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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a,  az önkormányzatok 
gazdasági programjával kapcsolatban, a következőket írja elő:  
 

„(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben 
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt 
meghaladó időszakra szól. 
(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 közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket. 
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet, a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon 
belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt 
az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles 
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.” 
 

Kengyel  község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények: 
 a kormányzat gazdaságpolitikája, 
 a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, 
 nemzeti és EU-s pályázati források, 
 a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, 
 az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, 
 a polgármesteri program,  
 a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,  
 a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai. 

 
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, 
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– a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására. 
 
 

1. 1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései, fejlesztési irányelvei 
 
A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek számbavétele. 
 
A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a növekvő 
foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az önkormányzatok fejlesztési 
elképzeléseire is. 
 
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai: 
- területi operatív program, KEHOP, 
- az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás, 
- az idegenforgalom és falusi turizmus. 
 
A gazdasági program célja, hogy meghatározza a 2015-2019. évekre vonatkozóan, a gazdálkodás főbb 
stratégiai célkitűzéseinek prioritását, amelyek alapjául szolgálnak az éves költségvetés kidolgozásához. 
 
A program végrehajtásának alapfeltétele, hogy a Képviselő- Testület az önkormányzat vagyonával, a 
mindenkor rendelkezésre álló pénzeszközeivel, ésszerű, takarékos gazdálkodást folytat, és minden 
eszközével arra törekszik, hogy saját bevételeit maximálisan növelje. 
  

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 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 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. Kengyel község gazdasági helyzete és várható változások 
 

2.1. A vagyoni helyzet 
 
Az Önkormányzat vagyona, a 2014. évi zárómérleg alapján, 1.231.831 e Forint.  
A grafikonon látható, hogy az önkormányzat vagyona az elmúlt 4 év során folyamatos növekedést mutat, 
amely annak köszönhető, hogy az önkormányzat: 
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 saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,  
 sikeres pályázatokon vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon. 
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Feladatunk a továbbiakban is,  hogy a helyi és a térségi sajátosságokat kihasználva, minél több pályázaton 
induljunk, szem előtt tartva, hogy a megnyert fejlesztések, rövid időn belül önfenntartóak legyenek 
azért, hogy a település saját bevételeiből ezek fenntartására ne – vagy csak minimális mértékben – 
kelljen költeni.  
Hamarosan megnyílnak a pályázati lehetőségek, a különböző operatív programok keretein belül. A járási, 
megyei, és országos pályázatok megcélzásával, lesz lehetőség pályázni. 
Ahhoz, hogy reális jövőképet tudjunk alkotni (különösen 5 évre előre), tisztában kell lenni a község anyagi 
kondícióival és a várható tendenciákkal. 
  
Ezen pénzügyi politikának az alappillérei a következők: 

- Takarékosabb gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása.   
- Szükséges a  meglévő szerződések ( közüzemi,és egyéb)  felülvizsgálata,   
-  A pályázati lehetőségek kihasználása olyan területen is, ahol önkormányzati támogatást lehet ezzel 

kiváltani. 
- Folytatni kell a közmunkaprogramokban való részvétel, a cél, hogy a start mintaprogramban szereplő 

mezőgazdasági program önfenntartóvá váljon. 
- Elsősorban olyan pályázatokon kell indulni, ahol a későbbi fenntartás nem jelent újabb működési 

költségnövekedést. 
  
 
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: 
            adatok e Ft-ban 

Vagyonelem megnevezése 
Ingatlan 
db száma 

Az összes 
vagyonból 
a vagyon 

részaránya 
bruttó 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a 120  0,23  
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kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel 
értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 28  0,7  

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és 
megterhelhető) 88  0,07  

 
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, árkok. 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények, középületek, 
sportpálya, stb. 
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: önkormányzati lakások, egyéb épületek, illetve a 
beépítetlen földterületek és mezőgazdasági területek. 
 

 
2.2. A pénzügyi helyzet 

 
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak jellemezték: az 
Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást  

 kellett igénybe vennie, 
 működési hitel felvételére 

 nem került sor, 
 fejlesztési hitel felvételére 

 a pályázatok előfinanszírozásához szükség volt 
 a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás 

 biztosítva volt. 
  

