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Bevezetés 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (2) 

bekezdése az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a következőket írja elő:  

(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. 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő testülete a 

ciklusának időtartama alatt egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, 

fejlődjön. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban 

meghatározottakat lehetőség szerint figyelembe veszi a település működtetésére, fejlesztésére 

vonatkozó döntésnél. 

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 

• a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései, 

• az Önkormányzati intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései, 

• az Önkormányzat lakossága, társadalmi és civil szervezetek által megfogalmazott 

elképzelések, igények, 

• az Önkormányzat gazdasági és pénzügyi helyzete. 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselőtestületnek 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, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. 

A gazdasági program meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-

testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint  a vagyont. 

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a  szokásos, 

évről évre keletkező forrásokra, állami támogatásokra, hanem szükség van 

• a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 

• az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek 

keresésére (energiatakarékossági programok, energiatermelés), illetve a meglévő 

anyagi források nagyobb mértékű 

kihasználására.  
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1. A Bőcs Községi Önkormányzat gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló 

körülmények 

 

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 
A gazdasági program kialakításánál feltétlenül figyelembe kell venni a kormány 

gazdasági programjait, s figyelembe kell venni és támaszkodni kell az Széchenyi 2020 

tervre, a kormány egyéb célkitűzéseire, az ezek alapján generált pályázati kiírásokra, 

területi ill. országos hatáskörű kiírt pályázatokra  (KHEOP.GINOP,TOP). Figyelembe 

kell venni a tervezett államreformokat, azokkal együtt élve kialakítani  a helyi, 

konkrétan Bőcs Község  Önkormányzata gazdasági programját, amit ismét Bőcsi 

Együttműködési Programként lehet kezelni.  

Ennek a programnak célja, hogy Bőcs fejlődésének üteme fenntartható, életének 

komfortja biztosítható legyen. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a 

település fejlődését segítik elő, biztosítja a már harmadik ciklusban szereplő „Élhetőbb 

Bőcsért” Program megvalósítását.  

A község fejlődése szempontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó 

képességének. A gazdasági program elsőbbséget ad a Bőcsön élők komfortérzetét 

javító identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását elősegítő programoknak.  

A településszerkezet alakításában a fenntartható fejlődés minden más megfontolást 

megelőz. A gazdasági program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok 

teljesítését, a törvény által előírt kötelezettségek telj esítését szolgáló programokat . 

Az államreform egyes elemei közvetlenül érintik az Önkormányzatot, i lletve a 

Polgármesteri  Hivatalt .   

A normatívák által biztosított önkormányzati támogatások helyébe lépő feladatalapú 

támogatás kevésbé biztosítja az állami támogatás részt az önkormányzatoknak. 

Ugyancsak hátrányára van településünknek az adóerősségi képességi mutatónk, hisz 

nemcsak pályázatoknál, hanem feladatalapú támogatásoknál is figyelembe veszik, 

ezáltal az elmúlt évekhez viszonyítva kevesebb bevétellel tudunk számolni.  

 

1.2. A kormány fejlesztési irányai 

 

A kormány az elképzeléseit leginkább gazdasági fejlesztések elsődlegességéhez köti, a 

rendelkezésre álló EU-s pályázatok 60%-a erre van tervezve, ezáltal az új munkahelyek 

létrehozása prioritást élvez.  

A fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudomány (K+F), az új energiapolitika, a 

megújuló energiák fejlesztése, a fejlődő vidék, a területfejlesztés. 

A kormány a területfejlesztési elképzelései között rögzíti, hogy Magyarország számára, a 

cél, a vidék felzárkóztatásának segítése.  

A fejlesztési irányok kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is.  

A kormány fejlesztési programjait legfőképp az EU által finanszírozott operatív programokon 

keresztül próbálja megvalósítani. 

Az EU és hazánk célkitűzései hasonlóak, a foglalkozási ráta és a K+E szint emelkedése az 

energia hatékonyság növelése, az ÜHG kibocsájtás csökkentése, az iskolázott emberfő 

növekedése, a szegénység csökkentése, mind megtalálhatók a 2020-ig terjedő programokban: 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 

 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 

 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP ( EFOP) 

 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

 Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP) 

 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési OP (KÖFOP) 
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 Vidékfejlesztési Program (VP) 

 Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) 

Külön foglalkozni kell a megyéken keresztül megvalósítható, az integrált területű program 

keretében, Borsod megyei TOP-on belül elfogadott 93 milliárdos gazdasági fejlesztés 

lehetőségével. Miskolc, mint Megye Jogú Város részére biztosított nagyobb gazdasági fejlesztés 

remélhetőleg Bőcs lakosaira is pozitív hatással lesz.  

A kormány a területfejlesztési elképzeléseivel segíti a vidék felzárkóztatását. Önkormányzatunk 

alapvető és nagyon fontos feladata, hogy a kitűzött célok eléréséhez a kiírt pályázatokat figyelje, 

gazdasági programját próbálja aszerint összeállítani, hogy minél több pályázaton részt tudjon 

venni, azoknak megvalósításával a falu lakosságának minél jobb megélhetését, minél 

komfortosabb élet lehetőség kialakítását tudja biztosítani. 

Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a bennünket körülvevő gazdasági, politikai folyamatok 

módosíthatják az elképzelésünk megvalósítását.  

 

2. A Bőcs Községi Önkormányzat gazdasági helyzete és várható változások 

 

2.1. A vagyoni helyzet 

Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 2.916.592 ezer forint. 

A vagyonból jogszabály alapján 2014. évben kivezetésre került a KLIK-nek átadott iskola 

289.919 ezer forint értékben.  

 

Az Önkormányzat ingatlan vagyonszerkezete a következő: 

2014. évi állapot 

 

Vagyonelem megnevezése 
Ingatlan 

db száma 

Az összes 
vagyonból 
a vagyon 
részaránya 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem 

értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező 

feladatok ellátását biztosító vagyon) 

81 db 27,6 % 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

(meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve 

megterhelhető vagyon) 

205 db 42,9 % 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon 

értékesíthető és megterhelhető) 

30 db 29.5 % 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: Utak, buszmegállók, 

gát, külterületi földutak, árkok, kerékpárút stb. 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Polgármesteri 

Hivatal, Óvoda, Tornaterem, Faluház, Ravatalozó, Orvosi rendelő, Szolgálati lakás, iskola 

kézilabda-és futópálya, kerékpártároló, garázs, buszváró épületek stb. 

Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: földterületek, telkek, lakások, 

üzemcsarnok Köröm, Köröm hideg-melegvizes kutak, halastó,  Tekepálya, Üdülők, Bőcs Ipari 

Csarnok. 

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvező, mert az egyéb vagyon körébe sorolt 

vagyonelem aránya nem alacsony, így van szabad, az egyes önkormányzati célkitűzések 

megvalósításakor anyagi forrásként figyelembe vehető vagyon. 
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2.2. A pénzügyi helyzet 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak 

jellemezték: 

 az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem 

kellett igénybe vennie, sem működési hitel felvételére, sem fejlesztési hitel felvételére 

nem került sor. 

 a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás tekintetében biztosítva volt. 

 

  2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

Kiadások 

A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

 

Megnevezés 

 

A kiadások aránya és összege 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Személyi jellegű 

kiadások 
20,41% 27,92% 17,86% 21,47% 25,63% 

Munkaadókat terhelő 

járulékok 
5,11% 7,42% 4,75% 5,71% 6,86% 

Dologi jellegű kiadások 12,24% 18,05% 19,69% 16,15% 15,49% 

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai 
6,10 % 6,55 % 8,45 % 5,45 % 5,60 % 

Egyéb működési 

kiadások 
10,52% 12,54% 8,53% 11,03% 12,73% 

Irányítószervi támogatás - - 26,97% 20,66% 20,33% 

Felhalmozási kiadások 38,68% 17,88% 7,97% 8,64% 10,24% 

Nyújtott 

kölcsönök,hiteltörlesztés 
5,34% 5,13% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pénzforgalom nélküli 

kiadások 
1,60% 4,51% 5,78% 10,89% 3,12% 

Kiadások összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Kiadások e Ft-ban 1.658.636 1.282.668 946.852 1.121.234 1.070.519 

 

A költségvetési kiadások közül: 

• évről évre nőttek a személyi jellegű, munkaadókat terhelő járulékok,  

•  a dologi jellegű kiadások összegszerűen emelkedtek, amely százalékos formában is 

mutatkozik. 

• A speciális célú támogatások évenkénti aránya közel azonos mértékű. 

• A felhalmozási kiadások évenkénti ingadozó arányt mutatnak az egyes áthúzódó 

beruházások miatt. 

• a kölcsönnyújtást 4 év alatt folyamatosan megszüntettük 

• a költségvetési kiadások közül a következő években várható a személyi juttatások és a 

munkaadókat terhelő járulékok nagyságának és arányának számítása 

• a kötelező munkabér emelés (minimálbér emelés, kötelező átsorolások) 

• csökkenti az átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás, 

A dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát 

• növeli az infláció, 

• csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás, az új 

technológiák bevezetése, mely az energiatakarékosságban játszik jelentős szerepet. 

2013. évtől az államháztartás szerkezet átalakult az új Áht. elfogadásával. A polgármesteri 

hivatal és a Hernád Óvoda irányítószervi támogatással működik. A Bőcs Családsegítő Központ 
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irányítószerve Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulás, mely feladatalapú 

támogatásból és a társulásban részt vevő települések lakosságszám arányos befizetéséből 

működik.  

