Varga Község Önkormányzatának

GAZDASÁGI PROGRAMJÁRÓL
(2020- 2024)

PREAMBULUM

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 116. §-a alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit - át nem ruházható hatáskörében eljárva (Mötv.) 42. § 4. pont) legalább megbízatásának időtartamára gazdasági programban foglalja össze. A
gazdasági program 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 község önkormányzata által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják. VARGA Község Önkormányzata úgy határozza
meg a település fejlődésének irányát, hogy a rendelkezésre álló szűkös erőforrások
mellett a lehető legmagasabb színvonalon tudja a lakosság igényeit kielégíteni. Az
elkövetkező öt évben egy olyan program mellett kell hitet tennünk, amely a község
fejlődésének alapja lehet. A település sikerének kulcsa, ha az ahhoz szükséges
fejlesztési forrásokat a megyei önkormányzattal és a környékbeli
önkormányzatokkal való kapcsolódási pontokat megtalálva, valamint a többi
szereplővel való összehangolt cselekvéssel - hatékonyan tudjuk feltárni és
felhasználni.

I.
A gazdasági program alapjairól
A. Jogszabályi környezet, fejlesztési források, kapcsolódó dokumentumok
1.

A szabályozási környezet változása:
A jelen önkormányzati ciklusban az előző gazdasági program
megvalósításának időszakára jellemző mértékű, alapvető jogszabályi
változásokkal nem számolunk, csupán a helyi adóztatás vonatkozásában
prognosztizálható lényeges változással. A 2021-től induló új uniós
ciklusprogram alapján a központi kormányzat fogja meghatározni azokat a
prioritásokat, fejlesztési célokat és pénzügyi forrásokat, amelyek alapján az
önkormányzat meghatározhatja a település főbb fejlesztési céljait, pályázati
lehetőségeit.

2.

Az önkormányzat településfejlesztési forrásai:
■ Saját (önkormányzati) forrásból tervezett fejlesztések. Pénzügyi
alapjait az éves költségvetésekben meghatározott fejlesztési források,
mindenekelőtt a helyi adóbevételek adják.
■ EU-s pályázati források.

Az önkormányzati célkitűzések, fejlesztési feladatok meghatározásánál a
2020-2024. évi gazdasági programnak számolnia kell az említett feladatokra
irányadó dokumentumokkal is, amelyek a következők:
■ az Európai Unió ciklusprogramja alapján meghatározott országos
fejlesztési alapokat tartalmazó Széchenyi Terv 2020 (Nemzeti
Fejlesztési Terv);
■ előbbi alapján a Baranya Megyei Önkormányzat által 27/2014. (VI. 19.)
számú határozatával elfogadott Baranya Megyei Területfejlesztési
Program (Integrált Településfejlesztési Program, a továbbiakban: ITP);
■Illeszkedési vizsgálat megyei ITP-vel.
További figyelembe veendő dokumentumok:
■ az új Európai Uniós ciklusprogramban meghatározottak.
■ Magyarország
Kormánya vagy szerveinek döntésén
fejlesztések.

alapuló

Települési adottságok, főbb jellemzők:
A község a Sásd központú Hegyháti Járás településeként a szolgáltatásokat a
járási központon keresztül kapja, illetve nyújtja.
Sásd Város Önkormányzatának intézményein keresztül a következő térségi
szolgáltatásokat veszi igénybe a település:
■ Család- és Gyermekjóléti Központ a járás valamennyi települését
ellátva;
■ fogorvosi ellátás 22 település részére (vállalkozás);
■ védőnői ellátás 6 település részére (vállalkozás);
■ háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás 9 település részére
(vállalkozás);
■ hétközbeni és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás 21 település részére
(vállalkozás);
■ az önkormányzat kettő konyhája (összesen napi 700 adag
melegétellel): szociális étkeztetés, valamint bölcsődei, óvodai, ált.
iskolai és középiskolai gyermekétkeztetés 6 település részére;
■ Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje:
bölcsődei és óvodai szolgáltatás 7 település részére;
■ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 7 településre;
■ a sásdi székhellyel társulási formában fenntartott Sásdi Szociális
Szolgálat 8 település vonatkozásában biztosítja a házi
segítségnyújtási feladatok ellátását, valamint az idősek és
demensek nappali ellátását.
* rendőrőrs
■katasztrófavédelmi őrs
■mentőállomás
■heti piac, fejlett kereskedelmi hálózat.

2.

