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1. BEVEZETŐ  
 
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy Encsencs község a 2010 – 2014 közötti ciklus idő-
tartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. 
A helyi önkormányzati választásokat követően a polgármesternek a képviselőtestület elé kell terjesz-
teni a négy évre szóló gazdasági programját. Tartalmát illetően az Ötv. 91 §. (6) bekezdése úgy fo-
galmaz, hogy:  
„A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzé-
seket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környeze-
ti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz 
illeszkedve – az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, 
fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a 
munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzé-
seit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat…” 
 
Encsencs Község Önkormányzatának a 2006-2010 közötti időszak gazdasági elképzelései kb. 60%-
ban megvalósultak. Amely elképzelések nem került megvalósításra annak egyrészt finanszírozási 
oka volt, másrészt megváltozott a politikai és gazdasági környezet. Az Önkormányzat e gazdasági 
program mentén dolgozott, követte a benne rögzítetteket, bár látszik, hogy egy négy éves program az 
önkormányzat életében rendkívül rövid. A pénzügyi és gazdasági lehetőségek ebben az időtartamban 
nem oldják meg azokat a problémákat, nem teljesítik azokat az elképzeléseket, amelyeket egy ön-
kormányzat egy jól összeállított gazdasági programban megfogalmaz, hiszen változik a politikai te-
rület, változnak a támogatási struktúrák. 

A gazdásági program elkészítésének idejében vizsgálni kell az Önkormányzat pénzügyi, gazdasági 
hátterét. Ez az elmúlt másfél évben kb. 32 millió forinttal csökkent, ugyanis az állami normatívának 
ma, a 2009. novemberi koncepcióhoz viszonyítva közel 32 millió forintnyi negatív irányú eltérés 
van. Ez azért lényeges, mert ebben a gazdasági programban az előttünk álló időszakra úgy kell ter-
vezni, úgy kell a fejlesztéseket megfogalmazni, hogy láthatóan szűkülnek azok a pénzügyi lehetősé-
gek, amit az Önkormányzat sajáterőként vagy beruházási tartalékként be tud mutatni. Jelenleg az 
Önkormányzat több hitelt is kezel: beruházási-, bér- és folyószámlahitel, valamint támogatást meg-
előző hitel. E hitelek kezelése többletköltséget is jelent, és rendkívüli módon megnehezíti az Önkor-
mányzat gazdálkodását. Ez a gazdasági program tervezésének és megvalósításának a legnagyobb 
nehézsége, akadálya.  

Mindemellett problémaként jelentkezik az is, hogy ebben az időszakban zajlik az országban egy poli-
tikai, pénzügyi és gazdasági átszerveződés, túl vagyunk egy gazdasági válság első hullámán, ami 
láthatóan még nem érte el a tetőpontját. Ma kiszámíthatatlan az önkormányzatok sorsa. Látható 
ugyan, hogy a Kormány az önkormányzati szektor átalakításán dolgozik, de hogy ez milyen jellegű, 
milyen mélységű és nagyságrendű lesz azt nehéz a rendelkezésre álló információk alapján megállapí-
tani. Ezek a politikai síkon hozott döntések alapjaiban változtathatják meg az önkormányzati műkö-
dést és ezzel együtt e gazdasági program megvalósulását is.  

Az elmúlt időszak megtanított minden önkormányzatot arra, hogy egyik napról a másikra gyökeres 
változások történnek a fejünk fölött, amelyek rendkívüli kihatással vannak az önkormányzati gazdál-
kodásra és működésre. A változásokat pedig tudomásul kell venni, így ebben a bizonytalanságban 
nehéz dolgozni, nehéz megfelelő döntéseket hozni, nehéz elképzeléseket megvalósítani. 
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Egy igazán értékes terv készítésének alapvető része egy pontos helyzetértékelés és elemzés. Ez jelen-
ti a település legfontosabb, alapvető mutatószámainak, paramétereinek (népesség, közszolgáltatások, 
infrastruktúra, stb.) leltárát, számbavételét. A számadatok kiegészülnek a lakossági igényfelmérés 
adataival és az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetének vizsgálatával, amelyek alapján megfo-
galmazhatók a fejlesztési irányok, célkitűzések.  
 
A program alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, meghatározza azokat a teen-
dőket, amelyek lehetővé teszik, hogy Önkormányzatunk:  

- biztosítsa a település lakói számára fontos intézmények működését (egészségügy, oktatás, 
stb.); 

- képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve fejlesztésére; 
- gondoskodjon a település infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről; 
- törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására; 
- segítse a munkavállalók munkaerőpiacra való bekerülését, az azon való megmaradását; 
- csökkentse a hátrányos helyzetű családok leszakadását; 
- javítsa a halmozottan hátrányos helyzetű személyek életminőségét; 
- fokozza a település közbiztonságát. 

 
A program kiindulási alapként számba veszi a település meglévő sajátosságait, előnyeit, hátrányait és 
lehetőségeit is. Az önkormányzati tevékenységeknél, valamint az ezekkel kapcsolatos fejlesztési el-
képzeléseknél természetesen meghatározó, hogy melyek az önkormányzat számára törvény által elő-
írt „kötelező” és „nem kötelező”, azaz „önként vállalt” feladatok. Azonban annak tudatában, hogy 
hamarosan a teljes közigazgatási rendszer átalakul, egy olyan önkormányzatiságra van szükség, ahol 
a település szolgáltatásokat nyújt. Az előttünk álló időszak ebben a tekintetben igen sok újdonságot 
hozhat a számunkra. Új együttműködési, összefogási lehetőségek nyílnak meg, új fejlesztéseket in-
díthatnak, mindezekhez azonban egy új szemléletmódra, új látásmódra is szükség lesz. E közelítés-
módban ugyanúgy kell működtetni egy települést, mint ahogyan egy szolgáltató céget, vállalkozást.  
 
A Gazdasági Program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 
a Képviselő-testület és a Polgármester elképzelései; 
a település lakossága által megfogalmazott elképzelések, igények; 
az Önkormányzat jelenlegi illetve várható pénzügyi helyzete. 
 
A programban meghatározott fejlesztések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányra kell kon-
centrálni. Egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására és realitására, másrészt a szüksé-
ges anyagi források, eszközök megteremtésére. A Képviselő-testület minden gazdasági jellegű, a 
gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntéseknél figyelembe kell, hogy 
vegye az e programban meghatározottakat. 
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2. HELYZETELEMZÉS 

A település bemutatása  

Történet 
 
Encsencs önálló önkormányzatú település, bizonytalan eredetű neve aránylag későn bukkant fel elő-
ször 1321-ben „Enchenck” alakban különböző okleveleken. A név eredetét tekintve nincs megnyug-
tató magyarázat. Valószínűleg személynévből lett földrajzi név, esetleg a német Hentz, vagy Entz 
magyar alakja. A történelem folyamán hol Szatmár, hol Szabolcs vármegyéhez tartozott, s a múltban 
váltakozva a Báthory, Rakamazi, Zeleméri, Szennyesi, Károlyi és Zselénszky család volt a földesura 
a községnek. 
 
Földrajzi elhelyezkedés 
 
Encsencs Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, illetve az Észak–alföldi Régió délkelet-nyírségi települé-
se, lakóinak száma 2059 fő, területe 3191 hektár. 
A rendszerváltásig ún. „zsákfalu” volt, így ez a viszonylagos bezártság az átmenő forgalommal szük-
ségszerűen együtt járó zaj,- por és levegőszennyezés megkímélte a falut.  
A település Nyírbátortól 15 km-re található, a Nyírségre jellemző homokdombok, akácos – tölgyes 
erdők között. Vasútja nincs, közvetlen autóbuszjárat köti össze Nyírbátorral és Debrecennel. Gazda-
ságföldrajzi szempontból fontosnak és hasznosnak tekinthető a román és az ukrán határok közelsége. 
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A településen megtalálhatóak mindazok a középületek és üzletek, amelyek az egyre fejlődő színvo-
nalú szolgáltatásaikkal igyekeznek kielégíteni a különböző korú és kultúrájú helyi emberek igényei-
nek egy részét. 
 
Főbb demográfiai jellemzők 
 

A lakosság számának alakulása 
Év 1970 1980 1990 2001 2006 2010 
Lakosságszám  2134 2135 1985 2053 2042 2024 

               KSH és önkormányzati adatok 
  
 

A lakónépesség száma nem és korcsoport szerint  
Kor/ 
Nem 0 – 3 4 – 7 8 – 14 15 – 18 19 – 26 27-35 36-55 56-65 66 – X Összes 

Férfi 56 71 130 74 138 126 262 92 61 1010 
Nő 49 84 111 61 134 122 239 93 121 1014 
Összes 105 155 241 135 272 248 501 185 182 2024 

              Önkormányzati adatok –2010. dec. 31. 
 
 
Környezeti állapot 
 
A község infrastrukturális háttere – oktatási, egészségügyi, kereskedelemi és egyéb szolgáltató in-
tézmények, valamint a vezetékes infrastruktúra – a település nagyságrendjéhez mérten kielégítő. 
Az elmúlt években felgyorsult fejlődésnek köszönhetően korszerűsített közvilágítással, vezetékes 
ivóvíz hálózattal, földgázvezetékkel, telefonhálózattal, Internet elérhetőséggel, pormentes aszfalt 
utakkal és járdahálózattal rendelkezik a település. A belvíz elvezetése felszíni csatornahálózattal 
megoldott. 
A megyei szilárd hulladék és szennyvíz elhelyezési program részeként jelenleg végleges lezárás előtt 
áll a helyi szeméttelep. 
 

 jó megfelelő elfogadhatatlan 
Utak állapota - belterület 15 % 45 % 40 % 
Utak állapota - külterület 10 % 30 % 60 % 
Járdák állapota  30 % 40 % 30 % 

Önkormányzati adatok – 2010. dec.31. 

