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JELENLEGI HELYZET BEMUTATÁSA 
 

1. BEVEZETÉS 
 

1.1. Jogszabályi háttér 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 
Mötv.) 116. §-a rendeli el a helyi önkormányzatok számára a képviselő-testület hosszú távú 
fejlesztési elképzeléseinek gazdasági programban, fejlesztési tervben történő rögzítését. 

A Mötv. 42.§ 4. pontja a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreként határozza meg a 
gazdasági program elfogadását.  

Az Mötv. 116.§-a ad útmutatást a program tartalmára vonatkozóan a következők szerint: A 
gazdasági program 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. A gazdasági program – a 
megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – kiemelten tartalmazza az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

A 2019-2024 közötti önkormányzati ciklusra szóló gazdasági program elkészítése során 
mindenképpen figyelembe kell venni az alaptörvényben és az önkormányzati törvényben 
foglaltakat. Ezen jogszabályok alapjaiban érintik az önkormányzati rendszer működését, 
finanszírozását, elsősorban a kötelező és önként vállalt feladatok eddigitől eltérő 
meghatározásával. Az átalakulás alapjaiban érinti az oktatás, az egészségügy, valamint a 
közszolgáltatások területét. A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül kell elfogadnia. 

 
1.2. Helyzetelemzés 

 
 

A település rövid története 
Abod már korán előfordult írott forrásainkban, noha Abád név alatt, ami valószínűsíti, hogy 
az Aba nemzetiségtől kapta az elnevezést, s az Abagd kicsinyítő képzős alakja. 
Temploma, mely a XIII. században – a hagyomány szerint – Szent Miklós tiszteletére épült, 
ma református templom. 
 
A Község fekvése, megközelíthetősége 
Abod község Borsod- Abaúj- Zemplén megye északi részén, Szendrő, Edelény illetve a Bódva 
közelségében található. Abod a Nyugati- Cserehát területén fekszik. A folyóba torkolló Abodi- 
patak szeli át. Jórészt elzárt település, csak gyenge minőségű alsórendű utakról közelíthető 
meg a 26-os és a 27-es utakon. Edelény- Ládbesenyő- Abod útvonalon. 
A kistérség, illetve járás székhelyétől – Edelénytől – 18 km távolságra van. A település 
rendelkezik egy szociális konyhával, amely igény esetén képes lenne nagyobb - 50 fős – 
létszámú turistacsoport étkeztetésére. 
 
Környezeti viszonyok 
A kistáj egy északról dél felé lejtő önálló dombság, mely sajátosságát pleisztocén kori 
kiemelkedéssel és horizontális felszabadultsággal nyerte el. Felszínét pannóniai homok, 
márga, kavics közel felét pleisztocén kori agyag fedi. Erdőben és agyagban gazdag vidék 
lévén, jellegzetes talaja az agyagbemosódásos barna erdőtalaj. Az éghajlata 
szubkontitentális, mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz. 
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2. PRIORITÁS  SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS A LAKÓKÖRNYEZET 
ÉLHETŐBBÉ TÉTELE 

 
2.1. Infrastrukturális ellátottság 

 
Abod infrastrukturális fejlettsége közepesnek mondható.  
A településen – kivéve a Királykúti részt – megoldott a vezetékes ivóvíz ellátás, jelenleg 61 
lakás van a rendszerre rákötve, a többi állampolgár közkifolyókon jut hozzá az egészséges 
ivóvízhez. A szennyvíz elvezetését és tisztítás – kivéve a Királykúti részt – megoldott. 
Vezetékes gázszolgáltatás a településen nincs. A villanyárammal ellátottság 100%-os. A 
község úthálózata kiépített 90 %-ban, de korszerűtlen, a Királykúti rész csak rossz úton 
közelíthető meg. A járdák nagy része rossz állapotú és balesetveszélyes. Az előző ciklusban 
megvalósult a Petőfi út felújítása, valamint a Magyar út és a Tóth út kereszteződésében a 
járda felújítása. A felszíni vízelvezetés hagyományos módon történik, ami nem felel meg a 
kor követelményeinek. Naponta mindössze 4 buszjárat biztosítja az összekötést a környékbeli 
településekkel. 
 

