
2008. november 7-ei ülés tájékoztatója

2008. november 7-én rendkívüli ülésen tárgyalta meg a képviselő -testület az
önkormányzati feladatellátás stratégiai átalakításáról  szóló előterjesztést.
Lavajné Dóka Éva polgármester a program előterjesztése kapcsán hangsúlyozta,
hogy bár  a 2009. évi költségvetés összeállításához még hiányoznak a pontos
adatok, ám az már most biztosnak tűnik, hogy  az önkormányzatok központi
támogatása csökkenni fog. A változatlan feladat-ellátási struktúra viszont csak
növeli a pénzügyi gondokat.
A Városi Önkormányzat pénzügyi helyzete nem jó, mert nincsenek meg azok az
erőforrások, melyeket probléma esetén mozgósítani lehetne. A városi vagyonban
rejlő lehetőségek vagy korlátozottak , vagy a rendkívül nyomott piac miatt
alacsony hatékonyságúak, ezzel szemben a lakosság jogos elvárása, illetve az
eddigi megszokott ellátáshoz való ragaszkodása indokolatlan pénzügyi terheket
generálnak. Mivel ezen ellentmondás feloldásához nincs központi segítség, az
intézkedéseket az önkormányzatnak kel l meghoznia és végrehajtania.
Mindezen alapvető kritériumo kat megismerve, ki kell alakítani, jobban
fogalmazva át kell alakítani az önkormányzati feladatellátást, annak színtereit
egyszerűbbé, átláthatóbbá, a gazdasági környezethez rugalmasabban igazodóvá
kell tenni. Ennek végpontjaként a lakossági ellátás középt ávon igazodjon az
erőforrásokhoz, ne legyen indokolatlan közpénz kiáramlás. Ez  sajnos
érdeksérelemmel fog járni, de  a szükséges döntések meghozatala
elengedhetetlen és egyedüli jó út.
A Városi  kedvezőtlen gazdasági -pénzügyi helyzete nem máról -holnapra alakult
ki, azt nagyon sok tényező együttes hatása okozta. Pl: reálértéken csökkenő
központi támogatás; nem kötelezően ellátott feladatok fenntartása; a lakosság
jövedelmi helyzetére való tekintettel a helyi adók (pl. építményadó) be nem
vezetése; a helyi vál lalkozások alacsony jövedelemtermelő képessége;
munkahelyek stagnálása stb.
Ezen indokok alapján az önkormányzati feladatellá tás stratégiai átalakítása
halaszthatatlanná vált.
Az összeállított stratégiai program egyes elemeit részletesen kidolgozott
javaslatokkal kell alátámasztani , melyek mérlegelése után a konkrét  döntéseket
majd a képviselő-testületnek kell elfogadnia.
A stratégiai programot, elhúzódó és alapos vita után a képviselő -testület 11 igen
7 nem szavaztat mellett elfogadta.
(A program teljes szövege letölthető az önkormányzat honlapjáról „ Az
önkormányzati feladatellátás stratégiai átalakítása ” című hír alatt).