 
 
 
 
 
                   
 

 
 

         
 

Önkormányzati adatok  
 

A település infrastrukturális hálózatainak kiépítettsége 
%-ban 

 2006 2010 
Elektromos hálózat 94 % 94 % 
Ivóvízhálózat 98 % 98 % 
Vezetékes gázhálózat 96 % 96 % 
Szilárd úthálózat – belterületen 81 % 81 % 
Szilárd úthálózat - külterületen 3,34 % 3,34 % 
Telefonhálózat 94 % 94 % 
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Foglalkoztatás, munkavállalás 
 

A településen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, mely fő- és részmunkaidős foglalkozta-
táson túl a közmunka programok kihasználásával is igyekszik enyhíteni a munkanélküliséget.  
 
Az Önkormányzat által foglalkoztatottak száma:           55 fő 
 

- Polgármesteri hivatal:  9 fő 
- Óvoda:             15 fő 
- Iskola:             26 fő 
- Védőnői Szolgálat:  2 fő 
- Mezőőr:    2 fő 

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által foglalkoztatottak száma: 
 

- Idősek Napközi Otthona:   3 fő 
- Gyermekvédelem és családsegítés:  1 fő 
- Fogyatékos ellátás:   2 fő 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                     Önkormányzati adatok – 2011. április 1. 

 
 
Vállalkozások 
 
- PRO-REHAB Kft. csomagolóüzem foglalkoztatottak száma:    53 fő 

A legnagyobb foglalkoztatóként működő PRO-REHAB Kft. az elmúlt időszakban jelentős lét-
szám-, bér- és munkaidőkeret csökkentést hajtott végre. 

- FAMILY – WOOD Kft. fafeldolgozó üzem foglalkoztatottak száma:  15 fő 
 
A jelenleg bejelentett vállalkozások száma:   43 db  
 
Tevékenység szerint: 

- Mezőgazdasági termények előállítása     7 db 
- Közúti teherszállítás       1 db 
- Biztonsági tevékenység       1 db 
- Karosszéria lakatos       1 db 
- Gyógyszer kereskedelem      1 db 

Adatok a település foglalkoztatási és jövedelmi viszonyáról: 
Aktív keresők száma  140 fő 
Közhasznú foglalkoztatottak száma (6 órás) 10 fő 
Közhasznú foglalkoztatottak száma (4 órás) 40 fő 
Közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak száma 105 fő 
Regisztrált álláskeresők száma 320 fő 
Tartós munkanélküliek száma 267 fő 
Álláskeresési járadékban részesülők száma 32 fő 
Pályakezdő munkanélküliek száma 40 fő 
Bérpótló juttatásban részesülők száma 116 fő 
Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 179 fő 
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- Biztosítási ügynök                  2 db 
- Vegyes kiskereskedelem élelmiszer jelleggel    5 db 
- Temetkezési kellékek gyártása, eladása    1 db 
- Művirág és koszorú kiskereskedelem     1 db 
- Művirág és koszorúkészítés      1 db 
- Erdőtelepítés, erdő és mezőgazdasági bérmunkavégzés  1 db 
- Gyümölcstermelő, mezőgazdasági szolgáltató    1 db 
- Gyümölcs- és növénytermesztés     7 db 
- Kőfaragó        1 db 
- Járó beteg ellátás       1 db 
- Egyéb villanyszerelés       1 db 
- Nem bolti ügynöki kiskereskedelem     1 db 
- Magasépítő ipari munkák végzése     1 db 
- Vendéglátás        3 db 
- Táptakarmány bolt       2 db 
- Gabona-, vetőmag-, takarmány nagykereskedelem   1 db 
- Műanyag, építőanyag gyártása      1 db 
- Utazásszervezés        1 db 

 
 
Kisebbség 
 
A roma etnikum számaránya a településen kb. 750 fő, ez az összlakosság kb. 35 %-a, ami folyamato-
san növekvő tendenciájú. A roma lakosság körében a legmagasabb a munkanélküliek aránya, legala-
csonyabb az iskolázottság. 
 
 

3. PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI HELYZET 

Vagyoni helyzet 
   
Az önkormányzat az elmúlt években nagy erőfeszítéseket tett a stabil gazdasági, pénzügyi, vagyoni 
háttér kialakítására. Készülve a nehezebb gazdasági időkre előrelátóan két forgalomképes erdőingat-
lant alakítottunk ki. Az egyik kb. 26 hektárnyi területet foglal magába, a másik kb. 37 hektáros terü-
let. Ezek a forgalomképes ingatlanok adhatnak pénzügyi segítséget a gazdasági válság, a csökkenő 
normatívák, a romló pénzügyi viszonyok miatt kialakuló nehézségek áthidalására.  
 
Az önkormányzat ingatlanvagyon szerkezete a következő: 

Vagyonelem megnevezés Ingatlanok 
db száma 

Az összes 
vagyonból a 
vagyon rész-

aránya 

A vagyon 
bruttó ösz-

szege  
(ezer Ft) 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem 
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását képző vagyon) 330 72 249.849 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatáro-
zott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető) 127 28 382.061 
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Pénzügyi helyzet 
 
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak jellemezték: 
 

- 2009 december 31-ig az önkormányzat gazdálkodását alapvetően jellemezte, hogy hitel 
nélkül, ÖNHIKIS támogatás nélkül tudott működni. 

- 2010-es költségvetés év vízválasztó volt az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásában, 
egyrészt kb.16.000.000 Ft-tal csökkent a költségvetési koncepcióhoz képest a ténylege-
sen igénybe vehető állami normatíva, másrészt a folyamatos kintlévőségek utófinanszí-
rozású pályázatok és kötelezettségvállalások átmeneti pénzügyi nehézségeket okoztak, 
amelyek csak hitel felvételével voltak kezelhetőek 

- A pénzügyi problémákat tovább mélyítette a 2011-es költségvetési törvény, amely ön-
kormányzatunkat további 15.500.000 Ft normatíva csökkenéssel sújtotta.  

- A fent említett, a költségvetési törvény megváltozásából származtatott kb. 32.000.000 
Ft-nyi pénzügyi hiányt már nem lehet egyszerű átcsoportosításokkal, egy-két álláshely 
csökkentésével kompenzálni, ezért kénytelenek vagyunk meglévő vagyonelem értékesí-
tésére. 

 
A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 
 
A 2011-2014-ig terjedő időszak költségvetései várhatóan csak a legszükségesebb kiadásokat fogják 
tartalmazni, így a béreket, járulékokat, közszolgáltatási díjakat, dologi- és működési költségeket. A 
fejlesztések, és a vállalt feladatok vonatkozásában ebben a gazdasági ciklusban valószínűleg vissza-
esés várható. Itt kell kihangsúlyozni a pályázati lehetőségeknek a fontosságát, hiszen jelentős, magas 
támogatástartalmú elnyert pályázatok nélkül az önkormányzat nem fog tudni boldogulni.  
 
 
Kiadások 
A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult (teljesítési oldalon) 

Megnevezés 
Kiadások aránya %-ban  

2006 2007 2008 2009 2010 
Személyi jellegű kiadás 45 44 35 42 45 
Munkáltatót terhelő kiadás 14 14 11 12 10 
Dologi jellegű kiadás 17 16 14 18 15 
Ellátottak pénzbeli juttatása 18 24 22 26 13 
Felhalmozási kiadás 6 1 16 1 15 
Finanszírozási kiadás 0 0 1 0 1 
Kiadások összesen (ezer 
Ft) 431 241 431 814 538 893 457 703 545 483 

 
Szöveges magyarázat:  a 2011-2014-es időszak hasonló felosztású táblázatában várható lesz a szemé-
lyi jellegű kiadások arányának lényeges csökkenése, a dologi jellegű kiadások arányainak emelkedé-
se, illetve a felhalmozású célú kiadások arányainak csökkenése.  
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Bevételek 
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult (teljesítési oldalon) 

Megnevezés 
Bevételek aránya %-ban 

2006 2007 2008 2009 2010 
Intézményi műk. bevétel 3 4 3 6 5 
Sajátos műk. bevétel 24 42 16 17 15 
Felhalmozási és tőkebevé-
tel 2 3 - - - 

Támogatás, kiegészítés és 
átvett pénzeszköz 70 50 81 76 68 

Finanszírozási bevétel 1 1 - 1 12 
Bevételek összesen (ezer 
Ft) 431 489 437 849 519 488 455 545 540 730 

Előző évi záró pénzkészlet 19 353 11 583 17 545 14 296 12 138 
 
Szöveges magyarázat: 2011-2014-es időszakban várhatóan jelentős bevétel csökkenés várható és 
ezzel párhuzamosan a záró pénzkészletek aránya is változik.  
 
Az Önkormányzat pénzkészlete 2011. március 3-én :  885 ezer Ft 
 

Adózási adatok 

Adónem Adózók száma Bevétel (Ft) 
2006 2010 2006 2010 

Gépjárműadó 360 fő 336 4 655 013  4 957 009  
Kommunális adó 575 fő 583 1 153 300  1 624 000 

Iparűzési adó 
65 fő kapott 

bejelentkezési 
nyomtatványt 

82 fő ---- 3 885 050 

 
 

4. GAZDASÁGI PROGRAM 

A gazdasági program előkészítése – helyi felmérés  

A helyi gazdasági program elkészítését a lakosság kérdőíves felmérés előzte meg, melyben kifejthet-
ték véleményüket jelenlegi helyzetükről, elvárásaikról, a jövőjüket érintő elképzeléseikről. A kapott 
információk felhasználásra kerültek a program helyzetelemző és feladat meghatározó fejezeteinek 
összeállításában.  