 

Bevételek 

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

 

Megnevezés 

 

A bevételek aránya és összege 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Intézményi működési 

bevételek 
3,38% 4,74% 4,00% 2,51% 2,66% 

Önkormányzatok sajátos 

működési bevételek 
23,99% 25,91% 26,37% 30,26% 32,65% 

Önkormányzatok 

költségvetési támogatása 
16,30% 21,08% 19,66% 22,41% 24,48% 

Irányítószervi támogatás 

bevétele 
- - 26,97% 20,66% 20,33% 

Felhalmozási és 

tőkejellegű bevételek 
0,00% 0,00% 0,53% 0,00% 0,00% 

Támogatásértékű 

bevételek 
8,38% 12,31% 8,44% 0,28% 0,01% 

Támogatási kölcsönök 

visszatér. 
0,99% 1,00% 0,70% 0,30% 0,29% 

Hitelfelvétel - - - - - 

Pénzforgalom nélküli 

bevételek 
46,96% 34,96% 13,33% 23,58% 19,58% 

Bevételek összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Bevételek e Ft-ban 1.658.636 1.282.668 946.852 1.121.234 1.070.519 

 

A költségvetési bevételek közül: 

 Csökkentek az intézményi működési bevételek, nőttek az önkormányzatok sajátos 

működési bevételei (a helyi adó bevételek) összegszerűen. A pénzforgalom nélküli 

bevételek aránya csökkenő tendenciát mutat. 

 Közel változatlan maradt a felhalmozási és tőkejellegű, támogatásértékű 

bevételeinek aránya. 

 Az önkormányzat költségvetési támogatása egyrészt pályázott támogatások miatt, 

másrészt a szociális kifizetések miatt emelkedett.  

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési 

támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati 

források bevonására lesz szükség. 

 

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése: 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések 

megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat 

rögzíti: 

 Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 

keresni, folytatni kell a megújuló energiatermelésünk bővítésének lehetőségét, 

mezőgazdasági termelés folytatását (szociális szövetkezet bővítése).  

  Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi 

adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az 

Önkormányzat saját forrás növelésének. 

 A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az 
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elképzeléseivel összhangban igyekszik kihasználni a támogatási rendszer 

nyújtotta előnyöket, pl. kistérségi forma, amíg a támogatása kedvező. 

 Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait 

és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.  

 Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában 

meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati 

forrás bevonásával valósítsa meg. 

 A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat 

működtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel nélkül valósítható meg. 

 

2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:  

Az Önkormányzatnál a KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű napelemes pályázatunk van 

folyamatban, megvalósul határideje 2015. Értéke: 42,3 millió Ft. 

 

2.6. Elsőbbséget élvező beruházások:  

 Biogáz erőmű építése 

 Külső-bőcsi faluközpont energetikai összekapcsolása megújuló energia 

felhasználásával 

 Sörgyári lakótelep foghíjainak megvásárlása, egyedi vagy társasházak építéséhez 

 Elárusító helyek kialakítása Külső- és Belső-Bőcsön 

 Polgármesteri Hivatal felújítása 

 

2.7. Hosszabb távon megvalósítandó beruházások:  

 

 Vízi erőmű programba bekapcsolódás 

 Tanuszoda építése (energia szektor fejlesztését követően) 

 Sörgyári szikkasztó terület megvásárlása napelem park építése 

 

3. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos 

érintettség 
Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, 

szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi 

elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. 

Az Önkormányzat a következő országos, területi programokban érintett: 

Közmunkaprogramok 

A település részt vesz, olyan közmunkaprogramokban, amelyben különböző feladatokra 

(szociális gondozás, település tisztasági feladatok, hó eltakarítás stb.) munkanélküli 

személyeknek biztosítanak munkalehetőséget. Ezek a programok saját forrás felhasználása 

mellett, központi támogatással valósulnak meg. 

Az Önkormányzat részt vesz a következő kistérségi programokban: Miskolci 

Többcélú Kistérségi Társulás 

A Társulás által nyújtott támogatásból működik településünkön a Családsegítő Központ, 

mely Bőcsön kívül még három településen (Berzék, Sajóhídvég, Köröm) látja el a családsegítés 

és a gyermekjóléti alapellátás feladatait. 

 Nevelési tanácsadó 

Nevelési tanácsadást nyújtanak Bőcsön kívül még négy településen (Berzék, Sajóhídvég, 

Sajólád, Köröm). 

-   Jelzőrendszeres  házi segítségnyújtás rászoruló, idős, beteg személyeknél jelzőrendszeres 

berendezés elhelyezésével, a gondozott rövid időn belül segítséget kap. 

LEADER programban, valamint Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok 

Terület és Településfejlesztési Társulása munkájában is részt vesz községünk, valamint a 

Zempléni Település Szövetsége.  
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4. A gazdasági program 

 

4.1. Fejlesztési elképzelések 
Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2019. évekre a következő általános 

fejlesztési elképzeléseket határozza meg.  

 

A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

A helyi ipar számára a településen egy külön terület lett kijelölve ipari területként a 

rendezési terv módosításával, a már ipari területként nyilvántartott mellett újabb ipari terület 

lett kijelölve, pályázati lehetőség esetén lehet dönteni az ipari park létrehozásáról.  

Népszerűsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a helyi ipari területet. A  népszerűsítést 

elsősorban hirdetéssel, valamint a honlapon kell közzétenni. 

