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Bevezetés
Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 15. tartott
ülésén a polgármester által elkészített és beterjesztett gazdasági programot a
101/2010.(XII.15.) számú határozattal elfogadta.
A 2010-ben még hatályban lévő „A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény” (Ötv.) 91.§ (1) bekezdése az önkormányzat képviselő-testületének
kötelezettségévé tette – az egyébként a polgármester által előterjesztett – gazdasági
program elfogadását.
A jelenleg hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény az önkormányzatok gazdálkodásával összefüggésben továbbra is feladatként
határozza meg a Képviselő-testület részére a gazdasági program elkészítését.
A 2010-ben elfogadott gazdasági program a választási ciklus időtartamára került
elfogadásra.
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.
Az elfogadott program természetesen csak vázát kell, hogy képezze annak a
fejlődésnek, mely fejlődés remélhetőleg megfigyelhető volt itt Újszentmargitán. Az
eddigi évek azt hiszem bebizonyították, hogy a tényleges önkormányzati eredmények
ettől pozitív irányba mozdultak el. Az elért eredmények az önkormányzat külső
környezetétől, a mindenkori kormány célkitűzéseitől, a gazdasági környezettől nagyban
függött.
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Az elfogadott Gazdasági Program erre a választási ciklusra (2010-2014.év) szólt, de
olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az
önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik azokat.
A Képviselő-testület által megfogalmazott fő üzenet az itt elő emberek irányába nem
volt más, mint egy sikeres települési-térségi fejlesztéspolitika. Ez a kiemelt célkitűzés,
azonban nem tud, nem tudott volna maradéktalanul megvalósulni alapelvek nélkül.
Ilyen alapelv a partnerség, a nyilvánosság széleskörű bevonása, hosszú távú, nagy ívű
elképzelések megfogalmazása, és az elért eredmények ellenőrzése, értékelése.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a 2010-ben elfogadott (természetesen a korábbi gazdasági
programok elkészítésére is igaz a megállapítás) gazdasági program főbb elemeit az

önkormányzati választásban ismertetettük és a lakosság körében széles körben
támogatott

„polgármesteri

kampány”-ra,

a

korábbi

önkormányzati

ciklusok

eredményeire alapozva, a lehetőségeket figyelembe véve, a lakossági elvárásokat,
igényeket lehetőség szerint teljesíteni igyekezve, a település érdekeit is érvényesíteni
kívánva lett meghatározva.
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Az Önkormányzat működése
A képviselő-testület négy éves munkája során mindvégig a ciklusprogramban lefektetett
alapelveknek megfelelően végezte munkáját. A működésnek mind a törvényessége,
mind

a

szakszerűsége

mindvégig

biztosított

volt;

a

testület

munkáját

a

ciklusprogramban lefektetett célok elérése érdekében, éves munkatervei alapján, az
SzMSz és más irányadó jogszabályok előírásaira tekintettel végezte.
A települést irányító képviselő-testületi munka meghatározó. A feladat adott: bizalomra
épülő, fegyelmezett, Újszentmargita érdekeit mindenek felett képviselő, a település
lakosságát szolgáló munka. Ennek érdekében alapos döntés-előkészítés, aktív bizottsági
munka és a lehetőségek keretein belül a legmegfelelőbb Testületi döntés meghozatala
vált szükségessé ebben a ciklusban is. A testület döntései során megfelelően gyakorolta
a társadalmi kontrollt az előkészített döntési javaslatok felett. A testület tagjainak
felelősségérzetét és rugalmasságát jelzi, hogy sem rendes, sem rendkívüli ülés
határozatképtelenség miatt nem maradt el.
Azt gondolom, hogy mind a Képviselő-testület, mind a Képviselő-testület munkáját
segítő bizottságok megfelelő szakmaisággal és segítőkészséggel álltak a feladat előtt.
Nem volt kérdés, hogy azért dolgozunk, hogy Újszentmargita település fejlődjön,
szolgáltuk az itt élő emberek érdekeit.
A következő kimutatás azt szeretné bemutatni, hogy az eltelt évek alatt a Képviselőtestület hányszor ülésezett és az ülésein hány darab döntést hozott meg:
Év

Határozatok száma

Rendeletek száma

2010

108

16

2011

135

20

2012

159

17

2013

148

24

2014.szeptemberéig

60

13
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Újszentmargita

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

az

Önkormányzat

működéséről rendeletben Szervezeti és Működési Szabályzatot alkot, melyben
szabályozza a Képviselő-testület működését (annak üléseit, az összehívás rendjét), a
testület által alkotott rendeletek és határozatok végrehajtását. Meghatározza a települési
képviselők jogait és kötelezettségeit, rendelkezik a Képviselő-testület bizottságairól.
Közmeghallgatás, illetve falugyűlés során a lehető legnagyobb nyilvánosságot
biztosítottuk a KábelTV azokról rendszeres közvetítést adott.
Polgármesteri Hivatal működése
A 2013. év jelentős átszervezésekkel, változásokkal járt, mely alapvetően módosította a
Hivatal szervezetét működését. A hivatali feladatok ellátása 2009. január 01-től 2013.
február 28. napjáig körjegyzőség keretein belül (Újszentmargita és Folyás Községek
Körjegyzősége) történt. Az Mötv. rendelkezései folytán azonban 2013. március 01.
napjától a 2000 fő alatti települések kötelesek voltak közös hivatalt kialakítani. A
Folyással való együttműködés több okból sem folytatódhatott: egyrészt a két település
együtt sem érte el a 2000 fős határt, másrészt járáson belül kellett együttműködést
kialakítani, s míg Újszentmargita a Balmazújvárosi Járásba, addig Folyás a Hajdúnánási
Járásba került.
Ezen okok miatt a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a további együttműködést
Balmazújvárossal képzeli el. Ennek szellemében került megkötésre az együttműködési
megállapodás, melynek eredményeként Újszentmargita Község Önkormányzata
Képviselő-testületének munkáját 2013. március 01. napjától a Balmazújvárosi Közös
Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége segíti. A Körjegyzőség
megszűnése és a Közös Önkormányzati Hivatal kialakítása természetesen számtalan
plusz feladatot adott az apparátusnak, hiszen párhuzamosan kellett végezni a régi
szervezet megszűnéséből és az új kialakításából adódó feladatokat. Mindezen
változások zökkenőmentesen zajlottak, és fontos megemlíteni, hogy a Hivatalban
dolgozó köztisztviselők létszámát az átszervezések során is sikerült megtartani,
valamint a lakosság továbbra is minden addigi szolgáltatást helyben érhet el.
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Kirendeltség és a Képviselő-testület kapcsolata
A kirendeltség dolgozói a testületek és a bizottságok működésével kapcsolatban
összeállítják a Képviselő-testület munkatervét, ellátják a Képviselő-testület, a
bizottságok, a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás, szükség szerint a helyi
nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését, gondoskodnak a testületi, bizottsági,
társulási, nemzetiségi napirendek, meghívók összeállításáról, gondoskodnak a
meghívókban szereplő napirendek előterjesztéseinek begyűjtéséről, rendszerezéséről,
szükség szerinti sokszorosításáról és az érintettek részére történő megküldéséről.
Jegyzőkönyvet

