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Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára, 2019-2024 évekre az alábbi gazdasági programot határozza meg:
A dokumentum meghatározza mindazon stratégiai célokat és feladatokat, amelyek az
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését
szolgálják. A gazdasági program jelen választási ciklus idejére szól, az önkormányzat
költségvetési lehetőségeivel összhangban, a gazdasági, környezeti adottságokhoz igazodva
készült el.
Önkormányzatunk olyan öt évre szóló ciklusprogramot készített, amely meghatározza
Máriakálnok jövőjét, további fejlődésének reális lehetőségeit, továbbá hosszabb távra szóló
fejlesztéseit is prognosztizálja. A program összeállításának fontos szempontja a község
biztonságos működtetése. Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete alapvető
feladatának tartja a település fejlesztésének fontosságát.
Az elkészített ciklusprogram az elmúlt évek fejlesztési eredményeire építve, olyan célokat
tartalmaz, melyek figyelembe veszik a településen élők igényeit, elvárásait, valamint
illeszkednek a kistérség településfejlesztési elképzeléseihez.
2008 óta az önkormányzat Halászi és Püski községekkel közös önkormányzati hivatalt tart fenn.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI
A helyi gazdaság és szolgáltatások erősítése, a legjobb feltételek kialakítása
A település népességmegtartó erejének javítása, az információáramlás biztosítása
A szociális ellátások felhasználásával az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került
emberek segítése
Az önkormányzati törvényben meghatározott alapfeladatokon túl erősíteni kell a
szolgáltató tevékenységet
A nevelési-oktatási intézmények biztonságos működésének elősegítése az esetleges
javítási, karbantartási munkálatok elvégzésével, fűtés, világítás biztosításával
Napköziotthonos óvoda fenntartói státuszával járó kötelezettségek
Az önkormányzati tevékenység alapja a törvényesség kell, hogy legyen, munkáját a
nyilvánosság, a nyitottság, az áttekinthetőség jellemezze. A jelenlegi hivatali struktúra
segítségével törekedni kell a döntés-előkészítő tevékenységünk erősítésére, részükre a

problémafeltáró és megoldandó feladatok elvégzéséhez a segítség megadására. A
településen belüli és a települések közötti együttműködés további folytatása kell, hogy
céljaink közé tartozzanak.
A kulturális és természeti örökség tudatos megerősítése, az itt élők komfortérzetének
javítása fontos célkitűzés
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A lakosság, a gazdálkodó és civil szervezetek működésének erősítése is elengedhetetlen
feladatunk

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSA, PÉNZÜGYI POLITIKÁJA
Fontos, hogy a gazdasági tevékenységünk, a pénzügyi, számviteli jogszabályi előírásoknak
megfelelő, szabályszerű legyen. A vagyonnal való gazdálkodási tevékenységet is a célszerűség,
költségtakarékosságra való törekvés jellemezze.
Gazdálkodásunkban a minőség, a hozzáférés és fenntarthatóság elvét kell követnünk. A
működési kiadásokat ésszerűen kell meghatározni.
Olyan gazdaság-, pénzügyi politikát kell folytatni, amelyben a kitűzött célokat,
feladatokat meg tudjuk valósítani úgy, hogy azok a mindenkori költségvetés helyzetében
ne okozzanak kezelhetetlen feszültségeket.
Máriakálnok Község Önkormányzata a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban
átgondolja, szükséges-e új adónem bevezetése, valamint a meglévő helyi adók
mértékének növelése.
A fenti célt kell szolgálni a források bővítésére irányuló pályázati tevékenységünknek is.
Költségvetési kiadás csökkentésére irányuló, a munka hatékonyságát eredményező
intézkedésekre, átrendezésekre nincs szükség, hiszen a közös önkormányzati hivatal
létrehozásával ezek a célok megvalósultak.
Az önkormányzat vagyonának, épületeinek, pl.: Kultúrház és óvodaépületek folyamatos
állagmegóvása, a vagyon megőrzése is fontos feladat.