A meglévő gazdasági tevékenységünkhöz ipari befektetők elérése céljából  prezentációk 

elkészítése továbbra is szükséges, ipari létesítményeink értékesítésére újfajta módszereket kell 

kitalálni.   

 

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében felül kell vizsgálni és 

aktualizálni kell az un.  vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely   

vállalkozások   mivel   foglalkoznak   és   milyen   címen   található   a telephelyük. Az 

Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. 

A vállalkozói klub keretében nem csak a helyi vállalkozókat kell összehozni egymás 

segítése érdekében, hanem az önkormányzati pályázati figyelő rendszert ki kell  terjeszteni 

a Kkv-k számára elérhető pályázatok megküldésével.  

Bőcs, mint minden környékünkön levő község mezőgazdasági környezetben van. Sem a 

községben üzemelő, sem a környéken lévő ipari üzemektől nem várható gyors fejlődés, 

nagyobb munkaerő-kereslet. Így a mezőgazdaságra való támaszkodás lehetőségét, a község és 

a mezőgazdaság kapcsolatát újra kell gondolni és kidolgozni a mezőgazdasági programot. 

Szociális szövetkezet fenntartásával a közmunka programot kell továbbfejleszteni, el kell 

érni, hogy a szociális étkeztetést, illetve az önkormányzat két konyháját saját alapanyagokkal 

tudjuk ellátni, így a mezőgazdasági termelés biztonságosabb lesz.  

Önkormányzati rendeleteinkkel segíteni kell a falusias környezet megtartását és a 

mezőgazdasági termelők támogatását.  

Törekedni kell, hogy minél több mezőgazdasági terméket állítson elő az önkormányzat saját 

konyhai ellátásához, szociális céllal ill. gazdasági eredmény reményében.  

Elsőbbséget kell biztosítanunk a bőcsi őstermelők termékeinek.  

Részt kell vállalnunk elsősorban pályázattal támogatott programokban, ami a község 

munkanélküli rétegének mezőgazdasági termelést felkínálva biztosítja megélhetőségüket, 

csökkentve a segélyezési kérelmüket. 

A termőföld vásárlásokkal tudjuk biztosítani közüzemeink fűtési energia-igényét. 

Energianövények termelésével, fásítással munkát tudunk kínálni a gazdasági bevételeink 

növelése mellett. 

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol eddig semmilyen intézkedés nem történt, 

községünk turisztikailag nem kiemelt hely! Tovább kell folytatni a község arculatának 

tervezését, ki kell dolgozni a turisztikailag felhasználható központjainkat (Tájház, 

Látványközpont, Sörkút).  

Pihenőparkok létrehozása elsősorban a község lakosainak készül, de idegenforgalmi 

vonzata is van.  

A Hernád adta lehetőségek miatt a táborozási lehetőségek kialakításáról nem szabad 

lemondani.  
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Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

A Falunap továbbfejlesztésével, és hasonló jellegű rendezvényekkel tovább folytatjuk Bőcs 

megismertetését. A Tájház kialakításával megvalósult kiállítást állandóvá kell tenni, a gyűjtést, 

bővítést tovább kell folytatni. Meg kell célozni a „Tájház„ viselő címet. 

A Borsodi Sörgyár jelenlétét turisztikailag ki kell használnunk. Zemplén legdélibb 

községeként a Zempléni bortúrákat a „Sörtől a bortól” programba be kell helyezni. El kell 

indítani a Borsodi sör első Bőcsi Sörfesztivál megszervezését, a hozzá szükséges rendezési 

helyek, szálláshelyek kialakítását.  

 

Infrastruktúra: 

Infrastrukturális ellátottságunk alapvetően jó, a 938 db lakásból 769 ivóvízzel ellátott, 

szennyvíz bekötések száma 865. Minden lakóházunk előtt portalanított műút vezet el, a 

közútjaink, járdáink folyamatos karbantartását, felújítását minden évben be kell tervezni. Az 

infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, 

illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve 

megnyitja a továbblépés lehetőségét. 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 honlapját folyamatosan karban kell tartani , 

melyen az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás 

biztosítható,  

 az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára.  

A Faluházban az IKSZT pályázattal megvalósított minőségi informatika hozzáférés 

lehetőségét tovább kell folytatni.  

 

4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

A Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2019. évekre az alábbi feladatokat és 

célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: 

A munkahelyteremtés a kormány kiemelt programja, így településünkön is az egyik 

legfontosabb megoldandó probléma, mivel a munkanélküliek aránya a 2014-es adat szerint a 

munkaképes lakossághoz képest 15 % körüli volt. 

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 

romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális 

kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. Új munkahely létrehozására a két 

legnagyobb és régen fennálló problémát kell megoldanunk, a volt un. injekciós tűgyár és a 

körömi halászati telepünk működővé tételével. A megye által kért TOP-os kidolgozott 

programba is betettük a fent említett ingatlanok újrahasznosítását.  