A település adottságai közül kiemelendő, hogy a Hegyháti járás
fejlettségi mutatója a 176 járás rangsorában a 172. A kedvezményezett
járások listájáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a járásunkat a
komplex programmal (legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező
járás) fejlesztendő járások közé sorolja. Településünk sérülékeny
vízbázissal rendelkezik, ezért rendkívül fontos e bázis védelme,
valamint árvízveszélyeztetett területen fekszik (Gödrei vízfolyás).

3.

Az önkormányzat éves pénzügyi mérlegéből a működés 95 %-ot, a
fejlesztés mindössze 5 %-ot tesz ki bevételi oldalon az egyes pályázati
bevételeket nem számítva. Fejlesztésre önkormányzati forrásként a
helyi adóbevételek kalkulálhatók.
Ennek évenkénti összege
nagyságrendileg 400 eFt. Az újabb kormányzati intézkedések azonban
változtatni fognak a helyi adóbevételek összetételén, azok mértékén. A
gépjárműadót (megosztott bevétel), amelynek összege 2019. évben
150 eFt volt, az országos veszélyhelyzetre való tekintettel az
Önkormányzattól elvonták és központi alapba helyezték. A 2021. évi
költségvetési törvény előkészítése során már több, egymástól eltérő
javaslat is napvilágra került az önkormányzati helyi adók
vonatkozásában.
Az
önkormányzat
gazdasági
programjának
összeállításában, annak megalapozottságában komoly bizonytalansági
tényező ezen körülmény, továbbá az, hogy a 2021. évtől nem ismertek
még az EU-s pályázati lehetőségek.
Fentiekből jól kirajzolódik, hogy az önkormányzat saját fejlesztési
forrásai rendkívüli behatároltak és szűkösek. A közszolgáltatások
színvonalának emelését és bővítését célzó fejlesztések elsődlegesen
EU-s források igénybevételével lehetségesek, valamint a település
kedvezményezett szerepéből adódóan egyes állami beruházások révén
valósulhatnak meg.

4.

Az előző önkormányzati ciklusból áthúzódó önkormányzati fejlesztések:
■ új falugondnoki gépjármű beszerzése;
■ szociális földprogram folytatása;
II.
A fejlesztési célok meghatározása

A. Az önkormányzat a ciklus végéig (2024. évvel bezárólag) a stratégiai
fejlesztési célok eléréséhez az alábbi megvalósítandó fejlesztéseket
határozza meg a forrásaik megjelölésével:
■ Faluház villany korszerűsítése, tetőfelújítása;
■ Játszótér helyreállítása;
■ Wifi ingyenes használatának kialakítása a faluban;

■ Mellékutcákban lévő útburkolati hibák kijavítása,
kicserélése;
■ eszközbeszerzés fűnyíró traktorra;
■ Teleház külső belső javítása, víz bevezetése;

táblák

Valamennyi fejlesztési elképzelés forrása pályázat, 5-10 %-os önerővel számolva.
Varga, 2020. július 23.

Lukácsné Lembach Anita
polgármester
Záradék:
Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Programot a
..../2020. (....) KTH. számú határozatával elfogadta.

Varga 2020. július
Dr. Kajdon Béla
jegyző

Dr. Fülöp Andrea (2020 07.23. 11:57:10)
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Varga K özség Önkormányzat K épviselő-testülete részére
Varga
Fő u. 32.
7370
Elektronikus úton továbbítva
Iktatószám : BAB/4/01172-1/2020.
Tárgy: Törvényességi felhívás gazdasági
program , fejlesztési terv elfogadásának
elm ulasztása m iatt
Ü gyintéző: Ratting Csilla
Telefonszám: 72/795-807
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület törvényen alapuló döntéshozatali kötelezettségének elm ulasztása
m iatt M agyarország helyi önkorm ányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: M ötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatásköröm alapján az
alábbiak szerint
törvényességi

felhívást

teszek:
Az Mötv. szabályozza a helyi önkorm ányzatok gazdasági program ja, fejlesztési terve
elfogadásának rendjét.

7621 Pécs, M egye utca 19. Telefon: +36 72 795 823 Pax: +36 72 53/ 312
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Az Mötv. 116. § (5) bekezdése értelm ében a gazdasági program ot, fejlesztési tervet a

képviselő-testület az alakuló ülését követő hat h ó n ap o n belül fogadja el. H a a m eglévő
gazdasági program , fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan
m egválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat h ónapon belül köteles
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy m ódosítani.

