
KINCSESBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 

 
 

KINCSESBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
GAZDASÁGI PROGRAMJA 

2019 – 2024  

 

ELŐSZÓ 

Kincsesbánya Község Önkormányzat munkatervében meghatározottak szerint 
elkészült Kincsesbánya Község 2019-2024. évek közötti időszakra szóló gazdasági 
ciklusprogramja. 

Törvény szerint az önkormányzat határozza meg gazdasági programját, amelynek 
kötelező tartalmát jogszabály nem írja elő.  

A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az 
önkormányzati döntések irányát, megfogalmazzák azokat az elképzeléseket, 
amelyek szervesen illeszkednek céljaihoz, és amely célok eléréséhez, 
megvalósításához a Képviselő-testület meg kívánja teremteni, és remélhetőleg 
hozzá is tudja rendelni a szükséges anyagi forrásokat. 

 
Immár második alkalommal készült 5 évre szóló ciklusprogram, amely 
folyamatában határozza meg a település jövőjét, további fejlődésének a pénzügyi 
források és lehetőségek tükrében elképzelhető és tervezhető lehetőségeit, valamint 
hosszabb távra szóló fejlesztését is előrevetíti.  

A program kialakításakor legfontosabb szempontként kezeltük a község 
biztonságos működtetését. A község regionális, térségi, mikrotérségi szerepkörét 
minden területen meg kell tartani, ha mód van rá tovább kell erősíteni. 
Meghatározó szempont és részben gátat is jelent a tervezésben a mindenkori 
költségvetés helyzete.  
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Községünk – sajátosságából adódóan – sokrétű, kötelező feladatellátásnak kell 
megfelelnie. Előreláthatóan e feladatokra a jövőben sem várható teljes 
lefedettséget biztosító állami finanszírozás, ezért a biztonságos feladatellátáshoz 
saját források bevitele is szükséges. Ezért minden arra ösztönöz és kötelez 
bennünket, hogy helyi bevételeinket tovább növeljük. A helyi bevételek 
növelésének azonban van tűréshatára, azonban ha a bevételek felhasználását a 
közösség érdekében tesszük, a célokat közösen határozzuk meg, érthetővé és 
elfogadhatóvá válnak a törekvéseink. 

 

A problémákat hatékonya operatív intézkedések mellett kell kezelni, amely mögött 
alapos, megfontolt, takarékos gazdálkodás és megfontolt döntések kell, hogy 
álljanak. Mindezek alapján fontosnak tartjuk egy olyan program készítését, amely 
megfogalmazza azon elképzeléseinket, amelyekkel Kincsesbánya Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete azonosulni tud, és amelyhez a 
megvalósítás eszközeit, forrásait biztosítani kívánja. A közös munkához és közös 
céljaink eléréséhez szükséges a képviselő-testület támogatása és a község minden 
polgárának legjobb szándékú segítsége is. 

 

A település korábbi polgármestereinek és képviselő-testületeinek eredményeit 
megtartva, folyamatban levő –korábban megfogalmazott- céljait fenntartva, azokat 
átgondolva és saját céljainkkal egységbe állítva fogalmaztuk meg a jelen ciklus 
gazdasági programját. 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 
 
 

1. Az önkormányzat maradéktalanul köteles gondoskodni kötelező feladatainak 
ellátásáról. A Képviselő-testület döntéshozatalánál köteles figyelembe venni, 
hogy annak következményei nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok 
ellátásának biztonságát. 

2.  Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet kell fordítani a 
lakosság szükségleteinek lehető legcélszerűbb és legmagasabb színvonalon 
történő kielégítésére. A szolgáltatások színvonalát folyamatosan javítani kell, 
törekedni kell a szolgáltató önkormányzat elvi és gyakorlati létrehozatalára. 

3. Alapkövetelményünk, hogy a Képviselő-testület jól működővé és 
rendszeressé tegye kapcsolatát a községben tevékenykedő gazdasági 
egységekkel, valamint a község közéletét meghatározó civil szervezetekkel. 
Ennek érdekében folyamatosan keressük és fenntartjuk a hatékony, 
informatív párbeszédet. 

4.  Az önkormányzatnak nem elégséges megtartani, de szükséges megerősíteni a 
kistérségben betöltött szerepét. Különösen meghatározó jelentőségű az 
oktatás, nevelés területe, a területfejlesztéssel kapcsolatos együttműködés a 
térség többi önkormányzataival. 

5. Szükségesnek tartja a Képviselő-testület az országos, megyei és helyi 
közigazgatási rendszerekkel és szakhatósági szervekkel való kölcsönösen 
előnyös együttműködés kialakítását, fejlesztését. 
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6. A fennálló és jól működő partnertelepülési kapcsolat mellett –amennyiben a 
lehetőségek és a szükséges kapcsolati tőke is rendelkezésre áll- úgy tervezzük 
partneri kapcsolataink bővítését úgy határon belül, mint határainkon túl. 