készítettek

a

Képviselő-testület,

a

Gazdasági,

Pénzügyi

és

Településfejlesztési Bizottság, a Szociális és Oktatási Bizottság, a Hortobágy-menti
Térségfejlesztő Társulás Tanácsa, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok üléseiről,
szükség esetén egyéb ülésekről. Az ülések jegyzőkönyvéből kivonatolják a hozott
határozatokat. Nyilvántartást vezetnek a hozott határozatokról, rendeletekről, azt az
érintettek részére kézbesítik. Gondoskodnak a rendeletek és normatív határozatok
kihirdetéséről. Ellátják az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását,
továbbá a rendeletek szükség szerinti deregulációját.
Elvégzik a Képviselő-testület és valamennyi bizottság üléséről, továbbá a nemzetiségi
önkormányzatok üléséről készült jegyzőkönyvek előzetes törvényességi ellenőrzését és
azokat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére megküldik a Magyarország helyi
önkormányzatairól

szóló

törvényben

meghatározott

mellékletekkel

együtt.

Közreműködnek a képviselők vagyonnyilatkozat-tételével összefüggő feladatok
ellátásában.
Újszentmargita

Község

Önkormányzat

polgármestereként

vallom,

hogy

a

polgármester, a Képviselő-testület sikeressége nagyban függ a mögötte álló hivatal
munkáján, a hivatalban dolgozók felkészültségétől, elhivatottságától. Nincs kétségünk
afelől, hogy a Hivatal végig segítette az én és a Képviselő-testület munkáját. Azt
gondolom, hogy az elért sikerek, a felmutatható eredmények elérésében kiemelt
szerepük van a Hivatali dolgozóknak.
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Kapcsolat önkormányzati társulásokkal
Magyarországon a közigazgatási szolgáltatások ellátásának minőségi javítása érdekében
folyamatos ösztönzési rendszer volt megfigyelhető az elmúlt években.
Először főleg a területfejlesztési célok közös megvalósítása hozta életre ezeket az
„önszerveződő” társulásokat. 2006-tól viszont a többcélú kistérségi tárulások
létrehozásával inkább a közoktatási, szociális vagy éppen a gyermekjóléti
közszolgáltatások kistérségi szintre hozását helyezték előtérbe. (anyagi érdekeltség fenntartása)
A Polgári Kistérségi Többcélú Társulás (2004. július 14-én alakult meg) életében ez a
ciklus sorsdöntő volt. A 2010. évi választásokat követően több esetben előfordult
személyi probléma. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a társulás elnöki tisztsége
betöltetlen volt az elnök lemondása miatt, új elnök választása több próbálkozás után is
sikertelen volt. Nem működött zavartalanul a Társulási Megállapodás szerint a
Pénzügyi Bizottság sem, melynek tagjait és elnökét hasonlóképpen nem sikerült
megválasztani, kompromisszum hiányában.
A Társulás munkaszervezetének feladatait jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-től a
Polgári Polgármesteri Hivatal látta el. A Társulás működése során bebizonyosodott,
hogy élve a 2013. január 1-től hatályba lépett új szabályozással, a Társulás
megszűntetése vált indokolttá. A Társulás 2013. június 30-ai megszüntetéséhez a
képviselő-testületek minősített többségű határozatával járultak hozzá.
Újszentmargita Önkormányzata a kistérségi közös feladatellátáshoz viszonylag kevés
területen kapcsolódott. Ennek egyik fő oka, hogy nem látszott számunkra teljesen
egyértelműen (mind gazdaságilag, mind szakmailag) a települési érdek. Újszentmargita
település érdekét továbbra is az önkormányzat által fenntartott intézmények jelentették.
A

