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Tisztelt Választópolgárok! 
 
 

 
 
Az önkormányzati választásokra  készülve, fontosnak tartom, hogy az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően (2002 - Önkormányzati Választási Program, 2006 –   A cselekvő, dinamikus, határozott 
önkormányzatiság programja)  ismételten közzé adjam az önkormányzatiságról kialakított 
nézetrendszeremet,   polgármesteri munkám során elért eredményeket és mindazon körülmények 
rövid felvázolását, melyek alapvetően meghatározták munkámat. 
 
Programom jelmondatának, a magyar származású Francia Köztársasági Elnök, címlapon közzétett 
gondolatát választottam az alábbiak miatt. 
 
Települési önkormányzat vezetését vállaló, erre készülő helyi politikusoknak (hiszen a polgármester 
és a képviselő – testületi tagok a szó klasszikus értelmében tekintve politikusok) rendelkezniük kell 
olyan elképzelésekkel, amely a vezetni kívánt közösség részére jövőképet ad. 
 
Ne legyen polgármester  és ne legyen a képviselő-testület tagja az, akinek nincs elképzelése   
települése jövőjéről. Fejlettebb országokban erről szóló programokkal állnak elő a polgármesterjelöltek 
és versenyeznek egymással. Ha valakit megválasztanak, annak rendelkeznie kell olyan jövőképpel, 
amelyet a választások után testületével kidolgoz. Ez lesz az alapja az ezt követő ciklusban a település 
üzemeltetésének, fejlesztésének, figyelembe véve a már korábban jóváhagyott koncepciókat.    
 
Mostani választási programomban a fentieknek megfelelő olyan elképzeléseket kívánok 
Önökkel megismertetni, melyek garanciát adnak arra, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan stabil 
önkormányzati vezetést és folyamatos fejlődést biztosítsanak Ostffyasszonyfa számára.  
 
 
 E program saját tapasztalataimra, elvégzett munkámra épül fel. Magában foglalja  
 

o húsz év önkormányzati munkáját 
 

o nyolc év polgármesteri tapasztalatait 
 

o a 2002 – 2010 közötti időszak eredményeit.   
 
 
Mindezek alapján arra kérem Önöket, hogy ismerjék meg programomat, bizalmukkal és 
szavazataikkal továbbra is tiszteljenek meg, tegyék lehetővé polgármesteri munkám folytatását.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostffyasszonyfa, 2010. szeptember 30.                                                      Gecse József  
                                                                                                                    polgármester 
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 I. 
 

 AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG RENDSZERSZEMLÉLETE 
 
 

 
Kiindulási alapként arra a kérdésre kell választ adni, hogy mi is az önkormányzatiság?  
 

o Helyi közügyek önálló, demokratikus intézése a helyi közhatalom gyakorlása választott 
képviselők útján.                                                                                       

 
o A közigazgatás és az államháztartás része, ebből kifolyólag tevékenységét a mindenkori 

parlamenti többség által meghatározott keretek közt végzi. 
 
Az önkormányzatiság csak részben önálló közigazgatási egység, mert az államháztartás részeként, 
működési feltételeit (gazdasági és politikai értelemben egyaránt) az országgyűlés keretein belül 
határozzák meg. Ennek ellenére rendelkezni kell olyan alapelképzelésekkel, amely segítségével 
karakteres jelleget tudunk adni saját önkormányzatiságunknak.   
 
Ezen elvek meghatározása előtt röviden válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy az 
önkormányzatiságnak mi a szerepe a közigazgatás rendszerén belül.   
 
A rendszerszintű megközelítésekor kiindulási alapnak kell tekinteni azt, hogy a települési 
önkormányzatok száma nem csökkenthető. E kitétel igazsága könnyen bizonyítható, hiszen a   helyi 
önállóság    rendszerének erősítése Európai Uniós előírás, illetve a polgári demokrácia alapjait is 
jelenti. 
 
Minden településen biztosítani kell a polgármester és a képviselő – testületek működését, hiszen az 
adott települést érintő döntéshozás legmegfelelőbb színtere a helyi képviselő – testület, mert számon 
kérhető, négyévente választható, ezáltal folyamatosan kontroll alatt tartható.  
 
Természeten a különböző településtípusoknak (megyei jogú város, város, nagyközség, falu) 
különböző feladatokat kell kapnia. A lényeg a hatáskör – finanszírozás – feladat hármasságának 
megteremtése. Mindezekkel párhuzamosan elengedhetetlenül fontos a középszintű 
önkormányzatiság színterének meghatározása. Erre legalkalmasabb a megye, mint közigazgatási 
egység újbóli kiépítése, megfelelő feladatok feltöltésével illetve az ehhez szükséges források 
biztosításával.  Ebben az esetben a kistérségi rendszer feleslegessé válik, ami nem baj, hiszen az 
elvileg neki szánt szerepnek nem tudott megfelelni. Bizonyos komplex feladatok – területfejlesztés, 
gazdaságfejlesztés, közigazgatás egy része – regionális szintre telepíthetőek.  
 
A helyi közigazgatás (jegyzőségek, körjegyzőségek) megszervezése szorosan kapcsolódik az 
államháztartás egész rendszeréhez, de önkormányzatiság szempontjából fontosabb kitétel az, hogy a 
helyi szintű politikai döntések ott szülessenek, ahol azok hatása érvényesül. 
 
 
 

 1. 
 

Az önkormányzatiság alapelvei. 
   

Saját értékrendem és tapasztalataim alapján, a szolgáltató önkormányzat modellje felel meg 
leginkább az önkormányzatiság alapeszméjének.  Az ilyen típusú önkormányzatiság jellemzői a 
következők:   
 

o Alapfeladatait minőségi színvonalon látja el, a településen élők megelégedésére. 
 

o Rendelkezik középtávú koncepcióval, melyben meghatározza a település fennmaradásának 
és fejlődésének pályáját. 
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o Hosszútávon, társadalmi és gazdasági szempontokból is fenntartható tevékenységet folytat. 
 

o Rendszeresen kommunikál az ott élő polgárokkal, civil szerveződésekkel, gazdasági 
egységekkel. Települési célok meghatározásába és megvalósításába partnerként bevonja 
őket. 

 
 
Az önkormányzatiság rendszerében kulcsszó, a szolgáltatás, mint gyakorlati tevékenység 
megjelenése. Minden települési önkormányzat értékét az határozza meg, hogy területén milyen 
szolgáltatásokat (oktatás, egészségügy, kultúra, infrastruktúra, közigazgatás) és milyen minőségben 
képes biztosítani az ott élők részére.  
 
Működési elve a minőség – koncepció – fenntarthatóság - partnerség egységére épül. Ez azért 
fontos, mert az önkormányzatiság sosem öncél, hanem a helyi társadalom, önmegvalósításának 
eszközrendszere. Tevékenységéhez csak úgy lehet széleskörű támogatást felépíteni, ha a helyi 
közösség többsége által elfogadott célrendszert tud megjeleníteni.   Ebben az esetben a település 
polgáraitól elvárható a közéletben való aktív részvétel. 
 
 

2. 
 

A szolgáltatói önkormányzati modell megvalósításának kérdései. 
 

Az alapelvek rögzítése után fel kell sorolni azon részterületeket, melyekre az önkormányzat 
tevékenységét fel lehet építeni, annak érdekében, hogy a fent megfogalmazott rendszert tartalommal 
tudjuk megtölteni.  A felsorolásra került alapelveket mindig figyelembe kell venni abból a szempontból, 
hogy a képviselő testület munkájában, döntéseiben érvényre jusson ezek megvalósulásának 
lehetősége. 
 
 
2. 1.  A falu népességmegtartó képességének megőrzése, növelése. 

 
A népességfogyás problémája össztársadalmi gond. A folyamatok megállításának módja  (optimális 
esetben megfordítása)  elsődlegesen nem az önkormányzatok eszközrendszere közt keresendő.  
Ennek megvalósulása az ország és a családok gazdasági, kulturális, szociális, egészségügyi 
helyzetétől függ. Döntően befolyásolja a kérdést a mindenkori kormányzat társadalompolitikája, de 
ezen belül leginkább családpolitikai elképzelései. 
 
Önkormányzati szinten e folyamatokat a település által biztosított komfortfokozat növelésével lehet 
befolyásolni. Elsősorban azzal, hogy az alapszolgáltatások (oktatás, egészségügy, közigazgatás) 
kommunális szolgáltatások (víz, csatorna, gáz, szilárd hulladékgyűjtés) vonalas és kommunikációs 
infrastruktúra (utak, járda, internet) milyen szinten és milyen színvonalon állnak az adott közösség 
rendelkezésre.   
 
A népességmegtartó képesség megőrzésének megkerülhetetlen tényezője az a kérdés, hogy 
mennyire ragaszkodnak az itt élők falujukhoz, mennyire erős Ostffyasszonyfához való kötődésük. 
 
 
2. 2. Település gazdasági erejének megtartása, növelése. 
 
Kulcskérdés a falu gazdasági erejének és lehetőségeinek megléte, megteremtése. Az előző ponthoz 
szorosan kapcsolódik a jelenlegi témakör, mert ugyan a teljes foglalkoztatás helyi szinten nem 
megoldható, de öt-hat jelentősebb munkahely helyben való biztosítása a falu  életét befolyásolja.  
Gazdaságfejlesztési programokat az önkormányzat csak korlátozottan tud indítani, ehhez szoros 
együttműködés kell a vállalkozásokkal. A képviselő-testület csak helyi vagyon ésszerű 
hasznosításával, illetve a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiajánlásával (természetesen 
tulajdonosaikkal egyeztetve) tudja a folyamatokat befolyásolni. Minden olyan programba részt kell 
venni (önkormányzati és vállalkozói szinten egyaránt) amely a vállalkozásoknak forrásbővítést jelent.  
Ezzel párhuzamosan a gazdasági élet szereplőit minden olyan törekvésükben segíteni kell, amely az 
alábbi kritériumoknak megfelel: 
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o Székhelyet (telephelyet) létesít településünkön. 

 
o Növeli a helyben történő foglalkoztatást.   

 
o Erősíti vállalkozása stabilitását, emeli adófizetési képességét. 

 
o Tevékenységét környezetbarát módon fejleszti.  

 
 

 
2. 3. Microtérségi szerepkör megvalósításának lehetősége. 

 
A különböző településtípusoknak más- más feladatai illetve lehetőségei vannak. Ostffyasszonyfa, mint 
település egésze alkalmas arra, hogy microtérségi szerepkört töltsön be, tehát ne csak egy legyen a 
többi falu közt, hanem meghatározó szereppel bírjon környezetében. E célt szintén nem lehet csak 
önkormányzati önerőből elérni, ehhez szükség van gazdasági, kulturális, társadalmi erő aktív 
jelenlétére mindennapjainkban. 
 
E folyamatok elősegítésében az önkormányzat vezető szerepet tölt be, de megvalósításában 
település szintű együttműködésre van szükség. 
 
 
2. 4. Környezettudatos tevékenység folytatása.  

 
Környezettudatos tevékenység gyakorlása elemi érdekünk, hiszen nem másnak építjük 
környezetünket, hanem az itt élőknek és a jövőnek.   E kérdést komplexen kell kezelni, tehát nem 
csak gazdasági tevékenységünk gyakorlásakor kell figyelni erre, hanem közterületeink (kül és 
belterület , köz és magántulajdon vonatkozásában egyaránt)  kezelésekor is. 
 
 

3. 
 

A szolgáltatói önkormányzati modell működtetésének gyakorlati kérdései. 
 

Az elvi megfogalmazásokon túl azokat a gyakorlati területeket is fel kell sorolni, melyeken keresztül a 
mindennapokban láthatóvá tesszük az önkormányzati modell életszerűségét. 
 
 
3. 1. Településüzemeltetés.    

 
o Napi üzemeltetési feladatok. 

 
o Intézményrendszer fenntartása, működtetése.  

 
Az önkormányzat legfontosabb feladatainak egyike a településüzemeltetés, melyet szinkronba kell 
hozni a fejlesztési kérdésekkel. Alapvetően a napi üzemeltetési feladatok jelentik a falu egészének 
működtetését.  Az intézményrendszer kialakítása és fenntartása stratégiai kérdés, ezt a napi 
gazdasági szemléletből ki kell emelni, és hosszú távú koncepciót kell e tárgykörben alkotni. 
Valamilyen szinten, a település egészének a jelenét és jövőjét befolyásolja az, hogy milyen 
önkormányzati hatáskörben lévő szolgáltatásokat tudunk helyben biztosítani. 
 
 
3. 2. Településfejlesztés.   

 
o Humán infrastruktúra fejlesztése, megtartása (oktatás, egészségügy, szociálpolitika, 

civilszerveződések, falu-mint közösség) 
 

o Infrastruktúra fejlesztése (út, járda, közpark, kommunális rendszerek) 
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o Gazdaságfejlesztési kérdések. 
 
Látszólag három külön témakör került felsorolásra, bár mindegyik hatással van a másikra. Ugyanakkor 
speciális jellege miatt e bontást célszerű megtenni. 
 
Humán infrastruktúra megteremtése elsősorban az intézményrendszer meglététől függ. Alapvetően a 
települési közszolgáltatások, alapellátások biztosításáról szól. Természetesen ehhez biztosítani kell a 
megfelelő személyi feltételeket is.   Kiemelendő a civilszerveződések jelenlétének fontossága, azzal a 
megjegyzéssel, hogy e szerveződések tevékenységének összhangban kell lennie az önkormányzat 
céljaival. 
 
Vonalas infrastruktúra teljes körű megléte a mai körülmények közt alapvető elvárás.  Elsősorban a falu 
komfortérzetének megléte miatt, de a népességmegtartó képesség alapvető eszközeként is.  
Gazdaságfejlesztési kérdésekről az előbbiekben már szólt az anyag.   Meghatározó adott közösség 
jövője és élhetősége szempontjából, az életképes vállalkozások jelenléte a település mindennapi 
életében. 
 
 
3. 2. Településmarketing. 
 
Tudatosan és tervszerűen élni kell a marketing eszközeivel. Vonatkozik az írott és elektronikus 
sajtóra, valamint a világháló által teremtett lehetőségekre is.  Tudatos médiajelenlétre van szükség, 
helyi és tárgyköröktől függően országos szinten is. A  marketing tevékenység legfontosabb alapeleme, 
hogy településünk pozitív oldalát kívánjuk bemutatni a külvilág fele. 
 
A mai világban alapvető, hogy hosszú távú céljaink megvalósítása érdekében településünket 
megfelelően menedzseljük.   A legnagyobb lehetőség azonban a település személyes képviseletében 
rejlik. Ennek alapelve az, hogy az önkormányzat képviseletében eljáróknak mindig figyelembe kell 
venni azt, hogy az adott helyen milyen módon tudja falunk érdekeit a legjobban képviselni.  Ez 
nemcsak minimális elvárás, de kötelezettség is minden vezető poszton lévő önkormányzati 
alkalmazott és települési képviselő irányában egyaránt. 
 
 
3. 2. Kapcsolatrendszer alapelvei. 
 
Az önkormányzati munka során nagyon fontos dolog, a szerteágazó kapcsolódási pontokhoz való 
megfelelő igazodás. Ennek fő területei és módszerei a következők. 
 
 
Kapcsolattartás a faluval. 
 

o Személyes elérhetőség biztosítása.   
 

o Önkormányzati közügyeink kommunikálásának folyamatossága a rendelkezésre álló 
eszközök (Hírmondó, Hírlevél, Internet) széleskörű alkalmazásával.    

 
o Minden olyan kommunikációs csatornát működtetni kell, melyek biztosítják az önkormányzat 

képviselő – testülete és a közélet bármely résztvevői közötti kölcsönös információáramlást. 
 
Képviselő-testület működtetésének kérdései. 
 

o Képviselő – testületi ülések rendszerességének fenntartása.  
 

o Testületi tagok információkkal való kiszolgálása azon cél érdekében, hogy a képviselő testület 
döntései megalapozottak legyenek. 

 
o Egyéni koncepciók megjelenítése az önkormányzat munkájában. 

  
Körjegyzőség Hivatala. 
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o Szakmai és technikai háttér biztosítása az önkormányzat munkájához. 
 

o A falu lakóinak ellátása közigazgatási szolgáltatásokkal.  
 
 
 
Külkapcsolatok kérdései. 
 

o Országgyűlési, megyei képviselőkkel, jelentősebb szervezetekkel és gazdasági szereplőkkel 
korrekt, nyitott együttműködés fenntartása. 

 
o Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik irányában a kapcsolatrendszer erősítése 

továbbra is folyamatos feladat. 
 

o Kistérségi együttműködés esetében az érdekérvényesítő képességünket növelni kell. 
 

o Microtérségi szerveződések támogatása, a térségi centrum ellensúlyozása érdekében.  
 

o A település centrum jellegének alakítása, formálása. 
 
 
 

 
 II. 

 
 A 2006 - 2010 KÖZÖTTI ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAK ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

 
Mindannyiunk számára ismert, hogy a 2006. évi országgyűlési választások után 
szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy a választások előtti kampányban elhangzottak, 
köszönő viszonyban sem voltak az ország tényleges gazdasági helyzetével.   
 
A szocialista - szabaddemokrata kormányzás évei alatt követett felelőtlen gazdaságpolitika, komoly 
megszorításokra kényszeríttették a kormányt. A hibás gazdaságpolitika korrigálása, alapvetően 
átrendezte a gazdasági és társadalmi viszonyokat, lehetőségeket. Ennek hatását folyamatosan 
érezhettük a mindennapokban. 
 
