Egyek Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja
Bevezetés
A gazdasági program az önkormányzat terveinek és szándékainak rendszerezett formába történő összefoglalását jelenti. A tervezés figyelembe veszi az EU, a
Magyar Állam, az általános gazdasági környezet és településünk terveit, lehetőségeit.
A gazdasági program céljai
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

munkahelyek teremtése, a meglévők megőrzése
az önkormányzat hosszú távú működésének biztosítása
önkormányzat vagyonának növelése, gazdasági érdekeltségeinek optimalizálása
az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása
településünk lakosság megtartó erejének növelése
infrastrukturális hálózatok szélesítése, minőségi javítása
megújuló energiaforrások arányának növelése
közbiztonság javítása
helyi vállalkozók piacra lépésének, piacon maradásának elősegítése, a rendelkezésre álló pályázati források, hitellehetőségek kihasználásával, illetőleg az
önkormányzat által elérhető informatikai és marketing eszközökkel
helyben előállított termékek, szolgáltatások kínálatának és a potenciális keresleti igényeknek számba vétele, nyilvántartása (természetesen szigorúan
önkéntes alapon), a helyi kereskedelmi és szolgáltatási szféra hatékonyságának növelése érdekében

1. Munkahelyek teremtése, a meglévők megőrzése
Induló beruházások számára kedvező gazdasági környezet megteremtése a feladat (inkubátorcsarnok). Ezt elsősorban a beruházók speciális igényeinek figyelembe
vételével alkalmi döntésekkel támogatjuk. Jelen ciklusbeli feladatunk a lakosság képzettségi színvonalának növelésében és a potenciális beruházók felkutatásában
rejlik. A felkutatáshoz elsősorban a belföldi és külföldi sajtóorgánumok hirdetési lehetőségeit kell igénybe venni. A beruházók számára olcsó energiaforráshoz való
hozzájutással versenyelőnyt kívánunk biztosítani, melyet geotermikus erőművel vagy hulladékégetővel realizálunk.
A foglalkoztatottság javítását a közmunkaprogram adta lehetőségekkel maximálisan segítjük.
Törekszünk az Önkormányzatot helyzetbe hozni, hogy országos lapokban is vonzó hirdetésekkel tudjuk felhívni magunkra a potenciális beruházók figyelmét.

2. Az önkormányzat hosszú távú működésének biztosítása
2014. év végén önkormányzatunknak 29 mFt adósságállománya volt. Célnak tekintjük a fejlesztési projektek maximalizálását úgy, hogy az eladósodottság szintje 50‐
60 mFt‐tól sokkal több ne legyen. 100 mFt‐os adósságállomány elérése esetében törekszünk a hitel visszafizetésre, csökkentésre. Egyedi döntésekkel, nagy
beruházás megvalósulása vagy munkahelyteremtés érdekében nagyobb hitelfelvételt is vállalunk. Ilyen esetben átmenetileg 100 mFt fölé is nőhet a tartós hitel
állománya, de ebben az esetben hitelállomány csökkentési tervet kell készíteni.
2. Önkormányzat vagyonának növelése, gazdasági érdekeltségeinek optimalizálása
Cél, hogy az Önkormányzati vagyont ne éljük fel, azt csak gyarapítsuk. Gazdasági érdekeltségeink értékét szoros felügyelettel és aktív magatartással növeljük. Célnak
tekintjük, hogy érdekeltségi körünkbe tartozó cégeknél a Polgármester vagy a képviselő‐testület által kijelölt személy felügyelő bizottsági szerephez jusson.
4. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása
Mindenkori tevékenységünket, gazdálkodásunkat annak a legfontosabb szempontnak vetjük alá, hogy kötelezően ellátandó feladatainknak maradéktalanul eleget
kell tennünk.
5. Településünk lakosság megtartó erejének növelése
A lakosság megtartó erőt a foglalkoztatottság javításával, a közmunkaprogrammal és településképünk javításával kívánjuk elérni. A településünkön lévő szolgáltatási
színvonal növelésével is a megtartó erőt növeljük:
‐
‐
‐
‐
‐

rendszeres közösségi rendezvények minden korosztály számára
többrétű sportolási lehetőségek biztosítása
civil szervezetek támogatása
lakosság széleskörű bevonása a testvérvárosi kapcsolatokba
egészséges táplálkozási lehetőség biztosítása (diétás menü)

‐

közösségi élet színtereinek renoválása, modernizálása

6. Infrastrukturális hálózatok szélesítése, minőségi javítása
A ciklusban célnak tekintjük:

‐
‐
‐
‐
‐
‐

településünk úthálózatának komplett stabilizálását, tervvel rendelkező utak pályázati lehetőségektől függő aszfaltozását
buszforduló kialakítását
a járdahálózat bővítését, szükség szerinti cseréjét
szennyvíztelep áthelyezését, a csatornahálózat IV. ütemének megvalósítását
a csapadék, ill. belvízelvezető hálózat rekonstrukcióját
közvilágítás modernizálását

7. Megújuló energiaforrások arányának növelése
2019‐ig a megújuló energiaforrások arányát intézményeinknél és a közvilágításban felhasznált energiákon belül 50 %‐ra kívánjuk növeli. Ennek módjai:
‐ alacsony hatásfokú kazánok cseréje bálás kazánokra
‐ geotermikus erőmű vagy hulladékégető telepítése
‐ napelemek, napkollektorok telepítése
8. Közbiztonság javítása
Településünkön közbiztonsági hálózatot működtetünk, melyben minden szereplőnek tudnia kell egymásról és egymást kölcsönösen segítenie kell. Lakossági
fórumokon és a rendőrséggel közösen szervezett akciókkal felkutatjuk a lakosságot zavaró tipikus bűnözési formákat és a megelőzést segítő módszereket
terjesztjük. A közbiztonság fokozására kiemelten támogatjuk a rendőrség, tűzoltóság és a polgárőrségek munkáját. A mezőőrséget fenntartjuk. A térfigyelő
rendszert bővítjük.
9. Egyek – Félhalom településrészen Biogáz Fermentorok üzembe helyezése
A ”rózsásban” található 24 millió liter tárolókapacitással rendelkező iparvágánnyal ellátott egykori stratégiai üzemanyag tároló telephelyen biogáz vagy II.
generációs biodízel gyártására alkalmas fermentorok kialakítását célozzuk meg.