 
A minden háztartásba kiküldött 600 db kérdőívből 83 db kitöltött és értékelhető példány került vissza 
az Önkormányzathoz, ami 13.9%-os visszajelzést eredményez. Ez egyrészt a lakosság érdektelensé-
gére utal, másrészt pedig a jelenlegi gazdasági és társadalmi változások fokozzák a lakosság pesszi-
mista hangulatát. 
A kérdőív tartalmát, számszerűsített eredményeit, a lakosok egyéni véleményeit a program 1. sz. 
melléklete tartalmazza. A válaszok összegzése a gazdasági program összeállításának egyik fő szem-
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pontja, mivel utat mutat a jövőre vonatkozóan, milyen elképzelése van a lakosságnak, miről, hogyan 
vélekednek. 
 

A. Környezetvédelem, infrastruktúrafejlesztés 

Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme  

Az Európai Uniós csatlakozással még hangsúlyosabbá vált az eredményes és hatékony környezetpo-
litika és környezetgazdálkodás kialakítása, folyamatos megerősítése. Ennek fő célja a kedvező élet-
minőség megteremtése a község minden lakója számára. Továbbra is meghatározó kihívás maradt a 
településen a környezeti infrastruktúra tökéletesítésének összeegyeztetése a gazdasági fejlődéssel és 
a községi lakosság környezetbiztonságának javításával. 

Ez a téma több területet is érint: 

A.1. Szennyvízelvezetés és kezelés 

Évek óta problémát okoz a településen a keletkező szennyvíz elhelyezése, annak megfelelő kezelése, 
mivel a településen nincs kiépített szennyvíz csatornahálózat. A háztartásokban keletkező szennyvi-
zet többségében szabálytalanul és engedély nélkül megépített, szikkasztóként funkcionáló szenny-
vízgyűjtőkben tárolják, és időnként szippantják. Gyakori a szippantott szennyvíz saját, vagy más 
tulajdonába lévő földre történő illegális kiszállítása, vagy a kiskertbe történő kiszivattyúzása. Ez 
szennyezi a talajvizet és ezzel együtt veszélyezteti a vízkészletet is!  

A megoldás egy korszerű szennyvízelvezető rendszer kiépítése a hozzátartozó szennyvíztisztító te-
leppel. Hat település (Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Nyírbéltek, Nyírbátor Encsencs és Piricse) társulásá-
val létrejött a Dél-Nyírségi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat, amely a Környezet Energetikai 
Operatív Program pályázati támogatásával megvalósítja az érintett településeken a szennyvíz elveze-
tését és tisztítását. A beruházás előkészítése megtörtént.  

Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését  tartja fontosnak: 
 
Ø A beruházásra irányuló, pályázathoz szükséges feladatok ellátása, a lakosság folyamatos tájé-

koztatása. 
Ø A lakosság és az OTP közötti lakás-takarékpénztári szerződés teljesítésének nyomon követé-

se.  

A.2. Csapadékvíz elvezetés, belvízkezelés 

Az önkormányzat a lehetőségekhez mérten folyamatosan végzi a település belvízelvezető rendszeré-
nek felújítását, szükség szerinti bővítését, mert a jelenlegi rendszer folyamatos karbantartást igényel. 
Sajnos az elmúlt több mint 20 év nem hozott lehetőséget arra, hogy a meglévő belvízelvezető rend-
szerek egy hathatós és alapjaiban történő felújítást kapjanak, ezért mindenképpen indokolt a telepü-
lés belvízelvezető rendszerének felülvizsgálata. 
 
 Szükségessé vált a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerek komplett felújítása és külterületi zá-
portározó kialakítása, melyek a hírtelen lezúduló csapadék vizet a lakossági és önkormányzati tulaj-
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don veszélyeztetése nélkül fogadni tudják. A jelenlegi helyzetben ugyanis nincs biztosítva a telepü-
lésről kifolyó csapadékvíz időszakos elhelyezése, ez több esetben okozott már súlyos károkat. 

Az árkok, átereszek tisztántartása azonban nemcsak önkormányzati, hanem lakossági feladat is! 

Az Önkormányzata a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 

Ø A település nem rendelkezik belvízrendezési tanulmánytervvel, így a kisebb helyi vízelveze-
tési tervezések nem illeszkednek a települési rendszerbe. A jövőbeni fejlesztések hatékonysá-
ga érdekében indokolt egy átfogó tanulmányterv készítése, mely a település teljes területére 
meghatározza a vízgyűjtő területeket, befogadókat, főgyűjtőket, illetve segíti a fejlesztési pá-
lyázatok benyújtását is. 

Ø A beruházással a község belterületén felújításra kerülnek a csapadékvíz elvezető árkok, illet-
ve a 0265/1 és a 023/2-4 hrsz-ú külterületén kialakul 1 db. kb. 5000 m3-es és 1 db. 1000 m3-
es záportározó. 

A.3. Hulladékgazdálkodás, köztisztaság fenntartás  

Településünk határában lévő szemétlerakó környezeti károkat okoz, ezért feltétlenül szükséges annak 
rekultivációja. A lerakó megszüntetésével felügyeletet kell biztosítani és szabálysértési eljárást kell 
kezdeményezni, az illegális szemétlerakás visszaszorítására. 

A lakosság részére 2010. októbertől háztartásonként 1 db háztartási hulladéktároló (kuka) használata 
biztosítja a keletkezett hulladék összegyűjtését. A tárolók ürítése heti rendszerességgel történik. A 
szemételhelyezés, a hulladékszállítás költsége megnövekedett, ami irreális terheket ró egyrészt a 
lakosságra, másrészt az önkormányzatra. Ez a kiadás csökkenthető a lakosság környezettudatos gon-
dolkodásának fejlesztésével, ami a háztartási hulladékok megfelelő kezelésére és elhelyezésére irá-
nyul. 

Kiemelten kell foglalkozni a település tisztaságával, mert nemcsak a településen belül, de az erdők, 
az utak mellet is megnőtt az illegális szemétlerakások száma. A lakosság figyelmét folyamatosan fel 
kell hívni az ingatlanok előtti utcarész rendbetételére, ha szükséges, élni kell a bírság kiszabásával. 

A lakosságnak igényévé kell, hogy váljon a környezet tisztaságára való odafigyelés. Ennek kialakítá-
sa és megtartása csak települési összefogással és odafigyeléssel történhet. 
 
Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 

 
Ø A szemléletváltás, a környezettudatos gondolkodás fejlesztése érdekében a lakosság rendsze-

res tájékoztatása, figyelemfelhívás, programok szervezése. 
Ø A környezetvédelemért tenni akaró civil szervezetek, csoportok erre irányuló programjainak 

támogatása. 
Ø Zöldhulladék kezelésének szabályozása, komposztáló létrehozása. 
Ø Szelektív hulladékgyűjtő programba való bekapcsolódás. 
Ø Közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében az illegális szemét elhelyezési gócok folyama-

tos felszámolása. 
Ø A település belterületén stabil és masszív szemétgyűjtők kihelyezése, azok rendszeres ürítése. 
Ø Évente lomtalanítás szervezése. 
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Ø A veszélyes hulladékok gyűjtésére speciális gyűjtőrendszer kialakítása (pl.: elemgyűjtők ki-
helyezése intézményekbe). 

 

A.5. Új energiaforrások lehetőségei 

Az Európai Unió támogatja a megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítását. Ez a hő- és vil-
lamos energiatermelő rendszerek kialakításának, a környezetbarát energetikai fejlesztéseknek, a 
megújuló energiatermeléshez kapcsolódó beruházásoknak a lehetőségét tárja fel (pl.: a mező- és er-
dőgazdálkodási hulladékok hasznosítása, energiafű-és fűz termelése, pelletgyártás stb.). 

Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 

Ø Az önkormányzat által fenntartott intézmények épületeiben, a költségtakarékosság és környe-
zetvédelmi szempontból a gázfűtésről történő teljes leállás után, a megújuló energiahasznosí-
táson alapuló fűtési rendszer kialakítása.  

Ø A közvilágítás korszerűsítése, energiatakarékos lámpatestek cseréje. 

A.6. Természetvédelem, zöldterületek karbantartása 

Különleges adottság, hogy rendelkezik a település olyan természeti területekkel, melynek megóvása 
mindannyiunk kiemelt feladata. Az erdő, az állat- és növényvilág védelme, különös gondozást igé-
nyel. Tudatosítani kell az itt élő emberekben, hogy ezek a meglévő területek a település számára 
„természeti kincsek” amelyben rendkívüli lehetőségek rejlenek, melyet óvnunk kell az illegális faki-
termelőktől, a szemételhelyezőktől és a természetet rongálóktól!  

Biztosítani kell, hogy ezek a területek alkalmasak legyen turisztikai programok megvalósítására. A 
kedvező és vonzó településkép kialakításánál fontos szempont a területen zöld felületek, parkok, 
ligetes utcarészek összehangolt rendezettségén túl, a külterületi szabadidő eltöltésére alkalmas terüle-
tek felújítása is. A parkfejlesztési feladatok között olyan területek szerepelnek, amelyek a lakosság 
pihenését, kikapcsolódását szolgálják. 

Az önkormányzat segítő magatartással a helyi civil szervezetek helyzetbe hozására törekszik, támo-
gatja azon szervezetek kezdeményezéseit, amelyek valóban tenni akarnak a településért, mind mun-
kahelyteremtésben, mind környezetvédelem és egyéb szabadidős-, sportprojektek és beruházások 
megvalósulása terén.  