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: a fejlesztési 

elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a  helyi vállalkozásokat.  

Segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket  teremteni a 

vállalkozók számára. A közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet 

teremt, és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,  

Bő - Víz Kft. átalakítása megtörtént, így a község szolgáltatási központja lehet, ezzel segítve 

elő az új munkahelyek megteremtését, valamint a  községben felmerülő igény szerinti 

szakmunka magas színvonalú elvégzését.    

Aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a 

honlapján hirdetési lehetőséget biztosít. 

Segíteni kell a vállalkozókat, hogy az önkormányzat területén felmerülő különböző munkákat 

helyi vállalkozások kaphassák, segíteni azon vállalkozásokat, akik helyi embereket 

foglalkoztatnak.  
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4.3. A településfejlesztési politika célkitűzései 
A Bőcs Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának célkitűzése, hogy az 

önkormányzati vagyon e ciklusa alatt lehetőleg ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket 

vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is 

zökkenőmentesen finanszírozni tudja. Az önkormányzat a helytelen gazdasági tevékenységei 

során az elmúlt évtizedben jelentős vagyonvesztést szenvedett. A volt gazdasági társaságok 

ingatlaneladásai szintén nagyobb mértékű vagyonvesztéssel fog járni.(Kb. 400 millió Ft) 

 

A településfejlesztés széles nyilvánossága 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település 

számára ismert módon valósuljanak meg, melyek a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, 

fejlesztését szolgálják.  

 

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések 

Fel kell tenni a honlapra, és folyamatosan karban kell tartani a településfejlesztés 

célkitűzéseit. 

A honlapon helyet kell biztosítani: 

 a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, 

 a Vállalkozói térképnek, 

 a település intézményeinek, 

 a helyi civil szervezeteknek, 

 a településen megrendezett programoknak,  

A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat , a társadalmi és 

civil szervezeteket.   

 

A településfejlesztés átgondoltsága 

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves 

költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a 

ciklus évei alatt. 

A településfejlesztés során azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni: 

 melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,  

 melyek munkahelyet teremtenek, 

 melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik 

 háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, mely fejlesztések üzemeltetése 

aránytalanul nagy terhet ró az önkormányzatra 

 

A településrendezési terv 

Az Önkormányzat településrendezési terve a településfejlesztés egyik 

alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, 

jellegét. 

A Képviselő-testület feladata, hogy a ciklus ideje alatt a módosított településrendezési 

tervet használja, szükség esetén újabb módosításokat javasoljon.  

Konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására,  

Első ütemben megvalósításra tervezett lakópark kialakítása a Munkácsy út mögötti részen a 

vásárolt szántóföldi ingatlanon, második ütemben a Belső-bőcsi területen szereplő építési 

telkek kialakítása, megtervezése, amennyiben erre van igény. 

A telkek értékesítésére, kialakítására vállalkozó bekapcsolása is elképzelhető. 

A 2014-2020 Széchenyi Tervben a település rendezési tervben módosított 50 hektáros ipari 

területként megjelölt területet ipari parkká alakítását szorgalmazni kell.   

  

Felkészülés a pályázatokra 

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak 

meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati 
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tevékenység. 

A sikeres pályázatok érdekében: 

 felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel 

kísérésére, a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel 

rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is),  

 lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós  

fejlesztési programba való illesztéséhez,  

 a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre  előre 

terveket kell készíteni - mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége 

miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, 

 meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer  

kidolgozásának szükségességét.  

 

Településfejlesztési célok 

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai a település általános fejlesztését 

segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak: 

 Biogáz telep, gázmotoros elektromos áram előállítás: 

A sörgyár szennyvíztelepéből előző ciklusban megvásárolt területen a uniós pályázattal a 

Borsodi Sörgyár szennyvízéből előállított metángáz felhasználása. 

 Napelem és napkollektor  

Intézmények tetőszerkezetére napelem és napkollektor felhelyezése  

Önálló napelem park kialakítása (volt szennyvíztisztító kivett területen) 

 Tárolók, raktárak építése 

A már kialakult szalmabála tüzelés alapanyag elhelyezéséhez 

 Árvízvédelem 

A gátak magasítása, megerősítése az egyre növekvő vízszint miatt 

Árvízvédelemhez használatos gépek, eszközök beszerzése 

 Urnafal építés 

Külső- és Belső-bőcsi temetőbe 10-10 fakkos urnafal építése 

 Elárusító helyek építése 

Külső- és Belső-bőcsi boltok melletti piaci helyek létesítése 

 Volt óvodák hasznosítása 

Belső-bőcsi felújított óvoda óvodaként, tanodaként, idősek klubjaként vagy egyéb a 

pályázatnak megfelelő hasznosítása 

Külső-bőcsi óvoda szociális szövetkezetnek termék feldolgozóvá alakítása 

 Iskola parkoló  

Az iskolával szemközti telken a közlekedés biztonsága miatt parkoló kialakítása 

 Orvosi ügyelet, egészségház kialakítása 

Orvosi ügyelet vissza hozatala, közös épülettel alapellátásokat biztosító egészségügyi 

