan vizsgálja a közfoglalkoztatás lehetőségeit és annak célszerű 

megvalósítását (CF: MM) 
 Kihasználja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások gazdasági előnyeit (CF: 

MM) 
 A közfoglalkoztatottak számára lehetőséget teremt az elsődleges munkaerőpiacra való 

kijutásra. (CF: MM) 
 Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a munkaügyi társhatóságokkal (CF: 

MM) 
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Településfejlesztési politika célkitűzései 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, 
hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen, illetve a 
lehetőségekhez mérten- elsősorban sikeres pályázatok révén gyarapodjon. Csak olyan 
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés 
során finanszírozni tudja 
 

A településfejlesztés átgondoltsága 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok 
az igények kerüljenek előtérbe, 
 melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető 

településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy melyek 
több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, 

 melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak. 
 
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves 
költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a 
ciklus évei alatt. 
 
 A településfejlesztés során - az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú 

fejlesztések kivételével - figyelembe kell venni a következőket: 
 azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni  

 melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés 
eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi 
éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy 

 melyek hosszútávon a népességszám emelkedését idézik elő, 
 melyek munkahelyet teremtenek, 

 háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek 
 a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel 

megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, 
 

Helyi építési szabályzat 
 
Az Önkormányzat 2006 évben elfogadott és az elmúlt ciklusokban módosított HÉSZ 
településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes 
településrészek funkcióját, jellegét. 
 

Felkészülés a pályázatokra 
 
A 2019-2024 közötti országos fejlesztési tervekhez kapcsolódó források pályázati úton törté-
nő bevonása fontos eszköze a település fejlesztésének, vagyon gyarapításának. 
 
A sikeres pályázatok érdekében: 
 Felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel 

kísérésére, (CF: MM) 
 A pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező 

személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is), (CF: MM) 
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 Lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési 
programba való illesztéséhez, (CF: MM) 

 A pályázatok szakszerű előkészítése érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre 
terveket és megvalósíthatósági tanulmányokat kell készíteni. (CF: KM) 

 
Településfejlesztési célok 

 
Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település 
általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 
kapcsolódnak, az anyagi források függvényében. 
 
Településfejlesztési célok: 
 járdaépítés; 
 középületek környezetének rendezése (MM) 
 csapadékvíz-elvezető rendszer építése (KM) 
 a köztemetőben urnafal és kerítés építése; (CF: MM) 
 kazánház újraépítése (CF: MM) 

 
Az adópolitika célkitűzései 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések 
megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, 
illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók terheire. 
 

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 
 
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 
kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatos, biztos 
bevételi forrást jelentsen az önkormányzatnak, ugyanakkor az adózóinkat egyformán, 
egységesen terhelje. 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a települési 
önkormányzatok számára lehetőséget ad a helyi adóztatási jog gyakorlására. 
  
 
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 

• minden évben, a következő évre vonatkozóan dönt, a helyi adópolitikáról 
megvizsgálja az adóztatás által nyújtott bevételi lehetőségeket: 

 
• adónemenként meghatározza - az érintett adózói kört, a kedvezmények és a 

mentességek rendszerét, az adó mértékét, a várható bevétel összegét nagyságát, - a 
gazdasági program célkitűzéseit elősegítő bevételi forrást. 

 
• A helyi adópolitika kialakítása. Htv 7§ g ) pontja  alapján: a: 

g)” az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és 
adókedvezményt úgy állapíthatja meg, hogy azok összességükben egyaránt 
megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási 
követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok 
teherviselő képességének,”  
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• Az önkormányzat adórendeletei a vállalkozások működésének, fejlesztési 
elképzeléseinek gátjaként nem működhetnek  

 
Kőröstetétlen Önkormányzata az alábbiakban részletezett adónemeket működteti és a 2019 
évben adónemenkénti bontásban az alábbi adóbevételeket számolhatta el: 

• Építményadó        2.471.949 Ft  
• Magánszemélyek kommunális  adója      1.232.557 Ft  
• Helyi Iparűzési adó               54.999.323 Ft 
• Gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-a    2.160.425 Ft 
• Talajterhelési díj           393.600 Ft 
• Telekadó            901.440 Ft 
• Pótlék, ,bírság           162.110 Ft 

Összesen:                   62.321.404Ft 
 
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy 

• az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adó 
kintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-
végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 
eredményekről. 
 

• tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a 
lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,  
 
• Kőröstetétlen lakói, adózói a beszámoló keretében tájékoztatást kapnak az adó 
bevételek, mint bevételi forrás felhasználásról, Az elért eredmények segítik az önkéntes 
befizetés teljesítését (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek 
felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást),  

 
• Az önkormányzat működési bevételeinek jelentős forrását a helyi adóbevételek 

képezik. Fentiekből következően a legfontosabb cél a helyi adópolitikában az 
önkormányzati feladatellátás pénzügyi forrásának szinten tartása a helyi adókból 
származó bevételek növelése, további felderítésből, ellenőrzésből, a beszedés 
hatékonyságának növelése a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Közreműködésével. 
 

Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 
 
Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az 
adóbevételek maximalizálására törekszik. 
 
Az adóztatás során a Képviselő-testület évente vizsgálja a helyi adók rendszerét és mértékét 
 
Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó meg-
oldások 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között 
fontosnak tartja az alábbi közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
intézkedéseket. 
 
 épített és természeti környezet védelme; 
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 vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, egészséges ivóvíz ellátás; 
 köztemető fenntartás; 
 helyi közutak és közterületek fenntartása; 
 köztisztaság és településtisztaság fenntartása; 
 közbiztonság helyi feladatainak támogatása (polgárőrség, körzeti megbízott); 
 közreműködés a foglalkoztatás megoldásában; 
 gondoskodás az egészségügyi ellátásról; 
 gondoskodás a szociális ellátásról; 
 közösségi tér biztosítása; 
 közművelődési tevékenység, sport támogatása; 
 egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a 
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el. 
 
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. Az ivóvízzel történő 
ellátás a DAKÖV Kft-n keresztül történik. 
A közkutak üzemeltetését célszerű fenntartani valamennyi már meglévő helyen. 
 
Csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása, (CF: KM) 
 Csapadékvíz-elvezető hálózat II. ütem terveinek és a pályázatnák az előkészítése (CF: 

KM) 
 

Szennyvízelvezetés 
 
A meglévő csatornahálózat üzemeltetője a DAKÖV Kft.  
 

A köztemető fenntartása 
 
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos 
feladatokat. 
 Gondoskodni kell a köztemető szakszerű és biztonságos üzemeltetéséről. Biztosítani 

kell azt, hogy a köztemető megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek. Ennek érdekében a következő fejlesztésekre , felújításokra van 
szükség : 

 Kerítés karbantartása (CF: KM) 
 Urnafal kialakítása (CF: MM 

 
A helyi közutak és közterületek fenntartása 

 
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. 
 Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása. 

 
A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 
 Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására.(CF: 

MM) 
 Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítás programba, 

ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. (CF: M) 
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 Tovább kell gondoskodni a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák 
kivágásáról és pótlásáról. (CF:M) 

 Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. (CF: M) 
 Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni: 

 • Községháza környéke, 
 • önkormányzati intézmények és emlékhelyek környéke, 
 • Árpád liget, 
 • sportpálya, 
 • temető, 

 
A helyi tömegközlekedés 

 
A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az 
Önkormányzat 
 A helyi igények kielégítése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi 

tömegközlekedés rendszerét, és folyamatos kapcsolatot tart a szolgáltatóval, (CF: M) 
 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 
 
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Ön-
kormányzat 
 továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról 

(CF: MM) 
 Tájékoztatást biztosít a szemétszállítási szolgáltatás hatékony és környezettudatos 

kihasználása érdekében (CF: MM 
 Igényeknek megfelelően lomtalanítási akciót szervez, (CF: MM) 
 Rendszeresen gondoskodik a köztemetőnél felgyülemlett szemét elszállításáról (CF: 

MM) 
 Gondoskodik az önkormányzati utak téli síkosság mentesítéséről és a hó 

eltakarításáról, közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról. (CF: MM) 
 

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 
 
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 
érdekében 
 támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen 

programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, (CF: M) 
 támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív 

tevékenységét), (CF: M) 
 javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, 

(CF: M) 
 felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető 

körülményekre, (CF: MM) 
 

Az egészségügyi alapellátás biztosítása 
 
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-
testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon 
kívánja biztosítani. 
 Fenntartja 
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  a háziorvosi ellátást (1 rendelőben 1 praxissal - 1 felnőtt háziorvosi 
körzetben), 

  a védőnői ellátást, 
  központi ügyelet Toldy Ferenc Kórház Cegléd 
  munkaegészségügy (szerződés alapján) 

 Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő 
fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetőségeket keres. (CF: MM) 

 A parlagfű elleni védekezésre a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet. (CF: MM) 
 Támogatja és részt vesz az egészséges életmód népszerűsítését célzó programokban 

(pl.: Egészségnap szervezése, szűrések szervezése által) (CF: MM) 
 

Gondoskodás a szociális ellátásról 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A 
szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el a Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központ közreműködésével: 
 A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: (CF: MM) 

 a szociális információs szolgáltatás  
 házi segítségnyújtás 
 szociális étkeztetés, 

 A fenti szolgáltatások körének, illetve a férőhelyek számának bővítése és a 
szolgáltatások színvonalának növelése érdekében a Képviselő-testület törekszik 

 a társulási együttműködésre, 
 az ellátások szerződéssel történő kiszervezésére. 

 
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 
 az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: 

(CF: MM) 
 családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat a Ceglédi Többcélú 

Kistérségi Társulás közreműködésével biztosítja  
 fenti szolgáltatások körének, illetve a férőhelyek számának bővítése és a 

szolgáltatások színvonalának növelése érdekében a Képviselő-testület  törekszik 
  A társulási együttműködésre, 

 
Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység és a 

sport támogatása 
 
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban a szolgáltatások 
színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza 
meg: 
 A könyvtárat folyamatosan biztosítani kell 

 ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (CF: MM) 
 bővíteni kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, az elektronikus 

információhordozók használatát (CF: MM) 
 a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani. (CF: M) 
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 A művelődési ház működésével kapcsolatban 
 biztosítani kell az ésszerű költségvetési forrásokat, (CF: MM) 
 pótolni kell az elhasználódott eszközöket (CF: KM) 
 fejleszteni kell a meglévő eszközállományt (CF: KM) 
 gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is 

ellátó szervezetek (pl. ifjúsági klub) számára biztosítva legyen a 
működésükhöz szükséges közösségi hely, (CF: M) 

 támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. (CF: M) 
 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 
 
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 
következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 
színvonalának emelése érdekében: 
 A Képviselő-testület, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal és az egészségügyi, 

szociális ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek 
egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös 
együttműködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal 
meghallgatja az érintettek tájékoztatóját.) (CF: M) 

 Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe 
került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre 
irányulnak. (CF: M) 

 Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történő kulturált időtöltés 
feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat az Árpád ligetet biztosítja (CF: M) 

 
Befektetés támogatási politika célkitűzései 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a 
következők szerint határozza meg: 
 A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező 

feltételeket biztosítson. (CF: MM) 
 A Képviselő-testület az adópolitikáján keresztül támogatja azokat a befektetőket, 

amelyek hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet 
teremtenek. (CF: MM) 

 
Településüzemeltetési politika célkitűzései 
 
A település településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők: 
 Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése 

vonatkozásában meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, 
szem előtt tartva 

 a gazdaságosság, 
 a hatékonyság, 
 az eredményesség követelményeit. (CF: M) 

 A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait a Ceglédi 
Közös Önkormányzati Hivatal végezze, ezzel biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása 
átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen. (CF: M) 
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 Az üzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtását, ellátását részben önkormányzati 
szolgáltatók végzik a karbantartó csoport (közmunkások , karbantartók stb .) 
segítségével, részben külső szolgáltatók látják el. 

 A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel 
kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele 
szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában. 

 A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó 
közfeladatok esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás 
biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetséges-e. 

 A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a 
likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges 
pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének 
lehetőségét előre kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. 
(CF: KM) 

 A településüzemeltetés során kiemelt feladat, hogy olyan térítési díj, illetve az 
ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön 
megállapításra, amely igazodik a felmerült költségekhez. (CF: M) 

 A településüzemeltetés során valamely közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő 
szervezet, illetve a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítását támogató civil 
szervezet csak úgy kaphat az Önkormányzattól anyagi segítséget, ha a kapott 
támogatással megfelelő módon elszámol. (CF: MM) 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés és a folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés 
gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észre-vételeire 
(CF: MM) 
 
Kőröstetétlen , 2020. április 28. 
 
 
        Pásztor Imre 
        polgármester 
 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Gazdasági programját Kőröstetétlen Község 
Önkormányzatának polgármester a 9/2020 (IV 28) sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
Kőröstetétlen, 2020. április 28. 

 
Pásztor Imre 
polgármester 
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