Ennek eredményeként feltehetően megvalósul az elkövetkezendő négy évben az Ifjúsági Centrum 
Encsencs Egyesület szabadidőpark felújítására és átalakítására irányuló projekt, amelyen egy több-
funkciós ökoturisztikai ifjúsági központ kerül kialakításra.  

Idesorolható továbbá a lőtér teljes felújítása, amelynek végeredménye egy engedéllyel rendelkező, 
előírásoknak megfelelően kialakított terület. Itt szintén hangsúlyt kapnának azok a civil kezdemé-
nyezések, amelyeknek múltja van a településen, újra szerveződne a lövészklub, fejlődnének a lövész-
sportok, mint légfegyveres lövészet, íjászat stb.  
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Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 
 

Ø Parkfejlesztés: a község belterületén lévő parkrészek felújítása, a lakosság részére hasz-
nálhatóvá tétele (pl.: Bogáti út, Sport utca, Fő utca).  

Ø Encsencs község szabadidő parkjának átalakítása esetén az odavezető út felújítása és az 
ivóvízhálózat odairányuló bővítése. 

Ø A sportpálya és környékének a rendben tartása, a lelátó és a kispadok rendbetétele. 
Ø Engedéllyel rendelkező, előírásoknak megfelelő, fedett lőtér kialakítása. 
Ø Fásítás, füvesítés és virágosítás a közterületeken. 

  

A.7. Köztemető  fenntartása 

Az önkormányzati tulajdonú köztemető és a ravatalozó szakszerű és biztonságos üzemeltetése meg-
oldott.  

Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 

Ø A temető folyamatos karbantartását, felújítására irányuló forrás keresését. 

 

A.8. Piac 

A településközpontban kijelölt helyen, alacsony színvonalon történik a piaci értékesítés. A helyi ter-
mékek helyben történő értékesítése növelhető lenne egy korszerű piactérrel.  

Ø A lakosság igényeihez igazodva szükségessé vált az őstermelők, a piaci tevékenységből 
élők és a szolgáltatást igénybe vevők részére egy esztétikus, praktikus többfunkciós piac-
tér kialakítása. 

Ø A helyi termékek, a lakosság által megtermelt zöldség, gyümölcs stb. értékesítési lehető-
ségének népszerűsítése településen belüli marketing segítségével (helyi újság, szórólapok, 
honlap). 

A.9. Közutak, járdahálózat 

Helyi utak 
A település önkormányzati útjai a helyi forgalmat bonyolítják és vezetik rá a 49131. sz. bekö-
tőútra. Az utak szélessége 3-4 m, forgalmuk jelentős. A belterületen az aszfaltburkolatú utak 
hossza 9.5 km, a külterületen pedig 0.35 km. A belterületi utak jelentős része burkolt, de a 
burkolat minősége nem megfelelő, folyamatos felújításra szorulnak.  

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban olyan közúthálózat kialakí-
tására törekszik, melyek megfelelnek a lakosok igényeinek. Szükséges a belterületi utak fo-
lyamatos karbantartása, felújítása különösen a Kossuth, Fő, Bélteki, Bogáti, Dobó és Sport 
utca autóbusz és teherforgalom miatt igénybe vett szakaszain. 

A Dobó utca 49/7 hrsz-ú szakaszán nincs aszfalt burkolat, esős időben az ott élő lakosság 
számára a sárban való közlekedés gondot jelent. Az utcában nagyrészt roma származású, szo-
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ciálisan hátrányos helyzetű emberek élnek, akiknek a közlekedési komfort érzetét nagyban 
segítené a beruházás. 
A tervezett útszakasz – a településrendezési tervhez illeszkedően – 350 m hosszú, 3 m széles 
aszfaltborítású utat jelent. Ennek megvalósításával a települése belterületén minden út szi-
lárdburkolatúvá válik. 

A külterületi utak nagy része földút, melyeknek a karbantartása a mezőgazdaságban dolgozók 
segítségével történik, de évente talajerőgépes javítást igényelnek. A mezőgazdasági feltáró 
utak kialakítása segítené a gazdák munkáját és jelentősen tehermentesítené az Önkormányzat 
meglévő úthálózatát. 

A településen kerékpárút nincs, így a helyi kerékpárforgalom is az utakon bonyolódik. 

Tömegközlekedés: Nyírbátor–Encsencs viszonylatában a településre a Szabolcs Volán Zrt. 
üzemeltetésében naponta több (8-10) autóbusz járat is közlekedik. A buszok a Kossuth, Fő és 
a Bélteki utcákon haladnak végig, illetve állnak meg a kijelölt megállóhelyeken.  
A Hajdú Volán járatai pedig Debrecen–Encsencs között közlekednek naponta 2 fordulással a 
Bélteki és a Fő utcákon. 

 
Egyéb közutak 
Encsencs-Nyírbéltek 
A forgalom és a gyenge minőség miatt megrongálódott az Encsencs-Nyírbéltek közötti 035 
sz. összekötő út. A jelen állapotban megrepedezett, rendkívül szűk útszakasz mindössze 3 m 
széles, padkái sérültek, minden évben egyre több helyen igényel javítást. Ebben az állapotá-
ban nem alkalmas tömegközlekedési járművek (autóbusz) számára, pedig a településen élő fi-
atalok közül sokan tanulnak Debrecenben, ahová ezen az összekötő úton tudnak utazni. 
Az út minőségének hosszú távra történő alkalmassá tétele a települések közötti közúti közle-
kedés számára csakis felújítással, az út minimum 1 m-rel történő szélesítésével és  aszfalttal 
történő burkolásával történhet. Így 1500 m2-nyi aszfaltburkolattal szélesedik a meglévő kö-
vesút. Az új burkolatnak köszönhetően hosszú távra megoldódik a települések közötti közúti 
forgalom, nő az utazók száma. A térségben lakók számára könnyebbé válik a régióközpont, 
Debrecen elérhetősége, tömegközlekedési eszközzel való megközelítése.  
 
Járdák 
Esedékessé vált a település meglévő járdahálózatának aszfalt burkolattal történő felújítása, a 
már megromlott állapotú járdahálózat újszerűvé tétele, mivel az a jelenlegi állapotában töre-
dezett, megkopott, felpúposodott, balesetveszélyes és gyalogos közlekedésre nem minden 
szakaszában alkalmas.  
A kb. 10 km-es járdahálózat a felújítást követően az elkövetkező 15 évben a funkciójának 
megfelelően jól használhatóvá válik. 

 
Az Önkormányzat az utak, járdák esetében a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 
 
Ø Az utak folyamatos, ütemezett felújítása, új utak építéséhez a meglévő tervek aktualizálása és 

új tervek elkészítése. 
Ø Encsencs, 49/7 hrsz. Dobó u. aszfalttal történő burkolása. 
Ø Az Encsencs-Nyírbéltek közötti 035 sz. összekötő út felújítása. 
Ø Az Önkormányzat külterületi útjainak egy teljes, átfogó rekonstrukciója, talajerőgépekkel tör-

ténő felújítása.  



Gazdasági Program 2011-2014 
 

16 | O l d a l :  
 

Ø A mezőgazdasági utak használatára súlykorlátozás bevezetése. 
Ø Mezőgazdasági feltáró utak aszfalttal történő burkolása:  

- Encsencs – Nyírgelse  
- Encsencs – Nyírlugos (a nagyerdei szabadidőpark és a falu közötti összekötő sza-

kasz) 
- Encsencs – Piricse (a szennyvízberuházás miatt megnő a fontossága) 
- Encsencs – Nyírbogát (egy szakasza mindenképpen indokolt) 

Ø A járdahálózat teljes körű felújítása. 
Ø A buszmegálló esőbeállóinak cseréje a település képéhez igazodva. 
Ø A térség kerékpárút hálózatához történő csatlakozás. 

 

B. Közszolgáltatások, közellátás, közélet 

Oktatás, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, közigazgatás, közbiztonság, közművelődés, közösségi 
terek, sport, kisebbség 

B.1. Oktatás  

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár Encsencs - Penészlek - Nyírvasvári 
 
A 2005. évben az encsencsi és a penészleki oktatási intézmények összevonása kibővült 2010-ben 
Nyírvasvári oktatási intézményével, így a három település egy központi létesítménybe összevonva 
működik. 
A jelenlegi működtetésben az általános pénzügyi nehézségek az oktatás területét is érintik. Penészlek 
Község Önkormányzata gazdasági helyzetéből adódóan nem tudja időben teljesíteni az együttműkö-
déshez szükséges hozzájárulást. Ez a tény veszélyezteti a társulás hosszú távú fenntartását, ezért ja-
vasolt a jelenlegi szerkezet átalakítása. 
 
Az intézmény 2010/2011. tanév gyereklétszám adatai: 
 

 Encsencs Penészlek Nyírvasvári Összesen 
Óvoda 90 fő 27 fő 73 fő 190 fő 
Iskola  256 fő 87 fő 138 fő 481 fő 

Összesen:            671 fő 
 
Általános iskola 
 
Az intézmény nyolcosztályos iskola, a 6-14 éves korosztály oktatását, nevelését szolgálja. 
A gyermekösszetétel rendkívül heterogén, így a pedagógusok feladata sokrétű: a jelentős hátránnyal 
indulók felzárkóztatása, a tehetségek feltárása, gondozása és természetesen az átlagos képességűek 
fejlesztése.  
 
Cél, hogy a helyi oktatás a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújtson, lehetőséget bizto-
sítson az alapkészségek elsajátításához, a továbbtanuláshoz.  
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Könyvtár 
 
A könyvtárban megtalálható gyermek-, ifjúsági-, felnőtt irodalom és különböző szakkönyvek, de az 
olvasók rendelkezésére állnak a legszükségesebb lexikonok is.  A könyvek olvasottsága közepesnek 
mondható.  
A könyvtár egy 45 m2-es helyiségből áll, ami az általános iskola épületében működik. A hely szű-
kössége miatt 3 olvasóasztal szolgálja a helyben való olvasást.  
 