E kijelentés igazára néhány gazdasági adatot kívánok felhozni. A 2002-es kormányváltáskor, az 
államháztartás hiánya a GDP 3, 8 % volt, míg 2006 – ra ez az arány 10 % fölé nőtt. Magyarország 
államadóssága 2002 nyarán 7, 7 ezermilliárd forint volt, míg 2008 végére 16 ezermilliárd forintra nőtt, 
a 2002 – es reálértéken számolva.  
 
A parlamenti ciklus egészére döntő befolyást gyakorolt, a sokat emlegetett konvergencia - program.  
Világosan látni kell, hogy ez a program nem az Európai Unió által megalkotott koncepció volt, hanem 
a magyar kormány által vállalt felzárkózási menetrend. Az Európai Bizottság csak azokat a kereteket 
határozta meg, melyek ahhoz voltak szükségesek, hogy az egységes európai gazdasági rendszerbe 
hazánk is be tudjon illeszkedni.  Az viszont már, a mindenkori nemzeti kormányok döntésén múlik, 
hogy a cél elérése érdekében milyen útirányt választ az adott ország.  
 
 A bal - liberális hatalomgyakorlás évei alatt folytatott megszorító politika midig abba az irányba vitte a 
folyamatokat – önkormányzati szempontokból nézve - hogy e kormányoknak a kistérségi szemléleten 
túl nem létezett más irányú látásmódja. A kistérségi központokon kívül fellelhető települések a politikai 
baloldal gondolkodásmódjában egy gazdaságtalan, pénzpazarló településszerkezet, melyet nem 
érdemes támogatni, fenntartani.  
 
Mindezek következményeként a falvakban elérhető közszolgáltatások (iskola, egészségügy, oktatás, 
államigazgatás, posta, közlekedés) egyre nehezebbé váltak elérhetővé. Sok esetben az 
önkormányzatok számára e feladatok biztosítása olyan nehézségeket okoztak, melyek arra 
kényszeríttették őket, hogy az általuk fenntartott szolgáltatásokat szűkítsék, vagy szüntessék meg. 
Ebből is látszik, hogy a baloldali pártok részére a falusi társadalom helyzete másodlagos kérdés, 
hiszen kormányzati felfogásuk nem tartja fontosnak, az alapvető szolgáltatások helyben történő 
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biztosítását. A folyamatoknak következménye, a falvak népességmegtartó képességének további 
romlása, ezzel párhuzamosan az elöregedés folyamatának növekedése, a foglakoztatás csökkenése. 
Ugyanez a megkülönböztetés látható az infrastrukturális beruházások estében is (csatornázottság, 
útfejlesztések).A fentiek akkor is igazak, ha léteznek vidékfejlesztési programok (UMVP, LEADER) 
melyek elsősorban Európai Uniós forrásokra támaszkodnak. A továbbiakban az sem képezheti vita 
tárgyát, hogy az önkormányzati rendszer is átalakításra szorul (finanszírozás, feladatdifferenciálás) de 
ezeket  a változtatásokat nem lehet úgy végrehajtani, hogy a falvakban élők  továbbra is az 
átalakítások vesztesei legyenek.   
 
 . 

1. 
 

Kormányzati döntések, gazdaságpolitikai hatások melyek különösen befolyásolták az 
önkormányzati szektort. 

 
Megkezdődtek a nagy elosztórendszerek átalakítási folyamatai. (közigazgatás, egészségügy, oktatás, 
szociális rendszerek, társadalombiztosítás) Ezen átalakítások oly módon történtek, hogy a 
szolgáltatások nagy részét centralizálták, annak érdekében, hogy kevesebb állami forrásokat keljen a 
feladatok ellátására fordítani. Ez a szemlélet csak a költségvetési szempontokat helyezte előtérbe, 
nem vizsgálta az intézkedések társadalompolitikai hatását. Nem került előtérbe az egyénekre, illetve a 
közösségekre gyakorolt hatásuk elemzése sem. Ez a megközelítési mód alapvetően hibás, hiszen az 
így elindított folyamatok nagy része visszafordíthatatlan változásokat hozott. Ezen reformtörekvések 
félbe maradtak, melyek következtében az állami szektorban csak a rendezetlenség fokozódott.   
 
Tovább folytatódott a centralizáció a kistérségi rendszer erőltetésével, hiszen a források nagy részét 
erre a szintre helyezték át. Ehhez pedig olyan feladat-ellátási követelményeket állítottak, melyeket 
önállóan nem lehetett teljesíteni. A kistérségi rendszer kialakítása úgy történt meg, hogy a térségi 
központok szerepét és lehetőségeit megerősítették, de a környezetében lévő falvak 
megmaradásának, gyarapodásának esélyét ezen intézkedések nagyban csökkentették. A 
folyamatokból egyértelműen látható az a kormányzati törekvés, hogy a települési önkormányzatokat 
gyengítsék, a kistérségi közigazgatást, feladatellátást pedig ezzel párhuzamosan erősítsék.   
 
Az önkormányzati rendszerből való forráskivonás következménye az lett, hogy az általuk ellátandó 
kötelező feladatokra biztosított állami források folyamatosan csökkentek. A központi normatívák még 
az inflációs rátát sem követték, oktatási normatívákban a fejkvóta alapú finanszírozást felváltotta a 
csoportfinanszírozás rendszere, mely az alacsonyabb osztálylétszámú iskolák  fenntartását 
megnehezítette. A helyben maradó Személyi Jövedelemadó mértékét az addigi 10 %-ról 8 %-ra 
csökkentették. E folyamatokat kétféle módon lehetett kezelni. Az egyik változat szerint – engedve a 
kényszernek - feladni önálló feladatellátásunkat, míg a másik lehetőség szerint saját forrásainkat e 
célra növelni kellett.    
 
Fejlesztési források tekintetében az Európai Uniós források rendelkezésre álltak, de a programokba az 
esetek többségében csak több tízmilliós beruházásokat lehetett illeszteni.  Ugyanakkor a hazai kiírású 
pályázati lehetőségek csökkentek.  Ez utóbbi azért probléma, mert a regionális pályázatokból sok 
olyan feladatot meg lehetett oldani, melyre Uniós forrásokat nem lehetett lehívni. Mindenképpen 
gondot okozott az is, hogy a Megyei Területfejlesztési Tanácsok szerepét és jelentőségét teljes 
egészében lenullázták. 
 
Összességében látható, hogy a települési önkormányzatok és a vidéken (főleg a falvakban) élők 
vesztesei voltak a társadalmi és gazdasági folyamatokban végbemenő változtatásoknak. A talpon 
maradás esélyeit nagyban rontotta az is, hogy a kistérségen belüli települések közt sem jöttek létre 
azok az együttműködési formák, melyek e folyamatokat kedvező irányba tudták volna befolyásolni. 
Felelősen ki lehet jelenteni azt is, hogy a kistérség központjának sem volt érdeke a microtérségi 
társulások létrejöttének elősegítése.  
  
Alapvetően az elmúlt nyolc év kormányzati politikája a falusi társadalom azon szöveteit, összekötő 
szálait szaggatta szét, amelyek ahhoz kellenek, hogy egy település otthonunk és ne csak lakóhelyünk 
legyen.   
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Ostffyasszonyfa érdekei e politikával teljes egészében ellentétesek voltak és ellentétesek a mai napig 
is.  
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

A 2008 - as év pénzügyi, gazdasági válság hatása az önkormányzatok tevékenységére. 
 

A 2008–ban kibontakozó pénzügyi és gazdasági válság alapvetően befolyásolta az ország és ezen 
belül az önkormányzatok lehetőségeit, működési feltételeit. 
 
Gazdasági tényadatokkal bizonyítható, hogy Magyarországot lényegesen jobban sújtották hatásai, 
mint a környezetünkben lévő államokat. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy a szocialista – 
szabaddemokrata kormányzás  nyolc éve alatt hazánk gazdaságpolitikai pozíció oly mértékben 
romlottak, hogy nem voltak meg a válság kezelésének  eszközrendszerei. Tovább növelte a 
bizonytalanságot, hogy a 2009. évi költségvetést kétszer is át kellett dolgozni, mindezek hatására 
mindhárom szféra (állam, gazdaság, magán) szereplői instabil helyzetbe kerültek. 
 
A nemzetgazdaság egészében tervezett és a költségvetési törvényjavaslat módosítását szükségessé 
tevő további megszigorítások terheinek többsége döntően a közszférát, az önkormányzatokat sújtotta.   
 
A költségvetési törvény az önkormányzatok összes bevételét 2009-ben 3284 milliárd Ft-ban 
prognosztizálta. Az összes bevételben a legkritikusabb három tételt az iparűzési adóból, a 
vagyonértékesítésből, valamint a hitelfelvételből illetve kötvénykibocsátásból származó tervezett 
összeg jelentette.  A gazdasági recesszió a multinacionális cégek, a hazai kis és középvállalkozások 
termelésének visszafogását, csökkenését, sok esetben a megszűntetését is jelentette.      Mindezek 
következményeként az önkormányzatok iparűzési adóbevételei 2009-ben mindenképpen a 2008. évi 
szint alatt maradtak, szemben a központi számítások szerinti várakozásokkal.Az ingatlanpiac jelentős 
lanyhulása is tartósnak bizonyult. Ez a kereslet-visszaesés és az önkormányzatok vagyonértékesítési 
lehetőségeinek kimerülése következtében a jövedelemszerzésnek ez a formája jelentéktelen mértékű 
volt 2009-ben. 
 
A pénzügyi válságból adódóan a kölcsönfelvételek lehetőségei szűkültek, szigorodtak, költségeik 
növekedtek.  Mind a központi források reálértékének drasztikus csökkenése, mind a saját bevételek 
irracionális volta az önkormányzatok összességében azt jelentette, hogy 2008-hoz képest 2009-ben a 
pénzügyi feltételeik tovább romlottak. 
 
Összefoglalva, az önkormányzatok számára rendelkezésre álló összes bevétel csökkenése – 
változatlan feladatstruktúra mellett – az önkormányzati rendszer egészének ellehetetlenüléséhez 
vezetet. Áthidaló megoldást csak az jelenthet, ha a beszűkült bevételekkel azonnal összhangba 
hozzák a jogszabályok a kiadásokat, akár feladatok megszűntetésével, akár az ellátás szakmai 
normáinak lazításával, akár az uniós előírások teljesítésével szembeni mentesség biztosításával.   
 
 Ez a válságkezelés azonban nem jelentett megoldást az önkormányzati rendszerben meglévő 
gazdálkodási feszültségekre. A gazdaságilag súlyos gondokkal küzdő önkormányzatok száma 
folyamatosan növekszik. Az önkormányzati rendszer még inkább polarizálódik, ami belső 
szolidaritással nem kezelhető. Ez a folyamat egy év költségvetésével nem állítható meg, hiszen az 
állam folyamatosan vonul ki az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozásából, rákényszerítve a 
csökkenő központi forrás által nem finanszírozott rész saját bevételből való pótlására. Erre az 
önkormányzatok jelentős része, köztük is a kistelepülések túlnyomó többsége képtelen: mivel saját 
bevétele gyakorlatilag nincs, a központi forrásoktól függ a feladatellátás lehetősége, a 
működőképesség maga. 
 
 A folyamatosan romló gazdálkodási pozíció, a növekvő számú kötelező feladatok finanszírozásához 
legalább az átlagosan szükséges források biztosításának hiánya mára már az egész önkormányzati 
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rendszer működőképességét veszélyezteti. Az elmulasztott átfogó reform hiányában 
részmegoldásokkal a gondok nem kezelhetők. 
 
A fenti megszorítások következményeként településünk a helyi önkormányzatok normatív 
támogatásából az előző évhez képest újabb 5 000 000 Ft finanszírozási hiánnyal szembesült. 
 
 

 
3. 
 

A 2010 – re vonatkozó költségvetési megszorítások hatásai. 
 

A 2010. évi költségvetést, tervezési munkálatait - az államháztartás egészére szóló feltételrendszert 
alapul véve – a PM végezte az Önkormányzati Minisztérium és az érintett minisztériumok közvetlen 
bevonásával.  
 
A törvényjavaslat tervezete, az önkormányzati forrásszabályozás rendszerében alapvető változásokat 
nem tartalmazott.  
 
Célja: a takarékossági intézkedések önkormányzatok támogatását, érintő hatását érvényesíteni, a 
2009 júniusában az IMF-nek megküldött „Szándéklevél”–nek megfelelően. E dokumentumban a 
kormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az önkormányzati szektorban 2010 folyamán 120 milliárd 
Ft megtakarítást ér el. 
Mindezek hatására az önkormányzatok feladatai és forrásai közötti – már eddig is megbomlott - 
összhang tovább romlott. E tendencia az elmúlt évek folytatása.   Természetesen a több éve tartó 
folyamatok hatásai összegződnek. Az önkormányzati szektor ténylegesen elérkezett 
működőképességének határaihoz. A helyi és megyei önkormányzatok kénytelenek előre menekülni és 
növekvő mértékben vettek fel hiteleket, bocsátottak ki kötvényeket, illetve növekedett a 
működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása iránti igény.   
E folyamatokat saját településünkre vetítve leginkább abban tükröződtek, hogy mi is 
kénytelenek voltunk és vagyunk a folyószámla – hitelkeretünket egyre többször és egyre 
nagyobb mértékben igénybe venni.   
 
Hosszú vita folyt a kormány és az önkormányzati érdekképviseleti szervek között arról, hogy az 
elvonás nagyságrendje mekkora mértékű. Kormányzati részről már elhangzott nettó 85 milliárdtól 
bruttó 163 milliárdig terjedő nagyságrendű csomag. A helyzet bizonytalanságát és a kormány 
hozzáállását jelzi, hogy az érdekképviseleti szervek 2009 júniusában kezdeményezték a Kormány – 
Önkormányzatok Egyeztető Fórumának összehívását, melyre Varga Zoltán miniszter egy hónappal 
később elutasító választ adott. Itt kell kitérni újból arra a tényre is, hogy a gazdasági válság mellett, 
megkerülhetetlen azon kérdés megválaszolása, hogy a nyolc éve kormányon lévő  MSZP - SZDSZ  
koalíció tevékenysége mennyiben felelős az ország  jelenlegi  állapotáért, illetve az önkormányzatok 
helyzetéért. 
 
Összességében az önkormányzati érdekképviseletek szakértői által számított forráskivonás a 150 – 
300 milliárd forint közé eső sávba tehető. E kertszámok tartalmazzák az ÁFA növekedését, az IPA 
(iparűzési adó) várható csökkenését, a kormány által alábecsült infláció hatásait valamint a fentiekben 
jelzett forráselvonást. Mindeközben az önkormányzatok jelentős költségcsökkenést nem tudnak ezzel 
szembe állítani.   

 
 
 
 

Az önkormányzati forráselvonások főbb területei 
  

 Milliárd FT 
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 4. 
 

Települési önkormányzatunk működését befolyásoló sajátos körülmények, az erre adott 
válaszok, megoldási módok. 

 
A külső hatások mellett, egyéb olyan felmerülő problémákkal is meg kellett küzdenünk, amelyek csak 
Ostffyasszonyfán fejtették ki hatásukat.  
 
 
 
4. 1.   A 2008 és 2009-es éveket érintő iparűzési adó visszafizetési kötelezettség.    
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XII. Törvény lehetőséget ad a vállalkozások számára, az utólagos 
önellenőrzés alkalmazására. Ezzel a lehetőséggel 2008 tavaszán egy olyan vállalkozás élt is, aki 
tevékenységét már évek óta nem településünkön végezte. Ennek az önellenőrzésnek az lett az 
eredménye, hogy Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának 25 187 700 Ft iparűzési adó 
visszafizetési kötelezettsége keletkezett.  
 
 A fenti adótartozás önkormányzatunk önhibáján kívül következett be, de ez nem mentesített 
bennünket a visszafizetés kötelezettségének terhe alól. A szükséges ellenőrzések és hatósági 
megkereséseket követően, a vállalkozás vezetésével abban állapodtunk meg, hogy a fenti összeget 
két részletben, kamatmentesen fizetjük vissza, az alábbi megosztásban.   
 
 

 
Visszafizetési kötelezettség 2008 

 
17 106 200 Ft 

 
Visszafizetési kötelezettség 2009 

 
8 081 500 Ft 

 
Összesen 

 
25 187 700 Ft 

 
Az önkormányzati finanszírozás sajátosságaiból adódóan, ezen összeg egy részét állami forrásokból 
vissza igényelhettük, de bizonyos részét saját erőből kell teljesíteni. 
 
 
   

Visszafizetési 
kötelezettség 

 
Államilag 

visszaigényelhető 

 
Önkormányzati saját 

erő 
 

Ft 
 
2008 

 
17 106 200 

 
14 198 625 

 
2 907 575 

 
2009 

 
8 081 500 

 
6 285 572 

 
1 795 928 

 
 Az adó visszatérítési kötelezettségünk nagyban befolyásolta a 2008. és 2009. évi pénzforgalmunkat, 
hiszen ez a napi feladatok finanszírozására, rendelkezésre álló forrásainkat 
csökkentette.Visszafizetési kötelezettségünk hatására változtatni kellett az önkormányzati ciklus 
utolsó két évében az addig követett fejlesztési politikánkon, hiszen ezzel a forráskivonással nagyobb 

Fejlesztések; 50

Közoktatás; 

31,5

Szociális 

ellátások; 10,3

Kultúrális 

feladatok; 2,9

Globális 

támogatások; 

17
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önerős – pályázati források nélküli – beruházásaink lehetőségei korlátozottá váltak. A fegyelmezett 
gazdálkodás addig is alapelveink közé tartozott, de vállalásunk korrekt teljesítése, még inkább 
gazdasági stabilitásunk megőrzését helyezte tevékenységünk középpontjába.  
 