A képviselő-testület által az alakuló ülés óta tartott ülések jegyzőkönyveiből, illetve
egyéb rendelkezésem re

álló iratokból m egállapítható, hogy az önkorm ányzat e

kötelezettségének határidőben nem tett eleget, ezért m ulasztásban m egnyilvánuló
törvénysértést valósított meg.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kérem a K épviselő-testületet, hogy a
felhívásom ban foglaltakat m egvizsgálni, és annak alapján tett intézkedésről legkésőbb
2020. szeptem ber 15. napjáig tájékoztatni szíveskedjen.

Felhívom figyelmét, hogy am ennyiben a jogszabálysértés m egszüntetésére nyitva álló
határidő eredm énytelenül telik el, az Mötv. 140. § (1) bekezdésében biztosított felügyeleti
jogkörben intézkedem .

Pécs, 2020. július „

".

Dr. H orváth Zoltán korm ánym egbízott felhatalm azása alapján kiadm ányozta:
Tisztelettel:

Dr. Fülöp A ndrea
osztályvezető

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Viziközmü-szolKáltató megnevezése:
Viziközmü-szolgáltotási ágazat megnevezése
A Vksztv. 11. íj (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Vízi közmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend
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2
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Beruházás megnevezése

Csomóponti szakaszoló tolózár aknák
komplett felújítása szerelvények, tolózárak
cseréje 4 db Ná 80, Varga, Fő u 32., 45.,
13, 50. előtt. A megvalósulás a 2018.-2021
évi használati díjból történik.
rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret 15°o-ig.
(Víziközmű rendszerben szereplő Ellátásért
Felelősök vonatkozásában)
A vízi közmű rendszeren lévő szivattyúi k)
felújítása, pótlása. (Víziközmű rendszerben
szereplő Ellátásért Felelősök
vonatkozásában)
Víztárolók, gépházak rekonstrukciói.
(Ví/iküzmü rendszerben szereplő Ellátásért
Felelősök vonatkozásában)
Ivóvízhálózat rekonstrukciók. (Víziközmű
rendszerben szereplő Ellátásért Felelősök
vonatkozásában)
Erősáramú berendezések, hálózatok
rekonstrukciói. (Víziközmü rendszerben
szereplő Ellátásért Felelősök
vonatkozó ában)

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt,
Fejlesztéstcrvczési és -irányítási.osztály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Ivóvíz
Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
DRV V 618

Vízjogi létesítési
Az érintett ellátásért
/elvi engedély
felelősiök) megnevezése
száma

Tervezett
nettó
költség

Forrás megnevezése

(eFt)

Megvalósítás
időtartama

Tervezett időtáv

ellátáséit felelős / ellátásért felelősök
képviselője / víziközmű-szoleáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak
évei szerint

Kezdés Befejezés (rövid / közép / hosszú) 1

■
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Felsöegerszeg

1 600

Korábbi évek
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2021

2021
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X
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63
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2021

2021
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X

Felsöegerszeg

800

Eszközhasználati díj

2022

2025

Közép

Felsőegerszeg

1 200

Eszközhasználati díj

2026

2035

Hosszú
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Eszközhasználati díj
és Önkotmányzati
saját forrás

2026

2035

Hosszú
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Felsőegerszeg

1 200

Eszközhasználati díj
és Önkormányzati
saját forrás

2026

2035

Hosszú

\ X XX X X X X X X

\ X XX
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DRV Zrt.
Nysz: T02-01 N08v3

Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály

Megrendelés
Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő u. 7.) mint ellátásért felelős
megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó DRV_V_618 ivóvíz rendszeren
az alábbiakban részletezett munkákat:
A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a felújítási, pótlási munka
ellenértéke:
1 600 000+ ÁFA, azaz Bruttó 2 032 000 Ft
GFT
szerinti
prioritási
szám

1

Műszaki tartalom
Csomóponti szakaszoló tolózár aknák komplett
felújítása szerelvények, tolózárak cseréje 4 db Ná
80, Varga, Fő u.32., 45., 13., 50. előtt. A
megvalósulás a 2018.-2021. évi használati díjból
történik.

Nettó
összeg

Bruttó
összeg

1 600 000

2 032 000

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában.
Teljesítési határidő: 2021.12.31.
Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadóak.
Kelt:.....................................................

Önkormányzat nevében

Felsőegerszeg, Varga Község/Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...,/2020.(........) határozata

Felsőegerszeg, Varga Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 1113286-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_618_Felsőegerszeg-Varga
vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét
elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják az éves
használati díj összegét, akkor a többletforrást az Önkormányzat
1. a 2020. év előtti fel nem használt, használati díj terhére biztosítja.
(vagy)
2. egyéb saját forrásból biztosítja,
forrás megnevezése:...................................................................................................

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen
nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles
eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő
fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős:
Határidő: azonnal

.polgármester