Óvoda 
 
Egy óvoda van a községben, mely jól megközelíthető helyen a központban helyezkedik el. 1999-ben 
a Községi Művelődési Ház átalakításával étkező- konyha és egy négycsoportos, tetőtér beépítéses 
óvoda kapott helyet a kibővített épületben. A 4 csoportszobából csak háromban folyik óvodai neve-
lés, így egyik csoportszoba tornaszobaként funkcionál. Az óvoda esztétikus, világos, jól felszerelt, az 
étkezéshez történő átjárást megkönnyítette a fedett folyosó kialakítása. 
 
Az épülethez nagy udvar tartozik, amely ma már elég jól felszerelt, mászókák, babaházak, fahomo-
kozók, láncos egyensúlyozó, hintaállvány, csúszdák, libikókák teszik lehetővé, hogy a gyermekek 
mozgásigénye kielégülhessen.  
 
A HACCP rendszernek megfelelően működtetett 400 adagos főzőkonyha az óvodai étkeztetés mel-
lett iskolások, nyugdíjasok és vendégétkezők étkeztetését is biztosítja.  
 
A tehetséges gyerekek térségi szintű integrálásával, a jelenlegi pedagógiai rendszer átalakításával 
lehetőség nyílhat arra, hogy eltérő alapon történő képzést kapjanak a családi és egyéb hátrányok mi-
att felzárkóztatást igénylő tanulók, valamint kiemelt oktatási programban vegyenek részt a speciális 
igényekkel rendelkező tanulók. Ennek egyik lehetséges módja a mágnesiskolai projekt beindítása. 
 
Az Önkormányzat a nevelés-oktatás színvonalának javítása érdekében a következő feladatok elvégzé-
sét tartja fontosnak: 
 
Ø A mikro-térségben oktatási központként működő intézményrendszer kialakítása, 

mágnesiskola létrehozása. Oktatási és gazdasági szempontokat figyelembe véve olyan struk-
túra kialakítása, ami az intézmények felől is folyamatos megújulást jelent. 

Ø A pedagógusok részére magas szintű szakmai továbbképzés folyamatos biztosítása. 
Ø A szakos ellátottság folyamatos javítása – a szakemberek idetelepülésének és helyben mara-

dásának feltételeinek növelése. 
Ø Az intézmények közötti kapcsolat építésének, annak fenntartásának szorgalmazása. 
Ø Az intézmények pályázati tevékenységének figyelemmel kísérése, a benyújtott pályázatok 

koordinálása (eszközfejlesztés, képzési programok, egyéb beruházások…). 
Ø Az intézmények jogszabályban előírt kötelező eszközállományának biztosítása, pótlása, az 

elavultság miatti cserére vonatkozó tervek elkészítése. 
Ø Könyvtárfejlesztésre éves szinten legalább 100 ezer Ft. nagyságrendű összeg elkülönítése. 

 
Beruházás, fejlesztés 
 

1. Mágnes-iskola projekt 
A nagyarányú halmozottan hátrányos helyzetű, cigány gyermekek integrált oktatása, amely 
optimális objektív és szubjektív feltételek biztosít az élenjáró minőségi oktatáshoz. Mindez 
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kiegészül extra szolgáltatásokkal, mint a sport, idegen nyelv, informatika és művészetek, így 
körzeti közoktatási intézményrendszerré alakulva vonzó hatást gyakorol a mikro térségre.  
A projekt magába foglalja a 0-18 éves korosztály fejlesztését és a felnőttképzési, közművelő-
dési feladatok megoldását is, illetve összhangot teremt a településfejlesztési törekvések kö-
zött, segíti azok megvalósulását. Mindez az önkormányzat nyitottságával, az érintett iskola-
használók és a teljes lakosság egyetértésére támaszkodva valósulhat meg. 
 

 
2. A meglévő általános iskola több funkciós étkezővel és melegítő-tálaló konyhával történő bő-

vítése vált szükségessé, mellyel megoldódik az általános iskola tanulóinak helyben történő 
étkeztetése, ami ez idáig az óvodai épület étkezőjében történik. A két épület között kb. 600 
m-es távolságot tesznek meg az étkező gyerekek naponta oda-vissza, kitéve magukat az idő-
járás viszontagságainak. 
Az építendő étkezőhelyiség méretei és kialakítása miatt a meglévő épületrészekhez kapcso-
lódva alkalmassá válik az épület más iskolai és települési funkciók kielégítésére. 
Mivel a tanulói étkeztetésre megnőtt az igény és a meglévő étkezőhely már nem tudja kielégí-
teni azt, ezért szükséges a már korábban tervezett beruházás megvalósítása. 

 
3. A meglévő iskola régi épületszárnyában az energiatakarékosság miatt szükségessé vált a több 

mint 30 éves nyílászárók cseréje, illetve az épület fűtési rendszerének korszerűsítése, megúju-
ló energiát hasznosító fűtési rendszer kialakítása. 

 
B.2. Gyermekjóléti Szolgálat – családsegítés, idős- és fogyatékos ellátás  
 
A településen 1998. október 15-től működik Gyermekjóléti Szolgálat, melynek működtetője és fenn-
tartója az Önkormányzat volt 2006. július 1-ig. Ezt követően az Önkormányzat a feladatkörébe tarto-
zó szociális alapellátások közül a családsegítést, a gyermekjóléti szolgálattal együtt a házi segítség-
nyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális és Pedagógiai Szolgáltató Központ irányítja. Ez a feladatellátás kiegészült az idős 
és a fogyatékos nappali ellátással, melynek helyszíne az Idősek Napközi Otthona.   

Az intézmények működésének pillanatnyi helyzetértékelése miatt látszik, hogy ez a terület nagyobb 
odafigyelést igényel. A családsegítés feladatellátásában hiányosságok merültek fel, ami indokolttá 
teszi a teljes kistérségi rendszer kontrollját és felülvizsgálatát. 

A közeljövőben várható, hogy az egyházak is kiemelt feladatot kapnak ezen a területen, megváltozott 
a normatív támogatási rendszerben egyházak magasabb támogatást kapnak e feladatok ellátására. Az 
egyház és az önkormányzat közötti jelentős támogatási különbség bevezetése, és a kistérség rendszer 
várható átalakítása miatt indokolttá válik az egész rendszer átvizsgálása. 

B.3. Egészségügyi ellátás 

Az Önkormányzat egyik kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A háziorvosi alap-
ellátás és a Védőnői Szolgálat működése az Önkormányzat tulajdonában lévő épületben történik a 
Sport u. 3. sz. alatt. 2007-ben az épület teljes felújítása megtörtént, az ellátás színvonalának növelé-
séhez szükséges berendezések, eszközök beszerzésre kerültek.   

 
 

http://www.uniweb.hu/encsencs/main.php?f=kiir&oid=18&mid=3&kid=1
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A Önkormányzat az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása érdekében a következő felada-
tok elvégzését  tartja fontosnak: 
 
Ø A lakosság egészségi állapotának javítása, egészségtudatos gondolkodás növelésére, és élet-

módváltásra irányuló programok, szűrővizsgálatok szervezése. 
Ø Encsencs község egészségtervének, a település egészség- és kórtérképének elkészítése. 
Ø A preventív ellátás előtérbe helyezése a háziorvosi ellátást működtető szakszemélyekkel 

együttműködve, a lakosság nagyobb arányú megbetegedéseinek csökkentése érdekében. 
Ø Az ellátás színvonalát szinten tartó, illetve az azt növelő fejlesztések támogatása, azok meg-

valósításához pályázati lehetőségek keresése.  
Ø A szakszemélyzet továbbképzésének segítése az üzemeltető háziorvos koordinálásával. 

B.4. Közigazgatás 

A hivatali munka alapvető feladata az önkormányzati munka kiszolgálása, ami akkor hatékony, ha az 
Önkormányzat szándékaival, a kitűzött közigazgatási, gazdasági célokkal összhangban van. A gyors, 
szakszerű ügyintézés, az ügyfél törvényes pontos tájékoztatása, valamint a felelősségteljes munka-
végzés megkívánja megfelelő létszámú és szakértelmű apparátus biztosítását. 
A kormányszándék azonban a közigazgatás átalakítását preferálja, melynek részletei előre nem látha-
tóak. Ezért célszerű átgondolni és a tervezett fejlesztési programokban megjeleníteni azokat a költ-
séghatékony elemeket, amelyek a közigazgatás szervezésénél esetlegesen felmerülhetnek, mint pél-
dául a körjegyzőség kérdése. 
 
 
Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését  tartja fontosnak: 
 
Ø Az önkormányzati munka hatékonyságát szolgáló és az ehhez szükséges létszámú hivatali 

apparátus biztosítása. 
Ø A gazdaságosabb feladatellátás érdekében olyan közigazgatási partnerek keresése, melyekkel 

hatékonyan és gazdaságosabban történik a feladatok ellátása. 
Ø Körjegyzőség kialakítása. 
Ø A hivatal köztisztviselőinek, dolgozóinak a munkavégzéshez szükséges képzéseken való 

részvétel biztosítása. 
Ø A közigazgatásban dolgozók munkakörülményeinek javítása az önkormányzati elektronikai 

infrastruktúra fejlesztésével. 
Ø E-közigazgatás kialakítása a települési honlap közigazgatási részének fejlesztésével. 
Ø A korszerű munkavégzés, az információ megfelelő kezelése érdekében a hivatal számítógép-

parkjának fejlesztése. 

