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I. BEVEZETŐ
A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban Ötv.) 91. §-ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának
időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat
figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére,
fejlesztésére vonatkozó döntésnél.
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányba
is koncentrálnia kell:
- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.
A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, de
járuljanak hozza a részcélok megvalósításához is.
A gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselőtestületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani.
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre
keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására,
illetve az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a
meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

I.1. Méhkerék Község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények
1.1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
A kormány gazdasági programja kitér az állami, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási
reformra. Az államreform egyes elemei közvetlenül érintik az önkormányzatot, illetve a
körjegyzőségi hivatalt. Ilyen elemek a modern, szolgáltató közigazgatás és az önkormányzati
reform, melynek keretében a kormány:
 általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást,
 bevezeti az egyablakos ügyintézést,
 növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a kötelező társulás
alkotmányos feltételeinek megteremtését,
 felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat, a jegyző egyes
feladatait a járási hivatalhoz telepíti,
 ösztönzi a kistelepülések körjegyzőségekbe való tömörülését,
 kezdeményezi a vármegye- és a járási rendszer felállítását,
 átalakítja a helyi adók rendszerét.
A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó
intézkedéseket hozott és kíván hozni, valamint szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki. Az oktatási
reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű közoktatás 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.
1.1.2. 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
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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.

I.2. A helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés
A helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés célja az EU-s kihívásoknak megfelelő, fenntartható
fejlődési modell kialakítása, amely komplexen magába foglalja a mezőgazdaság, az
idegenforgalom, az ipar és a szolgáltatások fejlesztését.
A legvégső cél a gazdaságfejlesztésen keresztül a lakosság életfeltételeinek javítása, az egészséges
életmódra törekvés.
A település feladata, hogy erejéhez mérten megteremtse a felzárkózás és a továbbfejlődés feltételeit.
Mivel az Alföld gazdaságának húzóágazata a mezőgazdaság, ezért Méhkerék elsődleges feladata,
hogy elősegítse az innovatív mezőgazdaság kialakítását azáltal, hogy támogatja a mezőgazdasági
termékpaletta szélesítését; új, versenyképesebb termékek előállítását.
Az európai uniós tagságunkkal a magyar kis-és középvállalkozások óriási kihívásokkal néznek
szembe. Közülük is a legnagyobb azoknak a hajtóerőknek a megkeresése, amelyekkel
versenyképességük fenntartásával vállalkozásukat sikerre tudják vinni. A helyi versenyképesség
biztosításának egyetlen záloga az innováció. A gazdasági szféra szereplői a helyi igényekből
kiindulva olyan új, gazdaságilag hasznos, piacérett technológiákat, termékeket tudnak létrehozni,
amelyekből a tágabb környezet is profitálhat.

I.3. A program megvalósításához rendelkezésre álló és megszerezhető források
1.

2.

3.
4.

Új Széchenyi Terv
1.1.
Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
1.2.
Zöldgazdaság-fejlesztési Program
1.3.
Vállalkozásfejlesztési Program
1.4.
Tudomány – Innováció Program
1.5.
Foglalkoztatási Program
1.6.
Közlekedésfejlesztési Program
Új Magyarország Fejlesztési Terv
2.1. Államreform Operatív Program
2.2. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
2.3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program
2.4. Környezet és Energia Operatív Program
2.5. Közlekedés Operatív Program
2.6. Társadalmi Megújulás Operatív Program
2.7. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
2.8. Dél-alföldi Regionális Operatív Program
Európai Területi Együttműködés programok
3.1. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Hazai pályázatok (pl.:ÚMVP-LEADER, ÚMVP-EMVA, AVOP, NVT)
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II. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZD ASÁGI HELYZETÉT
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
A 2.166 lakossal rendelkező Méhkerék a mai Magyarország románságának meghatározó települése.
Az ország egyetlen olyan települése, amelyben a románság még releváns többséget alkot,
identitásához kapcsolódó gazdag kulturális hagyományai, nagyszámú és befolyásos értelmisége
révén pedig megkülönböztetett figyelem övezi mind hazánkban, mind a szomszédos Romániában.
Napjaink igazi kihívásának az identitás megőrzése elé tornyosuló akadályok elhárítása látszik.

II.1. Méhkerék földrajzi elhelyezkedése, adottságai
Méhkerék Románia közvetlen szomszédságában, a hajdani nagyszalontai körzetben, az Alföld
Tiszán túli területének délkeleti – Sarkad, Újszalonta, Kötegyán által határolt – részén, a Körös
vidékéhez tartozó Kis Sárréten terül el.
A község a Sarkadi kistérség részeként, Békéscsabától 34 km, Gyulától 22 km, Sarkadtól 7 km
távolságra fekszik. Területe 2.586 ha, ebből 174 ha belterület, 12 ha zártkert, 2.400 ha külterület.
Az országos úthálózattal a 42153 sz. összekötő út használatával, Békéscsaba illetve Gyula
érintésével teremthető közvetlen kapcsolat. A községet átszelő út Újszalonta irányába biztosít
továbbhaladást. 1996 óta közúti határátkelőhellyel rendelkezik, amely a településtől 3,5 km
távolságra található és a romániai Nagyszalontára vezet.
A távolsági közlekedés megoldott, rendszeres autóbusz és vonatközlekedés teszi elérhetővé a
távolabb eső városokat illetve a megyeszékhelyet.