tevékenységekkel   

 Iskolai konyha bővítése 

A megváltozott gyermek étkeztetési szabvány miatt a bölcsőde, óvoda ellátásához az iskolai 

konyha bővítése szükséges 

 Szabadidő központ bővítése  

Az iskola udvarán, a Faluház és környékén meglévő szabadidős tevékenységek kiszélesítése, 

ehhez területek vásárlása 

 Térfigyelő rendszer bővítése 

A meglévő rendszerhez főleg a faluszélek bekapcsolása 

 Gépek, eszközök vásárlása 

Szociális szövetkezet és közmunkaprogram részére gépek, eszközök vásárlása 

Intézmények és a falu üzemeltetéséhez gépek, eszközök vásárlása 

 Helyi értékek kihasználása 
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Természeti, környezeti, kulturális értékek megőrzése (Érték Tár létrehozása) 

Tanösvény bővítése 

 Főutcai sétány 

A Rákóczi utca látkép megváltoztatása 

 Energia hatékonyság növelése  

Polgármesteri Hivatal, Faluház energetikai felújítása (nyílászáró csere, külső hőszigetelés, 

megújuló energia felhasználása) 

Faluház, Egészségház megújuló energetikai kapcsolás (szalmabálás fűtés) 

 

4.4. Az adópolitika célkitűzései 

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 

kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 

Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 

illetően.  

A helyi adópolitika során az Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi 

adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, 

 adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát,  

 a rendszerbe beépítendő - a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő - adókat,  

 a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,  

 adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról,  

 az adórendelet módosításokról, koncepciót dolgoz ki a helyi iparűzési adó 

esetleges megszűnése miatti adóbevétel kiesés pótlására,  

 csak olyan adórendeleteket fogad el, amely 

 a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, 

 nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek 

gátjaként 

 nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva,  

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  

 az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított 

adóellenőrzési jogával  

 

4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldások 

A Bőcs Községi 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 hivatala útján látja el. 

A Képviselő-testület - az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - 

a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: 

• épített és természeti környezet védelme, 

• lakásgazdálkodás, 

• vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 

• csatornázás, 

• helyi közutak és közterületek fenntartása, 

• köztisztaság és településtisztaság fenntartása, 

• helyi tűzvédelem, 

• közbiztonság helyi feladatainak ellátása, 

• közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, 
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• gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, 

• gondoskodás az egészségügyi ellátásról, 

• gondoskodás a szociális ellátásról, 

• gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, 

• közösségi tér biztosítása, 

• közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása, 

• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, 

• egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

 

Közigazgatás 

Az Önkormányzat feladatait a Bőcsi Polgármesteri Hivatal látja el. 

     A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

 szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, 

 az ügyfélfogadási idők újragondolása,  

 az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése,  

 az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése (nem csak a szociális 

területekre),  

 a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.)  

 a közintézmények akadálymentesítésének befejezése,  

 Belsőellenőrzés: a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás végzi, - a gyakorlatban a 

Miskolc MJ Város Belsőellenőrzési Főosztálya.  

 

Az épített és természeti környezet védelme 

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében áttekinti a 

védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve  természeti értékeket, 

szükség szerint megalkotja, illetve módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét, a helyi 

építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja  a vásárlási lehetőségeket, 

illetve bővíti a meglévő gyűjteményt (Tájház)  

A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a 

gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása 

érdekében. 

 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

Az ivóvízzel történő ellátás a ÉRV szolgáltatón keresztül történik. A közkutakat azokon a 

területeken kell fenntartani ahol kevés a rákötések száma és szociálisan rászorulók száma 

magas. Csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása indokolt különösen a Rákóczi utcában. A 

csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását a BŐ - VÍZ Kft. végzi. 

 

Csatornázás 

A településen a csatornahálózat kiépített, a rákötések számát kell növelni, egyben a talajterhelés 

díjfizetéses lakások számát csökkenteni, környezetvédelmi, illetve szociális meggondolásból. A 

csatornahálózat üzemeltetője az ÉRV Zrt.  

 

A temető fenntartás 

A temető a református egyház tulajdona. Megállapodás alapján vállalkozó végzi a 

temetéseket. A köztemetés külön megállapodás tárgyát képezi. A ravatalozok és a sírhelyek 

gondozásban az önkormányzat szerepet vállal.  

 

A helyi közutak és közterületek fenntartása 

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 

kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. 

Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása. 

A pénzügyi konszolidáció elmaradása miatt járó 44 millió Ft-ot utak, járdák építésére, 
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felújítására is szánjuk  

Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. 

A közterület fenntartási feladatokat a BŐ - VÍZ Kft. látja el. 

A Bő-Víz Kft. látja el az intézményeinek üzemeltetését, fenntartását, felújítását, esetlegesen külső 

vállalkozó bevonásával.  

