Örménykút Község Önkormányzatának Gazdasági
Programja a 2014. - 2019. közötti időszakra
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja a
Képviselő - testület át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program
elfogadását. Ezen jogszabály 50.§-a nem nevesíti a gazdasági program elfogadását a minősített
többséget igénylő döntések között, ezért a Képviselő-testület egyszerű többséggel elfogadhatja a
gazdasági programját.
A törvény 116.§-a részletezi a gazdasági programra vonatkozó rendelkezéseket. Ezek a következők:
“116. § (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.”
A 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati választások során megválasztott képviselő testület felelősséget érez a község és az itt élő emberek jövőjéért. Ezért a lakosság ellátása, a
biztosított szolgáltatások fenntartása, esetleges új ellátási formák bevezetése, a község fejlesztés
érdekében szükségesnek tartja, a nehezen kiszámítható változások közepette is, az előre látó
gazdasági elképzelések meghatározását.
A választópolgárok bizalmából kapott lehetőséggel és egyben felelősséggel társadalmi kontroll
mellett igyekszünk végezni munkánkat, együttműködve mindazokkal, akik céljainkat és a település
céljait támogatják és megvalósulásukat elősegítik.
A gazdasági programban meghatározásra kerülő célok elsősorban az önkormányzat költségvetés
lehetőségeire épülnek. Mindenképpen figyelemmel kell lenni arra, hogy egy kis lélekszámú
település ellátásáról kell gondoskodni, amelynek helyi gazdasági lehetőségei behatároltak.
Elsődleges cél az önkormányzat működőképességének biztosítása, az alapellátás intézményhez
kötött és nem intézményi feladatainak szervezése és megvalósítása.
A képviselő - testület szeretné megőrizni mindazokat az eredményeket, melyeket az előző képviselő
- testületek elkezdtek, illetve megvalósítottak.

I. A település jelenlegi helyzete
Községünk lakóinak száma az utóbbi években folyamatosan csökkent. Mostanra megfordult az az
arány ami Örménykútat évtizedeken át jellemezte. Nevezetesen, hogy a lakosság jelentős része
külterületen élt. A lakott tanyák száma jelentősen lecsökkent és a korábbi népes tanyasorok
lényegében megszűntek.
A törvényben meghatározott kötelező önkormányzati feladatok ellátása biztosított és lehetőségek
szerint igyekszik az önkormányzat minél nagyobb számú önként vállalt feladatot is ellátni. Ilyenek
többek között a falugondnoki ellátás, a gyermekorvosi tanácsadás, a könyvtári szolgáltatás, a
gyermekek iskolába és óvodába szállítása. Az önkormányzat hivatalának biztosításában és a
nevelési feladatok ellátásában Csabacsűddel, a háziorvosi szolgáltatás biztosításában Kardossal
működik együtt az Önkormányzat.
Több területen van együttműködés a Körös - szögi Többcélú Társulással (pl. védőnő, gyermekjóléti,
családsegítő feladatok, házigondozás), de van együttműködés az Ótemplomi Szeretetszolgálattal is
az idősek klubja és a háziogondozás biztosítására.
A község alapközmű ellátása a belterületen kiépült, minden utcában van vezetékes ivóvíz, földgáz,
közvilágítás, csaknem teljessé vált a járdahálózat kiépítése és a kövesút.
A községben van elegendő kereskedelmi és vendéglátó egység. A napi alapvető élelmiszer és
iparcikk helyben beszerezhető.
A helyi adópolitika az arányos teherviselésre épül.
Községünk a hátrányos helyzetű települések közé tartozik infrastukturális okok miatt.
Csak részben megoldott a közlekedés, mivel az alacsony forgalom miatt kevés az autóbuszjárat, így
a település megközelítése nehéz.
A mezőgazdasági termelés átalakulásával a nagyüzemek felszámolódtak, a munkanélküliség
megnőtt országos viszonylatban. Örménykúton szerencsére megmaradt a korábbi termelő
szövetkezet és a volt állami gazdaság is átalakult ugyan, de a tehenészeti telep megmaradt a
településen. Sőt a rendszerváltás után kezdte meg működését a legnagyobb cégnek számító Szarvasi
Mozzarella Kft örménykúti sajtüzeme. Ezeknek köszönhetően Örménykút foglalkoztatási helyzete
kedvezőbb, mint a környező településeké.
II. A ciklus gazdasági programja
A program a tennivalók egész sorát jelenti, bár bizonyára sohasem lesz végleges és teljes, hiszen
némelyek megvalósulnak belőle, mások aktualitásukat vesztik.