II.2. Főbb demográfiai jellemzők
II.2.1. Népességszám alakulása
A településen 2011. január 1.-jén az állandó lakosok száma 2.166 fő, tendenciáját tekintve
fokozatosan csökkenő. A kistérségi és a megyei átlagnál is jóval magasabb népsűrűség a település
román határhoz való közelségéből, a területcsatolásokból adódó viszonylag kis településterületből
(2586 ha) következik.
1. táblázat - Állandó népesség 1980-2011
Év
Fő

1980
2607

1990
2396

2001
2379

2002
2362

2003
2353

2004
2322

2005
2306

2006
2274

2007
2250

2008
2217

2009
2211

2010
2174

2011
2166

II.2.2. A népesség korösszetétele
Az elmúlt években tendenciájában állandósult a kistérség lakosságának kor szerinti összetétele. A
népesség elöregedése a nem városi rangú településekre különösen jellemző, ezen belül a határmenti
településekre a leginkább érvényesül. Méhkerék korszerkezetét megvizsgálva látható, hogy a 18 év
alattiak aránya közel azonos a 61 év felettiek arányával, vagyis lassan elöregedő jellegű.
2. táblázat – állandó lakosság korcsoportos bontása (2011. január 1.)

Korcsoport
0-14 éves
15-18 éves
19-60 éves
61összesen

Férfi
173
62
660
191
1086

Nő
166
54
598
262
1080
5

Együtt
339
116
1258
453
2166

II.3. Az infrastruktúra fejlettsége
A belterület jellemzően lakóterület, az intézményterületek a település központjában, az
Önkormányzat környékén koncentrálódnak. A település lakótelkeinek beépítése, használata
falusiasnak mondható. Jelenlegi lakások száma összesen: 863 db, ebből lakott: 740 db.
A település lakásainak komfortosság szerinti megoszlása jóval kedvezőbb képet mutat a kistérségi
és a megyei helyzetnél is. Ez a kedvező helyzet feltételezhetően annak köszönhető, hogy a
településen nagy hagyománya van a fóliás kertészkedésnek, s majd a teljes lakosság foglalkozik
vele, ami stabil jövedelmet/jövedelemkiegészítést jelent az itt élőknek.
A lakosságszámot tekintve a település megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik, amely nem
szorul jelentősebb bővítésre. A középületek jól megközelíthető helyen találhatóak.
A belterületi utak 65-70 %-a burkolt, a szükséges járdahossz 80 %-a kiépült.
Méhkeréken jelenleg közcsatornás szennyvízelvezetés nincs. A keletkező szennyvizeket telkenként
elhelyezett tárolókba gyűjtik, amelyek jellemzően szikkasztóként üzemelnek. A szennyvíz okozta
környezetszennyezés, a talajvíz veszélyeztetés mértékének csökkentése érdekében a szennyvizek
közhálózattal történő összegyűjtését és tisztító telepen történő kezelését mielőbb meg kell oldani.
A település belvízzel erősen veszélyeztetett. A felszíni vizek befogadója a település területén
áthaladó árkok-csatornák-vízfolyások, melynek végső befogadója az Ősi-réti csatorna. Az árkok
tisztításáról és folyamatos karban tartásáról gondoskodni kell. A csapadékvizek elvezetését úgy kell
megoldani, hogy az összhangban legyen a mezőgazdasági területek belvízelvezetésével, azt ne
akadályozza.
A településen a villamosenergia-ellátottság teljes körű. A településen belül a gázelosztás
középnyomású hálózattal épült ki, a kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi
nyomásszabályozókkal történik. A földgáz település szintűnek tekinthető kiépítettsége korszerű
termikus energiaellátás lehetőségét biztosítja a településen.
A vezetékes távközlési ellátottság teljes körűnek tekinthető, valamennyi igény kielégített.

II.4. A településen működő vállalkozások
9. táblázat. Működő vállalkozások Méhkeréken

Működő vállalkozások összesen
Bt
Kft
ZRt, NyRt, Rt. (közüzemi és telefon szolgáltatók, MOL stb.)
Egyéni vállalkozás
Őstermelők külön

234
12
19
10
32
161

A többi vállalkozások jelentős része kereskedelmi és vendéglátó ipari tevékenységet folytat, kisebb
része zöldségfelvásárlással és fuvarozással foglalkozik.
2010. évben a befizetett iparűzési adó összege 55 millió forint volt, melyből 39 millió forintot
egyetlen vállalkozás fizetett be, 16 millió forintot pedig az egyéb vállalkozások fizették meg,
melyből az iparűzési adót fizető őstermelők száma 28 fő volt, az általuk befizetett adó összege
1 millió Ft volt. A befizetett gépjárműadó összege 2010. évben 18 millió forint volt.