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 

Önkormányzat továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és 

ártalmatlanításáról: 

 a szolgáltatást az Önkormányzat a Zöld Völgy szolgáltatóval végezteti.  

 a már megoldott szelektív hulladékgyűjtést fenntartja, illetve továbbfejleszti 

 évente 1 alkalommal elektronikai lomtalanítási akciót szervez, 

 évente l alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,  

 évente l alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil  

szervezetek, valamint a tanulók bevonásával, (Ökosuli) 

 használt sütő olajok és zsírok összegyűjtése szintén az Ökosulival közösen, biztosítja 

azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek 

kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, gondoskodik az 

önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a  hóeltakarításról, 

valamint a közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról 

 

A helyi tűzvédelem 

Az Önkormányzat a helyi intézményi tűzvédelmi feladatok ellátását és ellenőrzését 

külsős céggel oldja meg.  

 

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),  

 javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,  

 felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető 

körülményekre,  

 anyagilag támogatja a rendőrségi szolgálati hely működtetését, tovább 

üzemeltetjük a sebességmérő eszközöket.  

 Javítjuk a meglévő térfigyelő kamerák felvételi körülményeit, a szükséges 

helyekre új térfigyelő kamerákat helyezünk ki. 

 Közintézményeink belső védelmére is kamerákat szerelünk fel.  

 Mezőőrséget tovább működtetjük. 

 

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában 

Az önkormányzat közreműködik lehetősége szerint a településen élő magánszemélyek 

foglalkoztatási problémáinak megoldásában. 

Lehetőségek: 

Saját cégeinknél minél több embert foglalkoztatni, ezen cégeknél bevételt hozó tevékenységet 

keresni. 

A saját energia ellátás során munkahelyet biztosítani.  

Erdősítés, energianövények termesztése, biogáz alapanyagok gyűjtése is munkahelyeket 

teremt. 
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Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról 

Az Önkormányzat, mint közoktatási intézmény tulajdonos elkészítette a oktatási, nevelési 

feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programját. A minőségirányítási 

program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére vonatkozó fenntartói 

elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat stb. 

Az Önkormányzat a közoktatás és nevelés biztosítása, színvonalának javítása érdekében a 

következő feladatokat látja el: 

Felülvizsgálja a közoktatáshoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programot            

Továbbra is gondoskodik a bölcsődei és az óvodai ellátás megszervezéséről. 

 

Az iskolabusz meglétét a tanulólétszám növelése érdekében jobban ki kell használnunk.  

 

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-

testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő 

módon kívánja biztosítani: 

 Fenntartja: 

 a háziorvosi ellátást, 

 a védőnői ellátást, 2 védőnő 

 a fogászati ellátást, 

 gyermekorvosi szolgáltatást.  

 Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő 

fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetőségeket keres.  

  Az általános egészségügyi helyzet javítása érdekében kezdeményezi - az 

egészségügyi, higiéniai szempontból nem megfelelő, illetve sérülékeny településrészek 

felkutatását, és a helyzet javítására vonatkozó programok  kidolgozását, majd 

megvalósítását. Rendszeres szemétgyűjtés megszervezése, kutyaoltás, prevenciós, 

egészségnapok szervezése, átfogó szűrővizsgálatok helyben történő megszervezése  

 A parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Beszámoltatja az 

Önkormányzati hivatalt az ez irányú hatósági tevékenyégéről, az elért eredményekről, 

támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a parlagfű terjedése ellen 

küzdő akciókat,  

 Egészséges életmódra való nevelés (Óvoda, iskola, civil szervezetek) 

 „Sporttal a Bőcsi Gyerekek Egészségéért„ Alapítvány 

 

Gondoskodás a szociális ellátásról 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását. 

A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 

 A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja a helyi 

szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét,  

 A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:  

 a szociális információs szolgáltatás 

 házi segítségnyújtás, 

 idősek klubja, 

 szociális étkeztetés 

 Bőcsi Idősekért Alapítvány  

 együttműködünk a Református egyház üzemeltetésbe adott Gondozási 

Központtal 

 

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 
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feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 

 szükség szerint felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet,  

 a rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer  által tett 

jelzéseket, észrevételeket, - különösen a Családsegítő Központ munkáját 

 Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat 

biztosítja:  

 családsegítő szolgálat (a szolgáltatást Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 

közreműködésével biztosítja, Családsegítő Központon keresztül) 

 Az Önkormányzat támogatja az Ifjúsági Klubként működő Információs 

Pont működését, illetve a Sporttal a Bőcsi Gyermekek Egészségéért 

Alapítványt, illetve minden olyan programot, rendezvényt, mely az 

ifjúság kultúrált 

szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja és üzemelteti az 

Ifjúsági Információs Pontot.  

 

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, és a 

sport támogatása 

 

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban a 

jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosításával emeli a közművelődési tevékenység 

színvonalát. 

A könyvtárat a Megyei Könyvtárral közösen üzemeltetjük.  

Biztosítani kell az IKSZT pályázattal megvalósított közösségi tér működését.   

