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Fejlesztési elképzelések
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2024-es önkormányzati
ciklusra a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.















Szilárd burkolatú útalap / utak építése,
Járdaépítés faluszinten, a hiányzó járdák pótlása, a meglévő burkolatok javítása,
cseréje
Felszíni csapadékvíz elvezetők karbantartása
Játszótér építése
Zöldfelület fejlesztés, meglévő zöldfelületek karbantartása
Orvosi rendelők felújítása, építése
Bagi Ipari park gazdasági fejlesztésének elősegítése és figyelemmel kísérése, a helyi
sajátosságok előtérbe helyezésével
Zöld hulladék lehetőségek szerinti hasznosítása, komposztálása
Faluház (tájház) kialakítása, valamint turisztikai látványosságok létrehozása (bagi
rétes)
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének és villamoshálózatának felújítása
Bagi Arany János Általános Iskola fűtés korszerűsítés,
Iglice Napközi otthonos Óvoda tetőhéjazatának cseréje
Közterek, emlékművek felújítása (parkosítás)
Kerékpárút létesítés

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések
Bag Nagyközség Önkormányzata a PM Bölcsőde fejlesztés 2018/61. pályázat keretében
benyújtott, „Gólyahír bölcsőde építése, valamint „Bag Nagyközség tulajdonában lévő Egészségház
(Dózsa György út) felújítása, szigetelése tető csere” című, Magyar Faluprogram pályázat lezárásán dolgozik jelenleg.

Közfoglalkoztatás
A Képviselő-testület arra törekszik, hogy minél több munkára képes és munkára kész, aktív korú, szociálisan rászoruló személy számára munkalehetőséget biztosítson közfoglalkoztatás keretében.
A foglalkoztatás megvalósulása érdekében figyelemmel kíséri az újonnan bevezetésre került támogatási lehetőségeket; pályázatot nyújt be rövid időtartamú és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására; feladatellátásának megfelelő közfoglalkoztatási program megvalósulása érdekében él a pályázati lehetőségekkel. Együttműködik a munkaügyi
központ illetékes kirendeltségével.
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Az önkormányzat célja, hogy a közfoglalkoztatás lehetőségeinek igénybevételével a kiközvetített álláskeresőket hasznos és eredményes munkával foglalkoztassa.

Az önkormányzati működés nyilvánossága
A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy az önkormányzati működés, az önkormányzati
döntés-előkészítés és döntéshozatal a nyilvánosság biztosításával történjen.
Ennek megvalósításához a Bagi Hírlapot, valamint az önkormányzat hivatalos portálját, a
www.bagfalu.hu weboldalt használja fel, valamint a nyilvános képviselő-testületi üléseken várja az érdeklődő polgárokat.
A törvény által kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságát szintén internetes portálján
keresztül biztosítja.
A helyi adók
Bag Nagyközség Önkormányzata a mindenkor rendelkezésre álló adóbevételeiből, egyéb
helyi bevételeiből és a mindenkori állami támogatásból működteti intézményeit, gondoskodik kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról.

Óvodai ellátás biztosítása
A Képviselő-testület az óvodai ellátást két intézménye: az Iglice napközi Otthonos Óvoda,
(fenntartási és működtetési), valamint a Bagi Arany János Általános Iskola (működési) folyamatos, színvonalas működtetésével kívánja biztosítani.

Egészségügyi alapellátás biztosítása
A Képviselő-testület egészségügyi alapellátási feladatit két háziorvosi körzet, két védőnői
körzet, fogászati alapellátási rendelés, valamint társulási formában működtetett alapellátási orvosi ügyelet fenntartásával biztosítja.

Szociális ellátás
A Képviselő-testület a szociális és gyermekjóléti kötelező feladatait, a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatait, a kötelezően biztosítandó, szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátásokat helyi szociális rendelete alapján, az abban meghatározottak szerint biztosítja.
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Közösségi tér biztosítása, a közművelődési, könyvtári ellátás biztosítása
A Képviselő-testület a közművelődési feladatainak költségvetési szerve, a Dózsa György
Művelődési Ház (és Könyvtár) működtetésével tesz eleget. Távlati terveink között szerepel
egy faluház (tájház) megvalósítása is.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül
biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését, továbbá a Képviselőtestület bizottságainak külsős tagjai jelenlétén keresztül vonja be a roma kisebbséget az önkormányzati döntéshozatalba.
Kötelező önkormányzati és közigazgatási feladatainak biztosítása
A Képviselő-testület kötelező önkormányzati és közigazgatási feladatait egységes Polgármesteri Hivatala útján, saját intézményei fenntartásával, önkormányzati társulásban, valamint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban való részvétellel látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében a Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala tekintetében kiemelten fontosnak tartja a szolgáltató jellegű közigazgatás folyamatos fejlesztését és a feladatok ellátásához szükséges létszámú személyi állomány folyamatos biztosítását.
A Képviselő-testület a gazdasági programban meghatározott feladatai ellátásához, fejlesztési elképzelései megvalósításához szükséges egyedi döntéseit működése során hozza
meg, a feladatok, célok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat
mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja.

Bag, 2020. szeptember 10.

Palya Zoltán
polgármester
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