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 
 
Az Önkormányzat  kiadásainak főösszege az elmúlt 4 évben a zárszámadások alapján: 
  

Kiadások 2011 2012 2013 2014 Összesen 
személyi 197836 202219 156028 284564 840647 
járulék 51341 49148 36407 60345 197241 
dologi 105532 124900 107036 178027 515495 
ellátottak pénzbeli 
juttatása 84855 84766 61145 42114 272880 
támogatások 9983 6933 20873 27309 65098 
beruházási kiadások 113380 50961 146653 96085 407079 
felújítási kiadások 0 7684 0 4777 12461 

egyéb 6423 1021 0 93 7537 
finanszírozási kiadások 38287 113195 -1094 27780 178168 

Összesen: 607637 640827 527048 721094 2496606 
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Kiadások: 
Az elmúlt 4 évben a  kiadások hullámzó tendenciát mutattak az intézmény rendszer változása és a 
közfoglalkoztatás miatt.:  

 Személyi kiadásoknál  
 Járulékoknál 
 Dologi kiadásoknál 

 Szintén hullámzó a beruházások terén, de itt  elsősorban a pályázati összegek felhasználása miatt. 
Az ellátottaknak nyújtott segélyekre kifizetett összegek folyamatosan csökkentek, még az önkormányzati  
támogatások ( civil szervezetek) nőttek. 
 
  
  
Bevételek: 
  
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult: 

Bevételek 2011 2012 2013 2014 Összesen 
Intézményi 13190 11808 16787 37753 79538 

Helyi adó 31205 34729 40440 48440 154814 
Közhatalmi bevételek 1700 434 1035 2311 5480 
Átengedett adók 137128 134558 4335 5205 281226 
Állami 240731 320515 247066 333065 1141377 
Támogatás 73954 56940 87308 189556 407758 
Átvett pénzeszköz 3943 2937 3773 3660 14313 

Felhalmozási bevétel 69718 58207 140115 48784 316824 
hitel 34000 77930 0 25160 137090 
pénzmaradvány 5577 241 65568 74902 146288 
Függő, állami 
megelőlegezés. 501 -501 278 7518 7796 
kölcsön visszatérülés 483 377     860 

Összesen 612130 698175 606705 776354 2693364 
 
 A költségvetési bevételek közül 

– folyamatosan nőttek az önkormányzat ,  intézményi és adóbevételei, 
– az  átengedett adóknál megszűnt a szja-ból  származó bevétel 
– az állami támogatásoknál a intézményi fenntartói változások hatása érződik,  
– támogatások  a pályázatoknak , és a  közfoglalkoztatásban való részvétel hatására nőtt. 
 

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
  
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi 
források biztosítása érdekében, a következő feladatokat rögzíti: 
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– 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. 

– A Képviselő-testület nyomon követi, a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel 
összhangba hozva igyekszik kihasználni a  rendszer nyújtotta előnyöket.  

– Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és 
lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az 
egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, 
(különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére ). 

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

  
 
 
 
 

3. A gazdasági program 
 
Stratégiai célkitűzések: 
 
Alapvető stratégiai célkitűzés, a település népességmegtartó képességének, a fenntartható fejlődésnek a 
biztosítása. 
Ennek érdekében törekedni kell, a település infrastruktúrájának fejlesztésére, a lakosság közérzet javító 
igényeinek kielégítésére. 
A közmunka, start munkaprogramok működtetésével tovább kell csökkenteni a munkanélküliséget. 
A Képviselő-testület feladata, hogy tovább erősítse, a kapcsolatot a civil szervezetekkel, működésükhöz, a 
rendelkezésre álló lehetőségek szerint támogatást nyújtson, hogy pályázati lehetőségeik kihasználásával, 
aktívabb tevékenységet folytathassanak. 
Bővíteni kell, a fiatalok művelődési, sportolási és szórakozási lehetőségeit.  
Idősgondozás terén fejleszteni szükséges a nappali ellátás, és a bennlakásos otthoni ellátás tárgyi feltételein. 
Kiemelt feladatként kell kezelni, a pályázati lehetőségek kihasználásával, az út- és járdaépítést, a belterületi 
csapadék elvezető rendszer karbantartását.   
A meglévő ingatlanvagyon állapotának megőrzése érdekében, folyamatosan el kell végezni a szükséges 
felújítási, karbantartási munkákat. 
A továbbiakban is ki kell használni a település számára elérhető pályázati lehetőséget. 
 