2.2. Fejlesztési javaslatok 
 

• Utak, járdák korszerűsítése 
• Kerékpárút építése (Galvács községgel összefogva) 
• Közvilágítás bővítése, korszerűsítése 
• Internet elérhetőségi rendszer működtetése, lehetőségekhez mérten fejlesztése, bővítése 
• Külterületi utak rendbetétele  
• Csapadékvíz elvezetés kiépítése 
• Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
 

2.3. A település alapadatai 
 

A község belterülete 3116 ha, Királykút már külterületnek számít, ahol 14 fő él. 
Lakosság: 178 fő 
Ebből: 

- 0-6 év közötti   13 fő 
- 6-18 év közötti  25 fő 
- 18-60 év közötti 96 fő 
- 60 év feletti:  44 fő 

A településen oktatási intézmény nincs. Az óvodáskorú gyermekeket a falugondnoki 
autóval szállítják a legközelebbi óvodába, Edelénybe. A gyermekek általános iskolai oktatása 
is Edelényben történik.  
 

Abod – hasonlóan a többi vidéki faluhoz – a mezőgazdasági termelésre volt 
berendezkedve.  A mezőgazdaság adta a lakosság megélhetését, ez határozta meg a 
település szerkezetét. A 70-es 80-as évektől egyre többen költöztek el Abodról és a 
mezőgazdaság is egyre kevesebb ember megélhetését biztosította. Ahhoz, hogy a község 
újra életképes legyen mindenképpen a mezőgazdaságra és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokra kell alapozni a jövő fejlesztéseit. A településen most is több mezőgazdasági 
vállalkozás működik, így ezen vállalkozások magasabb munkaerő igényének támogatása az 
egyik legfontosabb feladat. Emellett az Önkormányzat saját termelő képességének 
megteremtése és megerősítése szintén több ember megélhetését tudná biztosítani. 

 
A település elnéptelenedésének megállítását szolgálhatná, amennyiben a településre újonnan 
letelepedő 35 év alatti felsőfokú végzettséggel vagy legalább középfokú mezőgazdasági 
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végzettséggel rendelkező legalább 2 gyermeket vállaló házaspárok részére az önkormányzat 
ingyen lakást tudna biztosítani. 2013-ban a Borsod-Torna-Gömör Egyesület hirdetett meg 
olyan támogatást, amelynek keretében ilyen lakásokat lehetett építeni, felújítani és azt 
gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel élni kellene. Azonban több település is kínál hasonló 
kedvezményeket, ezért szükségesnek tartanám, hogy a lakás mellé egy 5-10 ha-os terület 5 
éves ingyenes használati lehetőségét is kínálja fel a falu az itt letelepedni szándékozóknak. 
Amennyiben egy 5-6 család letelepülne, az a falu szempontjából jelentős eredmény lenne, 
miközben ennél nagyobb terület nincs hasznosítva most azon területek közül, amely az 
önkormányzat tulajdonát képezik.  

2.4. Munkanélküliségi adatok alakulása 2009-2018. években 
 

Abodon a TeIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) 2009-
2018. közötti nyilvántartása alapján (1. ábra) a munkanélküliség mértéke csökkenő 
tendenciát mutat, viszont ezzel szemben (2. ábra) ugyanezen időszak között a lakosság 
száma is csökkent. 
 
A közfoglalkoztatottak száma éves átlagban 10-12 fő között változik. 
A falugondnoki szolgálat működtetésének elsődleges célja a szociális törvényben 
megfogalmazott önkormányzati feladatok ellátásának segítése, többek között az idősek 
orvoshoz, illetőleg egészségügyi intézménybe történő szállítása, gyógyszer kiváltása. 
 