 
4. 2. Az általános iskolára fenntartására vonatkozó intézményfenntartói társulási 
megállapodásunk módosítása, Csönge Önkormányzatának kérésére. 
 
A változtatás lényege az volt, hogy az addig egy intézményként kezelt iskolát és napközi otthont külön 
intézményre bontottuk. Ennek hatására Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának az iskolai 
napközit illetően fenntartási költségei jelentősen növekedtek. E módosítás településünk részére 
hátrányt jelentett, de az iskola megmaradása érdekében  a kompromisszumot vállaltuk. 

 III. 
  

Eredmények, megvalósult célok 2006 – 2010 
 
 

1.  
 

Településüzemeltetés 
 

Településüzemeltetési feladatainkat (intézményrendszerünk fenntartása, napi üzemeltetési feladataink 
ellátása) a költségvetési kertek által meghatározott feltételrendszeren belül, a lehető 
leghatékonyabban igyekeztünk ellátni úgy, hogy megfeleljünk az önkormányzati programban 
meghatározott „szolgáltatói önkormányzat” modelljének. Tettük ezt pénzügyileg stabil körülmények 
között, szakmailag a lehető legjobb színvonalon, miközben keretfeltételeink folyamatosan romlottak. 
Mindezek mellett a szervezeti változtatásokat úgy hajtottuk végre, hogy a sokszor ellentétes 
önkormányzati és személyi érdekeket, kompromisszumos megoldásokkal összhangba hoztuk. 
 
Jelentős eredménynek tartom, hogy önkormányzatunknak nincs működési célú hitelállománya. 
Szintén jelentős eredmények közé sorolandó, hogy feladatainkat úgy tudtuk ellátni, hogy 
önkormányzati vagyon értékesítésére nem került sor. 
 
 Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a szükséges személyi változtatásokat és intézményrendszeren belüli 
átalakításokat időben megvalósítottuk és mindezek mellett körültekintő, takarékos és hatékony 
gazdálkodást folytattunk.    A korábbi oldalakon említett pénzügyi nehézségek áthidalására 
alkalmaznunk kellett a folyószámla – hitelkeret által biztosított lehetőségeket, melynek természetesen 
ára volt (kamatfizetési kötelezettség).   
 
Tartalékban lévő forrásainkat elsődlegesen fejlesztési célokra hasznosítottuk, e keretekből 
biztosítottuk beruházásainkhoz a szükséges önerőt. Az állami források (pályázati pénzek) 
megelőlegezését rövid lejáratú célhitelek segítségével biztosítottuk, tettük ezt annak érdekében, hogy 
megtakarított forrásaink tőkeveszteséget ne legyenek kénytelenek elviselni. 
 
Az önkormányzati ciklus folyamán több alaklommal is eredményesen pályáztunk működési forrásaink 
bővítésére. Az elmúlt négy évben „A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása” 
elnevezésű központosított előirányzatból 3 000 000 Ft  többletforrást realizáltunk. 
 
 
Néhány jelentősebb településüzemeltetési kérdésre az alábbiakban térnék ki. 
 
 
1. 1. Önkormányzati Hírlevél és Offai Hírmondó szerepe a településen élők tájékoztatásában.  

 
Polgármesteri munkám során kiemelten fontosnak tartottam a falunkban élők tájékoztatását települési 
közügyeinkről.   E törekvés megvalósításának legfontosabb eszköze az „Önkormányzati Hírlevelek” 
illetve az „Offai Hírmondó” kiadványai által biztosított lehetőségek voltak, valamint az évente 
megtartott „Közmeghallgatás” fórumai.    
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Tapasztalataim alapján az így megvalósult korrekt, széleskörű tájékoztatást már az előző 
önkormányzati időszakban is kedvezően fogadták falunk lakói, így ezen információs csatornák 
működtetése jelen önkormányzati ciklusban is folytatódott.  A folyamatos tájékoztatással közügyeink 
iránt érdeklődő polgáraink hiteles tájékoztatást kaptak önkormányzatunk munkájáról, 
településüzemeltetési és településfejlesztési kérdéseiről.  
 
Ezzel párhuzamosan eleget tettünk beszámolási kötelezettségünknek abban a tekintetben is, hogy 
minden olyan vezetőnek illetve vezetői testületnek, akik bármilyen közösség megbízásából annak 
vagyonát, pénzeszközeit kezeli alapvető kötelessége elszámolnia tevékenységéről. 
 
 
 
1. 2. Általános iskola működtetésének kérdései. Óvoda. 

 
Az elmúlt négy év egyik legnagyobb eredménye az általános iskola helyben tartása volt, 
változatlan szervezeti formában, önálló intézményként, 1 – 8 évfolyamon.   
 
Ehhez természetesen szükség volt a társtelepülés együttműködő szándékához is. Ezen eredmény 
elérésének feltétele volt, hogy a felmerült személyi kérdéseket helyesen kezeltük - létszámleépítés, 
prémium éves foglalkoztatás alkalmazása, munkaügyi központ által támogatott pedagógus 
foglalkoztatása - hiszen éves szinten mindezen döntések hatása több milliós működési megtakarítást 
eredményezet.    A fenntartási költségek csökkentését az ésszerűség és a gazdasági kényszer is 
ösztönözte, hiszen a kormányzati oktatáspolitika az általános iskolák centralizációját szorgalmazta, 
melynek elsődleges eszközként a működtetésre adott pénzeszközök folyamatos elvonása, 
csökkentése szolgált. Hét év alatt az általános iskolások oktatásához adott állami alap normatíva egy 
főre számítva 52 000 Ft-tal csökkent.  További kényszerintézkedésként az osztályok létszámainak 
állandó növelését követelték meg a pluszfinanszírozás feltételként. Mindezek hatására a 
Kemenesaljai térségben alapvető strukturális változások zajlottak le az oktatás szerkezetében. 
Általános iskolák tagiskolákká alakultak, majd a későbbiek folyamán ezek közül több meg is szűnt.  
 
 Sajnos nem működtek azok a településszintű összefogások, melyek lehetővé tették volna e 
folyamatok meggátolását, illetve ezek létrejöttével más szerkezetű iskolarendszert lehetett volna 
létrehozni. Együttműködésre való törekvéseink, tárgyalásaink, a mi esetünkben sem vezettek 
eredményre, bár a jövőt illetőleg bízató, hogy a 2009 / 2010 –es tanévben több (20 tanuló)  
kemenessömjéni diák a mi iskolánkat választotta. Az érintett önkormányzat képviselő testületével 
viszont eredményes – és szerződésben rögzített – tárgyalásokat folytattunk az iskola fenntartási 
kérdéseiről, melyek talán jövőbe mutatóak is lehetnek. 
  
Intézményünk megtartását az is nagyban elősegítette, hogy a képviselő testület elfogadta azon 
álláspontomat, hogy az alapfokú oktatás megőrzése elsősorban nem anyagi kérdés, hanem kiemelten 
fontos helyi társadalompolitikai ügy.  
 
 

 
 Általános iskola és napközi otthon - 

önkormányzati önerő 2006 – 2010 folyamán.  

 
 
 

 36 264 000 Ft 
 

  
Óvoda - önkormányzati önerő 2006 – 2010 

folyamán.  

 
  

 23 603 000 Ft 
 
 
 
1. 3. Körjegyzőség feladatellátásának tekintetében 2008-ra kialakítottuk a végleges személyi 
szerkezetet. 
 
 A 2006-os választási programban megfogalmazott elképzeléseknek megfelelően (feladatellátás 
személyi feltételeinek véglegesítése, ügyfélfogadás rendjének kialakítása – Ostffyasszonyfa, Csönge 
megosztásban) körjegyzőségünk szervezeti átalakítását elvégeztük.  Ezen átalakítás nem sértette 
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egyik település érdekeit sem, de mindenképpen szükséges volt annak érdekében, hogy a 
feladatellátás színvonala és költséghatékonysága javuljon.  A körjegyzőség alapfeladatait jól ellátta, 
tehát a képviselőtestület és a polgármesterek munkáját szakmailag segítette, ezen kívül közigazgatási 
feladatait a településen élők érdekében megfelelően gyakorolta. 
 
Mindennek természetesen előfeltétele volt az állami finanszírozás felett szükségessé vált források 
biztosítása a települések költségvetéséből. 
 
 

 
Körjegyzőség működéséhez önkormányzati 

önerő 2006 – 2010 folyamán.  

 
  

36 088 000 Ft 
 
 
1. 4. Kistérségi Társulás kérdésköre. 

 
A kistérségi társulások megalakítása kormányzati kezdeményezésre, felülről erőltetett, anyagi 
eszközökkel kikényszeríttet szerveződésként  jöttek létre. 
 
Elméletileg az önkormányzatiság középszintjeként kellett volna működnie, de e feladatok ellátására 
nem alkalmasak. Elsősorban azért nem, mert a régi szocialista államszervezési módszerekkel a 
klasszikus járási feladatok ellátására lettek felépítve. Ez a kísérlet eleve kudarcra van ítélve, hiszen 
parlamentáris demokráciákban, nem lehet azzal ellentétes megoldási módokkal közigazgatást (sem) 
építeni.  Működésképtelenségének további korlátja, hogy a kistérségi központ sem érdekelt abban, 
hogy rajta kívül más település is mozgástérhez jusson.   A kormányzati megszorítások 2010 - re 
eljuttatták a rendszert addig, hogy a társult feladatok ellátásáért annyi önkormányzati önerőt kellet a 
normatívák felett befizetni, mintha feladatainkat önállóan láttuk volna el. Mindezek mellett a 
tapasztalatok azt mutatták, kistérségi szervezeteknek eszközrendszere sem volt a problémák 
megoldására, ebből adódóan a településen felmerült problémák kezelése – szakmailag és anyagilag 
egyaránt – helyben maradtak. E megállapítás elsősorban a szociális feladatellátás tekintetében 
jelentkeztek fokozott mértékben. 
 
Ellátandó feladataink közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, egészségügyi alapellátás – 
hétvégi és hétközi orvosi ügyelet - mozgókönyvtári feladatok, belső ellenőrzés valamint a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teendőit láttuk el társulásban. Egyéb plusz feladatokat (idősek 
otthona, bölcsőde, átmeneti gondozást nyújtó ellátás) önkormányzatunk anyagi okokból nem tudott 
bevállalni.  A közoktatási feladatellátáshoz szintén csatlakoztunk, de a sokat emlegetett 
létszámfeltételek – melyeknek előírásait önhibánkon kívül nem tudtunk teljesíteni – kitételei nem tették 
lehetővé e feladatainkhoz a normatív támogatások igénylését.  
 
Összegezve: önkormányzatunk részére a kistérségi társulás sem szakmailag, sem pedig anyagilag 
nem hozott pozitív változást, sőt sok tekintetben falunk érdekeivel ellentétes folyamatokat generált.       
 
1. 5. Óvodai konyha működtetésének szervezeti változása. 

 
2007-ben született végleges döntés arról, hogy az addigi önálló üzemeltetést megváltoztatjuk, a 
főzőkonyhát melegítőkonyhává alakítjuk át.  A döntésnek elsősorban az volt az indoka, hogy az 
étkezői létszám lecsökkent. 2006 szeptemberétől Jákfa Község Önkormányzata felmondta a két 
önkormányzat közötti megállapodását, így a főzőkapacitás 30% -al csökkent.  Teljesen egyértelművé 
vált, hogy ilyen nagymértékű kihasználás csökkenést a folyamatosan növekvő költségek mellett nem 
lehet bevállalni. A konyha fenntartásához addig évente 7 – 8 000 000 forintot önkormányzati önerőből 
kellett hozzátenni, további források e célra nem álltak rendelkezésre. Döntésünket megerősítette a 
belső ellenőrzés által lefolytatott vizsgálatok megállapításai, valamint az is, hogy az önálló működés 
megtartása több millió forintos beruházást tett volna szükségessé.   Mindezek hatására a saját 
üzemeltetésű konyhán biztosított étkeztetés költségei oly mértékben megemelkedtek volna, melyeket 
a térítési díjakban nem lehetett érvényre jutatni.   
 
A diák és közétkeztetés biztosítása érdekében két esetben írtunk ki közbeszerzési eljárást, az első 
évben egy év időtartamra, míg a második alkalommal már középtávú megoldást keresetünk, 3 évre 
szóló üzemeltetési szerződéssel. Döntésünk azt is eredményezte, hogy az étkeztetési térítési díjak 
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2008 – tól alacsonyabbak lettek, mint az azt megelőző években. Ez elsősorban a diákétkeztetés 
tekintetében jelentett az igénybe vevőknek megtakarítást, hiszen oktatási évre vetítve – az igénybe 
vett étkeztetés függvényében - másfél illetve kéthavi (8 000 – 14 000 Ft) térítési díjkedvezményt 
jelentett tanulónként.    Ezzel párhuzamosan a felnőtt étkeztetésért fizetendő szolgáltatási díjak is 
csökkentek.  
 
Az átalakítás jelentős hatást gyakorolt az energiafelhasználás nagyságrendjére is - villamos energia, 
földgázfelhasználás – hiszen a melegítőkonyhaként történő üzemeltetés e területeken jelentős 
megtakarítást eredményezett. 
 
 
 
 
 

 
Napközi otthonos étkeztetéshez önkormányzati 

hozzájárulás 2006 -2010  

 
 

  12 239 000 Ft 
 

Óvodai étkeztetéshez önkormányzati 
hozzájárulás 2006 – 2010 

 
 

10 771 000 Ft 
 

 Kedvezményes étkezési térítési díjak 
ellentételezése 2006 – 2010 folyamán 

 
 

5 561 000 Ft 
 
 

 
1. 6. Helyi lakáscélú támogatások. 
 
Első lakáshoz jutók támogatása kiemelt feladat volt számunkra. Képviselő – testületünk jövőbe történő 
befektetésként kezelte az e célra fordított forrásainkat. Az igénylés feltételein gyökeresen nem 
változtattunk annak érdekében, hogy az alapcéljaink teljesüljenek (letelepedés támogatása, itt élők 
helyben maradásának elősegítése, népességmegtartó képesség fokozása). Ugyanakkor kisebb 
módosításokat az éves tapasztalatok alapján elvégeztünk.  Meghatároztuk az igénylés alsó 
korhatárát, feltételként megjelölve a nagykorúságot, valamint maximalizáltuk az igénybe vétel felső 
korhatárát is 40 évben. További lényeges módosítás, hogy vásárolt ingatlan esetében a támogatható 
ingatlan vételárának meg kell haladnia az 1 millió forintot. Mindezen módosítások az ellentmondásos 
helyzetek megfelelő kezelését szolgálták.   

  
 

 Első lakáshoz, jutás támogatásához 
önkormányzati önerő 2006 – 2010 folyamán.  

 
   
 

3 200 000 Ft 
 
 
 
 
 1. 7. Szociális ellátások, támogatások. 
     
A szociális rendszerben az elmúlt négy év folyamán folyamatos változások voltak. Az ellátások 
többségét az igénylés feltételeinek teljesítése esetén, alanyi jogon elérhetővé tették, ebből adódóan a 
képviselő testületnek e témakörökben döntési joga nem volt.  Az ilyen ellátási formák elbírálásában a 
döntés kötelessége jegyzői hatáskörbe került. A finanszírozás tekintetében ezen ellátási formáknál, az 
állami forrásokat önkormányzati önerővel kellett kiegészíteni, a megállapított összeg 10 vagy 20 
százalékának erejéig. Általános tapasztalatként megállapítható, hogy a 2009-es év második felében, 
illetve az idei évben az ellátást igénybe vevők száma fokozatosan növekedett illetve növekszik. 
 
2008-ban csatlakoztunk a házi jelzőrendszeres szolgálathoz, amely új ellátási formát jelentett 
falunkban. 
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 A klasszikus ellátási formákon kívül alkalmaztuk a közhasznú foglalkoztatás által nyújtott 
lehetőségeket.   Az eltelt önkormányzati időszakban két éven keresztül szerveztünk foglalkoztatást, 
településüzemeltetési feladataink ellátása érdekében. A közmunka program – ismertebb nevén 
segélyért munkát - előírásainak megfelelően megalkottuk településünk „Közfoglalkoztatási tervét „de 
ezzel a lehetőséggel csak 2010 –ben tudtunk élni első alkalommal, az igénybevétel 
feltételrendszeréből kifolyólag 
 
Önkormányzati hatáskörben lévő ellátási formákat (átmeneti segély) a 2006-ban megfogalmazott 
alapelveknek megfelelően alkalmaztuk, tehát az átmenetileg nehéz helyzetbe került személyeket 
lehetőségeink függvényében segítettük. Ugyanakkor nem volt célunk, de lehetőségünk sem az adott 
családok folyamatos segélyezése. 
 