A programot úgy kell kezelni, mint egy koncepciót: időnként át kell tekinteni a bővítés vagy éppen
a csökkentés szándékával.
A program a település fejlesztésekről szóló elképzelés, amely a helyi polgárok életének minden
területére kiterjed. Mindazokra tehát amely az egyéni, a családi és a társas élet, közösségi lét helyi
feltételeit jelentik.

"A cél egy, a kötelesség ezer..." Írja Babits Mihály. Igen vállalni kell a közösség minden
problémáját, örömét hiszen a település fejlődése a cél.
Ahhoz, hogy településünk elégedett emberek által lakott község legyen mindenekelőtt az
összefogást kell szorgalmazni, ápolni kell az együttműködést az Önkormányzat, a választópolgárok
és a képviselő - testület, valamint a vállalkozók között a település fejlődése érdekében.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás minden magyarországi térség, település számára új
lehetőséget teremtett az adott terület fejlődésének felgyorsításában. A külső fejlesztési források
érdemi bővülése jelentőséggel bír az ország azon hátrányos helyzetű térségeiben, ahol a gazdaság
teljesítménye az elmúlt 16 évben kevesebb forrást biztosított az emberek életfeltételeinek
javításához, a szolgáltatások és a gazdaság fejlődéséhez, a községben élő emberek boldogulásához.
A saját fejlesztési források korlátozott rendelkezésre állása évek óta jellemzi településünket. Ilyen
körülmények között különös jelentősége van a fejlesztési célokat is szolgáló külső forrásoknak, a
magántőke beáramlását, a helyi gazdaság, az emberi erőforrások (humán tőke) fejlődését segítő
infrastrukturális beruházásoknak, és az itt élő emberek életfeltételeit javító fejlesztéseknek. Ez
ellensúlyozhatja településünk további elmaradását és teheti vonzóbbá az esetlegesen letelepedni
szándékozók előtt.
Az önkormányzat célja csak az lehet, hogy minél igazságosabban szolgálja ki a községben élő
polgárokat és segítse az arra rászorulókat. Magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtani, azonban
csak nagyobb bevételekből lehet.
Az államháztartás terheinek csökkentése miatt a központi költségvetésből nagyobb támogatásra
nem számíthatnak az önkormányzatok, ezért elsősorban az uniós pályázati lehetőségeket kell
kihasználni, és a helyi bevételeket kellene növelni.
Az önkormányzat arra törekszik, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a lakossággal, a vállalkozókkal. A
jó kapcsolatok előfeltétele mindenképpen, hogy a lakosok önként járuljanak hozzá a helyi közös
kiadások viseléséhez, a nagyobb fejlesztések, beruházások megvalósulásához.
Véleményünk szerint fontos lenne, hogy minél több vállalkozó, befektető jöjjön településünkre,
ahol az önkormányzat kedvező feltételek mellett biztosítana telephelyeket, telkeket számukra, így
lehetne dinamikusan növelni a bevételeket. Ehhez azonban a község gazdaságát élénkíteni kell és
nagyon fontos, hogy jól megközelíthető legyen, ezért az úthálózatot, az infrastruktúrát fejleszteni
kell.
Megállapítható, hogy szükséges egy hosszabb távra érvényesülő jövőkép megalkotása a község
fejlesztési lehetőségeiről, településfejlesztési célokról.
A képviselő - testület a következő feladatok, elképzelések megvalósítását tartja célszerűnek:
- Törekedni, hogy a meglévő szolgáltatásaink megmaradjanak, a kötelező és önként vállalt
feladataink tovább fejlődjenek. Meg kell teremteni az anyagi lehetőségét annak, hogy továbbra is
támogatást tudjunk nyújtani többek között a háziorvosi ellátás mindennapi működtetéséhez,
biztosításához.

- Kiépíteni a vezetékes vízrendszert a Csipkár soron és összekötni a volt állami gazdasági
vízrendszert a települési vízrendszerrel,
- Közfoglalkoztatás keretén belül a régi óvoda és konyhaépület felújítása és ott falumúzeum,
vendégház, táborozási hely kialakítása és a korábbi igényes, parkosított udvar rendbetétele,
helyreállítása. E célra turisztikai célú pályázat benyújtása, melynek célja a településen megfelelő
minőségű szálláshely létesítése, hogy ezáltal Örménykút is be tudjon kapcsolódni a falusi
turizmusba.
- A még betonjárdával el nem látott rövidebb utcaszakaszok öntött beton járdával történő ellátása.
