Hajós város
GAZDASÁGI PROGRAMJA
a 2019-ig tartó önkormányzati ciklusra
Bevezető:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1)-(5)
bekezdése előírja az önkormányzatok számára gazdasági program elkészítésének
kötelezettségét. A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy
azt meghaladó időszakra szólhat. A gazdasági program 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, településüzemeltetési politika célkitűzéseit
 az adópolitika célkitűzéseit
 az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldásokat
 a szociálpolitika, családok támogatása, egészségügy kérdéseit
 a kultúra, művészetek, sport, civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek kérdéseit
 a közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket
 a környezetvédelem körét.
Fejlesztési elképzelések:
Folyamatban lévő beruházások:
 Ravatalozó épületének felújítása
 Belterületről a Pincefaluba vezető kerékpárút megvilágítása
 Ivóvízminőségét javító beruházás lefolytatása
 Jegyzőpince felújítása
Elsőbbséget élvező beruházások:
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat koordinálásában megvalósuló Területi Operatív
Program biztosította keret beruházásai:
 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása a teljes város területén
 Cabernet fogadó látogatóközponttá alakítása a Pincefaluban
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 5312-es út felújítása a belterülettől az 54-es főút kereszteződéséig
Egyéb pályázatok lehetőségével is élnünk kell:
 művelődési ház komplett energetikai célú felújítása
 óvoda homlokzati szigetelése
 műfüves kispálya kiépítése a sportcsarnok közelében
Hosszabb távon megvalósítandó beruházások:
 Idősek otthonának kialakítása, működtetése
 Napközi-otthonos konyha korszerűsítése
 Sportcsarnok teljes külső-belső felújítása
 Belterületi utak felújítása
 Városi zöldfelületek bővítése
Munkahely teremtés feltételeinek a biztosítása:
A városunkban tevékenységet végző vállalkozások számára önkormányzatunk igyekszik
kedvező feltételeket teremteni:




A bevezetett iparűzési adó szinten tartása (nem emelni) szándékunk.
Az önkormányzat a ciklusban nem tervezi más, a vállalkozásokat terhelő adók
bevezetését.
Az önkormányzat segít, ha nem is pénzügyi támogatással, de a befektetések
feltételeinek kialakításával, olyan befektetőknek, akik tevékenységükkel
hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, az önkormányzat bevételeinek növeléséhez

Az önkormányzatnak kiemelt szerepe van a munkaerőpiacról kiszorult emberek
foglalkoztatásában:


A közmunkaprogram lehetőségeinek a kihasználása.

Településfejlesztési politika szempontjai:
Hajós város településfejlesztési politikája az alábbi fő elvek köré csoportosítható:



A városi rang által diktált elvárások, jól működő, széles körű közszolgáltatások, vonzó
települési arculat.
Idegenforgalom, turizmus fellendítése, adottságaink széles körű megismertetése.

Mindkét szempont az élhetőbb, fejlődésre képes és lakosságát megtartani tudó település
jellemzője. Hajós városa a környező települések számára egyfajta központtá kell váljon.
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Adópolitika célkitűzései
Sem a lakosságot, sem a vállalkozásokat érintően új adónemek megállapítása, vagy a
jelenlegiek emelése nem tervezett, csak abban az esetben, ha új közszolgáltatások bevezetése,
vagy jogszabály ezt indokolja, előírja.
Közszolgáltatások biztosítása és fejlesztése
Az önkormányzat valamennyi törvényben foglalt kötelező feladatát ellátja. Ehhez a képviselőtestület anyagi lehetőségeihez mérten, önként vállalt feladatokat társíthat éves költségvetése
meghatározásakor.
A szociálpolitika, családok támogatása, egészségügy kérdései:
Hajós Város Önkormányzata a törvényben foglalt kötelező ellátásokon (rendkívüli települési
támogatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család-és gyermekjóléti szolgáltatások,
óvodai ellátás) túl az alábbiakat biztosítja a lakosság számára:
 életkezdési kiegészítő támogatás
 bölcsődei ellátás
 ingyenes tankönyv valamennyi általános iskolásnak
 felsőoktatásban tanulók támogatása (Bursa Hungarica)
 70 éven felüliek évi egyszeri természetbeni támogatása (karácsonyi csomag)
Kultúra, közművelődés:
 E területen leghangsúlyosabb feladata a Hajósi Barokk Kastélynak van, melynek
fenntartója a városi önkormányzat.
 A Hajósi Szent Imre Általános Iskola működéséhez való hozzájárulás a kultúra és
közművelődés területén is eredményeket hoz.
 A Német Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés és a civil szervezetek
önkormányzati támogatása további célunk a ciklus során.
 Városunk a sportegyesületet, a felekezeteket az anyagi támogatás mellett más módon
is támogatja (közfoglalkoztatottak munkája, járműhasználat stb.)

Közbiztonság:
 Városi körzeti megbízott rendőri iroda és garázs fenntartása önkormányzati forrásból
történik.
 Kamerarendszer működik a városban és a Pincefaluban, melynek bővítése
önkormányzatunk szándéka.
 Polgárőr egyesület erkölcsi és anyagi támogatása önkormányzati forrásból
megvalósul.
Környezetvédelem:
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 A közszolgáltatást végző cég segítségével részt veszünk a szelektív
hulladékgyűjtésben.
 Közmunkaprogramunk kiemelt eleme minden évben az illegális szemétlerakók
felszámolása és a szemétgyűjtés a Pincefaluban és egyéb közterületeken.
 A zöldhulladék gyűjtésére, kezelésére korszerű megoldást kell találni.

A gazdasági program megvalósításához saját forrásaink mellett a pályázati lehetőségeket is ki
kell használni. Konkrét céljainkat és azokhoz rendelt forrásainkat a képviselő-testület évente
költségvetési rendeletében határozza meg. A végrehajtásról minden évet követő pénzügyi
beszámoló alkalmával győződünk meg.
Hajós, 2016. március 23.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester
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