 Sikeresen megtartottuk egyéb ellátásainkat (temetési segély, beiskolázási támogatás, idősek napi 
utalvány) annak ellenére is, hogy az utalványokon keresztül történő normatív finanszírozásnak 
jelentős adó és járulék vonzata lett.  Ebből kifolyólag e támogatások értékét nem tudtuk növelni.   
Talán ennek is köszönhető, hogy a támogatások összegszerűségét több esetben az érintettek 
kritikával fogadták. Itt kívánom  megjegyezni, hogy ezen juttatások településünk széles körét  
érintették, hiszen beiskolázási támogatás évente átlagosan 60 főnek, míg idősek napi juttatást 220 
főnek biztosítottunk.  
 
 A 2006-os ígéretnek megfelelően emeltük az „Új szülött támogatás” összegét 15 000 forintra.  
 
Jelentős támogatások között kell megemlíteni a kedvezményes étkezésben részesülő tanulók térítési 
díjához történt önkormányzati hozzájárulás mértékét. 
 
 

 
 Beiskolázási támogatás - önkormányzati önerő 

2006 – 2010 folyamán.  

 
 

  2 736 000 Ft 
 
 

Idősek Napi utalványok 

 
3 197 000 Ft  

(közterheivel együtt) 
 

Új szülött támogatás 
 

345 000 Ft 
 
  

Szociális kiadások összesen 

 
3 794 000 Ft 

 (önkormányzat saját forrásaiból, állami 
finanszírozás nélkül) 

 
 
 
 

1. 8. Egyéb támogatások (kórház, mentőállomás, rendőrség alapítvány, tömegközlekedés)   
 
Önkormányzatunk sokrétű feladatai, kötelezettségei nem teszik lehetővé a különböző alapítványok, 
segélyszervezetek támogatását. Ilyen irányú kérelmekkel szinte naponta találkozunk. E témakörben 
azt a gyakorlatot alakítottuk ki, hogy olyan térségi és megyei intézményeket részesítünk támogatásba, 
melynek tevékenysége falunkra is hatással van. Ebből kifolyólag több alaklommal támogattuk a 
Kemenesaljai Egyesített Kórházat (Celldömölk), a megyei Markusovszky Kórház különböző osztályait 
valamint a Répcelaki Mentőállomást. A támogatások nagyságrendje maximum százezer forintban 
korlátozódtak, de ezzel is fontosnak tartottuk kifejezni azon véleményünket, hogy a fent nevezett 
intézmények működése önkormányzatunknak és az itt élőknek is elemi érdeke. 
 
Támogatási politikánk szerves részét képezi a Celldömölki Rendőrkapitányság szervezésében 
létrehozott Közbiztonsági Közalapítvány céljainak támogatása, valamint a Vasi Volán működési 
költségeihez való hozzájárulás is. 
 

  
 Alapítványi támogatás - önkormányzati önerő 

2006 – 2010 folyamán.  

 
 

  660 000 Ft 
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Tömegközlekedés támogatása 

(Vasi Volán) - önkormányzati önerő 2006 – 2010 
folyamán. 

 
 
 

647 000 Ft 
 
 
 
 
1. 9. Civil szervezetek támogatása, sportkoncepció, közalapítvány. 
  
Önkormányzatunk képviselő – testülete az eltelt időszakban is támogatta a falunkban működő 
jelentősebb civil szerveződéseket (sportegyesület, vöröskeresztes alapszervezet, citera és népdalkör, 
nyugdíjas klub).  
 
E támogatásoknak alapfeltétele, hogy a szerveződések tevékenységükkel segítsék elő 
önkormányzatunk célkitűzéseit, elsősorban településmarketing szempontjából (Ostffyasszonyfa 
képviselete és megjelenítése a külvilág fele). Fontos feladatuk a település sport, kulturális és 
szabadidős tevékenységének részleges szervezése illetve az önkormányzat által megteremtett 
lehetőségek kiegészítése. Támogatásuknál célként jelöltük meg a biztonságos működés alapjainak a 
megteremtését, de arra költségvetési kereteink nem adtak lehetőséget, hogy éves működésüket teljes 
egészében finanszírozzuk. Forrásaik bővítésére pályázati lehetőségeket ajánlottunk ki számukra, 
illetve szorgalmaztuk a hivatalos egyesületté történő bejegyzésüket.   
 
Közalapítványunk tekintetében az önkormányzat, mint alapító teljesítette azon kötelezettségét, hogy a 
vezető testület mandátumának lejártát követően megújítottuk a kuratórium tagjainak mandátumát, új 
személyeket delegáltunk e testületben. Alapítványunk működése nem zökkenő mentes, de anyagi 
lehetőségeik, illetve irányító testületben lévő tagok erre a munkára fordítható energiájuk arányában 
vállalásaikat ezen a szinten tudják teljesíteni.   
 
Sporttevékenység területén - a fejlesztéseken kívül – megalkottuk az önkormányzat sportkoncepcióját, 
mely kiindulási alapnak a jövőt illetőleg megfelelő.  Önkormányzati forrásokból megterveztettük a 
sportöltöző bővítését és a sportpálya felújítását. E koncepciók megvalósítására pályázatokat adtunk 
be, de sajnos erőfeszítéseink nem jártak eredménnyel.   
 
  

  
 

Sportegyesület támogatása - önkormányzati 
önerő 2006 – 2010 folyamán. 

 
  

 
1 900 000 Ft 
(működésre) 

 
750 000 Ft 

(sportpálya fenntartási költségei) 
  
 

  
  Vöröskeresztes alapszervezet - önkormányzati 

önerő 2006 – 2010 folyamán.  

 
  
 

  680 000 Ft 
 

Citera és népdalkör - önkormányzati önerő 2006 
– 2010 folyamán. 

 
 

502 000 Ft 
 
 

 
1. 10. Falugazdász hálózat működésének segítése. 
 
Falunk gazdasági életében meghatározó jelentőséggel bír a mezőgazdaság.  Az agrárium 
fennmaradása és fejlődése önkormányzatunk alapvető érdeke. Ennek jegyében segítettük és segíteni 
fogjuk a falugazdász tevékenységét.  Tapasztalataim alapján e törekvésünk egybe esik a gazdálkodók 
érdekével. E támogatás elsősorban az önkormányzat tulajdonában lévő infrastruktúra térítésmentes 
(kommunikácios lehetőségek – telefon, internet, fax – irodahasználat) igénybe vételének 
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biztosításában nyilvánul meg. Több alkalommal kiáltunk a falugazdász hálózat megmaradása mellett 
is.  
 
 
1. 11. Védőnői szolgálat kérdései. 

 
Védőnői szolgálatunk alapvetően jól működött a hosszú távú helyettesítés rendszerében,  annak 
ellenére is, hogy a feladat ilyen konstrukcióban történő ellátása nem tette lehetővé a teljes munkaidős 
foglalkoztatást.  
 
E megállapítás az elvégzett szakmai munkára is megállja a helyét, bizonyítja ezt a szülők az 
intézményvezetők, valamint a házi orvos visszajelzései. Nem volt elhanyagolható szempont az sem, 
hogy a fenntartó önkormányzatok az egyre csökkenő állami finanszírozás mellett a részmunkaidős 
foglakoztatással költségtakarékosan látták el feladatukat. 2009 folyamán a védőnőt főállásban 
foglalkoztató önkormányzat a köztünk lévő megállapodást felmondta, ezért más megoldást kellett 
találni. Az addigi konstrukció fenntartására tett erőfeszítéseink nem vezettek eredményre, ezért sor 
került az álláshely pályáztatására. A pályázati elbírálás során arra törekedtünk, hogy végleges 
személyi megoldást alakítsunk ki úgy, hogy az   pénzügyi szempontjainkat   ezzel az elvárással 
szinkronba hozzuk.  
 
 
1.  12. Gyógyszertár üzemeltetése. 

 
A tavalyi év egyik legfontosabb feladata a gyógyszertár helyzetének és működési kérdéseinek 
rendbetétele volt. 
 
Településünk gyógyszertára 1997 – óta vállalkozásban működik.   A vállalkozás lényege, hogy 
tevékenysége során profitit is termeljen, természetesen a gyógyszerellátás biztosítása mellett.   Ezzel 
a konstrukcióval nincs is semmi probléma, abban az esetben, ha mindkét elvárásnak eleget tesz.  
Ezen megoldási forma ~ 2006-ig zökkenőmentesen szolgálta falunk lakóinak érdekeit, sőt emellett 
más települések ellátását is biztosította. Ezt követő években működtetési körülményeinek 
megváltozása (törvényi előírások, gyógyszerkészítmények árképzése, patikaliberalizáció) és egyéb 
más tényezők összetett hatása oda vezetett, hogy Ostffyasszonyfa gyógyszerellátásában egyre több 
ellátási probléma lépett fel. Mindannyiunk által ismert gondok alakultak ki, így a felírt receptek 
kiváltása több fordulós, sőt sok esetben több napos történetté vált és ezen ellátási nehézségek 
eljutottak arra a szintre, hogy alapvető készítmények, gyógyszerek helyben nem voltak 
beszerezhetőek. 
 
A 2009-es év utolsó harmadában a kialakult helyzet tarthatatlanná vált, e problémák megoldása és 
kezelése láthatóan meghaladták az üzemeltető lehetőségeit, és eljutottunk addig, hogy ebben a 
formában a helyi patikának nem volt jövőképe. 
 
Önkormányzatunk az addigi bérleti szerződést felmondta, új vállalkozót keresett az üzemeltetés 
folytatására. Az eltelt hónapok a döntés helyességét igazolták, hiszen a működőképesség helyre 
állítása mellett egy, környezetében és filozófiájában is megújult szolgáltatással bővült településünk. 
 
 
 

2.  
 

Településfejlesztés 
 

Településüzemeltetési feladataink mellett a fejlesztési kérdéseket is kiemelten kezeltem polgármesteri 
munkám során.   
 
 Fejlesztéspolitikánkat a komplexitás jellemezte, az infrastrukturális beruházások mellett, 
környezetvédelmi célú fejlesztések, kulturális és oktatási célú programok is megvalósultak.    
Beruházásaink elsődleges célja a falu élhetőségének javítása, ezzel párhuzamosan a falukép 
formálása.  Az elvégzett munka megfelelően szolgálta a fejlesztéspolitika tényleges célját, a 
népességmegtartó képesség fokozását.  
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Beruházásaink többségéhez pályázati forrásokat (regionális, megyei, Európai Uniós) vettünk igénybe.  
Fejlesztéseink megvalósításához a tartalékban lévő forrásainkból biztosítottuk a szükséges 
önkormányzati önerőt. Céljaink elérését nem könnyítette az a tény, hogy a most záruló önkormányzati 
időszakban a rendelkezésre álló pályázati kiírások és programok kevesebb lehetőséget teremtettek, 
mint 2002 - 2006 közötti ciklusban. Az Európai Uniós források elsősorban nagyobb léptékű 
területfejlesztési célokat szolgálnak, és kevésbé biztosítanak lehetőséget településfejlesztési 
programok megvalósítására. Éppen ezért jelent gondot az, hogy 2010-ben hazai kiírású pályázati 
programok forráshiány miatt nem kerültek meghirdetésre. 
 
Az önkormányzati saját erő biztosításának egyik fontos eszköze volt, a   Kommunális adó.    Ebben az 
önkormányzati időszakban is folytattuk a 2002-ben elkezdett gyakorlatot - az akkori választási 
programomba tett ígéretem folyamatos beváltását – hogy az így befolyt pénzeket, minden évben 
visszaforgatjuk falufejlesztési célokra. (2007 – Hősi Emlékmű felújítása, 2008 – Óvoda épületének 
külső homlokzati felújítása, 2009 – Hegyalja utcai park kialakítása, 2010 – Ostffy kastély felújítása) 
 
 
Már a következő időszakot érintő döntésünk volt „Nyugat – Dunántúli Hulladékgazdálkodási Projekt” - 
betörténő belépésünk.  A programhoz való csatlakozásunk elsődleges célja, a hulladéklerakó telep 
rekultivációjának projekten belüli megvalósítása.   
 
Kitűzött céljainknak megfelelően részt vettünk, illetve folyamatosan részt veszünk a LEADER 
programban.   E program Európai Uniós forrásokból kifejezetten vidékfejlesztési célokat szolgál 
önkormányzati, vállalkozási, civil szféra részére.   Több fórum is szervezésre került annak érdekében, 
hogy az érintettek tájékozódhassanak a pályázati lehetőségekről.  Ez a munka a jelenlegi szakaszban 
folyamatos feladatokat ad, hiszen a fentiekben említett szektorok részére Ostffyaszonyfa tekintetében 
elvi lehetőségként 40 – 50 000 000 Ft pályázati forrás áll rendelkezésre.   E program  keretei  
teremtették  meg      az Ostffy kastély külső felújításának anyagi  hátterét is.  
 
Ezzel az eredményes pályázattal a teljesült a 2006 – os választási programba tett ígéret, 
miszerint a most záruló önkormányzati időszakban, legalább egy Európai Uniós forrásokon 
alapuló beruházást valósítsunk meg. 
 
 
Településmarketing most is kiemelt szerepet játszott tevékenységünkben, annak érdekében, hogy 
falunk értékeit megfelelően be tudjuk mutatni a külvilág számára. (2007 - Petőfi Ostffyasszonyfán 
című kiadvány megjelentetése, 2008 - Könyvtár előtti galéria kialakítása kiállítótérré az I. világháborús 
hadifogoly - tábor és temető történetének bemutatása céljából, 2009 -  Czencz János emlékhely 
kialakítása) E céljaink megvalósításához szintén hozzájárult a Czencz kiállítás megszervezése, 
valamint a Hősi Emlékmű felújításához kapcsolódóan a Magyar Szent Korona történelmi 
hagyományaira emlékező programsorozat. 
 
Gazdaságfejlesztés kérdéseiben törekvéseinket nem övezte a fentiekhez hasonló eredményesség. 
Ennek oka elsődlegesen az ország általános helyzetében keresendő (kiszámíthatatlan gazdasági 
környezet adó és szabályozási kérdésekben egyaránt, gyenge állam, nagymértékű korrupció, 
nagyfokú eladósodottság, reményvesztett társadalom stb), melynek következtében Magyarország az 
utóbbi években elvesztette vonzerejét a külföldi befektetők előtt.  A hazai lehetőségeket még inkább 
rontotta a gazdasági világválság hatása.  E problémák mellett párhuzamosan jelen van az a gond is, 
hogy a hazai vállalkozói szektor sem képes a kívánt mértékben fejlődni. Mindezek következtében az 
Ostffyasszonyfánál kedvezőbb helyzetben lévő települések gazdasági lehetőségei is romlottak. Az 
eltelt négy évben önkormányzatunk a meglévő épületek – beleértve a magántulajdonban lévőket is – 
kiajánlásával igyekezett mozgásteret teremteni a gazdaság fejlesztésének. Több tárgyalásunk volt 
ezen ingatlanok hasznosítására, ezek közül néhány még most is folyamatban van. Ugyanezen eljárást 
követtük a hasznosítható földterületeink tekintetében is. 
 
Több éve húzódó program a szélerőmű – park megvalósításának kérdése.   A magunk mögött hagyott 
önkormányzati időszakban eszköztelenek voltunk a beruházás sikerre vitelében. Ez elsősorban abból 
adódott, hogy a kvótarendszer kialítása, a csatlakozási szerződések megkötése, a 2009-ben kiírt 
pályázati feltételek teljesítése már nem önkormányzati szinten kezelhető feladatok. E kérdéskörök 
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rendezése a beruházó Windpower Hungária KFT. hatáskörébe tartozik.  Természetesen falunknak 
továbbra is alapvető érdeke a projekt megvalósulása.  
 
 
A most záruló önkormányzati időszak beruházásainak összefoglalása előtt érdemes rövid 
kitekintést tenni a 2002 – 2006 közötti négy év megvalósult fejlesztéseire, illetve a nyolc év 
összesítő táblázatára.   

 
  

Beruházások, 
fejlesztések teljes 

értéke 

 
 

Pályázati és egyéb 
külső források 

 
 

Önkormányzati önerő 

 
Ft 

 
2002 – 2006 

 
53 638 971 

 
36 145 063 

 
17 493 908 

 
2006 – 2010  

 
83 446 182 

 
68 877 207 

 
14 568 975 

 
 Összesen 

 

 
137 085 153 

 
105 022 270 

 
32 062 883 

 
 
 

Fejlesztések, beruházások 2002 – 2006.  
  

  
 

Program megnevezése 
  

Teljes értéke - Ft 
 

 
Utca névtáblák elkészítése 

 
565 446 

 
Nyilvános Internet hozzáférés biztosítása 

 
1 250 000 

 
Játszótér felújítása 

 
910 400 

 
Településről kiadvány készítése 

 
300 000 

 
Sportöltöző külső felújítása 

 
843 194 

 
Iskola központi épületének felújítása 

 
12 359 978 

 
Temetői parkoló kialakítása 

 
1 313 750 

 
Kézilabdapálya építése 

 
4 727 350 

 
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiépítése 

 
1 546 474 

 
Művelődési Ház  részleges felújítása 

 
14 136 079 

 
Települési környezetvédelmi program elkészítése

 
 

800 000 
 

Hulladékgazdálkodási terv megvalósítása 
 

130 000 
 

Hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata 
 
 

625 000 
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Általános rendezési terv  átdolgozása 2 968 000 
 

Szolgálati lakás tetőfelújítása 
 

745 300 
 

Hegyaljai utca járdafelújítása 
 

2 196 000 
 

Hegyaljai utca csapadékelvezető árok felújítása 
 
 

4 840 000 
 

Petőfi utca útburkolat felújítása 
 

2 832 000 
 

Gépjármű vásárlása 
  

550 000 
 
 

o Csatornaberuházás megvalósítása 
 
A legnagyobb feladataink egyike volt a társtelepülésekkel egyetemben. 2003-2005 között adódott 
lehetőség arra, hogy a korábban részlegesen előkészített program anyagi feltételei is rendelkezésre 
álljanak. Az 1 200 000 000 Ft értékű beruházás Ostffyasszonyfára jutó része 300 000 000 Ft.  
 