6

II.5. A foglalkoztatás helyzete
A Munkaügyi Központ nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítható, hogy
községünkben sajnos évről-évre több a bejelentett munkahellyel nem rendelkező aktív korú lakosok
száma, ezen belül is növekvő tendencia tapasztalható a tartós munkanélküliek számában. A relatív
mutató – a nyilvántartott álláskeresők munkavállalási korú népesség %-ában kifejezett értéke –
fokozatosan romló tendenciájú. A település relatív mutatója az országos relatív mutatóhoz
viszonyítva (a táblázatban ez az arányszám) az utóbbi négy évben csökkent, amely nem azt jelenti,
hogy Méhkeréken javult a foglalkoztatási helyzet, hanem azt, hogy országosan is emelkedett a
munkanélküliek száma. A 2010. decemberi állapothoz képest a közfoglalkoztatásba bevont
munkanélküliek magas száma miatt 2011. február végére csökkent az arányszám.
Nyilvántartott összes
álláskereső (fő)
365 napnál régebb óta
folyamatosan nyilvántartott
álláskereső (fő)
Járadéktípusú ellátásban
részesül (fő)
Segély típusú ellátásban
részesül (fő)
BPJ, RÁT, RSZS (fő)
Munkavállalási korú
népesség (fő)
Relatív mutató (%)
Arányszám

2006.12.20

2007.12.20

2008.12.20

2009.12.20

2010.12.20

2011.02.20

184

184

167

210

227

230

48

66

76

89

82

74

16

13

12

15

19

25

22

15

11

18

25

19

93

179

91

122

122

110

1418

1433

1419

1416

1414

1401

12,98
2,12

12,84
1,92

11,77
1,64

14,83
1,65

16,05
1,82

16,42
1,63

A Munkaügyi Központ nyilvántartásai azonban nem teljes körűek, hiszen több olyan munkanélküli
is van, akik nem jelentkeznek együttműködésre, így pontos adat nem áll rendelkezésre arról, hogy
településünkön hány aktívkorú személy nem rendelkezik munkahellyel, biztos anyagi háttérrel.
A településen élők a mezőgazdaságból próbálnak jövedelmet szerezni a megélhetésükre, azonban
egyre nehezebb az értékesítés. A megélhetési gondok az önkormányzat gazdálkodását is nagyban
befolyásolják, hiszen a korábbi évekhez képest egyre nagyobb összeget igényel a lakosság segítése.
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III. MÉHKERÉK KÖZSÉG GAZDASÁGI HELYZETE
III.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 695.668 e. forint. A vagyon az elmúlt 4
évben összességében növekedést mutat. Az elmúlt négy évben az ingatlanok-vagyoni értékű jogok
és a gépek, berendezések értéke növekedett, amely annak köszönhető, hogy pályázati támogatások
igénybevételével értéknövelő beruházások, eszközbeszerzések valósultak meg. A vagyon
növekedése az üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyon értékének 2010. évi jelentősen emelkedése,
amelynek oka a vagyonkezelésbe átadott víziközmű vagyon felértékelése. A vagyon egyéb
összetevői az értékcsökkenés elszámolása miatt csökkentek.
Az önkormányzati vagyonszerkezet összetételének alakulása (adatok ezer forintban)
Ingatlanok – vagyoni értékű jogok
- forgalomképtelen
- korlátozottan forgalomképes
- forgalomképes
Üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyon
Immateriális javak
Járművek
Gépek – berendezések – felszerelések
Vagyon összesen

2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év
312222
304726
396184
395469
399799
147331
143358
233533
255371
243050
153644
149975
149504
127513
140670
11247
11393
13147
12585
16079
20309
19745
18642
18496
288085
11045
7261
4831
1663
639
1674
2246
627
216
39
7599
5299
8142
6213
7106
352849
339277
428426
422057
695668

Forgalomképtelen vagyonelemek: közterek, parkok, temető, utak, alapellátást szolgáló épületek.
Korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonelemek: egyéb épületek, építmények, lakóházak.

A vagyon vagyonelem szerinti megosztása kedvezőtlen, mivel nagy a forgalomképtelen, illetve a
korlátozottan forgalomképes vagyon aránya. Át kell tekinteni a vagyonelemek megosztását az egyes
önkormányzati célkitűzések megvalósításának anyagi forrásaként figyelembe vehető vagyon miatt,
továbbá azok hasznosítási módjait, lehetőségeit.

III.2. A pénzügyi helyzet
A gazdasági program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az
önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét
jelenti. Az előttünk álló időszakban a Kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó
intézkedéseket kíván végrehajtani, valamint szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki. Ennek
figyelembe vételével nem tudunk hosszú távú pénzügyi prognózist készíteni, de a stratégiai célok
meghatározása feltétlenül indokolt.







Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség biztosítása, a
költségvetési egyensúly megtartása. Az elmúlt időszakban az önkormányzatok bevételi
struktúrájának átrendeződése volt tapasztalható, ezen belül a saját bevételek felértékelődése,
az állami támogatások leépülése volt jellemző.
Ez a tendencia várható a következő időszakban is, ezért az állami szabályozás átalakítása
során fel kell készülni a helyi pénzügyi rendszer átalakítására.
Az egyre szűkülő költségvetési források, valamint a növekvő társadalmi szükségletek miatt
jelentkező beruházási, fejlesztési feladatok egyre nagyobb mértékben igénylik az
önkormányzatoktól a hitel, mint külső forrás igénybevételét.
Az Önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Sikeres pályázat feltétele,
hogy ne a pályázati kiírásokhoz igazítsuk fejlesztési elképzeléseinket, hanem meg kell
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határozni a célokat, elő kell készíteni a projektet és meg kell határozni a szükséges önrészt.
Koncentráltan nagyobb hatékonysággal nyerhetünk külső forrásokat.
A megalapozott gazdasági döntések legfontosabb feltétele a gyors és pontos információ.