3.1. Fejlesztések, felújítások: 
 
Felújítási feladatok: 
Az önkormányzati tulajdonú épületek és egyéb vagyontárgyak folyamatos, szükség szerinti felújítását 
biztosítani kell, széles körű pályázati források igénybe vételével. 
A ciklus éveiben, a következő felújítások megvalósítása szükségesek: 

o Polgármesteri Hivatal felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése,  
o Bentlakásos idősek otthona felújítása, bővítése 
o Sport létesítmény felújítása 
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o Fogorvosi rendelő felújítása   
o Általános iskola felújítása 
o Dögkút rekultivációja 
o Teljes járda állomány felújítása 
o Ivóvízminőség javító felújítások 

Fejlesztési célkitűzések: 
o Községi piac  kialakítása 
o Bagi major turisztikai értékének megóvása és fejlesztése 
o Idősek Napközi Otthonának kialakítása 
o Helyi önkormányzati konyha építése 
o Belvízelvezető rendszer kiépítése 
o Kerékpár út megépítése 
o Belterületi utak építése  
o Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár rekonstrukciója és környezetének felújítása  
 
 
 

Ipar 
 

Kengyel településen elsősorban a mezőgazdasági jellegű tevékenységet folytatnak a vállalkozások.  
A munkanélküliek számának csökkentése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy már 
ipari tevékenységek ( feldolgozó)   is megjelenjenek a települése. 

 
 

Idegenforgalom 
  
Az idegenforgalom, a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek.  
A turisztika fontos lehet azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képességben is szerepet játszik. 
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: A  Bagi majori szélmalom, kápolna, mázsaház 
felújítása.  
  
 
 

Infrastruktúra 
 
Az infrastrukturális fejlesztések, pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-
fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra 
gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. 
 Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja, a közúthálózat, a járda, a vízvezetékrendszer, a villamos energia, a 
gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, szolgáltatások biztosítását. 
Az informatikai lehetőségek biztosítása, a települési önkormányzatok számára a modern kor 
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti.  
Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy 
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– az Önkormányzat olyan honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és intézményeivel 
kapcsolatosan minden fontosabb tájékoztatás biztosítható legyen, 

– az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára, 
– az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök használatát is 

igénylő területeken, az érintett személyek számítógép-kezelési képzése, ill. tovább képzése. 
 
 
 

3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 
 
 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2014-2019. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza 
meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: 
  

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 
  
  
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 

– a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint, segíti a helyi vállalkozásokat,   
– segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a 

vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, 
– a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a 

köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, 
– aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez az 

önkormányzat honlapján hirdetési lehetőséget biztosít, 
– az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi vállalkozások 

számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak,  
– rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal, 

 
Közfoglalkoztatás 

  
 Az önkormányzat az elmúlt időszakban is részt vett a közfoglalkoztatási programokban , ennek köszönhető, 
hogy a településen a munkanélküliek aránya az országos átlag alatt maradt. 
A következő években is részt kell venni mind a start, mind a hosszú-távú közfoglalkoztatásban. 
A start mintaprogramban megtermelt élelmiszertermelést tovább kell folytatni és a termékeket elsősorban a 
lakosság, és az önkormányzati közétkeztetésben kell értékesíteni illetőleg bevonni. 
 
 

3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései 
 
Kengyel Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 
önkormányzati vagyon, a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen.  
Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során 
is, zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 
 
 



10 
 

A településfejlesztés széles nyilvánossága 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert 
módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti 
fejlesztési tervekből, azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, 
fejlesztését szolgálják. 
 A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések: 

-  a település honlapjának a karbantartása és információkkal való feltöltése elsődleges feladat. 
Ezen a honlapon biztosítani kell a helyet: 

- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, 
 - a település intézményeinek,  
- a helyi civil szervezeteknek,  
- a településen megrendezett programoknak. 
 

A településfejlesztésbe - az eddigiektől nagyobb arányban- be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és 
önszerveződő közösségeket. 

 
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,   

– 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: 
a) 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 hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,  
- melyek munkahelyet teremtenek.  

- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek: 
a) a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló 
beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, 
b) a  létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott 
közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható. 
 

A településrendezési terv  
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Az Önkormányzat területrendezési terve, a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a 
településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 
  
A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a 
rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. 
 