A beruházás értékei  az alábbiak: teljes infrastruktúra kiépítettségének megvalósulása, önkormányzati 
utak és közutak felújítása, kedvező pénzügyi konstrukció kialakítása, ingatlanon belüli munkák 
elvégzése  
  
  

o Szélerőmű - park kivitelezési munkáinak megkezdése 
 
A beruházással kapcsolatos legfontosabb teendőnk az volt, hogy az előző ciklusban elkezdett 
folyamatokat tovább vigyük. Folyamatosság jegyében segítettük a program kivitelezőjét, beruházóját. 
Közreműködtünk a tulajdonosokkal folytatott tárgyalások lebonyolításához, illetve a felmerülő 
különböző érdekek összehangolásában. Önkormányzati kapcsolatrendszerünket felhasználva 
segítettük a szükséges hatósági engedélyek beszerzését. 
 
Mindennek következtében valamint a beruházó elszántságának eredményeként megépült az első 600 
kw teljesítményű turbina.  
 
 A fent említett beruházások önkormányzati ciklusokon áthúzódó fejlesztések voltak melynek 
elsődleges előkészítése 1998-2002 között elkezdődtek. A programok végső formába öntése, a 
megvalósítás és kivitelezés feladata, koordinálása viszont ránk várt.  
 
 
 

Fejlesztések, beruházások 2006 – 2010. 
 
 
 

   Fejlesztések, beruházások - 2007. 
 

 
 

A program 
megnevezése 

 
Összes költsége 

 
Saját erő  

 
Pályázati 

 forrás 

 
Ft 
 

 
Hősi emlékmű felújítása  

 
1 950 000 

 
1 950 000 

 

  
 Kossuth u. parkoló 
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kialakítása 4 596 000 4 596 000 
 

Sportpálya fejlesztése 
 

350 000 
 

350 000 
 
 

 
Hegyaljai u. felújítása 

 
7 904 400 

 
3 592 200 

 
3 592 200 

 
Petőfi Ostffyasszonyfán 

című kiadvány 
megjelentetése  

 
 
 

172 000 

 
 
 

122 800 

 
 
 

50 000 
 

Hangtechnika 
korszerűsítése a 

művelődési házban 

 
 
 

350 000 

 
 
 

122 000 

 
 
 

228 000 
 

Óvoda felújítási 
munkálatai 

(nyílászárók festése, 
csoportszobák, öltöző 
padozatának cseréje) 

 
 
 
 
 

406 000 

  

 
Iskola felújítási munkálatai 
 ( táblák festése, parketta 

felújítása )  

 
 
 
 

190 000 

 
 
 

 

 
ÖSSZESEN 

 
15 918 400 

 
12 048 200 

 
3 870 200 

 
 
 
 

 Fejlesztések, beruházások - 2008 
 
 

 
 

A program 
 megnevezése 

 
Összes költsége  

 

 
Saját 
  erő 

 
Pályázati forrás 

 
Ft 
 

Táncsics utcai 
csapadékelvezető árok.

 
Kiegészítő munkák- 

Ady, Táncsics, Dózsa 
u. 

 
4 920 000 

 
 
 

497 000 

 
4 920 000 

 
 
 

497 000 

 

 
Növénytelepítés a 

Polgármesteri Hivatal 
környezetében. 

 
 
 

310 000 

 
 
 

310 000 

 

 
Streetball állvány és 

pálya kialakítása. 
 

Kültéri ping-pong asztal 
felállítása. 

 
300 000 

 
 
 

96 000 

 
160 000 

 
 
 

96 000 

 
140 000 

 
Kis utca útburkolat 

felújítása. 

 
 

5 508 540 

  
 

1 948 099 

 
822 971 - 

megyei önerőalap 
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2 737 470   

 
 Óvoda épületének 
külső homlokzati 

felújítása. 

 
3 470 982   

 
571 382 

 
399 600   

 
2 500 000 

 
Óvodai játszóudvar 

felújítása. 

 
 

2 300 085 

 
 

2 300 085 

 

 
 
 
Könyvtár előtti galéria 
kialakítása kiállítótérré 

 
307 000   

 
 

311 000  

  
423 000 

 
 

800 euró 
 

Az I. világháborús 
hadifogoly - tábor és 
temető történetének 

bemutatása. 

 
 
 
 

289 200 

 
 
 
 

289 200 

 

 
ÖSSZESEN 

 
 

 
18 309 807 

 
11 486 366 

 
6 823 441 

 
 
 
 
 

Fejlesztések, beruházások - 2009 
 
  

 
 

A program 
  megnevezése. 

 
Összes költsége. 

 

 
Saját 
erő. 

 
Pályázati forrás. 

 
Ft 
 

  
Könyvtári polcok 

részleges felújítása 

 
 

150 000 

 
 

66 000 

 
 

84 000 
 

Hegyalja u. parkoló, 
kerékpártároló, 

emlékhely kialakítása 

 
 

 2 864 546 

 
 

2 864 546  
  

 

 
Óvoda épületét 
körbevevő járda 

kialakítása, bejárat 
térkövezése 

 
 
 
 

1 187 500 

 
 
 
 

1 187 500 

 

 
Dózsa u. útburkolat 

felújítása 

 
8 620 478 

 

 
4 310 239 

 
4 310 239 

  
Összesen 

 
12  822 524 

 
  8  428 285 

 
4 394 239 
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 Fejlesztések, beruházások - 2010 
 
 

 
 

A program 
  megnevezése. 

 
Összes költsége. 

 

 
Saját 
erő. 

 
Pályázati forrás. 

 
Ft 
 

 
Önkormányzati 

tulajdonú belterületi 
utak javítása   

 
 
 

 312 000 

 
 
 

 312000 

 
  

 
Intézményeink 

karbantartási, felújítási 
munkálatai  

 
 
 

780 000   

 
 
 

780 000   

 

  
Ostffy kastély felújítása

 
35 243 451 

  

 
5 048 690 

 
28 194 761 

 
2 000 000 

 
  

Összesen  

 
 

36 335 451 
  
 

  
 

6 140 690 

 
 

 30 194 761 

 
 IV.  

 
  AZ ÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJÁNAK ALAPJAI   

2010 – 2014.    
 

A tavaszi országgyűlési választások következtében új kormány alakult, ezáltal ez elmúlt nyolc év 
kormányzati politikáját magunk mögött hagytuk.  
 
Világosan látni kell azt is, hogy a szocialista – szabaddemokrata koalíció politikai és gazdasági 
örökségének felszámolása nem egyszerű feladat.  Ez az örökség rendkívüli feladatokat ró a polgári 
kormányra, hiszen gazdaságilag egy válságban lévő ország maradt a baloldali kormányok után, mid 
ezek mellett, még hitében és nemzettudatában is meggyengített társadalmat hagyott utódjára. Ezzel 
párhuzamosan a 2008-as gazdasági válság máig tartó hatásaival is meg kell küzdeni. 
 
Összességében nincs az országnak olyan területe, amelyen ne kellene alapvető változásokat - a szó 
igazi és klasszikus értelmében értendő - szerkezeti reformokat végrehajtani. Ezek a reformok nem 
azonosak az elmúlt évek gyakorlatával, a reform szó nem egyenlő a pénzügyi megszorító politika 
folytatásával. Valódi szerkezeti átalakításokra van szükség a gazdaságban, a társadalomban a nagy 
elosztó rendszerekben egyaránt. A feladat nem egy kormányzati ciklusra szól, de az átalakítás 
alapelveit és irányait most kell maghatározni. Az új kormány erre vállalkozott és biztosan állítható, 
hogy politikai, gazdasági lehetőségeinek széles körű alkalmazásával feladatait el fogja 
végezni.Tényszerűen számolni kell azzal, hogy szükségszerű a közigazgatás és ezen belül az 
önkormányzatiság rendszerének az átalakítása is.  Az elmúlt kormányzati kezdeményezések kudarca 
bizonyította, hogy közigazgatásunkat szelvényeiben nem lehet átalakítani, a tényleges szerkezeti 
átformálást, térképrajzolgatással nem lehet pótolni. Elengedhetetlenül szükség van az állami és 
önkormányzati rendszer átfogó áttekintésére, részletes elemzésére működési és hatékonysági 
szempontból egyaránt. 
 
A kormány jogalkotási tervei szerint, az új önkormányzati törvény parlament elé terjesztése még az 
idei év folyamán megtörténik, melynek elfogadása 2011 – ben várható.   
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A 2010-2014 közötti időszak önkormányzati célkitűzéseit abból a kiindulópontból kell 
meghatározni, hogy településünknek mik az elsődleges érdekei.  Az így kijelölt irányvonalat 
kell beilleszteni, illetve hozzáigazítani az államigazgatás és az önkormányzatiság egész 
rendszeréhez.  
 
 

1. 
 

Átfogó célok meghatározása. 
 

Alaptételként rögzíthetjük, hogy a település működtetését, üzemeltetését a 2010 – 2014 közötti 
években is a jelen programban megfogalmazott alapelvek (I. Az önkormányzatiság 
rendszerszemlélete) szerint célszerű folytatni. Ezt indokolja az is, hogy az elmúlt nyolc év gyakorlata 
bizonyította a fentiek működőképességét, helyességét, tehát a vezetési elveken alapjaiban változtatni 
nem kell.  
 
 
1. 1. A települési önkormányzat általános célkitűzései. 
 
 
 

o Lakóhelyi közösség és a helyi társadalom életkörülményeinek javítása. 
 
Az önkormányzati tevékenység elsőrendű, legfontosabb feladata. A meghatározott cél elérésének 
eszközrendszereivel és módszereivel foglalkozott már a jelen program. Ennek megismétlése nem 
célszerű, ehelyett visszautalnék azon fejezetekre, melyek részletesen taglalják e kérdéskörhöz 
tartozó elgondolásaimat (I. 1. Az önkormányzatiság alapelvei.    I. 2. A szolgáltatói önkormányzati 
modell megvalósításának kérdései. )  
 
 

o Vezető szerep kialakítása a környező települések között. 
 
Kistérségi szinten minden településnek meg van a maga egyedi szerepe. Ezen kívül minden 
településen megtalálhatóak azonos funkciók. Azok a települések, melyek több feladat összevont 
ellátására képesek (oktatás, egészségügy, szociálpolitika, közigazgatás) mikrotérségi központként 
működhetnek. Ostffyasszonyfa a feladatok összevont ellátásán kívül jelentős turisztikai vonzerővel és 
elfogadható gazdasági potenciállal rendelkezik, ebből adódóan a környező települések közül tartósan 
kiemelkedhet.   A fentiek alapján falunk microtérségi központ jellegének kialakítására vonatkozó 
elgondolásaink megalapozottak.   
 
 

o Térségi kapcsolatok erősítése, a település fejlesztésének összehangolása a megyei, 
regionális fejlesztési koncepciók kapcsolódó pontjaival.  

 
A megyei területfejlesztési koncepció tartalmazza   az adott települések elgondolásait, hiszen ezen 
anyagokban szerepeltetni kell a régióban lévő falvak, városok elképzeléseit. Ezzel párhuzamosan az 
Európai Unió ezen a fejlesztési szinten már elvárja a térségi szemlélet érvényre juttatását – hiszen itt 
már elválik egymástól a terület és településfejlesztés tárgyköre. 
 
A regionális és térségi koncepciókból Ostffyasszonyfára elsősorban közlekedésfejlesztési (Répcelak -  
Jánosháza – Sárvár – Celldömölk) környezetvédelmi (megyei hulladékgazdálkodási program) 
természetvédelmi (Rába és vízgyűjtője, NATURA 2000) egészségügyi (Sárvár, Celldömölk kórházai) 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos programok (szélerőmű, biogáz, biomassza) turisztikai 
elképzelések valamint a mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos projektek jelentenek kapcsolódási 
pontokat. Ezek megvalósulásában  Ostffyasszonyfa érdekelt, oly módon, hogy sajátos települési 
érdekeink mindezekben  megjelenjen.  
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o Meglévő építészeti örökségek megőrzése (kastélyok, kúriák) a településszerkezet és annak 
beépítési módjának megtartása. Tájkép megőrzése, tudatos környezetalakítás gyakorlatának 
megteremtése. 

 
E témaköröket a település Általános Rendezési Terve foglalja magában, mely elsősorban az épített 
környezet alakításáról és védelméről szól. Ugyanebben a dokumentációban kerül rögzítésre a 
település kül és belterületi részeinek a hasznosítási kérdéseinek szabályozására. A koncepcióban 
foglaltak elsődleges célja a falu karakterének és értékeinek megőrzése valamint a különböző 
fejlesztések lehetséges célterületeinek kijelölése. 
        

 
1. 2. Önkormányzati tevékenység nyilvánosságának biztosítása. 
 
Az elmúlt nyolc év gyakorlatát a következő önkormányzati ciklus során is követni kell.     A település 
közügyeiről illetve az önkormányzat tevékenységéről folyamatos tájékoztatást fogunk adni az itt élők, 
és a falunk iránt érdeklődők számára. Ennek eszközrendszere változatlan marad, tehát fenntartjuk az 
Önkormányzati Hírlevelek rendszerét, eleget teszünk törvényi kötelezettségünknek az évenkénti 
közmeghallgatás megtartásával, valamint élni fogunk az Offai Hírmondó által biztosított 
lehetőségekkel. Jelentősebb eseményeket, falunkhoz kötődő kiemelten fontosabb eredményeket és 
információkat megjelentetjük a megyei sajtóban. Meg kell újítanunk az interneten való 
megjelenésünket.   
 
Minderre azért van szükség, mert tevékenységünket közpénzekből illetve a település 
vagyonelemeinek üzemeltetésből végezzük.  Ebből következően alapvető kötelessége minden olyan 
vezetőnek - vezetői testületnek- tevékenységéről részletesen beszámolni, döntéseiről elszámolni, akik 
feladataikat egy adott közösség megbízásából látják el. Ezen alapelv folyamatos érvényre juttatását 
és gyakorolását a következő önkormányzati időszakban is kötelességemnek tekintem. 
 
Mindezek mellett elemi érdek a nyilvánosság gyakorlása, hiszen sok esetben a köztudatba 
önkormányzatunkat érintő kérdésekről, vagy döntéseinkről téves, megalapozatlan információk jelentek 
meg. Ilyen jellegű híresztelések kezelésének egyetlen hatásos eszköze a tisztességes tájékoztatás. 

 
 

2.   
 

Az önkormányzati gazdálkodás alapjai. 
  
 

  2. 1. Az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos alapelvek kijelölése. 
 
Vagyongazdálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat törvények és önkormányzati rendeletek 
rögzítik, ezektől eltérni – módosítás nélkül - nem lehet. Az elmúlt nyolc évben önkormányzati 
vagyoneladás nem történt. Továbbra is elfogadható kiindulási alapként, hogy vagyonelemek 
értékesítése elsődlegesen fejlesztési forrásaink önerejének biztosítása érdekében történjen, vagy 
olyan jellegű magán és közösségi befektetési céllal, melynek jelentős munkahely-teremtés vonzata 
van.  
 
 Az ilyen jellegű befektetési célú hasznosításra az alábbi vagyonelemek kerülnek elkülönítésre:  
 

o Ajkay kúria épülete  
 

o Vörös cseri szántóterületek  
 

o Lánka melletti önkormányzati tulajdonú belterület  
 

o Dózsa utca végén található önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok  
 
Speciális funkcióval rendelkeznek a Vásár - téren lévő ingatlanoknak, hiszen rendezési tervünkben 
építési területnek kijelölt földterületről van szó.  Reálisan látni kell azt, hogy a jelenlegi helyzetben sem 
igény, sem pedig önkormányzati lehetőség nincs építési telkek kialakítására. Természetesen annak 
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elvi lehetőségét fent kell hagyni, hogy vállalkozói tőke bevonásával ezen elképzeléseinket valóra 
váltsuk. 
 
Szolgálati lakásainkat szintén közösségi tulajdonban kívánjuk tartani. Középtávú koncepciónkban 
szerepeltetni kell a gyógyszertári, illetve az orvosi lakás felújításának kérdését. Elsősorban a házi 
orvos helyben lakásának a biztosítása érdekében. Az előbbiekben megnevezett két lakás közül 
bármelyik ellátható ezzel a funkcióval, későbbi döntés kérdése a megvalósítás mikéntje, illetve a 
funkció nélkül maradó lakás hasznosítási céljának meghatározása.  
 
Minden egyéb olyan ingatlanunk, melyek önkormányzati közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, 
művelődés) ellátását biztosítják – tehát tartósan tulajdonunkban marad – megfelelő színvonalú 
karbantartásáról, felújításáról (az eddigi évekhez hasonlóan) gondoskodni kell. 
 