1. ábra 
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Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú népesség százalékában 
/Nyilvántartott álláskeresők száma száz 15-64 éves állandó lakosra./ 

 

 
 
 
Lakónépesség (fő) 

2. ábra 
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A Község statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy a munkanélküliek száma 2011 és 
2012-ben volt a legmagasabb. Aztán történt 2013-ban egy nagy ugrás, ahol lecsökkent a 
munkanélküliek száma. Ezt követően mondhatni stagnál a létszám. 
Sajnos ez azonban nem mondható el a lakosságszámról, ugyanis a 2009 és 2015 közötti 
időszakban még ha csökkenés és tapasztalható, de viszonylag stabilabbnak mondhatjuk. 
2016-tól azonban mondhatni drasztikus csökkenés lépett fel.  
 

A közmunka programmal Abod községben hosszú távon lehet számolni, legtöbb embert az 
önkormányzat foglalkoztat, köztisztviselő, közalkalmazott és közhasznú, közcélú 
állományban. 

Az önkormányzat a jövőben kiemelt figyelmet kíván fordítani a munkaerőpiac jelzéseire, s 
az igényekhez, elvárásokhoz illeszkedő szakképzési, továbbképzési és átképzési rendszerek 
fejlesztésének támogatására. 
 

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI JELLEMZŐI 
 

Az Önkormányzat évek óta működési forráshiányos, mert a helyi bevételi lehetőség 
minimális.  
Az Önkormányzat az egészségügyi alapbeállítással kapcsolatos feladatait vállalkozó 
háziorvosokkal kötött szerződéssel látja el. 
A kommunális feladatok ellátását az arra szakosodott gazdasági társaságok végzik. Az 
államigazgatási feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Abod Község 
Önkormányzata az alapítók egyikeként 2004-ben 42 további önkormányzattal aláírta az 
Edelény székhelyű többcélú kistérségi társulási szerződést. E szerződés keretében a Társulás 
látja el az orvosi ügyeleti feladatokat. 
 

3.1. Pénzügyek, vagyon 
 

Az önkormányzat bevételei körében továbbra sem számolhatnak a szabad felhasználású 
állami támogatás számottevő növekedésével. Nem lehet cél az önkormányzati 
ingatlanvagyon értékesítése. A saját bevételek növekedése, pályázati források elérése 
teremthet forrást a fejlesztéshez, a közszolgáltatásokhoz. A saját bevételek körében 
meghatározóak a helyi adókból származók, különösen a gépjármű és kommunális 
adóbevétel. Az igazságos közteherviselés elve alapján az önkormányzati feladatok 
finanszírozhatósága érdekében az adóviselési képességgel rendelkezők továbbra is hozzá kell 
járuljanak a közösségi kiadásokhoz. A tervezett adóbevételek megszerzése érdekében a 
hivatalnak hatékonyabbá kell tennie a behajtást és a végrehajtást, kiterjesztve a saját 
bevételt jelentő szabálysértési bírságokra is. Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen 
törzsvagyon részének (pl. utak, közterületek, intézmények) funkciója a közszolgáltatások 
biztosítása, amelynek állagát javítani, értékét lehetőség szerint növelni kell (karbantartással, 
felújítással, beruházással).  

 
Az önkormányzat vagyona tartósan nem csökkenhet, vagyonhasznosítási alapelv a 

„vagyonért vagyont”, tehát a forgalomképes vagyon hasznosításából származó bevételeket 
vagyonszerzésre, beruházásra lehet felhasználni. Fel kell mérni a hosszú távon nem 
használható ingatlanokat, ezek bérbeadásából származó bevétel alapja lehet a pályázati 
önrészeknek. Az ésszerű, takarékos gazdálkodás, a fejlesztési tervek legalább pályázati saját 
részének biztosíthatósága érdekében a működést szolgáló költségvetési kiadások a 
legszükségesebb mértékűek, valós igényeket szolgálók legyenek. A költségvetési 
gazdálkodásban figyelembe kell venni, hogy a tervezett beruházásokhoz a pályázati önrész 
biztosított legyen. A költségvetési tervezésben továbbra is előre kiszámítható, célszerű, 
igazságos, feladatfinanszírozó módszereket kell alkalmazni. 
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4. CÉLOK 
 