III.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA A LAKOSSÁGI
ELLÁTÁS TERÜLETÉN

Településfejlesztésünk sajátossága, hogy alkalmazkodjon a már elkezdett fejlesztések további
bővítéséhez, Máriakálnok községben élők igényeihez úgy, hogy kihasználjuk a pályázatok által
kínált lehetőségeket.
A településfejlesztési elképzeléseinket jól megfogalmazott elvek alapján végezzük. Fontos, hogy
továbbra is színvonalas, mindenekelőtt természeti, építészeti és kulturális építészeti, fejlesztési
összhangot kell megvalósítanunk. Minden fejlesztés, rekonstrukció keretében összefüggő,
összetartozó együttesekben gondolkodjunk.
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Folytatjuk azokat az elképzeléseket, melyek az előző önkormányzati ciklusban benyújtott
pályázatok révén kerülnek megvalósításra:
Intézményeink fűtéskorszerűsítése (Magyar Falu Program, LEADER)

Az előző évekhez hasonlóan javítjuk a faluképet, a terek szépítésével, infrastruktúra
fejlesztésével. A Malomdűlői településrészen szükségesek fejlesztések, az ott élők javaslatainak
meghallgatásával, az igények felmérésével:
Óvoda fenntartói jogának gyakorlása
Főtéren a park rehabilitációja
Rákóczi utca, Petőfi utca járdaburkolatának felújítása
Rákóczi utcában új járdaszakasz építése
Belterületi úthálózat továbbfejlesztése
Malomdűlői településrészen a lakosság bevonásával utak felújítása
Malomdűlői településrészen közvilágítást biztosító lámpatestek felszerelése
Gazdákkal történő összefogással a külterületi önkormányzati utak felújítása

Az esélyegyenlőség elősegítése, a mozgássérültek, idős emberek ügyintézéséhez,
gyógyulásának elősegítéséhez is meg kell teremtenünk a feltételeket. Első lépésként:
Védőnői szolgálat akadálymentesítése

Régi igény és elvárás egy, az Európai Unió elvárásainak megfelelő játszótér kialakítása,
mely az óvodába, iskolába járó, valamint a községben élő összes gyermek biztonságos játékához
való feltételeket teremti meg:
Csillag utcában játszótér kialakítása

A Rozárium létrehozásával, a már korábban elkészült Falumúzeum és Szigetköz Múzeum,
a Kegykápolna megtekintésének lehetőségével, valamint a csodálatos természeti örökségünk
bemutatásának lehetőségével számolva, a 2010-ben elkészült és átadott MosonmagyaróvárMáriakálnok közötti kerékpárút nagy segítséget jelent a turisták Máriakálnokra történő
látogatásának elősegítésben.
A kerékpárosok biztonságos közlekedése érdekében további lépésekre van szükség:
Halászi-Máriakálnok közötti kerékpárút megépítésére pályázat benyújtása, pozitív
elbírálás esetén annak megvalósítása

A temetőben a ravatalozó előtti tető elkészült az előző önkormányzati ciklusban, a
temető utak térkövezettek, betonozottak és rendelkezik világítással. Fontos a további fejlesztés a
temetőben is:
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Pályázati támogatással, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és az egyházközséggel
történő együttműködés keretében a ravatalozó előtti rész kiszélesítése
A temetőben, a ravatalozó épületénél hangosítás felszerelése
Ravatalozóhoz székek vásárlása

Munkahelyteremtés szempontjából Máriakálnok község földrajzi elhelyezkedése miatt
nem a szerencsés települések közé tartozik. A község nagy része Szigetközi Tájvédelmi Körzet,
illetve Natura 2000 besorolás alatt van. Ez az ipar ideköltözését nagymértékben gátolja.
Kisvállalkozások működése jellemző Máriakálnokon, itt vagy egyszemélyes vállalkozásra, vagy
pedig a családtagok bevonásával történő munkavégzésre kell gondolnunk. Néhány
vállalkozásnál találhatók alkalmazottak, azok is minimális létszámban. Az Önkormányzat nem
rendelkezik intézményhálózattal, nincs lehetőség munkaerő felvételre. Ki kell használni azokat a
lehetőségeket, melyek a rendelkezésünkre állnak:
Közcélú munkavégzés elősegítése azon munkavállalók számára, akik alkalmazását a
törvény lehetővé teszi

A civil szervezetek nagy szerepet töltenek be Máriakálnok kulturális életében, hiszen
elképzelhetetlen nélkülük egy-egy rendezvény megvalósítása. Szükséges a további támogatásuk,
hiszen a közösségformáló és szociális háló szerepét is betöltő egyesületek meghatározóak egyegy község, így községünk mindennapjaiban. Amennyiben lehetséges, a régi, valamiért ma már
nem működő civil szervezeteket meg kell tölteni tartalommal, és segíteni kell új
kezdeményezések megvalósulását. Ezeknek az önkéntes szerveződéseknek a hagyományok
őrzésében is nagy szerepe van, hiszen az idősebb korosztály még emlékszik személyes élmény
vagy az elmondottak, hallottak alapján a régi szokásokra, ünnepekre és átadhatja a tudást a
fiatalabb nemzedéknek, akik a községben ezeket felelevenítve viszik tovább, ápolják a
hagyományokat. Fontos lenne a fiatalok megszólítása, közösséggé kovácsolása. Ez sajnos
nélkülük nem megy. Korábbi években tett lépések, intézkedések csak rövid ideig tartó, részleges
megoldást nyújtottak. Gondolkodni kell egy az ifjúságot célzó stratégia kialakításában.
A lakossági kezdeményezéseket fel kell karolni, megvalósításukat elősegíteni:
Meglévő civil szervezetek segítése, a Polgárőr Egyesület újjászervezése, új civil
szervezetek létrehozása
Hagyományok őrzése, felelevenítése
Lakossági kezdeményezések támogatása