Önkormányzati vagyonelemeink közül leginkább mobilizálhatóak – célkitűzéseinknek megfelelően – a 
mezőgazdasági művelésben álló területeink. Abban az esetben, ha anyagi forrásaink bővítésének 
igénye felmerül elsősorban e területek értékesítése  jöhet szóba lehetőségként.  
 
 
2. 2.  Az önkormányzati gazdálkodás alapelvei. 
  
Legfontosabb, hogy önkormányzatunk gazdálkodására továbbra is jellemző legyen a pénzügyi 
fegyelem, a megfontoltság, a biztonságra való törekvés, a takarékosság és a hatékonyság 
szempontrendszere.  Ezek teljesülésének kiindulási alapja az, hogy éves költségvetésünk és 
gazdasági programunk meghatározása reális bevételi – kiadási tervszámokra és a gyakorlatban 
megvalósítható koncepciókra épüljön fel. Továbbra is fontos célkitűzés, hogy településüzemeltetési 
feladatainkhoz ne kelljen hitelből pénzeszközöket realizálni, viszont a folyószámla – hitelkeret 
lehetőségeit optimálisan ki kell használni.  Beruházásaink finanszírozásához élni kívánunk a rövid 
lejáratú célhitel eszközével, elsősorban az elnyert pályázati források előfinanszírozása érdekében.   
 
Bevételi oldalon az állami, kistérségi és saját forrásaink maximális realizálására kell törekedni, 
ugyanez vonatkozik azon pályázati forrásainkra, melyek fejlesztési célkitűzéseinket szolgálják. Az 
állami és kistérségi normatívák lehívásának feltételei, a mindenkori költségvetési törvényben 
rögzítettek. A meghatározott feltételeket forrásbővítés érdekében teljesíteni kell, de ez csak abban az 
esetben lehetséges, ha alapcéljainkkal e követelmények egyeznek. 
 
Közös intézményfenntartás során – iskola, védőnői szolgálat, körjegyzőség - az együtt működő 
önkormányzatokkal kiegyensúlyozott kapcsolatokra kell törekedni, de mindezek mellett el kell érni, 
hogy működési költségeinkhez való hozzájárulásuk rendszeres legyen.    További feladatunk pedig az, 
hogy olyan önkormányzatokkal, melyek helyett törvényben rögzített alapfeladatokat látunk el – pl. 
oktatás, nevelés – csatlakoztassuk intézményfenntartói társulatunkhoz. Itt kívánom megjegyezni, hogy 
e törekvéseink sikeréhez jogszabályi változtatásokra, vagy azok értelmezési kérdéseinek 
egységesítésére is szükség van. Természetesen erre nem várhatunk automatikusan, éppen ezért 
külkapcsolataink révén ezen érdekeinket képviselni fogjuk. 
 
Fontos kérdés az önkormányzati saját bevételek alakulása. E bevételeink az önkormányzati 
forráskivonások következtében, már az elmúlt nyolc évben is döntően alapfeladataink ellátását 
szolgálták. Saját bevételeink jelentős részét teszi ki az önkormányzati vagyonelemek (lakás és nem 
lakás célú ingatlanok hasznosítása, termőföld bérbeadása) bérleményként történő hasznosítása. 
Bérleti díjak meghatározásánál alapelv a helyben szokásos, illetve elfogadott díjak érvényre juttatás, 
figyelembe véve ár értékarány elvét. Egyszerűbben fogalmazva a hasznosításra felkínált ingatlanok 
bérléséből eredő haszon nagyságrendjét tükrözze a megállapított bérleti díj összege.  
 
 
 
2.  3.   A helyi adópolitika kialakításának és gyakorlatának kérdései. 
 
Az új kormány döntéseinek következményeként az adóztatás rendszerében is alapvető átalakítások, 
változtatások várhatóak. Azt viszont nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy valamilyen jellegű helyi 
adóztatási jogkör és ebből adódó bevétel az önkormányzati rendszerben továbbra is jelen lesz, hiszen 
ez az önkormányzatok gazdálkodásának egyik szükséges feltétele.A helyi adóztatás soha nem 
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korlátlan, a települési önkormányzat az Országgyűléstől kapja  a helyi adóztatáshoz való  jogot és 
egyben ki is jelöli annak  kereteit. Feltehetőleg az önkormányzatok finanszírozásában, a következő 
években a helyi adók szerepe nagyobb lesz, mint az elmúlt időszakban volt. Tekintettel arra, hogy 
jelen pillanatban nem ismerjük a kialakítandó rendszert ezért csak általános alapelveket, lehet 
kimondani.   
 
Az önkormányzat adóztatási gyakorlatának kimunkálásakor figyelembe kel venni azt is, hogy a 
településünkön lévő ingatlanok után még fenn áll a csatorna-beruházáshoz fizetendő LTP fizetési 
kötelezettség 2011-ig.     
 
 
 
Adópolitikai alapelveink a következők: 
 

1. A településen élő polgároknak, illetve az itt tevékenykedő vállalkozásoknak  egyaránt hozzá 
kell járulniuk, az önkormányzat által biztosított szolgáltatások anyagi fedezetének 
megteremtéséhez. 

 
2. Önkormányzati adóztatás során cél az adózók körének bővítése, annak érdekében, hogy az 

egy-egységre eső adó mértéke elfogadható  szinten maradjon. Ezzel összhangban az 
adómentesség lehetőséget szűkíteni kell.  

 
3. Adózási rend és fegyelem szilárdítása. 

 
4. Helyi adókból befolyt bevételek egy részének felhasználása fejlesztési céljaink 

megvalósítására. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

   Településüzemeltetés 2010 -2014 
 
 

3. 1. Csatorna - beruházás pénzügyi konstrukciójának lezárása. 
 

Az előttünk álló önkormányzati időszak legfontosabb feladta a csatorna – beruházás lezárása. A 
pénzügyi konstrukció futamideje 2011–ben zárul, ekkor kerül sorra a projekt végleges elszámolása. 
Önkormányzatunk – társtelepülésekhez hasonlóan – másodlagos kezességvállalással vett részt a 
programban, ebből adódóan várhatóan pénzügyi kötelezettségünk keletkezik. 
 
A kötelezettségvállalás egyik része a magánszemélyek által vállalt LTP befizetések elmaradásából 
adódik.    Az érintettek által be nem fizetett törlesztő részletek után önkormányzatunknak kell helyt 
állnia. Tekintettel arra, hogy törvényi rendelkezések alapján az ilyen jellegű tartozások köztartozásnak 
minősülnek, ezek adók módjára behajthatóak. Ezzel a behajtási joggal önkormányzatunk élni fog, 
éppúgy, mint az eddigi időszak során.  
 
A pénzügyi kötelezettségünk második része a Cserhát Víziközmű Társulat megszüntetését 
követően jelentkezhet önkormányzatunknál. A törvényi előírások alapján a Vízközmű társulatot 
feladatának elvégzését követően fel kell oszlatni, természetesen korrekt pénzügyi és vagyoni 
elszámolás során. A társulat vagyona és esetlegesen fennálló tartozásai a tulajdonos 
önkormányzatokhoz kerülnek a megállapodás szerinti tulajdoni hányad arányában. A társulatnak jelen 
pillanatban kötelezettségei vannak a beruházást végző OMS Hungária KFT. irányába, mely 
elsősorban abból adódik, hogy az általa megrendelt, ingatlanon belüli bekötési  munkálatok 
ellenértéke  nem került teljes egészében  kifizetésre.  
 
A fennálló problémát rendezni kell, de ennek az alábbi előfeltétele van : 
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o A Cserhát Víziközmű Társulat vezető testületeinek – Intéző bizottság, Felügyelő Bizottság – a 

projekt pénzügyi bonyolítójának, be kell számolnia a pénzügyi konstrukció aktuális állásáról, a 
társulat gazdasági - pénzügyi és vagyoni helyzetéről. Az elmúlt években történő bevételek-
kiadások alakulásáról, a futamidő végén várható egyenlegről. 

 
(Az elmúlt évek során önkormányzatunk többször kezdeményezte a társulat küldöttgyűlésének, 
valamint az érintett önkormányzatok képviselő – testületeinek együttes ülésének összehívását a fenti 
tárgykörben, sajnos eredmény nélkül.) 
 
A projekt lezárásából adódó pénzügyi kötelezettségünk nagyságrendje döntően meghatározza, 
a következő négy év lehetőségeit, önkormányzatunk mozgásterét. Éppen ezért 
önkormányzatunk elsődleges érdeke, hogy a program zárása a viziközmű társulat keretein 
belül történjen meg.  
 
 
3. 2. Közbiztonság. 

 
Sajnos az utóbbi hónapokban falunk életében is központi kérdéssé vált, hiszen olyan folyamatokkal 
találkoztunk (sorozatos lopások), melyek nem voltak Ostffyasszonyfára jellemzőek. A közbiztonság 
biztosítása állami feladat, de erre a területre is igaz, hogy a központi államigazgatás e területen is 
hiányosan tudja ellátni feladatait. Az új kormány jogszabályi változtatásokkal elindított egy pozitív 
folyamatot, de a megoldás időigényes. Az önszerveződés egyik eszköze a polgárőrség 
megalakításának - újjá szervezésének- lehetősége. Az eltelt önkormányzati időszakban több 
alkalommal tettünk kísérletet erre, de eredménytelenül. A kérdéskört újra elő kell venni, de egy 
pogárőr szervezet létrehozása tisztán önkormányzati szervezésben nem megoldható. Gyakorlatilag ez 
egy újabb civil szerveződés létrehozását jelenti, mégpedig úgy, hogy szervezett keretek között, 
cégbíróságon bejegyzett egyesületként működjön. Ehhez minimálisan 15 -20 főre szükség van, illetve 
egy olyan egyesületi vezetőre, aki feladatait, együttműködési kötelezettségeit koordinálja. A fentiek 
megvalósítására önkormányzatunk újra kísérletet tesz. 
 
 

  
 

3. 3. Intézményfenntartás kérdései. 
 
 

A. 
 

Önkormányzati igazgatás, körjegyzőség. 
 

Az önkormányzati rendszer működtetésének második pillérét (az önálló helyi képviselő – testület 
mellett) a helyi közigazgatás települési szintű megléte jelenti. E feladatokat a körjegyzőség 
intézményrendszerének keretein belül látjuk el, társtelepülésünkkel egyetemben. Az Általános 
Művelődési Központ mellett a második legfontosabb intézményünk, melynek fenntartási költségei 
szintén jelentős tételt jelentenek.    
 
Továbbra is célunk, hogy Ostffyasszonyfa körjegyzőségi központ maradjon.  A körjegyzőség 
megtartása elsősorban azért fontos, hogy az itt élők részére a legalapvetőbb önkormányzati 
igazgatási feladatok folyamatosan elérhetőek legyenek, másodsorban pedig a microtérségben 
betöltendő központi szerepünk egyik feltétele. A helyben lévő komplett szerkezetű hivatal jelentős 
segítséget ad a polgármesteri teendők valamint a képviselő – testületi feladatok ellátásához, a 
meghozandó döntések szakmai előkészítéséhez.  
 
A közigazgatási rendszer átalakítása várhatóan e területet is érinteni fogja. Ez az érintettség az 
ellátandó feladatok nagyságrendjét és mikéntjét fogja változtatni.      Az új kormány részéről többször 
elhangzott az a szándék, hogy az önkormányzatok által ellátandó feladatokat újra gondolják. 
Amennyiben ezek az új szerkezeti keretek kialakulnak, ehhez kell igazítani a szakmai kritériumokat és 
személyi feltételeket egyaránt.  
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Fontos feladat, hogy körjegyzőségünk olyan szakmai színvonalon végezze munkáját, hogy alkalmas 
legyen más települések fogadására is.   

B. 
 

Kistérségi, megyei, regionális együttműködés kérdései. 
 

 A jelen anyag az önkormányzat kapcsolatrendszerével a korábbi részekben már vázlatosan 
foglakozott, amely gondolatokat az alábbiakkal bővíteném ki. 
 
Vitathatatlan tény, hogy feladataink megfelelő szintű ellátása érdekében más önkormányzatokkal 
együtt kell működni. Az együttműködés alapelveinek a kimunkálása előtt szót kell váltan arról, hogy a 
legfontosabb állami feladatok egyike az önkormányzatiság, illetve a közigazgatás középszintjének a 
kialakítása. Ezt oly módon kell megtenni, hogy az ide telepített feladatok ellátásához a megfelelő 
szakmai és anyagi feltételeket biztosítani kell. Az így kiépített közigazgatási szinttel való 
kapcsolódásunkat értelemszerűen törvényi előírások – feladat és hatáskör meghatározáson keresztül 
- rögzíteni fogják.   
 
A  tárgykör második része, hogy kötelezően illetve önkéntesen ellátásra kerülő feladataink közül mit 
hol szervezünk meg. Regionális illetve megyei szinten elsősorban a területfejlesztési programokban 
kell kapcsolódási pontokat keresni, illetve e fejlesztési koncepciók részterületeit településünk 
elképzeléseivel összhangba kell hozni. (pl. megújuló energiaforrások térnyerésének erősítése, 
hulladékgazdálkodási programhoz való kapcsolódás) Érdekesebb kérdés a kistérségi kapcsolódás 
kialakítása, hiszen e terület napi működési, településüzemeltetési témaköröket ölel fel. 
 
Az évek óta kialított és működtetett társulásainkat a továbbiakban is fenn kívánjuk tartani, oly módon, 
hogy e társulásaink fogadó készek az esetlegesen csatlakozni kívánó társtelepülések irányába. 
Elsődlegesen oktatási és körjegyzőségi feladatellátásra gondolok, amikor a bővítés lehetőségét 
számba vesszük. Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásunkat és a hétközi valamint a hétvégi 
orvosi ügyeleti feladatellátást továbbra is kistérségi szinten kívánjuk biztosítani.  
 
 
 
 
 
 Ostffyasszonyfa Község önkormányzata minden olyan társulással kész együtt működni  
 

o amelyben településünk elsődleges érdekei, illetve célkitűzései nem sérülnek, 
 

o az itt élők számára megkönnyítik államigazgatási ügyeik intézését, 
 

o feladatellátásban bizonyíthatóan minőségi változást eredményez,  
 

o működőképes,   
 

o egyenrangúságon, kölcsönösségen alapuló elvekre épül fel. 
 
 

C. 
 

Általános Művelődési Központ   
 
 

Oktatáspolitika. 
 

Az óvodai és az általános iskolai oktatás helyben történő biztosítása elsődleges helyi 
társadalompolitikai kérdés. Társadalompolitikai kérdés, hiszen a sokat emlegetett népességmegtartó 
képesség egyik fontos eleme. 
   
Azon településeken ahol a fenti intézmények átszervezésre kerültek, ott előbb – utóbb az alapfokú 
oktatási intézmények megszűntek. Mindezek következtében az ilyen falvakban egy kicsit a jövő is 
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megszűnik.  Ilyen esetekben a gyerekek településükhöz való kötődésünk nem alakul ki, az adott falu 
nem otthonuk, hanem csak lakóhelyük lesz.  Ezzel párhuzamosan egy meglévő intézményrendszer 
megbomlása, egyéb területekre is kihat – körjegyzőség, konyha, védőnői szolgálat – hiszen a hozzá 
kapcsolódó szakterületeken is feladatcsökkenést okoz, ebből kifolyólag munkaerő-felesleg keletkezik. 
Ez teljesen egyértelmű, hiszen feladat nélküli intézményeket, nem lehet rendszerben tartani.    
 
Ebből kifolyólag a most következő önkormányzati ciklusban is fontos célkitűzésünk, alapfokú oktatási 
rendszerünk változatlan  szerkezetben történő megőrzése. E céljaink elérését nagyban segítené, egy 
az eddigiektől eltérő kormányzati oktatáspolitika, melynek elsősorban abban kell változnia, hogy a 
megmaradt kistelepülési intézmények megtartását költségvetési forrásokkal is segítse.  
 
A felsorolt külső feltétel teljesülése mellett, önkormányzati feladataink is vannak:  
 
  

1. Oktatási tevékenységünket oly módon kell ellátni, hogy intézményeink microtérségi szerepkör 
betöltésére alkalmasak legyenek. Ez elsősorban szakmapolitikai kérdés, melynek biztosítása 
az adott intézményvezető feladata, természetesen ehhez szükséges a megfelelő 
önkormányzati források mellé rendelése. 

 
2. Oktatás színvonalának folyamatos emelése a szükséges személyi és tárgyi feltételek 

fejlesztésével. Személyi feltételek harmonizálása szakmai előírásokkal, illetve az 
önkormányzat anyagi lehetőségeivel. 

 
3. Az Általános Művelődési Központ (ÁMK) összefogó szerepének erősítése szervezeti, szakmai 

és gazdálkodási felügyelet szempontjából egyaránt. 
 

4. Nyitottság elvének gyakorlása. Minden olyan helyből illetve más településről érkező gyermek 
fogadása, akik a beiskolázási feltételeknek megfelelnek. 

 
5. Intézményfenntartó társulás kibővítése más településekkel, ahonnét gyermekeket fogadunk, 

de együttműködési minimumként feladat-ellátási megállapodások megkötése az érintett 
önkormányzatokkal.  