A gazdasági program elkészítésének fő célja, hogy Abod Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a ciklusának időszaka alatt egy egységes, előre meghatározott 
célrendszer szerint működjön, községünk pedig az elmúlt években megvalósított fejlesztések 
által kijelölt úton haladjon tovább. Kiemelt szerepet szánunk a fejlesztések egymásra épülő, 
koherens megvalósítására, amelyhez elengedhetetlen a szükséges anyagi források, eszközök 
megteremtésére. 
Fontos feladatunk volt az előkészítés során feltárni a problémákat, felismerni a 
szükségleteket, meghatározni azokat a fejlesztési irányokat, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy előrébb mozdítsuk községünket. Jelen kidolgozott gazdasági program egy váznak 
tekinthető, amely józan megfontolással és a pályázati lehetőségek megfelelő felhasználásával 
a későbbekben bővíthető, alakítható, de mindig figyelemmel kell lenni a lakossági igények 
minél szélesebb körű kielégítésére, beruházásra továbbiakban is csak akkor nyílik lehetőség, 
ha arra központi vagy pályázati forrás nyílik akár központi támogatás, akár Európai Uniós 
forrás elnyerése mellett. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák, karbantartási 
feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önerők biztosítására elegendők. 
 

4.1. Stratégiai célok 
 
Cél a község gazdasági erejének növelése és a helyi gazdasági élet élénkítése. 
 
Gazdaságélénkítése, Munkahely-teremtés, 
Az Önkormányzatnak kiemelt célja - melyet a jövőképében is megfogalmaz - hogy vonzó 
befektetési környezetet hozzon létre, javítsa a települési környezetet, ösztönözze új 
munkahelyek létesítését.  
 
A helyi gazdasági élet szereplői versenyképességének és a vállalkozói szektor 
eredményeinek növelése érdekében az Önkormányzat a rendelkezésre álló 
erőforrásainak hatékonyabb kihasználása érdekében az alábbi célokat tűzi ki: 
 

• A régi iskola épületének átalakítását céloznánk meg ebben a ciklusban. 
Szeretnénk egy olyan helyiséget kialakítani, ahol zárt körül rendezvényeket is tudnánk 
tartani. Sokszor problémát okoz, hogy ha egy rendezvényt szervezünk milyen lesz az 
idő, elmossa-e az eső a programokat vagy sem. Ez a helyiség megfelelő lenne arra, 
hogy bármilyen is az időjárás megtudjuk valósítani a programokat.  

• Örömmel mondhatjuk, hogy az állattartás önkormányzati keretek között 
megvalósult. Jelenleg baromfi tartással foglalkozunk, de amennyiben a lehetőségek 
engedik szeretnénk sertést is tartani. Ezen tervünk megvalósítása a falu 
fennmaradása szempontjából is fontos lenne, hiszen a háztáji gazdálkodás újra 
elterjedne a faluban és a közmunkában részt vevő emberek itt megtanulhatnák az 
alapokat.  

• Szeretnénk továbbra is növénytermesztéssel foglalkozni, hiszen a tapasztalataink azt 
mutatják, hogy ezen beruházások nagyon hasznosak mind az önkormányzat 
működőképességének megőrzése, mind a település lakosságának megőrzése 
szempontjából.  

 
A levegő minőségének megfelelő fenntartása szemszögéből is fontos lenne a település 

határában parlagon heverő területek hasznosítása. Mivel a jogszabályok lehetővé teszik a 
települések számára az önálló adó-megállapítási jogot, így javaslom, hogy a parlagon 
heverő, azaz nem hasznosított területek után kerüljön adó megállapításra és ezen adó 
kiváltható legyen azzal, amennyiben a tulajdonos bérbe adja a területet az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági társaságának.  
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Azonban nagyon fontos, hogy az Önkormányzat gazdasági téren csak olyan fejlesztéseket 

valósítson meg, amelyek rentábilis működtetése piaci alapon is reális. A verseny előnyt az 
önkormányzat esetében az biztosítja, hogy gyakorlatilag 100%-os támogatással tud 
gazdasági fejlesztéseket is megvalósítani a 2019-2024 közötti támogatási időszakban. 
Emellett minden fejlesztésnél kulcsfontosságú, hogy az az energia szükséglet szempontjából 
önellátó legyen, vagyis az épületek és eszközök energia ellátását kizárólag megújuló 
energiára alapozzák, mivel egy termelő egységnél/tevékenységnél ez is piaci előnyt jelent az 
ingyen munkaerő mellett.  