III.2.1. A bevételek alakulása
Bevételek alakulása 2006-2010. évben (ezer forintban)
2006
2007
474295 462170
Bevételek aránya százalékban
6
7
Intézményi működési bevétel
30
46
Önkormányzat sajátos bevétele
55
34
Önkormányzat költségvetési támogatása
1
0
Felhalmozási bevétel
7
10
Támogatásértékű bevétel
1
3
Hitelek
Összesen

2008
544035

2009
686276

2010
709484

6
20
53
0
21
0

5
16
39
0
16
24

6
19
34
2
17
22

Intézményi működési bevétel: szolgáltatási és bérleti díjak, étkezési térítési díjak
Önkormányzat sajátos bevétele: helyi adók, jövedelemdifferenciálódás, SZJA 8 %-a.
Önkormányzat költségvetési támogatása: normatív központi támogatások lakosságszám és feladatmutató szerint.
Felhalmozási bevétel: pályázati támogatások
Támogatásértékű bevétel: OEP, Munkaügyi Központ, pályázatokon átvett pénzeszköz, 2007. évtől a körjegyzőség
társközségeinek működési célú beutalása

Az elmúlt időszak adatai is azt mutatják, hogy a települést megillető központi előirányzat évről-évre
fokozatosan csökkent. E csökkenés nagymértékben befolyásolja a kötelező feladatellátást,
átértékelődött a működési bevétel és a sajátos bevétel szerepe a gazdálkodásban, vagyis az
adóbevételeknek és az intézményi bevételeknek kell kiegészítenie a csökkenő állami támogatást. A
pályázati lehetőségek, források feltárása – elsősorban az EU által kiírt pályázatok terén – indokolt,
működő intézményeink esetében pedig fontos a különböző alapítványok (pl. Közoktatási
Alapítvány-Békéscsaba stb.) által kiírt pályázatokon való részvétel.
III.2.2. A kiadások alakulása
Kiadások alakulása 2006-2010. évben (ezer forintban)
2006
2007
470125 461393
Kiadások aránya százalékban
37
40
Személyi jellegű kiadások
12
14
Munkaadót terhelő járulékok
23
23
Dologi kiadások
15
20
Működési célú támogatások
Államháztartáson kívülre adott működési
4
1
célú támogatások
4
1
Felhalmozási kiadások
Államháztartáson kívülre felhalmozási
5
1
célú pénzeszköz átadás
0
0
Hitel
Összesen

2008
544791

2009
685573

2010
633777

38
12
19
25

29
9
15
21

35
9
16
13

1

1

1

4

2

3

1

0

1

0

23

22

Működési célú támogatások: szociális pénzbeli ellátások, kisebbségi önkormányzatok támogatásai, 2007. évtől a
körjegyzőség társközségi beutalásai.
Államháztartáson kívülre adott működési célú támogatások: civil szervezetek, alapítványok, támogatása, a fogorvos és
az iskolaegészségügyi feladatot ellátók részére adott támogatások.
Felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások saját vagyonon.
Államháztartáson kívülre felhalmozási célú pénzeszköz átadás: belvíz miatti támogatások, lakáscélú támogatások.
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Az elmúlt négy évben a kiadások belső összetételét megvizsgálva látható, hogy a nagyobb terhet a
személyi jellegű kiadások jelentették, a dologi kiadások csökkenő arányát képezték a kiadásoknak.
A kiadásokat minden évben növeli a kötelező munkabéremelés és annak járulékvonzata, csökkenti
viszont az átgondolt feladatellátáshoz szükséges létszám kialakítása, így a létszámleépítés
megtakarítása, a demográfiai mutatók negatív irányú elmozdulása miatt intézményátszervezés.
A pénzügyi politika része továbbra is a kiadások legszűkösebb mértékre való korlátozása, kizárólag
az indokolt igényeket kielégítő intézményhálózat, közszolgáltatási struktúra működtetése. A dologi
kiadásokat növeli ugyan az infláció, csökkenti azonban a feladatellátáshoz igazodó, megfontolt és
takarékos gazdálkodás, ami a gazdasági nehézségekből adódóan kényszer is.
III.2.3. A hitelek alakulása
A szűkülő költségvetési források, a növekvő társadalmi szükségletek miatt jelentkező beruházási,
fejlesztési feladatok egyre nagyobb mértékben igénylik az Önkormányzattól a hitel, mint külső
forrás igénybevételét. Az elmúlt négy évben az Önkormányzat jelentős likviditási problémákkal
küzdött, amit az igénybevett hitelek összegének alakulása tükröz:
(adatok ezer forintban)

Hitel

2006. év
8026

2007. év
15440

2008. év
19785

2009. év
23642

2010. év
44344

Az Önkormányzat hitele folyószámlahitelből és munkabérhitelből áll. A hitelek összegének
növekedése rávilágít a bevételek és kiadások alakulására, kifejezetten azok időbeni teljesítésének
egymástól való elszakadása kapcsán keletkező pénzügyi finanszírozási feszültségre irányítja a
figyelmet. Összességében az Önkormányzatnak az elmúlt négy évben a fizetőképessége
fenntartásához külön állami támogatást (működésképtelen önkormányzatok támogatása) és
munkabérhitelt kellett igénybe vennie, továbbá meg kellett emelnie a folyószámlahitel-keret
összegét.