 
 
Iskolai oktatás tekintetében – szülői és oktatáspolitikai elvárásoknak megfelelő módon - informatikai 
és idegen nyelvi oktatás szerepének erősítése, illetve tanórán kívüli (szakkörök, egyéb foglakozások) 
lehetőségek bővítése. Mindezek mellett nem elfelejtve, hogy ezen oktatási szint feladta a későbbi 
tanulmányokhoz szükséges alapok megfelelő színvonalú biztosítása.   
 
Intézményi vagyonnal kapcsolatos feladataink: 
 

1. Épületeink állagmegóvásának folytatása, energetikai szempontokból történő korszerűsítése 
(nyílászárok cseréje, fűtési rendszer korszerűsítésének kérdései, tantermek belső 
karbantartottságának folytatása,) 

 
2. Óvoda épület tetejének víz és hőszigetelése. 

 
3. Napközi otthon étkezőjének felújítása, vagy az óvoda épületében új  ebédlő kialakítása. 

 
4. Létszámfeltételek teljesítése vagy enyhítése esetén fejlesztési feladatainkhoz hazai és 

Európai Uniós források biztosítása.  
 
 
 
 Közművelődés. 
 
Az önkormányzat közművelődési feladatairól az 1997. évi CXL. számú  törvény (kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről ) 
rendelkezik.  



 32

A rendelkezés értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása. Mindezen belül elsősorban az alábbiak:  
  
       

o az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

o a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

o az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

o az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
o a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 
o a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
o a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
o egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 
A felsorolt feladatokat a rendelkezésre álló anyagi és személyi feltételek függvényében 
önkormányzatunk az elmúlt időszakban is ellátta. Mindezek ellenére a feladatellátás színvonalát 
javítani kell.   
 
Lehetőségeink függvényében végiggondolandó, hogy a területnek önálló felelőse legyen teljes vagy 
részmunkaidős foglalkoztatás keretein belül, a jelenlegi kapcsolt munkakörös megoldás kiváltásával 
egy időben. E szervezeti és strukturális átalakítást az  ÁMK keretein belül valósítjuk meg, hiszen e 
területen is az ÁMK össze fogó szerepét erősíteni akarjuk. Az átalakítás második lehetséges 
változata, hogy a közművelődési feladatok szervezését ellátó személy feladatkörét pályázatfigyelés és 
pályázatírási feladatokkal bővítjük.  
 
Művelődési Házunk továbbra is színtere lesz önkormányzati rendezvényeinknek, mid ezek mellett a 
településen működő civil szerveződések, gazdasági társaságok, rendezvényeinek is helyt ad.   
 
 

 
  
 

3. 4.  Humán infrastruktúra működtetése.  
 
A humanizmus az érett európai középkor egyik nagyhatású filozófiai irányzata, egyben a reneszánsz 
korstílus eszmei háttere volt. Lényege körülbelül úgy foglalható össze, hogy mindennek mértéke az 
ember. A humanizmus szó a studia humanitatis (az emberre vonatkozó tanulmányok) kifejezésből 
származik, amely a reneszánsz idején a görög-római kultúra tanulmányozását jelentette. A jelenben 
ismert formájában a 19. században lett ismert, átfogóan jelölve minden olyan gondolkodói 
beállítottságot, amely a természet rendjében az ember fontosságát hangsúlyozza.   
 
Az önkormányzati program ezen fejezetében elsősorban azon témakörökről  lesz szó, amely területek  
közvetlenül érintik falunk polgárait. 
 
 

A. 
 

Falu, mint közösség. 
  
E rövid megfogalmazás lényegre törő, de akár kérdőjellel is zárható a mondat. A közösségi 
gondolkodásmód az elmúlt évtizedekben lassan - lassan eltűnőben van a mindennapjainkból. Ennek 
oka társadalmi és gazdasági folyamatok következménye, melyek kifejtése nem a jelen anyag feladata. 
Azt viszont rögzíthetjük, hogy a települési önkormányzatnak vannak közösségformáló feladatai.  
 
Ilyen irányú kötelességünknek az elmúlt önkormányzati időszakban is próbáltunk megfelelni. Ennek 
eszközrendszere volt a nemzeti ünnepeink falu szintű rendezvényeken való megjelenítése, illetve a 
falunapi programok keretébe illesztett kulturális és történelmi hagyatékunk ápolása (pl. korona 
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tiszteltére rendezett kiállítás, Czencz emlékpark avatása, 1000 éves Vas megye kiállítás bemutatás) 
Ugyanezen célokat szolgálják egyéb közösségi rendezvényeink is.  (pl. idősek napja, nőnap, 
falukarácsony, intézményrendszerünk keretein belül megrendezésre kerülő programok)    
 
A felsorolt programelemeket a következő önkormányzati időszakban is meg fogjuk tartani. Tovább kell 
folytatni a falunkhoz kötődő személyek és történelmi események megismertetését és bemutatását.  Az 
eltelt önkormányzati időszakban nem sikerült létrehozni  Ostffyasszonyfa történetét bemutató 
kiadványt, ezen irányú elképzeléseinket továbbra is napirenden tartjuk. 
 

B. 
 

Társadalmi szervezetek kapcsolódása az önkormányzat tevékenységéhez. 
 

Az önkormányzat széleskörű feladatellátása mellett, szükség van különböző civil szerveződések jelen 
létére falunk közéletében.  
 
E szervezetek tevékenységüket olyan részterületeken végzik, melyeket klasszikusan önkormányzati 
szervezésben nem lehet koordinálni.    Ténykedésük szervesen kapcsolódik településünk átfogó 
céljaihoz. Az eredményes munkának feltétele, minden érdekelt fél összefogása, megfelelő partneri 
viszony kialakítása.     Működésüket önkormányzati forrásokból továbbra is támogatjuk, de valamilyen 
szinten önfenntartóvá kell válniuk. A jelenlegi költségvetési helyzetben, illetve más egyéb 
önkormányzati feladatainkat és vállalásainkat figyelembe véve irreális elvárás, hogy éves 
költségvetésüket teljes egészében önkormányzatunk biztosítsa. Tevékenységük finanszírozásához 
külső forrásokat is be kell vonni, ennek megteremtése az adott szerveződések vezetésének feladata.  
Forrásszerzésük érdekében szorgalmazzuk, hogy bejegyzett egyesületekké váljanak, az egyesületi 
törvény szerint működjenek annak érdekében, hogy a részükre meghirdetett pályázati kiírásokon részt 
tudjanak venni. Pályázati lehetőségeket ajánlunk ki számukra, ezek összeállításában segítséget 
nyújtunk, elsősorban a megyei lehetőségek és a LEADER program keretein belül. 
 
 
A társadalmi szervezetek és önkormányzatunk együttműködésének alapelvei: 
 

1. Tevékenységükkel elő kell segíteni a települési önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását. 
 

2. Vezető testületeiknek együtt kell működnie az önkormányzat vezetésével, tekintettel arra, 
hogy támogatásuk költségvetésünkből, közpénzekből történik.   

 
3. Működésük törvényes és szabályos legyen. 

 
4. Önkormányzat által adott támogatásokat a megjelölt célra kell felhasználniuk, a 

felhasználásról határidőre írásos beszámolót kell benyújtaniuk.  
 
Minden olyan szerveződés fenntartását, illetve újak létrejöttét támogatjuk, melyek a fenti kitételnek 
megfelelnek. A település értékét a benne fellelhető tevékenységek sokoldalúsága erősíti. Ezek 
kialakítása, megszervezése, működése olyan feladat, melyet csak kizárólagosan képviselő – testületi 
eszközrendszerrel nem megoldható. 
 
A jelenleg működő szervezetek közül szorgalmazzuk a Citera és Népdalkör, valamint a Vöröskereszt 
szervezeti formájának megerősítését (bejegyzett egyesületté válás) elsősorban működési feltételeinek 
stabilizálása érdekében.  
 
 

Sportegyesület, sporttevékenység. 
  
 Az egyesület működését mindenkori költségvetési rendeletünkben előre meghatározott, kiszámítható 
módon támogatjuk, továbbá a pályafenntartás költségeinek azon részét, amely tulajdonosi 
kötelezettségünkből ránk hárul (pl. vagyonbiztosítás kiadásai) önkormányzati forrásokból biztosítjuk. 
Továbbra is átvállaljuk a sportöltöző fenntartásának rezsi költségeit (villany, víz csatornadíj, 
hulladékszállítás) emellett az önkormányzati technikai személyzet szabad kapacitásának 
függvényében hozzájárulunk a karbantartási feladatok elvégzéséhez.  Fejlesztési elképzeléseinket 
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aktualizáljuk (sportöltöző felújításának folytatása, szociális blokk létesítése, pályafelújítás) törekedve a 
komplex megoldások alkalmazására. Beruházási terveink valóra váltásának elengedhetetlen feltétele 
a pályázati lehetőségek feltárása, hiszen a feladat nagyságrendjéből adódóan csak önkormányzati 
önerőből ezen építkezéseket nem tudjuk megoldani.   A beruházások elindításának alapfeltétele, hogy 
biztosítva legyen a létesítmény fenntarthatósága, tehát a sportkör körül olyan stabil körülményeket – 
vezetési és személyi feltételekben egyaránt – kell kialakítani, hogy az öt év folyamatos működés 
garantálva legyen. Sportcélú fejlesztéseinknél szem előtt kell tartani a szabadidős sporttevékenység 
fejlesztési kérdéseit, így például a kézilabdapályán folytatható sporttevékenység (pl. röplabdapálya) 
lehetőségeinek bővítését. Ugyanezen hozzáállás határozza meg az iskolai diáksporttal kapcsolatos 
elképzeléseket is. Ez utóbbi két célterülettel a fiataloknak kínált lehetőségeinket bővítjük.  
 
 

Ostffyasszonyfáért Közalapítvány. 
 

Közalapítványunk alapításakor meghatározott célkitűzései most is vállalhatóak, elfogadhatóak (pl. 
közoktatás, közművelődés támogatása, kulturális tevékenység, hagyományápolás, települési értékek 
felkutatása, megőrzése) Az alapítvány önállóan végzi tevékenységét, de a megjelölt célokat tekintve 
az önkormányzattal közösen juthat eredményre.  Az elkövetkező időszakban célszerű olyan közös 
feladatok kijelölése - éves bontásban - amelyekben a két testület együttesen tud tevékenykedni. 
Elsősorban falutörténeti érdekességek bemutatása, településünk történelmi múltjához kapcsolódó 
családok megismertetése, tehát a közös munka a régmúlt feltárására irányulhat. Mindez annak 
érdekében, hogy az itt élők településünkhöz való kötödése erősödjön. Mindezek mellett az alapítvány 
által bevállalt egyéb célkitűzések megvalósításában is településünk önkormányzata érdekelt. 
 
 

C. 
 

Egészségügyi alapellátás. 
 

 Az elmúlt években elvégzett munkának eredményeként konszolidált helyzetet tudtunk teremteni a 
védőnői szolgálat illetve a gyógyszertári ellátás tekintetében, az így kialított ellátási formák 
megőrzése fontos feladatunk. A védőnői rendelő felújítását, modernizálását napirenden kell tartani az 
ellátás körülményeinek javítása érdekében.   A központilag szervezett szűrővizsgálatokon való 
részvételeket továbbra is támogatni fogjuk, elsősorban az eljutás feltételeinek biztosításával (pl. 
autóbusz bérlése). Az  Ostffyasszonyfára szervezett szűrési programoknak intézményrendszerünkön 
belül helyet biztosítunk.  
 
Házi orvosi ellátásunk jelen pillanatban helyettesítéssel, ideiglenesen megoldott. Ez a megoldás 
hosszú távon nem jelent biztos alapellátást. Természetesen a jelenlegi orvos munkájára számítunk, 
de mindenki érdeke a végleges megoldás megtalálása.  
 
A rendszer kétszereplős. A házi orvosi feladatellátás joga és kötelessége (megtartása, üzemeltetése,) 
- Mesterházy Gábor doktor úr halála után is - a család tulajdonában lévő betéti társaság jogkörébe 
tartozik.  Ez a jogosultság december 13-ig fenn áll. Eddig az időpontig a BT.    tulajdonosainak 
értékesíteni kell a házi orvosi praxist, hiszen ezt tovább nem vihetik.  Természetesen a helyzet 
rendezése érdekében az érintett felek között együttműködésre van szükség, melynek feltételei 
adottak.   Alapvető törekvésünk, hogy helyben lakó orvos lássa el a feladatot.  Ennek biztosítása 
érdekében valamelyik szolgálati lakásunkat fel kell újítani. A hétközi és hétvégi orvosi ügyeletet 
továbbra is társult feladatellátás keretein belül kívánjuk megoldani, az ehhez szükséges anyagi 
eszközöket a mindenkori költségvetési rendeletünkben biztosítani fogjuk. 
 
 
 

D. 
 

Szociálpolitika.  
 (segélyezés, közétkeztetés, újszülött támogatás, első lakáshoz jutás támogatása, beiskolázási 

támogatás, idősek napi utalvány, egyéb ellátások) 
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Szociális ellátásoknak van néhány olyan eleme, melyek megítélése, jogszerűségének elbírálása nem 
képviselő – testületi hatáskör, hanem törvényi előírások alapján jegyzői feladatkörbe tartozik.         
Ilyen ellátási formák az alábbiak: rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, ápolási 
díj, idős korúak járadéka, közgyógyellátás.     
 
Képviselő – testületi hatáskörben az alábbi ellátások (átmeneti segély, temetési segély) illetve 
támogatások (újszülött támogatás, tanévkezdési támogatás, idősek napi utalvány, első lakáshoz jutás 
támogatása) tartoznak. 
 
Az adott részelemek tárgyalása előtt meg kell határozni a szociálpolitika általános irányelveit. Ezen 
elvek kimondása előtt fontosnak tartom kiemelni, hogy egészségükben megromlott, 
munkaképességükben korlátozott ellátásra szorulók helyzetének elbírálása, más szempontrendszer 
alapján történik.   
 

1. A hosszú távú, rendszeres segélyezés önkormányzatunknak nem célja. Éppen ezért minden 
kérelmet meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy a szociális rendszer mely elemei 
használhatók – állami vagy önkormányzati – a leghatékonyabb módon a gondok orvoslására. 
Segélyezési politikánk elsősorban  az átmeneti helyzetek kezelését szolgálja, végleges cél a 
felmerülő problémák más eszközrendszerrel történő kezelése.  

 
2. Az önkormányzati segélyezésnek a rászorultság elvének érvényre juttatásán kell alapulnia. 

Mindenki kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor a fellépő gondjait önérőből nem képes 
megoldani. Természeten ebben az esetben, anyagi lehetőségeink figyelembe vételével az 
adott személyeknek, családoknak segítséget kell nyújtani. 

 
3. Érvényre kell juttatni az egyéni felelősségvállalás elvét, a támogatások során elsősorban 

azokat kell preferálni, akik önmaguk is a megoldást keresik gondjaikra. Ez a kitétel elsősorban 
az aktív korú munkaképes segélyezett részére vonatkozik, számukra elsődlegesen a 
munkába állás lehetőségeit kell feltárni.  (Ennek módszere a jelen program    
„Foglalkoztatáspolitika” című  alfejezetében olvasható) 

  
 
Átmeneti segélyek elbírálása során a fenti elveket maximálisan érvényre juttatjuk.     Önkormányzati 
rendeletünkben rögzíteni kell a jogosultság feltételrendszerét a szociális törvényben előírtak szerint, 
de a jövedelmi kritériumok mellett vizsgálni kell a kérelmező általános élethelyzetét is. Az anyagi 
támogatások mellett alkalmazni kell a természetbeni juttatások módszereit is (pl. tüzelővásárlás, 
étkeztetés lehetősége, közüzemi díjak térítése) gondosan mérlegelve, hogy a megítélt támogatás a 
lehető leghatékonyabb és leghasznosabb felhasználása biztosítva legyen a kérelmező szempontjából.  
 
Temetési segély nagyságrendjének emelése indokolt, hiszen az elmúlt években, 
összegszerűségében nem változott.   
 
Továbbra is önkormányzati szervezésben kívánjuk ellátni a házi segítségnyújtás feladatát. A 
törvényi feltételek változása, valamint a lehívható állami normatívák függvényében célszerű lenne 
még egy fő képzésének megoldása - elsősorban önkormányzati foglalkoztatottak közül - e feladat 
ellátására. Ugyanakkor a feladatellátás gyakorlati módját jobban össze kell hangolni a szakmai 
előírásokban megfogalmazottakkal. 
 
 Társulásban ellátandó feladataink számát nem kívánjuk növelni, tehát együttműködési 
szándékunk továbbra is a „Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás” a „Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás” és a „Támogató szolgálat” – szenvedélybeteg ellátás - feladatkörére 
terjed ki. Ugyanakkor érdekeltek vagyunk abban, hogy e feladatok ellátásához a megfelelő 
eszközrendszer rendelkezésre álljon a társulás részére, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatták, hogy a problémák tényleges megoldása önkormányzatunkra hárul. 
 
A közétkeztetés lehetőségét változatlan formában biztosítjuk, egyrészt az egyéni igénylések 
befogadásával másrészt a házi segítségnyújtás keretein belül. 
 