 
5. TURIZMUS 

 
 A turizmus önmagában nem lehet kitörési pont Abod életében, azonban lényegesen 
több lehetőség van ezen a téren is, mint amit eddig kiaknáztak. A településen lévő 
vállalkozásokkal már kialakítottak pár magas színvonalú turistaházat. Ezen helyeknek 
lénylegesen próbálnak majd több szolgáltatást nyújtaniuk a szálláshely adása mellett (pl. 
szauna, úszómedence, jakuzzi, biciklikölcsönzés, lovaglás, lovagoltatás, vadásztatás stb.). A 
2014-2020 közötti fejlesztési időszakban is lehetőség volt arra, hogy a vidéki településeken 
különböző rendezvények kerüljenek megvalósításra 100%-os támogatással. Ezen 
lehetőségek minden bizonnyal a 2019-2024 közötti időszakban is rendelkezésre állnak majd, 
így évente több alkalommal meg lehetne tölteni a falut különböző rendezvények alkalmával. 
Úgyszintén a már most is meglévő rendezvények életébe is jobban bele kapcsolódhatna a 
falu (pl. rally, futóverseny, bicikli verseny, túrák). Emellett sokkal jobban kellene a 
közvélemény tudtára adni, hogy Abod igazoltan Magyarország egyik legjobb levegővel 
rendelkező települése, így a különböző légúti betegségekben szenvedő emberek részére 
lehetne ajánlani mind letelepülés, mind pihenés céljából.  
 A levegő minőségének megfelelő fenntartása szempontjából is fontos lenne a 
település határában parlagon heverő területek hasznosítása. Mivel a jogszabályok lehetővé 
teszik a települések számára az önálló adó-megállapítási jogot, így javaslom, hogy a 
parlagon heverő, azaz nem hasznosított területek után kerüljön adó megállapításra és ezen 
adó kiváltható legyen azzal, amennyiben a tulajdonos bérbe adja a területet az 
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságának.  
 

A faluban idegenforgalmi nevezetesség egy XVIII. századi görög katolikus templom, 
és egy XIII. századi református templom. A csereháti dombság ezen részén nagyon sok 
gyógynövény található. A térség egyik lehetősége a szabad- turizmus. A dombos táj 
lehetőséget biztosít a lovaglás, a kerékpározás számára. Kanyargós, murvás útjai a rally és 
az offroad szerelmeseinek kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. 
 

5.1. Idegenforgalom  
 

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. 
Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont. 
A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve, a településünk szeretne részt venni a 
„Falusi Túrizmust” fejlesztő programban. 
Abodon nem régiben épült meg az Alkotó Kezek Alkotóház. A komplexum három falusi porta 
egyesítésével, az eredeti lakó- és gazdasági épületek megtartásával és bővítésével jött létre. 
Vendégek rendelkezésére áll egy zárt, téliesített közösségi helyiség is, ami 30 fő számára 
biztosít előadásokhoz, étkezésekhez megfelelő teret. Az épület tetőtere kiállítások és 
foglalkozások helyszínéül is remekül szolgál. 
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. 
 

6. SWOT elemzés 
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Erősségek 
 
Természeti szépség 
Védett, különleges növény és állatvilág 
Szennyezetlen környezet 
Távolság a zajos, szennyezett területektől 
Rekreációs pihenési lehetőségek 
Vendégfogadó készség 
A helyben lakók erős kötődése a faluhoz 
Az Aggteleki Nemzeti Park hatása 
 
Lehetőségek 
 
Idegenforgalmi fogadóképesség bővítése 
Községi szolgáltatás színvonalának 
emelése 
Infrastruktúra fejlesztése gáz, 
Utak rendbetétele  
Erdő- és mezőgazdálkodási 
munkahelyteremtés 
A lakosság csökkenésének megállítása 
A szabadtéri programok bővítése 