III.3. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések
A folyamatban lévő beruházások, pályázati támogatási igények hosszabb távon megszabják az
önkormányzati döntések irányát, így azokat a gazdasági program kidolgozása során figyelembe kell
venni.
Megvalósítási szakaszban lévő beruházások:
1.) Közösségi közlekedés fejlesztése (DAOP)
2.) Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DAOP)
3.) Belvízrendezési pályázat (DAOP)
4.) Iskolai eszközök beszerzése (TIOP)
Elbírálás alatt álló, benyújtott támogatási kérelmek:
1.) Iskolafelújítási pályázat (DAOP)
2.) Kerékpártároló építése (KEOP)
3.) Komposztálóládák lakosság részére történő elhelyezése (KEOP)
4.) Méhkerék-Ciumeghiu Kereskedelmi üzletközpont építése (HURO)
5.) Méhkerék Általános Iskola-Nagyváradi Betel Gimnázium: oktatás fejlesztése (HURO)
6.) Méhkerék-Madarász geotermikus tanulmányok készítése (HURO)
7.) Méhkerék-Madarász munkaerőpiaci képzési programok (HURO)
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III.4. A gazdasági program anyagi forrásának megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges
anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
 Az Önkormányzat saját működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Olyan
helyi adórendszert kell működtetni, amely hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrása
növelésének úgy, hogy figyelembe veszi a lakosság teherbíró képességét is.
 A Képviselő-testület áttekinti az ingatlanvagyont mind a forgalomképes, mind a korlátozottan
forgalomképes ingatlanok tekintetében. Az adott évi költségvetési forrásszükséglet
biztosítása, a feladatellátáshoz szükséges ingatlanok önkormányzati tulajdonban tartása mellett a
kihasználatlan illetve a nagyobb költségráfordítást igénylő ingatlanokat értékesíteni kell.
 Az Önkormányzat áttekinti a meglévő egyéb 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), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
 Az önkormányzat feladatellátását szolgáló középületek karbantartására, felújítására
folyamatos figyelmet kell fordítani, hogy a kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális háttér
biztosított legyen.
 Az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti
jogviszonyát évente felülvizsgáljuk. A bérleti díjakat a piaci viszonyokhoz alakítjuk, a hosszú
távon nem stabil és folyamatos bevételt termelő helyiségeket értékesítjük.
 Az önkormányzat tulajdonában lévő, értékesítésre nem kerülő üres ingatlanok hasznosítására
feladattervet kell kidolgozni.
 A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta
előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni,
hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).
 Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
 A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor is, ha az Önkormányzat működtetése, illetve
fejlesztési elképzelések megvalósítása kizárólag hitelfelvétel mellett valósítható meg.

IV. GAZDASÁGI PROGRA M
A Gazdasági Program Méhkerék feladat-centrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai
terve, amelynek célja, hogy a község fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja
biztosítható, de még inkább javítható legyen.
A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek
forrásteremtő partneri együttműködésben valósulnak meg, ezeken belül is különösen azok, amelyek
a magán- és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre.
A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott,
fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a
település fenntartható fejlődését segítik elő.
A falu fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége
van népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program elsőbbséget ad a dinamikus, személyes
boldogulásra is esélyt adó, az itt élők komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi azonosulásának
kialakulását elősegítő programoknak.
A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a
jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését
szolgáló programoknak. Az előző Képviselő-testülettől öröklött igen rossz pénzügyi, gazdasági
helyzeten, napi likviditási problémákon felül kíván kerekedni.
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IV.1. Infrastrukturális elképzelések
Az infrastrukturális elképzelések pozitív irányban befolyásolják a település fejlődését. Az
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a már
megvalósult infrastruktúra-fejlesztés gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál.
Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a következő
infrastrukturális fejlesztési elképzeléseket határozza meg.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csapadékvíz
elvezető rendszer, felszíni vízelvezető árok, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a
villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások
biztosítását és fejlesztését, illetve kiépítését.
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 az Önkormányzat korszerű, nemzetiségi nyelven írott anyagokat is tartalmazó,
folyamatosan frissített honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és intézményeivel
kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható. Az internet hozzáférés a Könyvtárban továbbra is
biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A lakosság komfortérzetének javítása érdekében
szorgalmazni kell egy bankautomata üzembehelyezését a településen.