Felkészülés a pályázatokra 
  
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt, jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges 
az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. 
A sikeres pályázatok érdekében: 

– mivel a pályázatok nagy része igényli a saját erő meglétét, pályázati alap biztosítása az éves 
költségvetésben 

– lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba 
való illesztéséhez, 

– a pályázatok benyújthatósága érdekében, a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell 
készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott 
pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, 

– meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának 
szükségességét.  

  
3.4. Az adópolitika célkitűzései 

 
Kengyel Községi 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 anyagi terheire. 
  

 
 

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 
  
A helyi adók esetében, az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy  alakította ki , hogy az egy 
meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, 
ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 
  
A helyi adóztatás során, az Önkormányzat Képviselő-testülete: 

– minden évben, megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, 
– adófajtánkként meghatározza, az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a 

gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható 
bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,  

– adófajtákat összehasonlítva, dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet 
módosításokról, 

– csak olyan adórendeleteket fogad el, amely  
- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,  
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- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,  
 
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy  

– az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében, évente, tájékozódik az adókintlévőségek 
nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók 
alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,  

– az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi 
kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó 
nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,  

– az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert 
felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik, az önkéntes befizetést . 

– Az adóztatásban dolgozó személyek anyagi érdekeltségének növelése érdekében, a Képviselő-
testület évente áttekinti a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi szabályozás 
szükségességét (jutalmazás, teljesítményértékelést követő béremelés stb.)  

 
 

3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások 
 

Közigazgatás 
  
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Kengyeli Polgármesteri  Hivatal látja el. 
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, 
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,  
- az információs szolgáltatás kiterjesztése,  
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, 
- a közintézmények akadálymentesítése. 

  
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 

- a Községháza felújításának a végrehajtása, belső átalakítással a munkafeltételek javítása,  
- az irattárazási feltételek további bővítése. 

 
 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az 
egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. 
  
  
A Képviselő-testület – az önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következő 
közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: 
 

– településfejlesztés, településrendezés; 
– településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása); 

– a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
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– egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
– környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás); 
– óvodai ellátás; 
– kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; 

– gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
– szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatásokat állapít meg; 
– lakás- és helyiséggazdálkodás; 
– a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
– a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
– sport, ifjúsági ügyek; 
– nemzetiségi ügyek; 
– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
– helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
– hulladékgazdálkodás. 

 
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása 

  
Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során: 

– felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a lakásigényről (beleértve a nem megfelelő 
lakáskörülmények felszámolása miatt jelentkező igényeket is), 

 
– kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges 

- szolgálati lakás, 
- bérlakás,  
- szociális bérlakás 

állomány állagának javítását. 
  
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen 
megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a 
felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik. 
 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 
  
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. 
Az ivóvízzel történő ellátás  Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatón keresztül történik. 
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Az ivóvíz hálózat korszerűsítése  indokolt, ehhez az ivóvízminőség javító program adta lehetőségeket kell 
kihasználni. 
  
A korábbi évek nagy problémája volt a szennyvíz - elvezetés, amely beruházás 2014-ben megvalósult a 
Tiszatenyő - Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulásban. 

 
A köztemető fenntartás 

  
   Kengyel községi köztemető üzemeltetését jelenleg az önkormányzat vállalkozó útján biztosítja. 
 

A helyi közutak és közterületek fenntartása 
  
A Képviselő-testület, a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására 
törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. E területen szükséges:  

– a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása, különösen a következő útszakaszokon: 
településünk fő gyűjtő útjain, és esős időjárás esetén, minden földúton. 

– Új utak építése szükséges a következő területeken: Rákóczi út , Kossuth útvége, Dózsa György 
út, Áchim út, Sallai út, Petőfi út- Thököly út, Béke út , Táncsics út, Hunyadi út , Bajcsy út, 
József A út , Április 4 út, Kaffka M út, Tóth Árpád út  egy-egy szakasza 

– Járdaépítés, felújítás szükséges a következő területeken:Áchim út, Thököly út, Szabadság út, 
Táncsics út, József út, Kossuth, Bajcsy, Arany J , József Attila. 

  
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, tisztán tartására. 
– Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és 

pótlásáról. 
– Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. 
– Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:  
– a faluközponton lévő főgyűjtő utak vonalvezetése, közparkok, intézményeink    környezete, 

köztéri építmények. 
 