- Az óvodát helyben tartani és biztosítani az iskolásoknak a jövőben is az önkormányzati szállítást.
- Biztosítani a közös önkormányzati hivatal állandó örménykúti kirendeltségét a hivatal létrehozó
megállapodásban foglaltak szerint és legalább a jelenlegi ügyintézési szinten és színvonalon.
- A Csipkár soron gépkocsi lejáró kialakítására a belterületen felszedett járdalapok újra
hasznosítása által, valamint a Csipkár sor másik oldalán a meglévő járdás út kijavítása.
- A járda javítása, helyreállítása a Sárkány soron és az Iskola soron.
- A régi kisiskolai épületrész tetőszerkezetének felújítása, csatornázása, az épület külső festése és a
belső termek hasznosításának megoldása.
- A település meglévő önkormányzati szilárd burkolatú belterületi útjait új aszfaltréteggel ellátni,
megfelelő padkákat kialakítani. (Fazekas Mihály utca, Tessedik Sámuel utca, Petőfi utca 1
szakasza)
- A településen a Napközi Otthonos konyha mögötti utcaszakasz illetve a Táncsics utca és a
Tessedik Sámuel utca közötti útszakasz legalább útalappal történő elltása.
- Fedett piaci árusítóhelyeket létrehozni és folytatni a rendezvénytér fejlesztését.
- Az orvosi rendelő felszereltségét korszerűsíteni.
- A már hagyományként minden év áprilisában, májusában megrendezett falunapot továbbra is
megtartani.
- A Csipkár soron új buszmegállót létesíteni.
- Megteremteni a lehetőségét a folyamatos közfoglalkoztatásnak, újabb és újabb programokat
indítani, ezáltal törekedni a teljes foglalkoztatás megteremtésére.
- Egy kistraktor vásárlásával növeli az önkormámyzat mozgásterét az önkormányzati
feladatellátásban.
- Előmozdítani az informatikai eszközök alkalmazását az önkormányzati munkában. A
képviselőknek laptopok vásárlása a képviselői munkájuk elősegítéséhez és az önkormányzat illetve
a hivatal kirendeltsége által használt informatikai eszközök és programok folyamatos magas
technológiai szinten tartása.

- Közvilágítás fejlesztése. Parkban, rendezvénytéren díszkivilágítás.
- A településen keletkező szennyvíz kezelésének megoldása.
A képviselő - testület rögzíti, hogy a fetni elképzeléseken túl törekedni kell a következő témák,
fejlesztési lehetőségek előmozdítsára annak a megállapításával, hogy ezekben előrelépést az
önkormányzat önmagában nem tud tenni.
- Az örménykúti bekötőút felújításának szorgalmazása.
- A civil szervezetnek a működésükhöz szükséges segítséget megadni.
- A Mezőberényt - Szarvassal összekötő közút felújításának szorgalmazása.
- Bentlakásos intézmény Örménykúton történő léterhozásának lehetőség szerinti elősegítése.
További célünk:
Fontos hogy az egészséges lakókörnyezet kialakításában előrelépés történjen.
Az egészséges lét egyik alapvető eleme a rendezett, kultúrált zöldövezet megteremtése. Ezt a célt
szolgálja a közterületen lévő fák gondozása, a kivágott és kiszáradt fák pótlása, a parkosított
területek gondozása. Folyamatosan gondoskodni kell a játszótéri felszerelések javításáról,
karbantartásáról, esetleges bővítéséről.
III.
Örménykút egyik települése a törvény által létrehozott több, mint háromezer önkormányzatnak.
Pars pro toto - rész az egész helyett. Az ismert latin mondás megfordításával - totum pro parte - azt
szeretnénk bizonyítani, hogy az egész önkormányzati rendszer is tükröződhet minden egyes
részecskében, minden egyes kitűzött és megvalósult területfejlesztési célban. Ahhoz, hogy a
községben útfelújítások legyenek, a földutak helyett köves utak épülhessenek, intézmények
működjenek, fejlesztések legyenek egyre több és több pénzre, bevételre van szükség.
Összességében cél, hogy az önkormányzat megtartsa mindazokat az értékeket amelyek jelenleg
működnek, sőt azokat gyarapítsa. Ehhez ki kell használni minden pályázati lehetőséget, mivel a
lakosság terhelhetősége nem bővíthető. A feladatok megvalósítása során együtt kell működni a
környező településekkel, a helyben működő vállalkozásokkal.
A ciklusprogramban foglalt feladatok konkrét megvalósítását az éves költségvetésben kell
részletesen kimunkálni a pénzügyi források megjelölésével.
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