B.5. Adópolitika  

A helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazása jelentősen befolyásolja a településen keletkező 
saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. 
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy alakította ki, hogy az 
egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi for-
rását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.  
Jelenleg a helyi adózás bevételeit a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó és a 2007-
ben bevezetett iparűzési adó képezi. 
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Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 
 
Ø A következetes adóbeszedés miatt az adóbevételek rendszeres áttekintése, kontrollja. 

B.6. Közbiztonság 

A településen a közbiztonság feladatellátása a Nyírbátori Rendőrkapitányság Nyírlugosi Rendőrőrs 
hatáskörébe tartozik, melyet kiegészít a polgárőrség munkája. 

Az átszervezett polgárőrség egy komoly, feladatát jól teljesítő szolgálatként működik, melyhez gép-
járműre, megfelelő eszközökre és anyagi támogatásra van szükség. 

Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 
 
Ø Fokozottabb együttműködés az érintett szervezetekkel (rendőrség, határőrség). 
Ø A polgárőrség működésének segítése az alábbi lehetőségekkel: 

- elkötelezett, valóban a település nyugalmáért, a lakosság biztonságáért önként tenni aka-
rók csoportjának kialakítása; 

- magasabb önkormányzati támogatás; 
- pályázati lehetőségek kihasználása; 
- a polgárőrség közlekedési eszközeinek, technikai felszerelésének fejlesztése; 
- a polgárőrség nyitottá tétele a kisebbség számára. 

Ø Térfigyelő rendszerek kiépítése a szükséges helyeken. 
Ø Helyi bűnmegelőzési stratégia és cselekvési terv készítése együttműködve az érintett társ-

szervezetekkel. 
 

B.7. Közművelődés, közösségi terek, sport 

Ez az ágazat erősíti a közösséget, ápolja hagyományainkat, ad kikapcsolódási lehetőséget, fejleszti 
széleskörűen tudatunkat, és teret ad a civil szerveződéseknek.  

Jelenleg a településen 2008-tól Közösségi ház működik, de a „teleház” jelleggel működő internetezé-
si és fénymásolási lehetőséget biztosító szolgáltatáson kívül nem biztosít egyéb közösségi funkciót. 
Mivel művelődési ház nincs a településen, a közművelődési feladatokat részben intézményeink, 
részben a helyi civil szervezetek látják el. 

• A nevelési – oktatási intézmények (óvoda, iskola) az általuk érintett korosztálynak szervez 
bábelőadásokat, zenés gyermek koncerteket, színházlátogatásokat… 

• A helyi civilek közül az ifjúságot és az időseket összefogó szervezetek néhány éve nagyobb 
aktivitással szerveztek különböző programokat a település egyéb korosztályainak, de ez az 
aktivitás az utóbbi években jelentősen csökkent. 

• Az Önkormányzat által szervezett programok éves szinten kimerülnek a falunappal és a 
Nyírbátori Zenei Napok keretén belül megszervezett komolyzenei esttel. 

 
A nagyobb férőhelyet igénylő programok lebonyolításához az óvoda étkezője kb. 80 – 100 fő, az 
iskola tornaterme pedig kb. 250 fő részvételére ad lehetőséget. 
 
A sport fontos szerepet tölt be a személyiség formálásában, hozzájárul a testi, lelki egészséghez. Az 
Önkormányzat számára feladatként fogalmazódik meg az iskolai sporttevékenységek feltételeinek 
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megteremtése, és a sporttal – labdarúgással – foglalkozó helyi szervezet, az Encsencs Sportegyesület 
támogatása. 
 
A szabadidő eltöltésére egyik legalkalmasabb terület a településen a nagyerdei szabadidőpark, ahol 
egyidejűleg akár több család, civil szervezet és egyéb non-formális csoport töltheti el szabadidejét, 
esetenként akár 2-300 fő is. E terület fejlesztésével rendszeresebbé válnak a programok a településen 
kikapcsolódásra vágyók részére. (A terület fejlesztésére vonatkozó terveket lásd később.) 
 
Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 
 
Ø A térségi közösségi rendezvényekhez igazodó lehetőségek megvizsgálása.  
Ø A lakosság kulturális-, szabadidő- és sport tevékenységekre irányuló igényének felmérése. 
Ø A meglévő sportolási lehetőségek skálájának szélesítése a lakosság igényei szerint. 
Ø A település meglévő és rendszeres közösségi-, sport- és szabadidőprogramjainak továbbfej-

lesztése, színvonalának növelése, népszerűsítése („Utcák harca” vetélkedő, virtusverseny, te-
remfoci, ulti-póker bajnokság stb.). 

Ø Kapcsolat keresés és fenntartás a térség civil szervezeteinek kulturális-, szabadidő- és sport 
tevékenységekre irányuló programokba történő bevonása érdekében. 

Ø A közösségi ház működtetési lehetőségeinek áttekintése, új tartalommal, funkcióval való bő-
vítése. 

Ø Testvér-települési kapcsolatok kialakítása, ápolása. 
 
 
B.8. Turizmus fejlesztése 

 
A településen jelenleg egy turisztikai átrendeződés zajlik. Az egyházak nyújtotta vallási turisztikai 
élmények, zarándoklatok mellett megjelennek a vállalkozások és a helyi civil szervezetek turisztikai 
látogatottságot feltételezhető attraktív elképzelései, fejlesztési beruházásai. 
2011. áprilisában megnyílik Encsencs központjában a POCA nevű horgásztó, a hozzá tartozó szabad-
idős programoknak lehetőséget biztosító terekkel.  
Encsencs külterületén, a meglévő szabadidőpark turisztikai fejlesztését az Ifjúsági Centrum Encsencs 
Egyesület vállalta fel. Támogatási határozattal rendelkezik egy többfunkciós ökoturisztikai ifjúsági 
centrum kialakítására, amely különböző hagyományos és innovatív sportterek kialakításával, az aktív 
sportturizmushoz kapcsolódó eszközök beszerzésével biztosít helyet a fiatalok programjaihoz. 
A szabadidőpark további fejlesztése egy 30 férőhelyes, „B” kategóriás ifjúsági szálláshely kialakítása 
épített beruházással, amely táboroztatáshoz, erdei iskolai és zöld óvodai programokhoz biztosít he-
lyet. 
 
Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 

 
Ø Kapcsolódás a térség turisztikai desztinációjához, a Nyírbátori Kistérség komplex turisztikai 

programcsomagjához. Bekerülés a programinformációs adatbázisba. 
Ø Fejleszthető turisztikai ágak: 

- Vallási turizmus fejlesztése, a templomok, mint a zarándoklatok útvonalának pihenőállomá-
sa.  

- Gasztroturizmus kialakításával a szesz-gyár és környéke, fesztiválok rendezésére, (pálinka-
kóstolás, népies ételek…). 

- Vadászturizmus fejlesztése a helyi vadásztársaság hazai és külföldi kapcsolatainak felhasz-
nálásával, ehhez kapcsolódóan falusi vendéglátó és szálláshelyek kialakítása. 

- Sportturizmus (pl.: kerékpár, horgászat, bakancsos, természetjáró turizmus). 
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B.9. Település marketing 
 
A megvalósult turisztikai létesítmények működését, nagyobb kihasználását, a turisták érdeklődésé-
nek felkeltését az önkormányzat segítheti. Az önkormányzat, civil szervezetek és vállalkozások 
együttműködésével fokozódna az idegenforgalom, növekedne a gazdasági bevétel.  Ennek érdekében 
egy új elemként szükséges beemelni a település marketinget. 
 
 Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 
 
Ø A település ismertségének növelése különböző marketing eszközök segítségével (promóciós 

anyagok, kiadványok, tájékoztató füzetek…). 
Ø Turisztikai rendezvények, programok rendszeresítése, éves programterv készítése. 
Ø Kapcsolatfelvétel a szomszédos települések turisztikai létesítményeivel, egymás látogatottságát 

fokozó programok, együttműködések kialakítása. 
Ø A települési honlap szerkezetének átalakítása, melyben kiemelt helyet kap a turisztika.  

B.10. Kisebbség: 

A településen Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik, melynek vezetője és tagjai feladatul tűz-
ték ki a cigányság életkörülményeinek javítását és a segítségnyújtást. Az Önkormányzat támogatja a 
kezdeményezéseiket és lehetőséget biztosít az őket érintő döntéseknél a véleménynyilvánításra.  

Az Önkormányzat a következő feladatok elvégzését tartja fontosnak: 

Ø A megyei, illetve a térségi romaintegrációs programba való bekapcsolódás: iskolai előkészítő 
képzéssel, általános iskolások felzárkóztató és fejlesztő programjával, szakmai képzésekkel, 
munkahely teremtési programokkal, betanított munkásokkal végeztethető, elsősorban jelentős 
kézi munkát igénylő foglalkoztatási lehetőségek kidolgozásával.  

Ø A település Önkormányzata vállalja a kisebbséggel közösen benyújtott pályázatok önerő ré-
szének finanszírozását. 

Ø Támogatja azon pályázati struktúrák kihasználását, amelyek a kisebbség életkörülményeit, 
életvitelének könnyítését szolgálják (közmunkaprogram, művészeti csoportok tevékenysége, 
vetőmag támogatás…).  

 

C. Munkahelyteremtés 

C.1. Általános- és közfoglalkoztatás, vállalkozások  

A Kormány szándéka az, hogy az aktív polgárokat visszaterelje a munkaerőpiacra, amelyben az ön-
kormányzatok is szerepet vállalnak. A jelenlegi helyzet azonban az, hogy a térségben nem áll rendel-
kezésre annyi munkahely, amennyire igény lenne, így van egy olyan réteg, amelyik akarva, akaratla-
nul munka nélkül fog maradni.  