társulás

megszűntetésével

kapcsolatban

a

Társulási

szerződés

alapján

vagyonmegosztási szerződésben kellett rendelkezni a Társulás közös vagyonának
megosztásáról, ahol Újszentmargita egy autóbusszal „gazdagodott”.
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Azt gondolom, hogy a Társulás működtetése során, illetve annak megszűnése kapcsán
végig tudtuk képviselni Újszentmargita érdekeit. A Polgári Kistérségi Többcélú
Társulás során településünk nagy tapasztalatokra tett szert a közös önkormányzati
együttműködés, gondolkodás kapcsán, mely tapasztalatokra megítélésem szerint a
későbbiek során szükségünk lesz térségünk és Újszentmargita fejlődése érdekében
egyaránt.
Újszentmargita nemzetközi kapcsolatrendszere
Sokan vallják, hogy egy sikeres Európát építeni csak emberi, intézményi összefogással,
együttműködéssel lehet. Jelenleg a nemzetközi kapcsolatok építésének egyik
legelterjedtebb formái a testvértelepülési kapcsolatok, ahol a résztvevő települések
közös nemzetközi programokban való részvétele erősíti a közös Európához való
kötődést.
2006. május 6-án a Székelyföld népi iparművészetének fellegvárában, Korondon
aláírtuk a két település együttműködési megállapodását. A testvérkapcsolat azzal a
szándékkal jött létre, hogy erősítse a határon átnyúló együttműködést, az európai
szemléletet.
Ennek érdekében az önkormányzatok és intézményeik igazgatás, oktatás és a kultúra
területén tevékenykedtek együtt. Az utóbbi időben sajnos egy kis „visszaesés”
figyelhető meg az együttműködés területén, de úgy gondlom sikerül új lökést adva új
területekre kiszélesíteni az együttműködést az elkövetkező években, hiszen a KorondÚjszentmargita testvértelepülés már évek óta bebizonyította létjogosultságát.
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Újszentmargita vagyonának, pénzügyi helyzetének alakulása
Fontos pénzbeszerzési forrás a pályázatok benyújtásával elnyerhető összeg. Ezért
kiemelt feladat a pályázati lehetőségek figyelése, megfelelő pályázatok készítése.
A gazdálkodás alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés. Tervezése, elfogadása,
végrehajtása során folyamatosan törekedtünk arra, hogy az adósságállomány és a
hitelfelvétel mértéke csökkenjen.
Sajnos az önkormányzat helyzetéből adódóan a gazdasági helyzet egyre nagyobb
kihívások elé állítja a település vezetőségét. Minden lépésnél komoly mérlegelést kell
lefolytatni arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilizációja biztosítva
legyen. Minden további elképzelés, vágy csak a stabilizáció megléte esetén volt
vállalható ebben a ciklusban is. Sajnálatos tény, hogy az éves költségvetést
folyamatosan működési hiánnyal kellett terveznünk, hiszen a központi költségvetési
finanszírozás mértéke nem volt elegendő az önkormányzat által kötelezően ellátott
feladatok finanszírozására, éppen ezért elengedhetetlen az ÖNHIKI-s pályázat(k)
igénybevétele.
Önkormányzat költségvetésének stabilizálása, racionális gazdálkodása érdekében az
alábbi lépéseket tettük meg:
-

belső tartalékok folyamatos feltárása,
költségvetési szervek ésszerű gazdálkodásának előmozdítása
önkormányzati támogatások feltételeinek átalakítása
pályázatok folyamatos figyelése
saját bevételek növelése

Fontos feladatunknak tekintettük, hogy a Képviselő-testület döntéseiben a „jó gazda”
módjára védje a település értékeit, vagyonát, és gyarapítsa azt!
A Kormány az adósságkonszolidáció végrehajtása alapján Újszentmargita települést
támogatásban

részesítette,

mely

támogatás

példaértékű

és

Önkormányzatunk kedvezőbb anyagi helyzetét, pénzügyi stabilitását.

egyben

elősegíti
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Újszentmargita Község Önkormányzat (a település) vagyonának alakulásánál
megfigyelhető, hogy az elmúlt évek alatt folyamatos a vagyongyarapodás. Megfelelő
vagyongazdálkodási politika alkalmazásával (itt elsősorban olyan pályázatokra gondolok,
melyek főleg építési beruházással párosultak) sikerült elérni a jelenlegi vagyonméretet.
Az önkormányzat feladatellátását szolgáló középületek karbantartására, felújítására
folyamatos figyelmet fordítottunk, hogy a kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális
háttér biztosított legyen Újszentmargitán. (Erről bővebben lesz később szó)

Adópolitika alkalmazása Újszentmargitán
A saját bevételek körében meghatározóak a helyi adókból származó bevételek. Az
igazságos közteherviselés elve szerint az adófizetési képességgel rendelkező polgárok
és szervezetek méltányos mértékben hozzá kell járuljanak a közösségi kiadásokhoz. A
2010. évtől folyamatosan próbáltuk, - ebben a tekintetben komoly előrelépés figyelhető
meg- érvényesíteni az adórendeletünkből fakadó kötelezettségeket, szigorítottuk az
adóbehajtást, hiszen jogos kívánalom, hogy az adóbefizetés alól senki se bújhasson ki,
mivel ezen bevételek is szükségesek a település zavartalan működéséhez és
fejlesztéséhez.
Ebben önkormányzatunknak nagy segítséget jelentett az évek óta országosan működő
közmunka-programok/Startmunka- programok kihasználása.
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselőtestülete:
minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálta a helyi
adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
adó-fajtánként meghatározta az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe
beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és
mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező
negatív hatásokat,
csak olyan adórendeleteket fogad el, vagy éppen módosított, amelynél
figyelembe vette a lakosság teherviselő képességét.
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Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselőtestület fokozott figyelmet fordított
arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen
tájékozódott az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve
a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján
elért eredményekről.
Foglalkoztatás elősegítése Újszentmargitán
Mint minden önkormányzatnak, így Újszentmargita Község Önkormányzatának is
kiemelt feladata a településen működő vállalkozások lehetőségeinek kiszélesítése, stabil
működésüknek az elősegítése az önkormányzat lehetőségeit figyelembe véve.
Elmondható, hogy a foglalkoztatás területén az önkormányzathoz kapcsolódó
intézmények jelentős szerephez jutottak.
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben
a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a
következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem
kereset szakképzettséggel rendelkezők sajnos kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre
jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre
több azon fiatalok száma is, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot
sem tudnak szerezni.
Ahhoz, hogy ezen a helyzeten változtatni lehessen, a segélyezési rendszer passzív
eszközeiről az aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásban, a munkaerő-piaci
programban való részvételre és a képzésre kell a hangsúlyt és a segítés módjait helyezni.
Önkormányzatunk kiemelt feladataként kezelte az elmúlt években a közfoglalkoztatási
lehetőségek minél jobb, szélesebb kihasználását. A jelenlegi rendszer jelentős
átalakításokon megy végbe, ezért fontos naprakész információkkal rendelkeznünk a
változások tekintetében.
A közfoglalkoztatás szabályait és kereteit nem mi alakítjuk. A jogszabályok és az
aktuális foglalkoztatáspolitika határozza meg számunkra, hogy hány főt, milyen
időtartamban, milyen feladatra és feltételek mellett foglalkoztathatunk.
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Ebben a ciklusban közfoglalkoztatás kiszélesítése, új programelemek bevezetése volt a
kiemelt feladatunk. Cél az értékteremtő foglalkoztatás feltételinek a megteremtése, mely
célkitűzés természetesen ezeknek az új elemeknek a bevezetése egy újfajta
gondolkodásmódot is megkövetelt tőlünk és persze a foglalkoztatottaktól is egyaránt.
Az értékteremtés motiváló erő a dolgozóknak, minden nap végén látható az elvégzett
munka eredménye. Ez nagyon fontos érzés. Az emberek jogos vágya, hogy értéket
teremtsenek, ezáltal maguk is fontossá, értékesebbé váljanak. Sajnos a legjobb
szándékunk ellenére sem sikerül ezt teljes mértékben megoldani, de nap mint nap
gondolkodunk, és dolgozunk azon, hogy az általunk teremtett munkahelyek értéket
képviseljenek az ott dolgozók életében.
Szeretném