 A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el. 
  

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 
 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében,  az Önkormányzat: 
– továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a 

szolgáltatást az Önkormányzat NHSZ Szolnok Zrt   szállító szolgáltatóval végezteti, 
– elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, 
– évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 
– évente 1 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek 

bevonásával, 
– 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 hó eltakarításról. 
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–  Gondoskodik továbbá közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról. 
 

A helyi tűzvédelem 
  
Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében 

– az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában figyelemmel 
kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,  

– tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás 
megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről,  

– Folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi önkéntes tűzoltó egyesület munkáját, és   részére , 
évente működési  támogatás biztosít. 

  
 
 
 

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 
  
Az Önkormányzat az egyik legfontosabb feladatának tekinti helyi közbiztonsági feladatok ellátását, illetve 
színvonalának javítását. Ennek érdekében: 

– támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok 
tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség 
helyi munkájának hatékonyabbá tételére, 

– felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre, 
– A felállított mezőőri szolgálatot működteti. A szolgálat a termőföldek őrzését, valamint a 

termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, 
haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét biztosítja. 

– támogatja a helyi Polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív 
tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket). 

 
 

  
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról 

  
Az általános iskolai oktatás 2013. január 1-től  a KLIK Törökszentmiklósi tankerületének fenntartásában van 
. Mivel a település 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat a  jogszabályi rendelkezés 
szerinti köznevelési intézmények működtetésére köteles. Az önkormányzat 2015- évben is dönteni kell arra 
vonatkozóan, hogy tudja e az iskola működési költségeit vállalni. 
 
Az óvodai feladatokat 1 intézmény látja el: A Napsugár Művészeti Modell Óvoda 
Az önkormányzat lakossági igények ismeretében az  intézményi feladatokat a  bölcsődei ellátással szeretné 
kibővíteni. 
  
Az önkormányzat:   

– Szorgalmazza a köznevelési intézmények közötti kapcsolat  további építését és 
fenntartását. 
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– Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a 

benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. 
 

– Pályázati lehetőség esetén tervezi az iskola teljes felújítását. 
 

– A közétkeztetési feladatok olcsóbbá tétele, és a startmunkában megtermelt élelmiszerek 
bevonása miatt szorgalmazza egy óvodai konyha létesítését. 

  
  

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 
  
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági 
program időtartama alatt, az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani: 

Az önkormányzat fenntartásában: 
2 védőnői körzet, iskola egészségügyi ellátással 
1 házi orvosi szolgálat ( jelenleg) 
Vállalkozók által: 
1 házi orvosi körzet 
1 gyermekorvosi körzet 
1 fogorvosi körzet 
1 gyógyszertár 

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 Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások 
miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó 
rendeletét.  

A következő szociális  szolgáltatásokat biztosítja a   keretében :  
– családsegítő szolgálat 
– tanyagondnoki szolgálat 
– idősek nappali ellátása, 
– szociális étkeztetés 
– házi segítségnyújtás 
– idősek bentlakásos otthoni ellátása 
– gyermekjóléti szolgálat. 

 
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

  
Az Önkormányzat Képviselő-testülete, kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A 
kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatokat ezen belül, évente felül vizsgálja ( beszámoltatja) a    
gyermekvédelmi feladatokat , ellátókat. 
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Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység,  

és a sport támogatása 
  
Az Önkormányzat, a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban, az önkormányzati 
rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások jelenlegi 
színvonalát  szeretne megőrizni. 
    
 

A Képviselő-testület fontosnak tartja, a sport- és közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos 
közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében: 

– Gondoskodik a település sportéletének helyet adó sportpálya folyamatos 
karbantartásáról, rendben tartásáról. 

– A könyvtárat, kulturális megmozdulásokat  a József Attila Művelődési ház és Könyvtár 
keretén belül működteti. 

    
  

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, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző 
intézmények, a Művelt és Egészséges Kengyeli lakosságért alapítvány  folyamatosan 
együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében.   

– 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.  

– Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében, ellátja a helyi sporttevékenységgel 
kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet. 

– Az egészségmegőrző program feladatainak végrehajtásával segítjük az egészséges életmód 
feltételeinek biztosítását. 

  
  
 
 
Kengyel, 2015. március 10. 
 
 
        Nagy Szilárd 
        polgármester 