 
Gyengeségek 
 
A lakosság elöregedése 
Kevés munkalehetősé 
Forráshiány/pénzügyi/ 
Alacsony szolgáltatási színvonal 
Rossz közlekedési feltételek 
Gázszolgáltatás hiánya 
Információ részleges hiánya 
Alacsony adó erő képesség 
 
Veszélyek 
 
Pályázati önerő hiánya 
A lakosság elszegényesedése 
Fiatalok elvándorlása 
Csökkenő népesség 
 
 
 
 

 
7. A GAZDASÁGI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

 
• Az önkormányzat a gazdasági program megvalósítása érdekében kiemelt feladatának 

tekinti: 
• település és környezete természeti adottságainak fokozott védelmét, 
• az infrastruktúra további fejlesztését 
• a környezetkultúra javítását, a településesztétika fejlesztését 
• A program megvalósítása érdekében folyamatosan kell készíteni pályázatokat, amiért a 

polgármester felelős. 
 

7.1. A gazdasági program végrehajtásának irányítása és ellenőrzése 
 

• A jelen határozat által meghatározott feladatok végrehajtásáért elsősorban a polgármester 
felelős, de képviselőknek is kötelessége segíteni ebben a munkájában. 

 
• A program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves költségvetés készítésekor kell 

megtervezni és lehetőség szerint biztosítani. 
 
• A programban meghatározottaktól eltérni, illetve módosítani csak a képviselő- testület 

előzetes jóváhagyása után lehet. 
 
• A polgármester a jóváhagyott gazdasági program időarányos teljesítésének alakulásáról, 

az esetleges nehézségekről folyamatosan köteles a képviselő- testületet tájékoztatni. 
 
A./ Környezetvédelem 

• parlagfű irtás, általános gyommentesítés az önkormányzat területén 
• Abod tisztaságáért program megkezdése (szemétszedés) 
• Közterületeink virágosítása, parkosítás, (díszfák ültetése, pihenő padok kihelyezése) 

Önkormányzat üres telkeinek rendbetétele 
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B./ Oktatás, művelődés 

• A gyerekek támogatása (közlekedési támogatás) 
• Tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (Bursa)  
• Abod községben falunap rendezése, hagyományának ápolása 
• Ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon való résztvevők számának növelése 
• Mozgó Könyvtári ellátásban való részvétel megtartása  

 
C./ Szociális és egészségügyi ellátás 

• Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás, ill. vállalkozási 
szerződés alapján, orvosi ügyelet támogatása, körzeti orvos kiszállási díjának 
támogatása)  

• Szociálisan rászorult személyek támogatása (idős, magányos, beteg emberek 
támogatása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése társulásban) 

• Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése 
 
D./ Közbiztonság 

• Jó együttműködés fenntartása rendőrséggel (térfigyelő kamera rendszer kiépítése) 
• Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése 
 

 
E./ Civil szervezetek 

• Alkotó Kezek Alkotóház Egyesülettel a jó kapcsolat megőrzése, újjászervezés 
kezdeményezése 

• Közös rendezvények szervezése, könyvtári szolgáltatások edelényi könyvtár 
segítségével népszerűsítése  

• Lakosok aktív közreműködésének kérése rendezvények lebonyolításánál 
 
F./ Munkahelyteremtés 

• Új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése  
 
G./ Településfejlesztési politika 

• Információs és köszöntő táblák kihelyezése 
• Kútjaink rendbetétele 
• Műemlékeink állapotának megőrzése, javítása 

• településszerkezeti és szabályozási terv felülvizsgálat (2018-2020 évek között ) 
 
H./ Pénzügyi és adópolitika 

• Adónemek felülvizsgálata 
• Pályázatokhoz szükséges önerőalap biztosítása 
• Folyamatos pályázati lehetőségek kihasználása  

 
I./ Közszolgáltatás 

• Ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása községünkben 
• Átlátható és ellenőrizhető közös hivatal 
• Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása, illetve képviselő-testületi ülésre 

előterjesztések elektronikus kiküldése  
  

8. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI POLITIKA CÉLKITŰZÉSEI 
 

Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan 
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés 
során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 
 