 

  
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 

 
 

1. A gazdálkodásunk alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés. 
Tervezése, elfogadása, végrehajtása során törekedni kell a hitelfelvétel 
elkerülésére. 

2. A beruházások, fejlesztések során kötelezően törekedni kell a pályázati 
források bevonására, a saját erő kiegészítésére. 

3. Az önkormányzat intézményrendszerét folyamatosan fejleszteni kell, a 
szükséges és elengedhetetlen változásokat végre kell hajtani a 
feladatellátásnak megfelelően. A költségvetés lehetőségeihez mérten át kell 
gondolni a kötelező és önként vállalt intézményi feladatokat. A működést és a 
kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását semmilyen más tevékenység 
nem veszélyeztetheti. 

 
 

KÖZSÉGFEJLESZTÉS, KÖZSÉGRENDEZÉS 
 
 

1. Folyamatosan karban kell tartani az elfogadott és hatályos településfejlesztési 
koncepciót, a településszerkezeti és szabályozási rendezési terveket, helyi 
építési szabályzatot. Törekedni kell arra, hogy helyi koncepciónk, terveink 
összhangban legyenek az országos területrendezési, fejlesztési tervekkel, 
harmonizáljanak a megyei, régiós, kistérségi tervekkel. 

2. Kiemelten kell kezelni azon fejlesztési feladatokat, amelyek lehetőséget 
teremtenek a népesség megtartására, növelésére, valamint a munkahelyek 
megtartására és azok növelésére. 

3. A községfejlesztés lendületét minden lehetséges eszközzel fenn kell tartani, az 
önkormányzati források mellett, ha szükséges vállalkozói tőke bevonása is 
indokolt. 

 
 

KÖZSÉGÜZEMELTETÉS 
 
 
 1. A községüzemeltetési és kommunális feladatok közül a kötelezően ellátandó 

feladatok elsőbbséget élveznek.  
 2. A Rendőrséggel és a helyi Polgárőrséggel együttműködve 

alapkövetelményként fenn kell tartani a közbiztonság jelenlegi szintjét, illetve 
az erő és eszköz állomány fejlesztésével, bővítésével tovább kell javítani a 
lakosság szubjektív biztonságérzetét, megelőzve a bűnügyi ráta romlását. 

3. A községi szabadidő, sport- és kulturális igényeket kielégítő intézmények, 
létesítmények üzemeltetésének biztosítása kiemelt feladat. Intézményeink és 
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a működésüket biztosító személyek fontos közösségépítő tevékenységet 
látnak el, melyek fejlesztését mindenkor szem előtt kell tartani. 

4. A kialakított energiatakarékos rendszerek fenntartása és fejlesztése az 
önkormányzati intézményekben a klímatudatos lét alapja. 

 
 

KÖZOKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS 
 
 

1. A hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell a közoktatás 
feltételrendszerét. 

2. A közoktatási törvénynek megfelelően mindenkor elsődleges szempont 
legyen az oktatás-nevelés színvonalának növelése, a minőségi elvek 
fejlesztése. 

3. A köznevelésben súlyozottan szerepelnie kell a környezeti nevelésnek, az 
épített és a természeti környezetünk védelmének, a helyi adottságok, 
lehetőségek megismertetésének, a nemzetiségi német nyelvoktatásnak. 

4. A lehetőségek figyelembe vételével a megtehető mértékben támogatni kell és 
be kell kapcsolni a települési közösségi életbe a civil szerveződéseket. A 
kialakult, hagyományos rendezvények folytatása, megtartása szükséges, 
anyagi lehetőségeinktől függően indokolt bővítésük is.   

5. Az intézményrendszeren belül kiemelten kell foglalkozni az oktatási- nevelési 
intézetek folyamatos eszközbővítésével, korszerűsítésével. 

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZER 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS 

 
 

1. A szociális törvény szerinti valamennyi önkormányzati feladat ellátási formát 
határidőre biztosítani kell. 

2. Ki kell alakítani a differenciált, igazságos ellátási rendszert. A szociális 
normatívákat minél nagyobb hányadban szociális célokra kell fordítani. 

3. Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az 
időskorú lakosság szociális problémáit. 