Az önkormányzat által mindenkori költségvetési rendeletében biztosított támogatásokat (beiskolázási 
támogatás, idősek napi utalvány) fenn kívánjuk tartani, anyagi lehetőségeink figyelembe vételével.    
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E kérdéskört elsősorban abból, szempontból kell megközelíteni, hogy a juttatott támogatás 
nagyságrendje és az arra jutó adó és járulékterhek arányban állnak-e egymással. Ez főleg az elmúlt 
évek szabályozásának tükrében lényegi kérdés, hiszen a támogatásra fordított pénzösszeg 
nagyságrendjével közel azonos befizetés terhelte önkormányzatunkat. Ebből kifolyólag a felsorolt 
támogatási formák átalakítására az elkövetkező években sor kerülhet. A hogyan és miként kérdése 
jogszabályi változások eredményétől függ. 
 
Támogatáspolitikánknak népességmegtartás szempontjából két fontos eleme van. 
 

o Első részegysége a nyolc évvel ezelőtt bevezetett újszülött támogatás továbbfejlesztése. A 
támogatás nagyságrendjét a most kezdődő önkormányzati ciklusban emelni fogjuk, 
javaslatom e tekintetben 25 000 Ft körüli nagyságrend.   Ezzel párhuzamosan megfontolás 
tárgyát képezi az is, hogy ezt az összeget a magyar állam illetve a szülők által nyitott 
babakötvénybe helyezzük el. 

 
o Második eleme az első lakáshoz jutás támogatása. A jelenlegi gyakorlat alapelveit 

változatlanul lehet hagyni (az évek során elvégzett finomításokat is ide értve) tehát cél a 
faluban történő – hangsúlyozottan - első ingatlan szerzés támogatása, függetlenül attól, hogy 
a kérdéses ház épített vagy vásárolt.  Megfontolandó a támogatás nagyságrendjének 
emelése.    Továbbra is kikötés marad, hogy az önkormányzati támogatással megvásárolt 
vagy épített ingatlant két éven belül nem lehet eladni, ellenkező esetben visszafizetési 
kötelezettség áll fenn.  Ezen kötelezettség teljesülésének garanciális feltételrendszerét a 
jelzálog bejegyzés technikájával erősíteni kivánjuk. 

 
  

 
 E.  

 
Foglalkoztatáspolitika. 

 
Ostffyasszonyfa nagyságrendű településeken az aktív korú munkavállalók foglakoztatása a település 
gazdasági önerejéből megvalósíthatatlan feladat. Magyarországon az aktív korú népesség 
foglalkoztatottsága az Európai Unión belül is az egyik legalacsonyabb.  E probléma megoldása az 
egész ország, illetve a kormányzati gazdaságpolitika részére is nagy kihívás. Természetesen 
térségünket is súlytó gonddal állunk szembe, így falunkat is érintő negatív hatásokkal állunk szembe. 
Ugyanakkor a munkaképes népesség foglalkoztatása nem elsősorban önkormányzati feladat, ez a 
gazdasági szektor feladata.  
 
Korlátozott önkormányzati eszközrendszerünket az alábbi módon kívánjuk alkalmazni. 
 
  

1. A területileg illetékes munkaügyi központtal az önkormányzat kapcsolatrendszerét 
szorosabbra kívánjuk fonni, elsősorban a munkalehetőségek közvetítése illetve az átképzési 
lehetőségek terén.(Ez azonban csak akkor lehet eredményes, ha a munkaügyi központ 
kirendeltségei, illetve az együttműködésre kötelezett ellátottak aktív és cselekvő partnerségre 
törekednek önkormányzatunkkal.) 

 
2. Foglakoztatási lehetőséget kínáló ipari üzemekkel a direkt kapcsolatainkat erősítjük. 

 
3. A közhasznú foglalkoztatás lehetőségeivel a továbbiakban is élni kívánunk. 

 
4. Közfoglalkoztatási tervünket folyamatosan aktualizáljuk.  

 
 
 

 
 4. 

 
Településfejlesztés 2010 - 2014 
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A településfejlesztés témakörében a gazdaság és infrastrukturális fejlesztések, valamint a turizmus és 
idegenforgalommal kapcsolatos elképzelések összesítésére kerül sor. Ugyanitt térnék ki az Általános 
Rendezési terv aktualitására. Az előző részfejezetben (Településüzemeltetés) elsősorban a humán 
infrastruktúra – oktatás, egészségügy, szociálpolitika, kultúra – működtetési kérdéseinek taglalásakor 
már étintettem az adott területekhez kapcsolódó fejlesztéspolitikai elgondolásokat. 
 
 
4. 1.  Fejlesztéspolitikánk pénzügyi alapjainak megteremtése. 

 
Falunkban fellépő fejlesztési igények nagy része a településfejlesztési kategóriába tartozik. Ezt a 
nyilvánvaló tényt azért fontos rögzíteni, mert az Európai Uniós források elsődlegesen a 
területfejlesztési célokat támogatják. Ebből adódóan egy adott település beruházási 
szükségszerűségeit csak korlátozottan lehet uniós pénzekből finanszírozni. Éppen ezért fontos dolog 
lenne újra pályázati lehetőségeket biztosítani hazai költségvetési forrásokra alapozva. Ennek 
megteremtése kormányzati szándékoktól függ, de ezek hiányában a kistelepülések lépéshátrányba 
kerülnek.  
 
Saját fejlesztési koncepciónk az elmúlt években bevált és többnyire működőképes modellen alapszik: 
 

o A pályázatokhoz szükséges saját erőt tartalékba lévő forrásainkból, illetve önkormányzati 
saját bevételeinkből kívánjuk előteremteni. 

 
o Kisebb nagyságrendű beruházásokat (3 --- 5 millió Ft) önkormányzati költségvetésünkből 

finanszírozunk, figyelembe véve a településüzemeltetésre, rendelkezésre álló forrásainkat. 
 

o Pályázati források megelőlegezésére továbbra is alkalmazni kívánjuk a rövidlejáratú célhitel 
eszközrendszerét. 

 
 
 
4. 2. Általános Rendezési Terv. 

 
Falunk rendezési tervének megalkotása továbbra is feladatunk, tekintettel arra, hogy az elmúlt 
években az engedélyeztetési eljárás elhúzódott és az illetékes állami főépítész új eljárás lefolytatására 
kötelezett bennünket. A rendezési terv részét képező „Településszerkezeti terv” illetve a „Helyi építési 
szabályzat” lényegi és egyeztetett előírásain döntően nem kívánunk változtatni, az időközi jogszabályi 
változásokhoz igazított koncepciót kívánjuk újra benyújtani az illetékes szakhatóságok irányába. 
 
 

 
4. 3. Gazdaságfejlesztés. 
  
Lényeges, hogy településünkön folyamatosan jelen legyen több olyan gazdasági egység, mely 
munkalehetőséget biztosít az itt élők részére. Munkahelyeket piacgazdasági körülmények között 
csakis a versenyképes vállalkozók, agrárgazdaságok és gazdálkodók teremthetnek. E folyamatokban 
a helyi önkormányzatnak a vállalkozás és üzletbarát környezet kialításában, a helyi 
gazdaságfejlesztésben érdekelt vállalkozók, intézmények együttműködésének koordinálásában van 
szerepe. 
 
A helyi gazdaságfejlesztés hívószavai az önszerveződés, összefogás, együttműködés, partnerség. Ez 
azért is fontos, mert csak fejlődő, erősödő, versenyképes vállalkozókat magukba fogadó települések 
járulhatnak hozzá az ország gyarapodásához, a munkahelyek létrehozásához.   
 
A helyi gazdaságfejlesztés eszközrendszere: 
 

1. Települési infrastruktúra komplex fejlesztése, fenntartása. 
 

2. Helyi adópolitika összehangolása, a települési közérdekek és a gazdasági élet szereplőinek 
érdekei mentén.   
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3. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítási lehetőségeinek megteremtése. 
Ingatlanok értékesítése vagy adott esetben hosszú távú bérleményként történő üzemeltetése 
a munkahelyteremtés érdekében.  

 
4. Magántulajdonban lévő – gazdaságfejlesztés céljaira használható – ingatlanok 

hasznosításának elősegítése.  
 

5. Meglévő gazdasági értékeink megőrzése. 
 

6. Új vállalkozások letelepedésének támogatása, segítése.   
 

7. Helyi kisvállalkozók bevonása a LEADER program és az UMVP által kínált pályázati források 
realizálásának érdekében. 

  
 
 
 
 
Kiemelt feladatunk: 
 
Szélerőmű park megvalósításának támogatása. 
 
Jelen pillanatban a Magyar Energia Hivatal által 2009-ben kiírt pályázati tender visszavonásra került, 
ezért a program folytatásának lehetősége továbbra is nyitott. A beruházókkal egyetemben közös 
célunk eredeti elképzeléseink valóra váltása. Várhatóan az év végére, jövő év elejére kialakításra 
kerül a kormányzat  energetikai koncepciója, melyben  meghirdetésre kerül a megújuló energia 
forrásokra vonatkozó elképzelések összegzése is. Mindezek függvényében az ostffyasszonyfai 
szélerőmű – park fejlesztési koncepciója újra végiggondolásra kerül.  
 
 
4. 4. Turizmus, idegenforgalom. 

 
 

Az elmúlt évek tapasztalatából levonhatóak azok a következtetések, hogy idegenforgalom 
témakörében várakozásaink nem váltak valóra. Látható, hogy a   Pannonia Ring hatása nem 
érvényesül olyan szinten, hogy a falusi szálláshelyek kialítására ösztönzően hatna. Ezzel 
párhuzamosan azzal a rendszerváltás időszakában megfogalmazott koncepciókkal is szakítani kell, 
amely a falusi vendéglátás felfutásában reménykedett. Egy-egy település önállóan nem vonzó 
célterület. 
 
A fentiekből következően Ostffyasszonyfának érdeke térségi koncepciókban gondolkodnia, e területen 
mindenképpen szükségszerű az összefogás megteremtése.  Szorgalmazni kell olyan projektek 
kialakítását, amely Kemenesalja kínálatait egységes szerkezetben, egységes programként jeleníti 
meg. Ebben az egységes projektben meg kell jeleníteni a  falunk által kínált lehetőségeket is. 
 
Kínálatunk legfontosabb eleme továbbra is a Pannonia Ring által biztosított projekt. Ennek révén 
az eltelt több mint egy évtizedben településünk felkerült Európa technikai sportjainak térképére. 
Tevékenységünknek arra kell irányulnia, hogy a pályához kapcsolódó fejlesztéseket – vendéglátás, 
szálláshelyek bővítése, autó - motorsporthoz kapcsolódó vállalkozások további megtelepedése – 
elősegítsük önkormányzati döntéseinkkel, illetve a Rendezési Tervünkben folyamatosan 
megjelenjenek a pálya érdekei, természetesen összhangban falunk érdekeivel. E koncepció szerves 
részét képezi, hogy a camping területét továbbra is üdülőterületként kívánjuk megtartani és fejleszteni. 
Elsődleges cél, hogy a pályához kapcsolódóan településünkön eltöltött vendégéjszakák száma 
növekedjen. 
 
Jövőt illetően lényeges kérdés a hadifogoly – temető idegenforgalmi lehetőségeiben lévő esély 
jobb kihasználása. Koncepcionálisan továbbra is cél a temető kegyeleti parkká történő fejlesztése, 
esetlegesen kiállítótérrel való bővítése. E tervek megvalósulásának előfeltétele, hogy a temető 
gondozását és fenntartását a jelenleginél szervezettebb  keretek  közé kell  tenni, hiszen az eddig 
követett gyakorlat   a továbbiakban már nem működőképes. Szervezeti keretként közalapítvány 
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létrehozása a kitűzött cél, melyben a fenntartási forrásokat is koncentrálni kell. Az alapítvány 
létrehozásában, az együttműködésben érdekelt partnerszervezetekkel össze kell dolgozni. Elérendő 
cél, hogy a Művelődési Házban lévő kiállítás közismertebb és látogatottabb legyen.  
 
Továbbra is tevékeny résztvevői maradunk a „Vas megyei irodalmi út” programsorozatnak, melynek 
segítségével a helyben található Petőfi emlékhellyel veszünk részt. Fejlesztési célként az 
emlékszoba tartalmi bővítését jelölhetjük meg. 
 
 
A falunk által nyújtott látványosságok, történelmi és történeti emlékeink megismertetését elő 
kívánjuk segíteni. Ennek módszere egy egységes információs táblarendszer kialítása, melyben 
jelentősebb középületeink (Ostffy kastély, templomok, hősi emlékmű, várkút, Czencz emlékpark) 
leírását tesszük közzé. Ezzel párhuzamosan megújításra kerülnek az utca - névtáblák, illetve újra 
kiadásra kerül az Ostffyasszonyfát bemutató füzet.  

 
  
 

 4. 5. Infrastrukturális fejlesztések. 
 
Településünk teljes közmű infrastruktúrával rendelkezik, ebből következően vonalas közmű-
infrastruktúra fejlesztésével nem számolunk. Folyamatos feladatunk az önkormányzati tulajdonú 
utcák, és járdák fejlesztése, felújítása valamint köztereink karbantartása, rendezése. Továbbra is 
együtt kívánunk működni a Magyar Közút Kht. Területileg illetékes igazgatóságával és 
üzemmérnökségével annak érdekében, hogy a kezelésükben lévő útszakaszok (Kossuth, Bajcsy utca) 
és azokat kísérő árkok állapota megfelelő legyen. Az érintett területek felújítása csak közös beruházás 
alapján történhet, ennek előfeltétele a megfelelő állami források realizálása koncepciónk mellé. 
 
Fejlesztési koncepciónkba továbbra is szerepeltetni kell, az ivóvíz minőségének javítását  célzó 
beruházásunkat.  E program megvalósítása csak pályázati források segítségével, valamint a 
társtelepüléssel (Csönge) és az üzemeltető társasággal (Vasivíz ZRT.) együttesen valósítható meg. 
 
E témakörbe sorolható a temetőfenntartás kérdésköre.   Az elmúlt években több alkalommal 
felmerült egy szociális blokk (mosdó, WC) kialakításának az igénye és szükségszerűsége. A 
következő önkormányzati ciklusban fejlesztési elképzeléseink közé e programelemet is beemeljük.   
 
Vízrendezés tekintetében – más települések tapasztalatait értékelve – lényeges feladat lenne a falut 
elkerülő két elvezető árok (Kanáris, Dózsa – Széchenyi utca mögötti árok, régi Lánka meder) 
megfelelő állapotba történő hozása. Ebben partnerként be kell vonni a Kapuvári Vízrendezési 
Társulatot is, hiszen a földtulajdonosok és használók kötelesek megfizetni – törvényi előírások alapján 
– területeik után az érdekeltségi hozzájárulásokat.    
 
 
4. 6.  Környezetvédelmi fejlesztések. 
 

 
Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer. 

 
2012-ben lejár az önkormányzat és a Müllex Kft. között érvényben lévő közszolgáltatási szerződés. 
Reményeink szerint erre az időpontra már kialakul a Nyugat – dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer teljes infrastruktúrája és továbbiakban ennek a rendszernek a 
keretében kívánjuk megoldani a szilárd kommunális hulladék elhelyezését, kezelését. A program 
része – korábban már jelen anyag is utalt erre – a szeméttelep rekultivációja is. Feladatot jelent a 
rekultiváció után keletkező inert hulladék (építési törmelék, bontásokból adódó építőanyag, föld) 
elhelyezésének megoldása.  Megújításra kerülnek a szelektív hulladékgyűjtő szigeteink is. 
 
Amennyiben a program részét képezi az illegális hulladéklerakók felszámolása – pályázati kiírás 
függvényében – településünk e tevékenységhez is csatlakozni fog.  
 
 

Zöldterületek felületének növelése. 
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Önkormányzati területeinken tovább fogjuk folytatni a növénytelepítési és parkosítási programunkat, 
beleértve ebbe intézményrendszerünk környezetének formálását is. 

 
 

5. 
 

Településmarketing 2010 – 2014. 
 

  
A marketing kifejezés jelentése egy adott termék eladása, értékesítése. Önkormányzati marketing 
stratégiára is szükség van annak érdekében, hogy falunk által nyújtott lehetőségeinket, 
Ostffyasszonyfa előnyeit be tudjuk mutatni a külvilág fele annak érdekében, hogy a programban 
megfogalmazottak valóra váljanak.  
 
E politikának több összetevője is van. Ezek közül a legfontosabb a személyes képviselet elve, ami 
annyit jelent, hogy minden önkormányzati köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, képviselő – testületi 
tagnak munkája során alapfeladata a település érdekeinek megjelenítése a falu személyes 
képviselete.  Kis túlzással fogalmazva minden közszereplő a falu diplomatája. 
 
Második eleme értékeink, adottságaink megjelenítése különböző kiadványokban. Továbbra is folytatni 
kell azt a gyakorlatot, melynek értelmében minden olyan kiadvány (pl. könyv, ismertetők) 
megjelenítését támogatjuk és segítjük, melyben Ostffyasszonyfával kapcsolatos hírek, események és 
feldolgozások szerelnek.  E tekintetben most nem elsősorban helyi kiadásokra gondolok, hanem 
regionális, megyei, országos szinten jelen lévő írott anyagokra.  
 
Koncepciónk szerves része, hogy jelentősebb eseményeinket, eredményeinket a napi sajtóban is 
megjelenítsük. Honlapunkat aktívvá és heti szinten aktuálissá kell, tesszük. 
 
A marketing része a falukép formálása, elsősorban közterületeink rendezett megjelenítése és 
karbantartása. E területen természetesen falunk minden ingatlantulajdonosának is van feladata, 
hiszen a két terület egymást kiegészíti és erősíti.   
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