IV.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011-2014. évekre az alábbi feladatokat
és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
IV.2.1. A foglalkoztatást segítő általános célok és feladatok
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az életminőség, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai
emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
 a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
 segíti a helyi gazdaság megerősödését, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési
lehetőséget teremtsen, ehhez igyekszik kedvező infrastrukturális hátteret kiépíteni,
 a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet tart fenn a
köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, valamint a közfoglalkoztatással,
 aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a
honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
 rendszeresen együttműködik a Munkaügyi Központtal,
 keresi a román munkaadókkal a kapcsolatot.
IV.2.2. Közfoglalkoztatás
A Kormány 2011. évtől bevezette a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programot, melynek keretében
rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít nagyarányú állami
támogatással. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program kínálta közfoglalkoztatási lehetőséggel
Méhkerék Község Önkormányzata a jövőben is élni kíván. Célunk továbbra is az, hogy
közfoglalkoztatás keretében folyamatosan értelmes, értéket teremtő munkát valósíthassunk meg:
segítsük intézményeink feladatainak ellátását, a közterületek tisztán tartását, a vízelvezető árkok,
utak, járdák karbantartását, a külterületi elhanyagolt területek rendbetételét, a rászoruló lakosság
tüzelővel való ellátását. Ezen túlmenően folyamatosan keressük annak a lehetőségét, hogy az
országos közmunkaprogramok keretében minél több munkanélküli méhkeréki lakos dolgozhasson
hosszabb-rövidebb ideig.
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IV.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati
vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon,
melyekkel a megvalósuló beruházásokat, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen
finanszírozni tud.
IV.3.1. A településfejlesztés széles nyilvánossága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a széles
nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy a település jövőjét,
hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgáló elképzelések valósuljanak meg. A településfejlesztésbe
be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.
Ennek érdekében célkitűzésünk:
a.) Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját, melyen biztosítani kell a helyet:
 a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
 a település intézményeinek,
 a helyi civil szervezeteknek,
 a településen megrendezett programoknak,
 közzé kell tenni fejlesztési elképzeléseinket, javaslatainkat.
b.) A fejlesztési elképzeléseket falugyűléseken meg kell vitatni a lakossággal.
IV.3.2. 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 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:
a.) 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 hosszú távon a népességszám csökkenését megakadályozzák,
 melyek munkahelyet teremtenek,
b.) háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket,
 melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik és a megvalósuló beruházás
aránytalanul nagy működtetési kiadásokkal jár az Önkormányzatra nézve,
 melyek esetében a létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az
Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel
biztosítható,
 melyek esetében a fejlesztés fenntartása aránytalanul nagy költséggel jár.
IV.3.3. Felkészülés a pályázatokra
Mivel a Képviselő-testület megbízatásának időszaka alatt jelentős pályázati forrásokra lehet
pályázni (pl. HURO, Új Széchenyi Terv, LEADER stb.), elengedhetetlen, hogy a településfejlesztés
egyik fontos eszköze legyen a pályázati lehetőségek folyamatos nyomon követése.
A pályázati lehetőségek kihasználása érdekében fel kell készülni a megvalósítandó feladatok
engedélyezési tervdokumentációjával, az önerő biztosításához pedig az éves költségvetésben
tartalékot szükséges képezni.
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A sikeres pályázatok érdekében:
 a sikeres pályázatok érdekében a szükséges szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező
személyt/céget kell megbízni,
 lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programhoz való csatlakoztatására,
 a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket
kell készíttetni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott
pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő.
IV.3.4. Településfejlesztési célok
Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános
fejlesztését, szépítését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához
kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
 járdák építése, felújítása, utak építésének ösztönzése lakossági összefogással,
 középületek felújítása, környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
 csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
 szennyvízcsatorna kiépítése,
 temető fásítása,
 buszvárók létesítése,
 a település egész területén szépüljenek az utcák fásítással, dísznövények ültetésével,
 művelődési centrum építése.