 
Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a program elkészülésekor elérhető/tervezett 
fejlesztési forrásokat, jelölve mely ütemezés mellett tervezünk kapcsolódni az 
egyes kormányzati intézkedésekhez: 
 

Projekt megnevezése 

Kapcsolódó 

pályázati 

kormányzati 

intézkedés 

Bekapcsolódási 

szándékunk 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése  TOP-1.4.1 

jelenleg nincs vonatkozó 

gyermekszám 

 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése  TOP-1.1.1 nem önkormányzati terület 

 Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése  TOP-3.2.1   

https://www.palyazat.gov.hu/top-141-19-blcsdei-frhelyek-kialaktsa-bvtse--1
https://www.palyazat.gov.hu/top-111-15-ipari-parkok-iparterletek-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-321-16-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse-1
https://www.palyazat.gov.hu/top-321-16-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse-1
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 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi 

adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló 

energiaellátás megvalósítása  TOP-6.5.2   

 Helyi gazdaságfejlesztés  TOP-1.1.3   

 A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével  TOP-1.4.1   

 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése  TOP-4.1.1   

 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése  TOP-4.2.1   

 Családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztése  TOP-6.2.1   

 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése  TOP-4.1.1   

 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  TOP-3.1.1   

Szolgálati lakás MFP-SZL  - 

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása MFP-ÖTU 2021  

Kistelepülések járda építésének, felújításának 

anyagtámogatása MFP-BJA 2021  

Polgármesteri hivatal felújítása MFP-HPH   

Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása MFP-TFB   

Eszközfejlesztés belterületi közterület 

karbantartására MFP-KKE 2020 

Óvoda udvar MFP-OUF   

Temető fejlesztése MFP-FFT 

re-aktiválási tárgyalások 

függvényében  

Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők 

fejlesztése MFP-FVT 

re-aktiválási tárgyalások 

függvényében  

Óvodafejlesztés MFP-FOB 2021 

Nemzeti és helyi identitástudat erősítése MFP-NHI   

Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése MFP-EKT   

Orvosi eszköz MFP-AEE   

Orvosi rendelő MFP-HOR   

Orvosi szolgálati lakás MFP-FOL   

 
A fenti táblázatban összefoglalt fejlesztési elképzelések természetesen csak a 
pályáztatási rendszeren keresztül tudnak megvalósulni. Ezek ütemezését 
figyelembe kell venni, illetve a módosításokkal azt folyamatosan karba kell tartani. 
E mellett folyamatosan figyelni kell az egyéb pályázati lehetőségeket is, és 
amennyiben lehetséges, minden a település fejlődését szolgáló pályázatot ki kell 
használni. A saját bevételeinket ezen érdekeknek kell alávetni. 
 
Az önkormányzat Képviselő-testülete e ciklusprogram elfogadásával 
kötelezettséget vállal Kincsesbánya Község Polgárai előtt, hogy rendeleti szintű, 
vagy határozatokba foglalt döntéseinél a ciklusprogram fejezeteiben 
megfogalmazott célkitűzéseket elsődlegesen figyelembe veszi. A település anyagi 
forrásainak ismeretében törekszik a célkitűzéseket megvalósítani. 

https://www.palyazat.gov.hu/top-652-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben
https://www.palyazat.gov.hu/top-652-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben
https://www.palyazat.gov.hu/top-652-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben
https://www.palyazat.gov.hu/top-652-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben
https://www.palyazat.gov.hu/top-113-15-helyi-gazdasgfejleszts
https://www.palyazat.gov.hu/top-141-16-a-foglalkoztats-s-az-letminsg-javtsa-csaldbart-munkba-llst-segt-intzmnyek-kzszolgltatsok-fejlesztsvel-1
https://www.palyazat.gov.hu/top-141-16-a-foglalkoztats-s-az-letminsg-javtsa-csaldbart-munkba-llst-segt-intzmnyek-kzszolgltatsok-fejlesztsvel-1
https://www.palyazat.gov.hu/top-141-16-a-foglalkoztats-s-az-letminsg-javtsa-csaldbart-munkba-llst-segt-intzmnyek-kzszolgltatsok-fejlesztsvel-1
https://www.palyazat.gov.hu/top-411-15-egszsggyi-alapellts-infrastrukturlis-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-411-15-egszsggyi-alapellts-infrastrukturlis-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-421-16-szocilis-alapszolgltatsok-infrastruktrjnak-bvtse-fejlesztse-1
https://www.palyazat.gov.hu/top-421-16-szocilis-alapszolgltatsok-infrastruktrjnak-bvtse-fejlesztse-1
https://www.palyazat.gov.hu/top-621-16-csaldbart-munkba-llst-segt-intzmnyek-kzszolgltatsok-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-621-16-csaldbart-munkba-llst-segt-intzmnyek-kzszolgltatsok-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-411-16-egszsggyi-alapellts-infrastrukturlis-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-411-16-egszsggyi-alapellts-infrastrukturlis-fejlesztse
https://www.palyazat.gov.hu/top-311-16-fenntarthat-teleplsi-kzlekedsfejleszts-1
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Kincsesbánya, 2020. február 20. 

 
    

  
  Murányi Marianna 
         polgármester  