röviden

bemutatni,

hogy

az

elmúlt

években

milyen

jellegű

közfoglalkoztatást tudtunk biztosítani az itt élő emberek részére.
A foglalkoztatásba bevont munkavállalók számának és a hozzájuk rendelt költségek
alakulása 2010. év - 2014. év között:
2010. év

72. 000. 000 Ft.-

120 fő

2011. év

15. 600. 000 Ft.-

119 fő

2012. év

41. 710. 000 Ft.-

63 fő

2013. év

145. 815. 000 Ft.-

176 fő

2014. év

87. 920. 000 Ft.-

184 fő
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Megfelelő társadalmi párbeszéd a településen
Egy település sikere mindig az ott élők összefogásán múlik, ezért mindig is fontosnak
tartottam, hogy az önkormányzat a társadalom különböző szereplőivel szoros és jó
kapcsolatot tartson fenn. Kezdeményezéseink mindig visszhangra találtak, ennek
számtalan eredménye tette már eddig is gazdagabbá településünket.
A kisebbségi önkormányzattal való együttműködésünk megfelelő, a jövőben is
nyitottak vagyunk a közös munkára és értékteremtésre.
A civil szervezetek nagy jelentőséggel bírnak egy település életében, hiszen adott
esetben a haladás, fejlődés mozgatórugói lehetnek. Egyre jelentősebb szerepet töltenek
be a különböző intézmények működésében, és bizonyos problémák megoldásához
szükséges források előteremtésében. Erejük koncentrálására van szükség. Az
önkormányzat felelősséget kell, hogy érezzen a civil szféráért, lehetőségei szerint
támogassa tevékenységüket, mert önkéntes szerveződésük, vállalt feladataik a települést
szolgálják. A civil szervezetek segítségével olyan források juthatnak a településre,
melyekhez egyébként sem az önkormányzat sem egyéb gazdálkodó szervezet nem jut
hozzá. Az önkormányzatunk feladata a sikeres pályázatok érdekében a szakmai
segítségnyújtás, illetve adott esetben olyan feladat, tevékenység átadása volt egy civil
szervezetnek, melyet az hatékonyabban, magasabb színvonalon tudott végezni. Példa
erre a Borisszák Nótaegyesület sikeres Leader pályázata!
Örömmel mondhatom, hogy a községi rendezvények állandó szereplői, segítői a
különböző önszerveződő csoportok, akik segítségével újra felfedezhettük településünk
kulturális gazdagságát, rég elfeledett hagyományainkat.
Rendkívül fontosak rendezvényeink, melyek kettős célt is szolgálnak. Egyrészről
hozzájárulnak hagyományaink, lokálpatriotizmusunk, a újszentmargitai azonosságtudat
kialakulásához, illetve megerősödéséhez, valamint vonzzák a település határain kívül
élőket is. A lakosság bevonásával még sikeresebbé, színesebbé igyekeztük tenni
rendezvényeinket. A kultúra területe mellett legalább ilyen fontos a sport is.
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Az évtizedek óta aktív –főleg felnőtteket és fiatalokat tömörítő – sportegyesület mellett
az Újszentmargitai Gyermek és Sport Egyesület is sikereket tud felmutatni, mely
sikerekhez Önkormányzatunk is hozzájárult.
Az infrastrukturális feltételek javultak, ezen a területen igen látványos fejlődésről
tudunk beszámolni. Sokáig a sportolási lehetőséget az iskola sportpályája, vagy az egyik
félreeső épületben kialakított „konditerem” jelentette. Jelenleg 2 műfüves pályával
„gazdagodott” településünk, hiszen műfüves pálya épült óvodás és ifjúsági-felnőtt
korosztály számára egyaránt. A két pályára rendkívül büszkék vagyunk, mert úgy
gondolom, hogy kialakításukkal újra hatalmas lépést tettünk afelé, hogy kisvárosi
lehetőségeket biztosíthassunk az itt élőknek.
Pezsgő kulturális élet a településen
Évek óta fontosnak tartjuk, és minden lehetséges eszközzel teszünk is azért, hogy az itt
élő emberek ne legyenek elzárva a kulturális élményektől, azért ne kelljen messzire
utazniuk. Ezért számtalan rendezvénynek, eseménynek adott otthont az elmúlt
években településünk. Mára elmondhatjuk, hogy Újszentmargita neve ismerősen cseng
az ország távolabbi pontjain is, hiszen több nagy sikerű program lebonyolítása után
kaptunk

elismerő

visszajelzéseket.

