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A falu jövőképe, helyzete, az önkormányzat lehetőségei a népesség megtartásában

Tisztelt Képviselő-Testület!

Mielőtt az önkormányzat lehetőségeit számba vennénk., községünk jelenlegi állpotát
szükséges áttekinteni.

1. Demográfiai helyzetünk. . .

0-3 llBfő .

4-6 74 fő
7-16 232fő
17-65 857fő
66- 200fő

Összesen: 1481 fő

18 évfölötti 1035 fő választó polgárral rendelkezünk.

Az összlakosságunk összetételét tekintve 40-45 % közötti roma nemzetiségű.
Megállapítható, hogy falunk lakossága kettős szorításban áll. Egyrészről a fiatalok
létszámának aránya magas, összetételét tekintve roma nemzetiségű, másrészről az
idős lakosságunk arány magas, magyar nemzetiségű.

A létszámokat elemezve Jelentős szociális és intézményekre ható terheket mutat a
köznevelési, közoktatási valamint az idős gondozási intézményeinknél. .

Az általános iskolában 145fő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek jár. Az óvodában 77 gyermek, amelynek több mint 80 %-a halmozottan
hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű.

A közoktatási és köznevelési intézményekben folyamatosan biztosítani kell térítés
mentesen az étkezést, amelyhez kapcsolódik a szünidei étkezési ellátás is. A
szünidei étkezési ellátásnál az 5 hónapos kortól idősebb létszámot is figyelembe
kell venni. .

Jogszabály határozza meg, hogya 3 évtől fiatalabb gyermekek létszáma
amennyiben meghaladja a településen az 40 főt, úgy bölcsőde üzemeltetése
kötelező feladat. .

A fenti létszámból megállapítható, hogy ilyen irányú kötelezettsége
önkormányzatunknak is van.
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2. Lakosság szociális helyzete

A szociális helyzetet legjobban tükrözi az önkormányzatunk által nyújtott
támogatások mennyisége az alábbiak szerint:
Az elmúlt évben:

lakásfenntartási támogatást kapott 110 fő
Apolási támogatást 5 fő

Települési támogatás: 99 fő
Temetési segély: 17 fő
Köztemetés 5 fő
Gyógyszertámogatás 27 fő
Beiskolázási támogatás 19 fő
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 2 fő
Térítési díjkedvezmény 22 fő
Szemétszállítási díjkedvezmény 122 fő

A fentiek alapján egy év alatt a lakosság részére mintegy 20 millió Ft- ot fizetünk ki. A
szociális kiadások jövedelmi viszonyhoz kötöttek, ezért azt mutatja a fenti felsorolás, hogy
a lakosságunk jövedelmi viszonya alacsony szintű.

3. Községünk gazdasági állapota

Településünkön az őstermelő, a családi gazdálkodó és mikro vállalkozások találhatók,
amelyek a foglalkoztatás területén részben önfoglalkoztatók, vagy néhány munkavállalót
tudnak alkalmazni. Községünkben bejegyzett vállalkozások tevékenységét az ország más
területein végzik. Hiszen helyben fizetőképes kereslet szolgáltatásukra és
munkavégzésükre alig található igény.
Községünkben 105 iparűzési adóalany van, amelyből 22 multinacionális cég,
mezőgazdasági tevékenységet végző 58, egyéni vállalkozó 25.

A legnagyobb foglalkoztató községi önkormányzatunk intézményei. Itt szükséges
megemlíteni, hogy közvetlen környezetünkben lévő teleépüléseken is alacsony a
munkaerő igény. Jelenleg községünkben szakképzettséggel és érettségivel, vagy
felsőfokú tanintézeti végzettséggel rendelkező személy álláskeresési rendszerben nem
található. A fiatalok vagy tanulmányaikat folytatják, vagy más településen vállaltak munkát,
ahol várhatóan abban a térségben is alapítanak családot. A START program keretében
önkormányzatunk próbál az önfenntartás irányában tevékenykedni állami segítséggel,
ahol Jelenleg 23 főt foglalkoztatunk, melyből 15 fő agrárgazdaságban, 8 fő szakiparban
tevékenykedik. 10 főt alkalmazunk az önkormányzat intézményeinél kisegítő
munkakörben. A közfoglalkoztatásban az illetékes járási hivatal elfogadta, hogy rövid
határidővel 3x2 hónapos intervallumban 30 főt foglalkoztassunk, amellyel enyhíteni tudunk
az álláskeresők jövedelmi viszonyain és hozzájárulunk a megélhetési feltételek
Javításához. .

Különös jelentőséggel bír, hogy községünkben magas létszámú, 248 fő akik
munkanélküliek, alapvetően képzetlenek. A piaci alapú foglalkoztatásukra nem sok esély
van, alapvetően idénymunkában és a mezőgazdaságban alkalmazhatók.
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4. Intézmények helyzete, telelpülésünk arculata:

Önkormányzatunk intézményei többségében jó színvonalúak, a községháza és a
gondozási központ régi szárnyának a felújítása szüksége . A műköciésükhöz szükséges
feltételekkel rendelkeznek.. A funkciójuknak megfelelő lakossági ellátást képesek
biztosítani.
Községünk arculata rendkívül torz képet mutat az itt lakó állampolgárok egy része
ingatlanok elhanyagolásával és pusztításával romokat hagy a lakóterület környezetében.
Ezen ingatlanok jelzáloggal terheltek, a romok eltakarítását felszólítás ellenére sem végzik
a tulajdonosok, és ennek a felelősségét a falunk lakóinak egy része önkormányzatunkra
hárítja. Huzamosabb ideje falunk belterületének egy részén gettósodás alakult ki, amely
„ háború utáni,, állapotokat mutat. Erről részletes felmérés a Szent István Egyetem által
végzett tanulmányban található. Onkormányzatunk erejéhez mérten a közintézmények és
a faluközpont állapotának fenntartásával igyekszik pozitív arculatot mutatni. Községünk
közrendjének és köztisztaságának állapota az itt élő állampolgárok értékrendjének és
szemléletének a tükre.