A közmunkaprogram előnyt biztosít az állás nélkülieknek azáltal, hogy a közmunka ideje munka-
végzésnek minősül, de előny az Önkormányzatnak is, mert kedvező anyagi feltételekkel tud elláttatni 
közfeladatokat (a munkaügyi központ pályázati finanszírozásaival).  
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Kiemelt programként érdemes megvizsgálni, hogy az Önkormányzat esetleg koordinátorként hogyan 
jelenik meg a jelentősebb munkavállalást igénylő beruházásoknál. Egyre indokoltabbá válik, hogy a 
jövőben szüksége elmozdulni az Önkormányzatnak a vállalkozási irányú feladatellátás felé. 

Jelenleg folyamatban van egy térkő gyártásra irányuló projekt, amely a beruházások mellett képzést 
és foglalkoztatást is magába foglal. 

Vállalkozások  

Még nem eléggé jelentős a településen a vállalkozások száma. Vannak kisebb egyéni vállalkozók, de 
üzemek is, amelyek nagyobb létszámmal foglalkoztatnak munkaerőt. Fontos, hogy jó kapcsolat épül-
jön ki a helyi vállalkozókkal, mert jelenlétük biztosítja a munkavállalóknak a megélhetéshez elen-
gedhetetlen anyagi forrásokat.  

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat a következő feladatok 
elvégzését tartja fontosnak: 

Ø Az Önkormányzat által működtetett nonprofit kht. létrehozása, melyben vállalkozás alapú, 
gazdasági tevékenységet is el tud látni. 

Ø Nagyobb termelőkapacitású, magas foglalkoztatási létszámot alkalmazó létesítmény térség-
ben történő letelepítése, a befektetők, beruházók folyamatos kutatása. 

Ø A fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint a helyi vállalkozások segítése. 
Ø A közszolgáltatások megtartása, bővítése révén munkahelyek fenntartása és megteremtése a 

köztisztviselők és közalkalmazottak foglalkoztatásával. 
Ø A közmunka program finanszírozási előnyeinek kihasználása. 
Ø Pályakezdő fiatalok segítése a munkaerőpiacra való bejutáshoz. 
Ø A munkaügyi hivatalokkal rendszeres együttműködés. 
Ø Terület biztosításával az új vállalkozások letelepedésének segítése. 
Ø A munkaerőpiacon való elhelyezkedés biztosításához képzések, tanfolyamok szervezése. 
Ø A helyi vállalkozók segítése az önkormányzat településfejlesztésben jártas munkatársai által 

nyújtott információkkal, pályázati előkészítésekkel. 
Ø Naprakész online tájékoztatási rendszer kialakítása a vállalkozások aktuális fejlesztési lehető-

ségeiről, jogszabályváltozásokról. 
 

C.4. Mezőgazdaság 

A mezőgazdaság is egyfajta önfoglalkoztató vállalkozás, valamint munkahelyteremtő vállalkozás is. 
A rendszerváltás utáni időszakban sokan gondolták úgy, hogy maguk is meg tudják a földet művelni, 
de ez komoly szakértelmet, gépeket, befektetést igényel. A lakosság jelentős része mezőgazdasági 
tevékenységekkel egészítette ki jövedelmét, mára azonban a termékek értékesítésének hiánya, vagy 
nem jövedelmezősége miatt az aktív őstermelők száma lecsökkent. 

A mezőgazdaság átalakulásával a település közigazgatási határain belül ma már rendkívül minimális 
az a földterület, ami valódi mezőgazdasági termelésre alkalmas, hiszen az elmúlt években térség me-
zőgazdasága az erdősítés felé mozdult el.  

Olyan mezőgazdasági projektek váltak életképessé, amelyeknek kicsi a helyigénye, ilyenek például a 
belterületen lévő lakóingatlanok kertjeiben is megvalósítható kertészeti tevékenységek.  
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A lakossági kérdőív válaszadói közül 77.4 %-a tartja nagyon fontosnak a TÉSZ kialakítását. 

Célszerű lehet a termelőket, vállalkozásokat tömörítve egy olyan koordináló szerep felvállalása az 
Önkormányzat nonprofit kft-je részéről, ami esetleg a mezőgazdasági termelésekből (pl.: kertészeti, 
erdészeti stb.) származó feldolgozóiparral kombinálva erősítheti a munkahelyteremtést is.  

A mezőgazdasági foglalkoztatás elősegítése érdekében az Önkormányzat a következő feladatok el-
végzését tartja fontosnak: 

Ø Integrált mezőgazdasági rendszerterv kidolgozása: 
Több települést érintő zöldség-gyümölcs TÉSZ alapjaira épülő komplex termelési rendszer 
kialakítása, melynek tartalmi elemei az mezőgazdasági alaptevékenység, a feldolgozás, a 
szolgáltatási háttérháló fejlesztése, valamint a piacra jutás eszközrendszerének kidolgozása. A 
program kiterjed a település alternatív jövedelemtermelő képességének fejlesztésére, az em-
beri erőforrás fejlesztésére, illetve a hátrányos helyzetű csoportok bevonási feltételrendszeré-
nek kialakítására. 
 

Ø Erdészeti, illetve faipari termékek feldolgozási lehetőségeinek bővítése. 
 
 
 
Nyilvánosság biztosítás 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a Gazdasági Programban megfogalma-
zott célok elérése, a feladatok ellátása a település számára ismert módon, széles nyilvánosság biztosí-
tása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok való-
suljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. 
A változó társadalmi, gazdasági és pénzügyi környezet miatt különösen fontos, hogy a lakosság első 
kézből kapjon valós információkat a változásokról. Az Önkormányzatnak feladata, hogy a kitűzött 
célok elérése érdekében jó döntéseket hozzon, és azt érthetően, világosan megfogalmazva kommuni-
kálja le a lakosság felé.  
 
E nyilvánossággal kapcsolatos fejlesztések: 
Ø A község honlapjának folyamatos karbantartása. 
Ø A honlapon helyet kell biztosítani: 

- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak; 
- információknak a helyi vállalkozásokról; 
- a település intézményeinek; 
- a helyi civil és egyéb szervezeteknek; 
- a településen megrendezett programoknak; 
- a honlapra látogatók észrevételeinek, véleményeinek közzétételének. 

Ø A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és az önszerveződő 
közösségeket (közmeghallgatás, helyi újság, fórumok stb.). 

Ø A helyi újság kéthavi megjelenése az aktuális információkkal. 
 
 
5. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMTERVE 
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A megvalósí-
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A. Környezetvédelem, infrastruktúrafejlesztés   

A.1. Szennyvízelvezetés és kezelés:   
A szennyvízberuházásra irányuló, pályázathoz szüksé-
ges feladatok ellátása, a lakosság folyamatos tájékozta-
tása. 
A lakosság és az OTP közötti lakás-takarékpénztári 
szerződés teljesítésének nyomon követése. 

folyamatos ---- 

A.2. Csapadékvíz elvezetés, belvízkezelés:   
Belvízrendezési tanulmányterv elkészítése. 2011 1-2 millió 
Települési csapadékvíz rendezés Encsencs község bel-, 
illetve a 0265/1; 023/2-4 hrsz-ú külterületén. 2012 50-80 millió 

A.3. Hulladékgazdálkodás, köztisztaság fenntartás:   
A szemléletváltás, a környezettudatos gondolkodás 
fejlesztése érdekében a lakosság rendszeres tájékozta-
tása, figyelemfelhívás, programok szervezése. 
A környezetvédelemért tenni akaró civil szervezetek, 
csoportok erre irányuló programjainak támogatása. 

folyamatos 

 
 

---- 
 

        
Zöldhulladék kezelésének szabályozása, komposztáló 
létrehozása. 2013 20-30 millió 

Szelektív hulladékgyűjtő programba való bekapcsoló-
dás. 2011-2012 ---- 

Közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében az illegá-
lis szemét elhelyezési gócok folyamatos felszámolása. folyamatos 1 millió/év 

A település belterületén stabil és masszív szemétgyűj-
tők kihelyezése, azok rendszeres ürítése.  
Évente lomtalanítás szervezése. 

2011 500ezer –  
1millió 

A veszélyes hulladékok gyűjtésére speciális gyűjtő-
rendszer kialakítása (pl.: elemgyűjtők kihelyezése in-
tézményekbe). 

2011 500ezer –  
1millió 

A.5. Új energiaforrások lehetőségei:   
Az önkormányzat által fenntartott intézmények épüle-
teiben, a költségtakarékosság és környezetvédelmi 
szempontból a gázfűtésről történő teljes leállás után, a 
megújuló energiahasznosításon alapuló fűtési rendszer 
kialakítása.  

2011 70-100 millió 

A közvilágítás korszerűsítése, energiatakarékos lámpa-
testek cseréje. 2011 10-15 millió 

A.6. Természetvédelem, zöldterületek karbantartása:   
Parkfejlesztés: a község belterületén lévő parkrészek 
felújítása, a lakosság részére használhatóvá tétele (pl.: 
Bogáti út, Sport utca, Fő utca).  

2012-2013 3-5 millió 

Encsencs község szabadidő parkjának átalakítása ese-
tén az odavezető út felújítása.  2012-2013 15-20 millió 

Encsencs község szabadidő parkjának átalakítása ese-
tén ivóvízhálózat odairányuló bővítése. 2011-2012 6-10 millió 

A sportpálya és környékének a rendben tartása, a lelátó 
és a kispadok rendbetétele. 2011-2012 1-3 millió 

Engedéllyel rendelkező, előírásoknak megfelelő, fedett 2012-2013 5-15 millió 
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lőtér kialakítása. 
Fásítás, füvesítés és virágosítás a közterületeken. folyamatos 500 ezer –  

1 millió 
A.7. Köztemető  fenntartása   
A temető folyamatos karbantartását, felújítására irá-
nyuló forrás keresését. folyamatos ---- 

A.8. Piac   
Esztétikus, praktikus többfunkciós piactér kialakítása. ? ? 
A helyi termékek értékesítési lehetőségének népszerű-
sítése településen belüli marketing segítségével. ? ? 