Hagyományosan,

évről-évre

visszatérő

rendezvényeinket –Margitai Sokadalom, Böllérverseny, nóta versenyek, népzenei
találkozók, búcsú - a környező településen élők is várják és számon tartják. Fontosnak
tartjuk, hogy az elszármazottak találkozója kapcsán egyre több egykori lakos talál vissza
gyökereihez, és fedezi fel újra szülőfaluja értékeit. Továbbra is fenn szeretnénk tartani
azt a hagyományt, hogy minden évben karácsony előtt ajándékcsomagokkal lepjük meg
a családokat. A mindennapi kikapcsolódást a művelődési ház programjai biztosítják,
melyek sokszínűségét a továbbiakban fokozni szeretnénk a civil szervezetek
bevonásával.
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Teremtsünk biztonságot a mindennapokban!
A közbiztonság kérdése igen fontos Újszentmargitán is, még akkor is, ha
településünket a biztonságosabb települések között tartják számon.
Számtalan intézkedést tettünk már eddig is azért, hogy az itt élők nyugalmát éjjelnappal egyaránt biztosítani tudjuk. Ennek érdekében nagyon jó együttműködés alakult
ki a rendőrséggel, és a településen működő helyi polgárőr egyesülettel.
A polgárőrség nagyon fontos civil szervezet a településen, hiszen tagjai a
közbiztonságunk érdekében dolgoznak. Az éves szolgálat 2000-3000 órát tesz ki, ami
önmagában is jelentős, azonban fontos hangsúlyozni, hogy ezek az emberek
önkéntesen, saját szabadidejüket feláldozva végzik tevékenységüket. Nekik is
köszönhetjük, hogy biztonságban élhetünk. A lakosságnak és a rendőrségnek is nagyon
sokat segítenek ezzel. Büszke vagyok rájuk, már több, mint tíz éve működnek
Újszentmargitán mindannyiunk örömére.
Újszentmargitán példaértékűen alacsony a bűnelkövetők száma, de gondolnunk kell a
megelőzésre is, ha azt szeretnénk, hogy ez mindig így maradjon. Régóta terveztük, hogy
térfigyelő kamerákat telepítünk a falu több pontjára, hiszen ezzel a neuralgikus
pontokat 24 órás megfigyelésben részesíthetjük. Ennek érdekében már korábban is
nyújtottunk be pályázatot, ami akkor nem nyert. Kerestük a lehetőségét, hogy mégis
megvalósulhasson ez a fejlesztés, így 2013-ban LEADER forrásból elkezdhettük a
beruházást, amit végül 2014-ben adtunk át. Ez azonban csak a kezdet, hiszen a
rendszer bővíthető, ezért továbbra is keressük az új pályázatokat és egyéb lehetőségeket
új kamerák kihelyezésére.
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Szociális ellátások biztosítása Újszentmargitán
Eddigi munkánk során mindig törekedtünk arra, hogy az itt élő idős emberek
megkapják azt a megbecsülést és törődést, aminek nyújtása a fiatalabb generációknak
erkölcsi kötelessége. Fontosnak tartjuk, hogy a mindennapi problémákban segítséget
nyújtsunk, és hogy megteremtsük a lehetőségét annak, hogy felhalmozott
életbölcsességeiket tartalmas programok során megoszthassák a fiatalabbakkal.
Ezért a 2007-ben megalakult Fehér Liliom Gondozási Központ segítségével számtalan
olyan

szolgáltatást

nyújtunk,

melynek

segítségével

könnyebbé

tehetjük

a

hétköznapokat. Megszerveztük az idősek és fogyatékosok nappali ellátását, a sok
esetben szinte nélkülözhetetlen házi segítségnyújtást, a jelzőrendszer működtetését,
valamint a szociális ebéd biztosítását.
Új szolgáltatásként lehet megemlíteni a demens ellátási formát, mely szolgáltatás a
megújult gondozási központ részeként került bevezetésre.
Programjainkat

úgy

szervezzük,

kikapcsolódási

lehetőséget

hogy

nyújtsunk.

minél
Közös

színesebb
örömünkre

és

szórakoztatóbb

szolgál,

hogy

a

kirándulásokon és kulturális eseményeinken egyre több érdeklődő vesz részt.
Szolgáltatásaink bevezetésének szükségességét nem csak az idős lakosság, hanem a
családtagok pozitív visszajelzései is igazolják.
Kiemelkedő eredmény ebben a ciklusban, hogy a meglévő időseknek szolgáltatást
nyújtó intézményünket teljes mértékben fel tudtuk újítani, a szükséges bővítéséket
végre tudtuk hajtani. A megvalósult beruházással példaértékké vált Újszentmargita.
Az önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is fontosnak tartja a szociális
alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a
település lakosságának.
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Önkormányzatunk a következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja a
rászoruló lakosoknak Újszentmargitán:












a szociális információs szolgáltatás
rendszeres szociális segély,
lakásfenntartási támogatás,
átmeneti segély,
gyógyszertámogatás,
temetési segély,
hulladékszállítási díj megfizetésének támogatása,
köztemetés,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés, stb…