IV.4. Az adópolitika célkitűzései
Az 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 adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani,
hogy az egy meghatározott stabilitás mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi
forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselőtestülete:
 minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás
által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
 adó-fajtánként meghatározza a kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható
bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
 csak olyan adórendeleteket fogad el, amelynél figyelembe veszi a lakosság teherviselő
képességét, a vállalkozásokat érintő adórendeleteihez (foglalkoztatást és fejlesztést
elismerő) kedvezményeket dolgoz ki.
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
 az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről és azok eredményéről,
 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 a befizetett adók
megismert felhasználási célja, illetve az ezek révén elért eredmények segítik az önkéntes
befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek
felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást).
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IV.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására
vonatkozó megoldások
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
Körjegyzőség székhely szerinti hivatala útján látja el.
A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározottakat követve – a következő
közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
1.) önkormányzati igazgatás, közigazgatás feladatainak ellátásáról,
2.) lakásgazdálkodás,
3.) vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás
4.) köztemető fenntartás,
5.) helyi közutak és közterületek fenntartása,
6.) köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
7.) közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
8.) közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
9.) gondoskodás az alapfokú nevelésről, oktatásról,
10.) gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
11.) gondoskodás a szociális ellátásról,
12.) gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
13.) közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tevékenység és a sport támogatása,
14.) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
15.) egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
IV.5.1. Önkormányzati igazgatás, közigazgatás
Az Önkormányzat önkormányzati- és közigazgatási feladatait Méhkerék-Kötegyán-Újszalonta
Községek Körjegyzősége székhely szerinti hivatala útján látja el.
Az önkormányzati igazgatás, közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében
szükséges:
 a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
 az elektronikus ügyintézés alapjainak megteremtése,
 az információs szolgáltatás kiterjesztése,
 a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.),
Konkrét fejlesztési elképzelések:
 elhasználódott számítógépek cseréje pályázati támogatással 2 db 2012. évben,
 a képviselő-testület tagjainak részére, önkormányzati feladataik ellátásához hordozható
számítógép beszerzése pályázati támogatással 2011. évben (testületi anyagok elektronikus
formában kezelése, papíralapú továbbítás megszüntetése),
 2011. első félévében megteremteni azokat a feltételeket, amelyek révén a kábeltévé hálózat
segítségével a lakosság a testületi üléseket figyelemmel kísérheti.
IV.5.2. A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat a lakáscélú és az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználásának lehetőségeit
rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának
elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.
IV.5.3. A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás
Az Önkormányzat alapvető feladata vízrendezés és csapadékvíz elvezetésének biztosítása a
település teljes területén. Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást,
amely a Békés Megyei Vízművek Zrt. szolgáltatón keresztül történik. Az ivóvíz minőségének
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javítása céljából az Önkormányzat tagja a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulásnak valamint a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak.
Az ivóvíz hálózat folyamatos rekonstrukciója indokolt az egész településen.
A csapadékvíz elvezetésére nagyobb figyelmet kell fordítania a lakosságnak és az
Önkormányzatnak egyaránt. Fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy mindenki a saját háza
előtt végezze el az árok és az átereszcső rendszeres karbantartását. A csapadékvíz-elvezető rendszer
külterületen található részeinek karbantartását az Önkormányzat végzi.
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésre vár a település teljes közigazgatási területén. A kiépítéshez,
de elsődlegesen a tervek elkészítéséhez pályázati lehetőségeket kell keresni, mivel a beruházást
csak önerőből a település nem tudja megvalósítani.
IV.5.4. A köztemető fenntartás
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat. A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése
érdekében az alábbi feladatok vannak:
 Át kell tekinteni az Önkormányzat köztemető rendeletét.
 Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott
követelményeknek.
 A ravatalozó folyamatos karbantartása.
 Előtérbe kell helyezni a temető fásítását, parkolásra megfelelő terület biztosítását.
IV.5.5. A helyi közutak és közterületek fenntartása
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására
törekszik, amely megfelel a település igényeinek. Útalapok megerősítése, aszfalttal történő lezárása
szükséges több utcában. A szilárd burkolattal nem rendelkező utak rendszeres gréderezésére és a
zúzottkő pótlására folyamatos figyelmet kell fordítani. Járdaépítés, felújítás szintén több utcában
szükséges. A településen átvezető közút folyamatos karbantartását szorgalmazni kell.
A Képviselő-testület fontos feladatának tekinti 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, melyhez pályázati forrásokat is keresni szükséges.
 Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
 Folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit, évente 1
alkalommal balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.
 Pályázati erőforrások igénybevételével parkolót kell kiépíteni közintézményeink előtt.
 Megfelelő helyet szükséges kialakítani a piactér működéséhez.
 Kerékpártárolót szükséges kiépíteni az általános iskola tanulói számára.
IV.5.6. A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
Önkormányzat
 továbbra is gondoskodik a kommunális szilárd hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról;
a szolgáltatást az Önkormányzat a TAPPE Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatóval
végezteti,
 a 70 éven felüli egyedülálló lakosok részére az Önkormányzat a közszolgáltatás díjából 40 %
mértékű kedvezményt biztosít,
 megkeresi a lehetőségét az állati hulladék elszállításának,
 propagandát folytat az otthoni komposztálás elterjesztése érdekében,
 elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését,
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 évente 2 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
 rendszeresen gondoskodik a köztemetőnél elhelyezett hulladéktároló ürítéséről,
 biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek
kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
 gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosságának mentesítéséről és a hó
eltakarításáról,
 gondoskodik közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról,
 gondoskodik a lezárt szeméttelep jelenlegi helyzetének megszüntetéséről és pályázatot készít
a szeméttelep rekultivációjára,
 keresi a lehetőségeket a településen keletkező nagymennyiségű zöldhulladék hasznosítására.
IV.5.7. 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,
 támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét,
helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja a működésüket),
 javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
 felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre,
 biztosítja a rendőrség komplex bűnmegelőzési programjának, a DADA-programnak az
általános iskolai oktatásba való beépülését,
 megtiltja a házaló kereskedelmet és a különféle alapítványok nevében történő pénzgyűjtést a
község területén.
IV.5.8. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak
megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza.