A.9. Közutak, járdahálózat   
Az utak folyamatos, ütemezett felújítása, új utak építé-
séhez a meglévő tervek aktualizálása és új tervek elké-
szítése. 

2012-2014 50-150 millió 

Encsencs, 49/7 hrsz. Dobó u. aszfalttal történő burkolá-
sa. 2011-2014 3,5 millió 

Az Encsencs-Nyírbéltek közötti 035 sz. összekötő út 
felújítása. 2011-2014 60 millió 

Az Önkormányzat külterületi útjainak egy teljes, átfogó 
rekonstrukciója, talajerőgépekkel történő felújítása.  2011-2012 5-10 millió 

A mezőgazdasági utak használatára súlykorlátozás be-
vezetése. 2011 ---- 

Mezőgazdasági feltáró utak aszfalttal történő burkolá-
sa:  
Ø Encsencs – Nyírgelse  

2011-2014 300 millió 

Ø Encsencs – Nyírlugos  2011-2014 300 millió 
Ø Encsencs – Piricse  2011-2012 300 millió 
Ø Encsencs – Nyírbogát 2011-2014 400 millió 

A járdahálózat teljes körű felújítása. 2011-2012 50 millió 
A buszmegálló esőbeállóinak cseréje. 2011 3 millió 
A térség kerékpárút hálózatához történő csatlakozás. 2011-2014 15-20 illió 

B. Közszolgáltatások, közellátás, közélet   

B.1. Oktatás    
Mágnes iskola projekt 2012-2013 ? 
A pedagógusok részére magas szintű szakmai tovább-
képzés folyamatos biztosítása. folyamatos 1-2 millió 

Az általános iskola több funkciós étkezővel és melegí-
tő-tálaló konyhával történő bővítése. 2012-2013 150 millió  

Az iskola épületében a nyílászárók cseréje, külső szige-
telése. 2011-2012 40-50 millió 

A szakos ellátottság folyamatos javítása – a szakembe-
rek idetelepülésének és helyben maradásának feltétele-
inek növelése. 

folyamatos ---- 

Az intézmények közötti kapcsolat építésének, annak 
fenntartásának szorgalmazása. folyamatos ---- 

Az intézmények pályázati tevékenységének figyelem-
mel kísérése, a benyújtott pályázatok koordinálása. folyamatos ---- 
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A jogszabályban előírt kötelező eszközállomány bizto-
sítására irányuló terv készítése 2011 ---- 

Könyvtárfejlesztés folyamatos 100 ezer/év 
B.3. Egészségügyi ellátás   
A lakosság egészségi állapotának javítása, egészségtu-
datos gondolkodás növelésére, és életmódváltásra irá-
nyuló programok, szűrővizsgálatok szervezése. 

2011-2012 ---- 

Encsencs község egészségtervének, egészség és kórtér-
képének elkészítése. 2011-2012 1 millió 

A preventív ellátás előtérbe helyezése a háziorvosi ellá-
tást működtető szakszemélyekkel együttműködve. folyamatos ---- 

Az ellátás színvonalát növelő fejlesztések támogatása, 
azok megvalósításához pályázati lehetőségek keresése. 2011-2014 5-15 millió 

A szakszemélyzet továbbképzésének biztosítása. folyamatos ---- 
B.4. Közigazgatás   
Az önkormányzati munka hatékonyságát szolgáló és az 
ehhez szükséges létszámú hivatali apparátus biztosítá-
sa. 

folyamatos ---- 

Közigazgatási partnerek keresése. 2011 ---- 
Körjegyzőség kialakítása. 2012 ---- 
A hivatal köztisztviselőinek munkavégzéshez szüksé-
ges képzéseken való részvétel biztosítása. folyamatos ---- 

E-közigazgatás kialakítása a települési honlap közigaz-
gatási részének fejlesztésével 2012 500 ezer –  

1 millió 
Az önkormányzati elektronikai infrastruktúra, a hivatal 
számítógépparkjának fejlesztése. folyamatos  

Adóbeszedési áttekintés, kontroll. folyamatos ---- 
B.6. Közbiztonság   
Fokozott együttműködés az érintett közbiztonsági szer-
vezetekkel. folyamatos ---- 

A polgárőrség működésének segítése. folyamatos ---- 
Térfigyelő kamera rendszer kiépítése.   
Helyi bűnmegelőzési stratégia és cselekvési terv készí-
tése. 2011-2012 ---- 

B.7. Közművelődés, közösségi terek, sport   
A térségi közösségi rendezvényekhez igazodó lehető-
ségek megvizsgálása.  folyamatos ---- 

A lakosság kulturális-, szabadidő- és sport tevékenysé-
gekre irányuló igényének felmérése. 2011 ---- 

A meglévő sportolási lehetőségek skálájának szélesíté-
se a lakosság igényei szerint. folyamatos 2 millió 

A település meglévő és rendszeres közösségi-, sport- és 
szabadidőprogramjainak továbbfejlesztése, színvonalá-
nak növelése, népszerűsítése. 

folyamatos 1-2 millió 

Kapcsolat keresés és fenntartás a térség civil szerveze-
teivel folyamatos ---- 

Testvér-települési kapcsolatok kialakítása, ápolása. 2011-2014 1 millió 
B.8. Turizmus fejlesztése   
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Kapcsolódás a térség turisztikai desztinációjához, a 
Nyírbátori Kistérség komplex turisztikai programcso-
magjához.  

2011-2012 ---- 

B.9. Település marketing   
A település ismertségének növelése különböző marke-
ting eszközök segítségével (promóciós anyagok, kiad-
ványok, tájékoztató füzetek…). 

2011-2014 500 ezer –  
1 millió 

Turisztikai rendezvények, programok rendszeresítése, 
éves programterv készítése. 2012-2014 1-1,5-millió 

Kapcsolatfelvétel a szomszédos települések turisztikai 
létesítményeivel, együttműködések kialakítása. folyamatos ---- 

A települési honlap szerkezetének átalakítása, melyben 
kiemelt helyet kap a turisztika.  2011-2012 ---- 

B.10. Kisebbség:   
Bekapcsolódás a megyei, illetve a térségi romaintegrá-
ciós programba. folyamatos ---- 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott 
pályázatok önerő részének finanszírozása. folyamatos 1-5 millió 

A kisebbség életkörülményeit támogatja pályázati 
struktúrák kihasználása. folyamatos 1-2 millió 

C.Munkahelyteremtés   
C.1. Általános- és közfoglalkoztatás, vállalkozások    
Az Önkormányzat által működtetett nonprofit kht. lét-
rehozása. 2011-2012 500 ezer –  

1 millió 
Nagyobb termelőkapacitású, magas foglalkoztatási 
létszámot alkalmazó létesítmény térségben történő lete-
lepítése, a befektetők, beruházók folyamatos kutatása. 

folyamatos ---- 

A fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint a 
helyi vállalkozások segítése. 2011-2014 2-3 millió 

Befektetők, beruházók folyamatos kutatása, új munka-
helyteremtő cégek letelepedésének segítése. 2011-2014 100-200 ezer 

A közszolgáltatások megtartása, bővítése. folyamatos ---- 
A közmunka program finanszírozási előnyeinek ki-
használása. folyamatos 10-15 millió 

Pályakezdő fiatalok segítése a munkaerőpiacra való 
bejutáshoz. folyamatos ---- 

A munkaügyi hivatalokkal rendszeres együttműködés. folyamatos ---- 
Terület biztosításával az új vállalkozások letelepedésé-
nek segítése. 2011-2014 1-5 millió 

A munkaerőpiacon való elhelyezkedés biztosításához 
képzések, tanfolyamok szervezése. folyamatos ---- 

A helyi vállalkozók segítése az önkormányzat telepü-
lésfejlesztésben jártas munkatársai által nyújtott infor-
mációkkal, pályázati előkészítésekkel. 

folyamatos ---- 

Naprakész online tájékoztatási rendszer kialakítása a 
vállalkozások aktuális fejlesztési lehetőségeiről, jog-
szabályváltozásokról. 

folyamatos ---- 

C.4. Mezőgazdaság   
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6.  ÖSSZEGZÉS 

Önkormányzatunk felelőssége, hogy világos célokat fogalmazzunk meg. A célokat ismertessük meg 
a lakossággal, kérjük a segítségüket, mert csak együtt tehetünk a jövőnkért.  Településünket csak 
lakosainak akarata, tudása, szakértelme, kreativitása és szorgalma teheti fejletté és sikeressé. 

A Gazdasági Program által megjelölt célokat és feladatokat bár a 2010-2014. közötti időszakra üte-
mezte, de a projektek túlnyúlnak a 2014. éven. E program rövid és középtávú fejlesztéseket is tartal-
maz, a programban megfogalmazottak iránymutatatást adnak a következő időszakra is.  

A gazdaságfejlesztési munka folyamatos, időszakosan csak azért lehet befejezettnek tekinteni, hogy 
vizsgálni tudjuk a feladatok teljesítését, a kitűzött célok megvalósulását, értékelni tudjuk az adott 
időszak teljesítményét. Ezért célszerű 2013-ban átvizsgálni, aktualizálni e programot. 

 

Encsencs, 2011. április 4. 

 

 

 

Szedlár János      Nagy László 
 polgármester          jegyző 

 

 

Integrált mezőgazdasági rendszerterv kidolgozása ? ? 
Erdészeti, illetve faipari termékek feldolgozási lehető-
ségeinek bővítése. ? ? 