Legfontosabb kincsünk az egészségünk!
Az Önkormányzat kötelező feladatát képezi a háziorvosi, gyermekorvosi és a fogorvosi
ellátásról való gondoskodás. Ezen kötelező feladatait egészségügyi vállalkozókkal
kötött megállapodás keretében biztosítja. Egészségünk megőrzését az elmúlt években
számtalan fejlesztés segítette, melynek eredményeként az alapellátás valamennyi
területén biztonságos betegellátás folyik méltó körülmények között, felújított vagy
teljesen új épületben, korszerű eszközökkel. Újszentmargitán biztosított a védőnői
ellátás és a kismamák gondozása, helyben elérhető a fogorvosi szolgáltatás,
megnyugtató módon megoldottuk az orvosi ügyelet helyzetét.
2011-től fontos előrelépés figyelhető meg az egészségügyi ellátás területén, hiszen
Önkormányzatunk közreműködésével kistérségi járóbeteg szakrendelő épült a
térségben.
Az elmúlt évek működését szemlélve azt mondhatom, hogy a Részvénytársaság melyben Önkormányzatunk is tulajdonos – képes szembenézni a mindennapok
kihívásaival és sikeresen működteti az intézményt. Így számos ellátás még közelebb
került az itt élő emberekhez, a modern egészségügyi ellátást jól felszerelt diagnosztikai
háttér, számos csúcsminőségű berendezés segíti.
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Korábban már részlegesen felújított rendelő komplex fejlesztésére kerete a Képviselőtestület a megfelelő pályázati lehetőséget. 2013-2014. év Újszentmargita egészségügyi
helyzetének fejlesztése kapcsán kiemelt időszak. 2013. májusában értesítették
önkormányzatunkat, hogy fejlesztési elképzelésünk 60 millió forint támogatásban
részesült. A beruházás eredményeként egy teljesen felújított épület ad otthont az
egészségügyi ellátásnak, mely a szolgáltatás színvonalának javulásán túl egy szemet
gyönyörködtető, tetszetős épület kialakítását tette lehetővé a falu szívében
Környezetvédelem, Energiagazdálkodás
Szükségesnek ítélem a tudatos szemléletformálást ebben a tárgykörben, ahol a
lakosságot közvetlenül kell bevonni a környezetünk megóvására, annak rendbetételére.
Érezze mindenki, hogy a lakókörnyezetének rendbetétele, a település közterületeinek
parkosítása, annak megbecsülése milyen fontos dolog.
Fontos településünk arculatának markáns megjelenítése, hiszen nem mindegy, hogy
milyen benyomást keltünk az itt élő emberekben és az ide látogató vendégekben. A
település tisztasága, közterületek, parkok rendezettsége, a sok virág, a kiemelkedő
rendezvényeink, közösségi életünk mindig is az élhetőség jelei lesznek. Ezeknek a
céloknak az elérésben a környezettudatos intézményműködtetés (munkahely, iskola,
közművelődés, hivatal stb.) fontos szerepet kell vállalni, hiszen a „példamutató
vezetés” és működtetés, mint tudjuk erős szemléletformáló tényező. Úgy gondolom,
ebben

az

önkormányzati

ciklusban

komoly

előrelépések

történtek.

A

környezetvédelemi feladataink ellátásához sorolt szervezett szemétszállítás, a szelektív
hulladékgyűjtés feladatai kiszélesedtek egy mély komolyabb probléma megoldásával.
Ebben a ciklusban a legkiemelkedőbb környezetvédelmi beruházásunk a már nem
működő – település határában található- szeméttelep felszámolása, rekultivációja volt.
A rekultivációs folyamatok végeztével a környezetet nem szennyező, a tájba szorosan
beépülő terület került kialakításra.
Másik kiemelkedő környezetvédelmi beruházáshoz sorolható fejlesztésünk a
folyamatban lévő ivóvízminőség-javító projektünk.
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Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása Újszentmargitán
Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással együtt vállalta az ivóvízminőségjavítását, ezért kormányrendeletben szabályozta az ivóvíz szennyezőanyagainak
határértékeit és a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítását.
Újszentmargita jogosult a programban való részvételre, mivel a hálózatban lévő ivóvíz
ammónium (NH4) tartalma meghaladja a határértéket. A megvalósítandó ivóvíztisztítás
során az ammónián kívül az összes határérték feletti szennyezőanyagot is (nevezetesen
a vasat, és mangánt) el kell, hogy távolítsa.
Újszentmargitán és Újszentmargita- Tukán összesen 667 db lakóingatlan található, melynek
84%- a csatlakozik a vezetékes vízhálózatra. A település a Környezet és Energia Operatív
Program keretében, mintegy 159 674 400 Ft –os támogatást nyert el, ami 90 %-os Európai
Uniós támogatást jelentett. A kiegészítő 10%-os önerőt, az önkormányzat saját forrásból
teremti elő, mely önerőt a Kormány 100%-ban biztosította.
Ide sorolható feladat lehet még a szennyvízcsatornára történő rákötések ösztönzése
(talajterhelési díj alkalmazása), a kert- és egyéb hulladékok megfelelő kezelése (Startmunka
keretein belül), a parlagfű irtás, meglévő természeti értékeink védelme.

Az önkormányzati tulajdonú közintézmények (pl. nevelési-oktatási, kulturális és
szociális létesítmények) energiafelhasználásához kapcsolódó kiadások csökkentése is
jelentős mértékben hozzájárul településünk megerősödéséhez. Erre vonatkozó kezdeti
lépéseket sikerült már megtennünk. (Óvoda épületén napkollektor használata)
Fontos beruházásként kell megemlítenünk a Művelődési Ház és az Iskola tetejére
szerelt napelemeket is, mely beruházás révén jelentősen csökkentek az önkormányzat
intézményeire fordított kiadások összegei.
Előtérbe kell, hogy kerüljön a lakosság energiatakarékossággal kapcsolatos ismereteinek
bővítése, a fogyasztó oldali energiatakarékosság hatékonyságának javítása, melyben
önkormányzatunk jelentős szerepet vállalhat. (KEOP 610/B pályázat)
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Sajnálatos tényként kell beszámolnunk arról is, hogy befektetői beruházással tervezett
napelem farm pályázat (2db) nyert, melyet sajnos különféle okok miatt országosan
visszavontak. Hiszem, hogy a befektetett munka meg fog térülni és a következő
ciklusban megvalósul Újszentmargitán egy Napelem farm.