Máriakálnok községben német nemzetiség található, létszámuk alapján jogosulttá váltak
önkormányzat létrehozására. Máriakálnok Község Önkormányzata korábbi években is szoros és
jó kapcsolatban állt a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, számos közös fejlesztés kísérte az
együttes munkát:
Továbbra is szoros együttműködés szükséges a Német Nemzetiségi Önkormányzattal,
hiszen a cél azonos, községünk fejlődése.
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1946-ig németajkú lakosság lakta a települést. Amikor lehetőség lett rá, először az itt
maradott lakosság, majd az önkormányzatok is felvették egymással a kapcsolatot, az
együttműködési szándék hivatalos formába öntésére, a szándék megerősítésére 2005-ben
partnerszerződés aláírása formájában került sor. Fontosak az országon belüli, térségi
kapcsolatok, de fontos és szükséges a külföldi együttműködés is. Tanúi lehetünk a kitelepített
családok sorsának alakulásának, lehetőséget biztosítunk és kapunk a rendszeres látogatásokra,
betekinthetünk más nép kultúrájába, megismerhetjük épített és természeti értékeit. Ezeket a
kapcsolatokat folytatni, ápolni kell:
Testvértelepüléssel, településekkel a kapcsolat tovább építése

Közművelődés tekintetében tovább kell folytatni a Falunapi ünnepség lebonyolítását,
kiállítások szervezését, helyi, illetve vendégalkotók bemutatását. Az eddigi évek gyakorlatának
megfelelő ünnepi műsorok megszervezése, új programok kínálata is feladatunk. Szorosabb
együttműködést kell kialakítani a helyben lévő alsó tagozatos iskolával, illetve az óvodai
csoportokkal. Közös megjelenést kell biztosítani a községi ünnepeken.
Kiállítások megrendezése
Szokásos és új rendezvények szervezése, lebonyolítása
Gyermekkel közös megmutatkozásra alkalom biztosítása

A közös önkormányzati hivatal dolgozói biztosítják mindazon elvárásokat, melyeket a
törvény, illetve az önkormányzat támaszt. A törvényességet, a minőséget, az elérhetőséget.
A Képviselő-testület működése áttekinthető és betekinthető kell, hogy legyen. Ezt a célt szolgála
az időszakosan való megjelenés a Falu TV-ben, interneten. A honlap frissítése, tartalommal való
feltöltése egyrészt az önkormányzat feladata, hiszen ha nincs információ, hír sincs.
Az elektronikus ügyintézés fejlesztésével már elértük, hogy az ügyfeleknek a letölthető
dokumentumok segítségével megkönnyítsük az ügyintézést, a dokumentumok állandó frissítése
a továbbiakban is elvárás.
Máriakálnok községnek azokkal a lehetőségekkel kell gazdálkodni takarékos, ésszerű módon,
melyekkel rendelkezik. Nem szabad, hogy hitelfelvételre kerüljön sor, így mindig csak akkora
léptékű fejlesztésben gondolkodhatunk, melyet a pénzügyi helyzet lehetővé tesz. Prioritást
szükséges biztosítani a lakossági elvárások megvalósításának, fenntartva azt a lehetőséget, hogy
az előre még nem látható, de a település fejlődése szempontjából kívánatos pályázatok
felhasználásával élhessünk. Lehetséges, hogy olyan elemek is beépülnek az önkormányzat
tevékenységébe, melyet a gazdasági program nem tartalmaz, de a Máriakálnokon élők javát
szolgálja.
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Továbbra is szükség van tenni akaró és tudó emberekre, azok széles körére. Összefogással,
munkával elérjük Máriakálnok további fejlődését, elismertségét.
A Képviselő-testület, a hivatal dolgozói segítségével a polgármester sikeresen munkálkodhat
azért, hogy a községünkben élő emberek szeressék településüket, szívesen érkezzenek haza, a
letelepedni kívánók Máriakálnokot válasszák lakhelyüknek.

Máriakálnok, 2020. április 24.

Dr. Tóásóné Gáspár Emma s.k.
polgármester
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