5. Társadalmi viszonyaink

Községünkben az utóbbi időszakban felerősödött a lakosság közötti, Valamint a lakosság
egy észének és önkormányzatunk közötti hangulati ellentét. Ennek alapvető okai
településünkre városból beköltözött egyes személyek provokatív magatartása, akik nem
ismerik a falusi életformát, vélelmezhetően társadalmilag lecsúszottak és itt kívánják kiélni
politikai és hatalmi szándékaikat. Mögötte nyilvánosan fölvállalta a Demokratikus koalíció
politikai párt, amely pénzügyileg támogatja aktivistáit és provokatív magatartással a
szociális nehézségek meglovagolásával próbál támogatókat szerezni.
A lakosság egy része megtévesztéssel csatlakozik abban a reményben, hogy bármilyen
változás az ő életükben is jelentős előrelépést mutatna. A megalapozatlan bírálat és kritika
nem egyeztethető össze a korrekt magatartással, ugyanakkor mindennapi életünkben
folyamatosan ez a probléma jelen van.
A roma családok közül 6-8 család megmérgezi a faluban a közbiztonságot ‚ a törvényen
kívüliség állapotában élnek és jelenleg á kisebb súlyú bűncselekmények sokasága
negatívan befolyásolja az állampolgárok hangulatát.

Az állapot összegzése:
Községünk állapotát a fentiek alapján a következőkben lehet összegezni. Halmozottan
hátrányos helyzetű település, magas munkanélküliség képzetlen munkanélkülivel, óriási
szociális teherrel és feszült közhangulatú állapottal jellemezhető.

Megoldási lehetőségek:

- A falu arculatának fejlesztése, amely a faluközpontból kiindulva a fő gyűjtő utak
mentén, majd a kapcsolódó utak fejlesztésével célszerű megvalósítani
( Onkormányzatunk által pályázatként benyújtott felszíni vízelvezetési rendszer

felújítása, földutak saját erős javítása testület által hozott határozat alapján)
- Intézmények magas színvonalú működtetése, amely jelenleg is megtörténik
- A foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése, önkormányzati, valamint vállalkozói

alapon.
- A fiatalok támogatása, a faluban maradásuk segítése.
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- A vállalkozások betelepülésének segítése
- Heves várossal minden területen történő együttműköd~s segítése, hogy az ipari

park bővítése révén, munkaerő felvételi lehetősége növekedjen.
- A roma lakosság munkavállalási hajlandáságának megfelelően, bevonása a

foglalkoztatásba és képzésbe, hogy egy idő után piaci álláshelyre kerülhessenek

A település jövőképe

Olyan települést szeretnénk, ahol minden háztartásban legalább egy kereső személy él,
amely minden átányí család számára megteremti a megélhetés lehetőségét.
A helyi és az ide letelepedett cégek, vállalkozások versenyképes jövedelmet biztosítanak
a lakosok számára, és ezek rugalmas munkaszervezési formákat (megváltozott
munkaképességűek, anyák elhelyezkedése, rugalmas munkaidő) alkalmaznak.
A település hagyományainak őrzése egy olyan kiemelkedő vonzerő, amely fellendíti a
turizmust, így újabb munkahelyek generáládnak.
A lakosok számára a képzés, oktatás egy olyan magától értetődő igény, amely a munka
fogalmával szorosan összefüggő szükséglet.
A foglalkoztatás és oktatás pozitív hatásainak köszönhetően nem csak a lakosság, hanem
a falu is önfenntartóvá válhat, ahol az egymást gerjesztő pozitív gazdasági —turisztikai -

demográfiai folyamatok nem szorulnak külső beavatkozásra, azok élhető, vonzó
településsé teszik Atányt.
A falu külső megítélése és a közbiztonság is javulhat mindezek által, amely képzett
munkaerő és újabb vállalkozások idetelepülésével járhat.
Ezért Átány egy olyan település legyen, ahol:
—versenyképes cégek, vállalkozások működnek
—ezek a vállalkozások rugalmas munkaszervezési formákat alkalmaznak
—a turizmus és idegenforgalom fejlett a hagyományok őrzése által
—a lakosok képzettek és a tudás „létszükséglet”
—minden családban van legalább egy munkavállaló

—Atány önfenntartó falu
— élhető és bi2tonságos otthon a településen és azon kívül élő munkavállalóknak!

A település romtalanítása.
Az épített és természeti környezet minőségének javítása (felszíni vízelvezetők, díszkút,
játszótér, buszmegálló virágosítása, legszebb porta pályázat hirdetése, játszótér építés)

Szomorú kimondani, amennyiben a főbb területeken nem tudunk előbbre lépni, úgy a
demográfiai helyzetünk 10-15 éven belül a roma lakosság javára megváltozik,
önkormányzatunkat a munkanélküliség és a szociális teher megroppanthatja.

A fentiek miatt településünk lakosságának széleskörű összefogására van szükség, hogy a
felelőtlen lakosok pusztítását megállítsuk, és községünk arculatát pozitív irányba
elő remozd íts u k.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy vitassuk meg, javaslataikkal egészítsük ki és
a szükséges döntéseket hozzuk meg.

Átáriy, 2017. március 23.

Tisztelettel:
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