KEOP-2009-7.4.3.0

Másik

komoly

pályázatunk

a

„Megújuló

energia

felhasználáson

alapuló

modellértékű projekt a polgári kistérségben” KEOP-2009-7.4.3.0-/09-2010-0009
elnevezésű pályázat, mely úgy gondolom komplexitását, nagyságát tekintve
mindenképpen külön fejezetet érdemel.
Az elmúlt időszak tárgyalásai alapján körvonalazódott, hogy Újszentmargita - az adódó
lehetőségeket kihasználva, és ezzel a többi településsel szemben versenyelőnyt szerezve
– komoly szerepet vállalhat a jövő technológiáját jelentő megújuló energia
vonatkozásában. Ezzel egyrészt hírnevet szerezhetünk, másrészt településünknek
komoly gazdasági előrelépést is jelenthet.
Erre a pályázatra teljes mértékben jellemző, hogy „ciklusokon-átívelő” projekt. A
beruházással kapcsolatban már évekkel korábban munkához láttunk, a szükséges
kérdésekben meghoztuk a megfelelő döntéseket. Mégis látható, hogy a projekt ebben a
ciklusban haladt előre a legtöbbet, így érdemes részletesebben kifejteni a lehetőségét
ennek a pályázatnak. A helyi megújuló energiaforrásokon nyugvó energiatermelő,
illetve felhasználó kapacitások kiépítése nem kizárólag a környezet védelméhez, az
energiapolitikai kihívásokra adható válaszokhoz kapcsolódik, hanem hozzájárul az
adott

térség

energiaellátásának

biztosságához,

gazdasági,

infrastrukturális

megerősödéséhez, fejlődéséhez, a foglalkoztatási helyzet javításához és ezzel együtt az
érintett település, térség népességmegtartó képességének fokozásához is.
Újszentmargita Község Önkormányzata 2010. májusában úgy döntött, hogy a
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-7.4.3.0; KEOP-2009-4.3.0
Megújuló Energia Alapú Térségfejlesztés című konstrukció keretében pályázati
dokumentációt Újszentmargita Község Önkormányzata benyújtja.
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A kistérségben a Megújuló Energia Alapú Térségfejlesztés egységes, egymáshoz
kapcsolódó projektelemek megvalósításával jön létre, mintegy rendszert alkotva. A
pályázat közvetlenül térségi hatású, de a közvetett módon a regionális fejlődési hatást is
ösztönzi.
A fejlesztés a kistérség mind a hat települését érinti, Újszentmargitának kiemelt szerepe
van a projekt megvalósításában.
A beruházás a következő elemekből áll össze:


A kistérség minden településén egy-egy középület energetikai felújítása és
korszerűsítése.



Brikettgyártó üzem létestése Újszentmargitán, amely helyt ad az összegyűjtött
brikett alapanyagnak, feldolgozza azt, valamint ellátja a környező településeket a
szükséges mennyiségű brikettel.



Távhő fűtőrendszer kiépítése Újszentmargitán,



Zéró energia technológiával kialakított oktatóközpont létesítése Újszentmargitán

Újszentmargita Község Önkormányzata a támogatási szerződést a pályázat első
fordulójára

2012.

januárban

írta

alá.

Az

általunk

kidolgozott

Részletes

Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza, hogy a projektünk bruttó bekerülési
költsége meghaladja az 1,3 milliárd forintot. A „végleges” megvalósításra vonatkozó
pályázatunkat elkészítettük és még 2013. májusában benyújtottuk bírálatra, sajnos a mai
napig nem érkezett döntés a projektünkkel kapcsolatban.
Amennyiben pályázatunkat támogatottnak ítélik és a beruházás megkezdéséhez minden
feltétel adott lesz, akkor elmondható, hogy 3 cikluson átívelő fejlesztés megvalósítása
fog megtörténni Újszentmargitán.
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Nevelési-oktatási eredmények
Újszentmargita Község Önkormányzata - függetlenül a változó összetételű Képviselőtestületekre- mindig is kiemelt céljainak tekintette a településen működő nevelésioktatási feladatokat. Az elmúlt évek egyik legnagyobb célkitűzéseként fogalmazódott
meg az intézmények fejlesztése. A sikeres beruházások eredményeként az óvodások és
iskolások a kor követelményeinek megfelelő színvonalú épületeket vehettek birtokba.
Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által ellátott
feladatok nagyon szerteágazóak, az elért szakmai sikerek bizonyítják, hogy a település
egyik legsikeresebb intézményévé vált. Fontos célkitűzés volt ebben a ciklusban, hogy a
meglévő épületek működtetése mellett végre tudjuk hajtani a szükséges épületbővítést,
hiszen a Folyáson eddig működő tagintézmény megszűnt, így indokolt lett a fejlesztés
végrehajtása. Ezt a fejlesztést pályázat megvalósításával tudtuk elérni.
A gyermekvédelmi alapellátások kiépültségének és szakmai teljesítőképességének színvonalától függ a gyermekvédelmi szakellátás iránt jelentkező társadalmi szükséglet. A
gyermekjóléti alapellátás biztosítása a települési önkormányzatok feladata, amely
magában foglalja a pénzbeli ellátásokon kívül a gyermekjóléti szolgálatok
megszervezését, a gyermekek átmeneti gondozását, valamint a gyermekek napközbeni
ellátását. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltató, ellátó, hatósági előkészítő és koordinátori feladatot lát el, esetgazdaként működik, a család és a gyermek érdekében
összehangolja azon szakemberek munkáját, akik segítenek a probléma megoldásában.
Lényege, hogy a segítség akkor érkezzen, amikor a problémák még kezelhetőek, megoldhatóak az adott területen. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében több sikeres
pályázatot (TAMOP) hajtottunk végre, valósítottunk meg. Ezeknek a pályázatoknak a
megvalósítása egyben közösség összetartó szerepe is van.
A legnagyobb változás az iskola életében történt ebben a ciklusban. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerületének megalakulásával és az
általános iskola működtetésének állami kézbe adásával az általános iskola igazgatásával
kapcsolatos fenntartói feladatok megszűntek, azonban továbbra is törekszünk a
megfelelő együttműködés fenntartására.
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IKSZT beindítása
Ebben a ciklusban sikerült megszerezni az IKSZT címbirtokosságot, mely pályázat
során sikerült a meglévő Művelődési Házat bővíteni, felújítani. Jelenleg a térség egyik
kiemelkedő kulturális intézményévé vált a Művelődési Házunk.
A munkanélküliség enyhítése érdekében a megvalósult egy térségi felnőttképzési
központ beindítása a Művelődési Házban, ahol több sikeres képzést sikerült
megszervezni az évek alatt. Lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy a térségben élők
helyben kaphassanak versenyképesebb szakmát, tudást, mely a későbbiek során az
elhelyezkedéseiket nagyban elősegítheti.
Vásárcsarnok építése Újszentmargitán
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /MVH/ által kiírt Leader pályázatnak
köszönhetően piacfelújítás valósulhat meg Újszentmargitán. A megépült vásárcsarnok
kiegészült három kisebb üzletrésszel, melynek a kiadása bevételhez juttatja az
önkormányzatot. A tervezett beruházást követően megvalósuló vásárcsarnok, kulturált
környezetet biztosít az árusításhoz és a vásárláshoz, amelyekre az eddigi feltételek
mellett nem volt lehetőség.
Pályázatok fontossága a településfejlesztésben
A 2007-2014. évi tervezési időszak alatt jelentős pályázati források nyíltak meg
Magyarország, illetve Újszentmargita részére.
Érdekeltek voltunk abban, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a
sikeres pályázati tevékenységünk.
Úgy gondolom, mára mindenki számára egyértelmű, hogy a pályázatok által kínált
lehetőséggel egy településnek szükséges élni, mert ha ez nem sikerül, akkor
felbecsülhetetlen lemaradásba kerülhet a többi településhez képest.
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Megítélésem szerint Újszentmargita Önkormányzata, Képviselő-testülete az elmúlt
években