IV.5.9. Gondoskodás az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az Önkormányzat közoktatási intézményfenntartói feladatai körében kiemelten kezeli az óvodai
nevelés, alapfokú oktatás helyben történő ellátását, intézményeiben a román nemzetiségi oktatás
színvonalának javítását.
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat látja el:
 továbbra is gondoskodik az óvodai ellátás és az általános iskolai oktatás helyben történő
biztosításáról,
 a gyermeklétszám csökkenésének megállítása érdekében alapvető feladatának tekinti az
elvándorlás megállítását,
 intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja
az intézményeket népszerűsítő programok szervezését, valamint az intézményeknek
bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat honlapján,
 az oktatás színvonalának javítása érdekében folyamatos egyeztetést szorgalmaz az iskola és a
szülők között,
 minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a nevelésben, oktatásban kiemelt
figyelmet kapjon a román nemzetiségi oktatás, a hagyományok őrzése, ápolása, nemzetiségi
nyelvünk használata,
 minden feltételt megteremt annak érdekében, hogy az általános iskolában tanuló gyermekek
tanulói jogviszonyuk ideje alatt román nyelvből eredményes nyelvvizsgát és sikeres ECDL
vizsgát tegyenek,
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 keresi annak a lehetőségét, hogy az óvodába és iskolába járó gyermekek szervezett
úszásoktatásban vegyenek részt,
 az intézményeknél kezdeményezi az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a
fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését,
 az intézményektől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az
avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozóan terveket kér,
 segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat
és azok megvalósulását.
 az oktatásban résztvevő tanulók részére ingyenes tankönyvellátást biztosít,
 biztosítja a nevelésben, oktatásban részt vevő gyermekek egészséges közétkeztetését,
 az oktatási intézménnyel közösen keresi annak lehetőségét, hogy a nyári oktatási szünet ideje
alatt a gyermekek részére különféle programokat tudjon biztosítani,
 az oktatási intézményben üresen álló tantermek hasznosításának lehetőségeit keresi,
 törekszik az épületek folyamatos korszerűsítésére, felújítására, melyek finanszírozásáról
pályázati források bevonásával kíván gondoskodni.
IV.5.10. Gondoskodás az egészségügyi alapellátásról
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a
gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi alapellátást a következő módon kívánja
biztosítani.
 fenntartja a védőnői ellátást, az iskola-egészségügyi ellátást,
 támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket,
 a kistérségen belül támogatja a háziorvosi ügyeleti rendszert, erőfeszítéseket tesz a kistérségi
járóbeteg szakellátó intézmény kihasználtságának növelése érdekében,
 OEP finanszírozás útján biztosítja a háziorvosi, fogorvosi ellátás,
 az egészségház felújítása után rövid időn belül megkeresi annak lehetőségét, hogy rendszeres
időközönként nőgyógyászati szakrendelést és rendszeres rákszűrést biztosítsunk,
 keresi annak lehetőségét, hogy a védőnői alapellátás munkáját meghatározott időközönként
gyermekszakorvos segítse.
IV.5.11. 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 Képviselőtestület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások
miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó
rendeletét.
 Gondoskodik a jogszabály által meghatározott normatív az Önkormányzat helyi rendelete
alapján megállapítható szociális pénzbeli ellátások határidőben történő megállapításáról és
kifizetéséről.
 A Román Nemzetiségi Gondozási Központ útján gondoskodik a szociális alapszolgáltatások
magas színvonalon történő ellátásáról, az intézménynek helyet adó épület állagának
folyamatos karbantartásáról.
 Megszervezi a rászoruló gyermekek részére a nyári étkeztetést.
IV.5.12. Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A
kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
 Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi rendeletet.
 A rendeletmódosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket,
észrevételeket.
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 A Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ útján gondoskodik a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásról.
 Anyagi lehetőségei függvényében csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat rendszeréhez.
 Támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését,
nevelését, művelődését szolgálja.
IV.5.13. Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tevékenység és a sport
támogatása
Az Önkormányzat a közművelődési és kulturális tevékenységekkel kapcsolatban, a következő
feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:
 felül kell vizsgálni a helyi közművelődési rendeletet,
 indokolt csatlakozni a Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosított
mozgókönyvtári szolgáltatáshoz,
 a Duló György Művelődési Ház hatékonyabb kihasználása érdekében aktívabb
közművelődési tevékenységet kell szorgalmazni, melybe be kell vonni a Román Kisebbségi
Önkormányzat és oktatási-nevelési intézményeink mellett a nemzetiségi hagyományőrzéssel
foglalkozó civil szervezeteket és az idősek klubja tagjait is,
 az Önkormányzat -gazdasági lehetőségeit is figyelembe véve- továbbra is támogatni kívánja a
Nyisztor György Hagyományőrző Néptánc-egyesület működését, minden segítséget biztosít
annak érdekében, hogy pályázati források segítségével tovább tudják folytatni munkájukat,
 elősegíti a szabadidős tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások javítását,
 szorgalmazni kell a település múltját bemutató tájház berendezését,
 nemzetiségi identitásunk megőrzése érdekében továbbfejleszti az anyaországgal kialakított
testvérvárosi együttműködést, szorosabbra fűzi meglévő kapcsolainkat.
A Képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja a településen működő civil szervezetekkel és
egyházakkal való folyamatos kapcsolattartást, véleményük figyelembe vételét, működésük
támogatását. Minden segítséget meg kell adni részükre, hogy működésük zökkenőmentes legyen.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a település sportéletének helyet adó épület és
pályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról, pályázati forrásokat kutat fel a létesítmény
felújítása érdekében. Pénzügyi helyzete függvényében támogatja a Sportegyesület működését.
Mindent megtesz annak érdekében, hogy külső pályázati források igénybe vételére sikeres
pályázatot nyújtson be a Méhkeréki Sportegyesület.
IV.5.14. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség székhely szerinti hivatalán keresztül biztosítja
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését az Önkormányzat és a Kisebbségi
Önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján. A működésükhöz szükséges technikai feltételeket
biztosítjuk, adminisztrációs feladataik ellátásában segítséget nyújtunk. Pályázatokon való
részvételüket segítjük.
IV.5.15. 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 Önkormányzat Körjegyzőségi hivatala és az egészségügyi, szociális
ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az
egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttműködés
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tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal meghallgatja az intézményvezetők,
egészségügyi szakemberek tájékoztatóját.)
 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, biztosítja a rendszeres mozgáshoz való helyet.
 Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben, közterületek egyes
helyein dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen.

V. ZÁRSZÓ
Méhkerék Község Önkormányzata egy nehéz makrogazdasági környezetben és bizonytalan
jogszabályi helyzetben, a közoktatás, a közigazgatás és a helyi adók rendszerének teljes átalakítása
előtti időszakban fogadja el a 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programját. A helyzetet
tovább nehezíti az Önkormányzat hatalmas kötelezettségállománya, a napi likviditási problémák
kezelése. Mindezek mellett továbbra is a működőképesség megtartása a fő cél, mely átgondolt,
tervszerű fejlesztéssel kell, hogy párosuljon.
Méhkerék, 2011. március 28.

Tát Margit
polgármester

Záradék:
Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011-2014. közötti időszakra
vonatkozó gazdasági programot 57/2011.(III.30.) számú határozatával jóváhagyta.
Méhkerék, 2011. március 30.
Dr. Strassburger Gyöngyi sk.
körjegyző
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