A művelődési, illetve a Faluház működetéséhez szükséges forrásokat a mindenkori költségvetés 

tartalmazza.  

Szorgalmazni kell a település múltját bemutató monográfia folytatásának összeállítását, illetve 

községünk híres szülöttjeinek bemutatását.               

Biztosítani kell a helyi televízió működését. 

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások 

további biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a település sportéletének helyet adó 

épületek és pályák 

folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról,  

A Szabadság utcai sportpálya felújítását el kell kezdeni.  

Támogatja a település sportegyesületeit (BKSC, az iskolai sportot és az utánpótlást)  

A BKSC sportegyesületnek integrálni kell az összes sportágat.  

Segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét,   

 

A nemzeti és etnikai kisebbségek segítése 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogainak érvényesülését. Pályázati tanácsadással látja el. Biztosítjuk a kisebbségi 

ház fenntartását. 

 

4.6. Befektetés támogatási politika célkitűzései  

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a 

következők szerint határozza meg: 

 A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező 

feltételeket biztosítson (szükség szerint településrendezési terv módosítása, ipari terület 

kijelölése, ipari park pályázaton részvétel)  

 

4.7. Településüzemeltetési politika célkitűzései 
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Bőcs településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők: 

 Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése  

vonatkozásában meghatározottakat a legmegfelelőbb szolgáltatóval végeztesse, 

figyelembe véve a gazdaságosság, a hatékonyság, és az eredményesség követelményeit,  

 A BŐ - VÍZ Kft. működésébe be kell venni a lakossági szolgáltatásokat is. Szolgáltató 

központként is működjön. 

 A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az  

önkormányzati hivatal, illetve a BŐ - VÍZ Kft. végezze, ezzel biztosítva azt, hogy a 

feladatok ellátása átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen.  

Az üzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtását, ellátását felügyelni kell: 

 A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel 

kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele 

szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év  viszonylatában. 

 A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó 

közfeladatok esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás 

biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetséges-e. 

 A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a  

likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges 

pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.  

 A településüzemeltetés során kiemelt feladat, hogy olyan térítési díj, illetve az  

ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön 

megállapításra, amely igazodik a felmerült költségekhez,  

 A településüzemeltetés során párbeszédet kell kezdeményezni a civil szervezetekkel, 

az intézményekkel, annak megbeszélésére, hogy mely tevékenységek azok, 

melyekbe be tudnak kapcsolódni. 

 Kezdeményezni kell olyan alapítvány létrehozását, mellyel a településnek lehetősége 

keletkezik a civil szervezetek számára kiírt pályázatokon való részvételre, 

illetve fogadhatják a magánszemélyek, vállalkozások anyagi és egyéb felajánlásait. 

(Bőcsi Nyugdíjas egyesület, Idősekért Bőcs Alapítvány, BKSC) Tovább kell folytatni 

olyan civil szervezetek létrehozását, mi biztosítja pályázaton való részvételüket 

 Vizsgálni kell az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és egyéb  

hasznosítható ingó eszközök kihasználtságát. Amennyiben a kihasználtság nem 

megfelelő az ingatlant hasznosítani kell!  Tervet kell készíteni a kihasználtság  

növelésére, hogy az adott közszolgáltatás fajlagos költségei csökkenjenek, illetve 

többletbevétel keletkezzen, felül kell vizsgálni a bérleti díjakat 

 Különösen a következő vagyontárgyak kihasználására kell koncentrálni:  

Hajdúszoboszlói üdülő, Balatonföldvári üdülő, szolgálati lakások. 

 

 

 

5. A gazdasági program megvalósításának pénzügyi lehetőségei 

 

A községünkben működő ipari vállalatok, vállalkozások pénzügyi eredményei 

nagymértékben lecsökkentek és jelenleg is csökkenést mutatnak. Így a bevételeink 

csökkenésével kell számolnunk. Amennyiben a fejlesztéseinket meg akarjuk valósítani, 

kiadásainkat csökkenteni kell. Át kell gondolnunk a nem kötelező feladatainkban való 

szerepvállalásainkat. Intézményeinknél nagyfokú takarékosságot, esetleg átszervezést kell 

bevezetni. A fejlesztéseinknél azokat kell előre rangsorolni, hamarabb megvalósítani, 

amelyeknek megvalósulásával kiadáscsökkenést, gazdasági eredményt érünk el, általa 

munkahelyek teremtődnek, a község lakóinak közérzetét javítva népességgyarapodást 

érhetünk el.  

Törekedni kell, hogy fejlesztéseinkben, beruházásainkban pályázati pénzek térüljenek vissza, 

hogy azokat felhasználva az újbóli pályázatok önerejét biztosítani tudjuk.  
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Bőcs, 2015. június 30. 

 

        Nagy László  

        Polgármester 

 

Bőcs Községi Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programját Bőcs Községi 

Önkormányzat képviselő-testülete 101/2015.(VI.30.) számú  határozatával fogadta el. 