is

példaértékű

pályázati

intenzitással

bírt,

sikeressége

egyértelmű,

megkérdőjelezhetetlen.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem csak az infrastrukturális beruházásokra kell
ilyenkor gondolni, hanem azokra a településre befolyt összegekre is, amik például
segítik az önkormányzat gazdálkodását, szociális juttatásokat nyújtanak az itt élő
embereknek, stb. Külön öröm számunkra, hogy több olyan beruházás is megvalósult
Újszentmargitán, ahol nem az önkormányzatunk volt a pályázó, de mégis a
közreműködésünkkel valósulhatott meg sikeresen a megfogalmazott fejlesztési
elképzelés.
Nagyon nehéz (szerencsére) az elmúlt négy év pályázati sikerét áttekinteni, ezért
igyekszem a teljesség igénye nélkül bemutatni az elért eredményeket.
Megnevezés
Templom felújítása (egyház kivitelezésében)
Piac építése a településen
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása
KEOP-6.1.0/B/09-2010 Legyen Ön is fenntartható, avagy egységben a zölderő előadásés kvíz- sorozat lebonyolítása
A KEOP-2009-4.3.0 „Megújuló energia alapú térségfejlesztés”
A Fehér Liliom Gondozási Központkomplex felújítása
Műfüves pályák építése
Térfigyelő rendszer kiépítése
Napelem építése az iskola tetejére
Napelem építése a Művelődési Ház tetejére
Buszmegállók építése
Leader képzés megvalósítása
Orvosi rendelő építése
TAMOP 245 projekt megvalósítása
TAMOP 338 projekt megvalósítása
TAMOP 3.1.7 projekt megvalósítása
TAMOP 3.2.3 felnőttképzés megvalósítása
Szociális tűzifa program biztosítása
Rekultivációs beruházás
Kulturális rendezvénysorozat szervezése (Borisszák pályázata)
Önhiki(k) által elnyert összegek
Adósságkonszolidáció
IPR- pályázatokon való sikeres szereplés
Startmunkák folyamatos biztosítása
Óvoda fejlesztése
Játszótér építése (Borisszák pályázata)
Egészséges ivóvíz pályázat megvalósítása
ÖSSZESEN:

Összeg
(mFt.-)
46
45
50
11
32
150
43
14
15
15
14
3
60
21
26
3
29
3
32
7
79
57
7
300
150
5
224
1.441
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Összegzés
Az elmúlt négy év önkormányzati munkának az értékelése az elért eredmények
figyelembe vétele mellett hálás feladat.
A ciklus során az önkormányzat erőfeszítései – építkezve az azt megelőző időszakok
elvégzett munkájára is – mindvégig a program “ars poeticájának” érvényesülését
szolgálják: váljék Újszentmargita “megfelelő szolgáltatásokat nyújtó, a befektetők
számára vonzó, a lakosság életminőségét folyamatosan biztosító” településsé.
Újszentmargita fejlesztése, az elért sikerek és a tervezett célok mind az itt élő emberek
érdekeit szolgálták. A négy év eredményei – legyenek azok kulturális, infrastrukturális,
oktatási-nevelési típusúak – mind ezen cél érdekében teremtődtek és teremtődnek meg,
biztosítva egyúttal a további fejlődés alapját.
Minden esélye megvan Újszentmargitának arra, hogy még kiemelkedőbb sikereket érjen
el, melyhez a mindig tenni akaró emberek közös összefogása lehet a garancia.

Újszentmargita, 2014. szeptember 18.

Csetneki Csaba sk.
polgármester

