
Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 
7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel: 82/598002  
E-mail: segesd@latsat.hu 

E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 49/2011. (III.25.) számú határozatával fogadta el az előző ciklus idejére 
szóló gazdasági programját. A programban foglaltak teljesülését a 2012. novemberi ülésén 
tekintette át, megállapítva azt, hogy a programban foglaltak végrehajtása időarányosan 
megtörtént, ciklus közbeni változtatására nincs szükség. 
A program ciklusvégi értékelése 2014 szeptemberi testületi űlésen megtörtént, a programban 
meghatározottakat a Képviselőtestület végrehajtotta.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában 
foglaltak szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy 
azt meghaladó időszakra szól.  

A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, 
amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által 
nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

A gazdasági program - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, 
különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket.  

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 
vagy módosítani.  

Tekintettel arra, hogy a fentebb hivatkozott gazdasági program az előző ciklusra szólt, új 
program elfogadására van szükség. 

Mellékelten beterjesztem a gazdasági programtervezetét megvitatás és elfogadás céljából.  

Segesd, 2015. január 10. 

mailto:segesd@latsat.hu
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=oisz&twhich=175619&srcid=ol3393#ws129_0
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=oisz&twhich=175619&srcid=ol3393#ws129_1
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=oisz&twhich=175619&srcid=ol3393#ws129_2
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=oisz&twhich=175619&srcid=ol3393#ws129_3
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=oisz&twhich=175619&srcid=ol3393#ws130_0
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Gazdasági Programja 

Segesd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. október 12.-én megtartott 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán kapott felhatalmazást arra, 
hogy a megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra meghatározza gazdasági 
programját. Az éves költségvetési tervek feladata lesz, hogy a feladatokat rangsorolja és a 
pályázati lehetőségek figyelembevételével is döntsön a megvalósítás idejéről. 

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a megyei és 
kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat 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 adó politika célkitűzéseit, az 
egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. 

Általános célkitűzések 

1. A gazdasági program alapvető célja a község népességmegtartó erejének megtartása, annak 
érdekében a közszolgáltatások színvonalának emelése, a roma lakosság – kiemelten a 
tanköteles korúak – integrációjának segítése. 

2. Célja a pénzügyi egyensúly megteremtése és megőrzése, az indokolatlan eladósodás 
folyamatának megelőzése. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy a kötelező és önként 
vállalt feladatok biztonságos ellátásához szükséges gazdasági alapokat biztosítsuk, 
gazdálkodásunkat a kiszámíthatóság és átláthatóság jellemezze. 

3. Arra törekszünk, hogy az önkormányzati vagyon ne csökkenjen, sőt a lehetősége 
függvényében tovább gyarapodjon. 

Önkormányzati bevételek 

1. Tekintettel a bevezetett feladatfinanszírozásra, arra kell törekedni, hogy a saját bevételek 
biztosítsák a nem, vagy alulfinanszírozott feladatok maradéktalan ellátását. 

2. A helyi adóknál a jelenlegi adók mellett vizsgálni kell a települési adók bevezetésének 
lehetőségét (pl. földadó, traktoradó, garázsadó, stb.).  

Bevételeink ingatlanértékesítésből számottevően nem növelhetők. Mozgásterünket az un. 
Barát-domb melletti erdő és szántó, a Vas-féle ház, a volt tejcsarnok, a volt tsz. Iroda és 
néhány volt zártkerti és belterületi szántó terület jelentheti.  

Községfejlesztés 
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1. A község fejlesztésének alapja továbbra is a 10/2002. (X.15.) rendelettel elfogadott 
községrendezési terv. A rendezési terv jelenleg a követelményeknek megfelel, módosításakor 
az elfogadása óta megjelent jogszabályi változásoknak való megfeleltetése megtörtént.  

2. A feladatok rangsorolásakor, az éves tervek összeállításakor elsődlegességet a törvényi 
kötelezettség alapján megoldandó feladatok képezik. Ezek a következő: 

• intézmények akadálymentesítése, 
• temetői létesítmények (utak, fásítások) biztosítása, 
• hidak felújítása, 
• utak forgalombiztonságának megteremtése. 

3. Kiemelt ciklusbéli feladat a templom és az iskola környékének pályázati segítséggel történő 
fejlesztése, illetve kapcsolódó fejlesztésként a kápolnához vezető út kiépítése. A fejlesztés 
összhangban van a megyei területfejlesztési tervben is megfogalmazott zarándokhely 
kialakításával.  

4. Az esetleges lakásépítésekhez megfelelő telekkínálatot tudunk biztosítani, azonban a 
lakásépítések számának felfutásával reálisan nem lehet számolni. Némi változást hozhat a 
lakásépítési, lakásvásárlási támogatások feltételeinek könnyítése, azonban a támogatás 
igénybevétele inkább a használt lakások vásárlásakor lehet jellemző. A vásárlásokhoz 
szükséges saját erő biztosításához vizsgálandó a lakáspénztári elő-takarékosság 
önkormányzati támogatása. 

5. A legfontosabb feladatok közé tartozik a szennyvízcsatornázás üzembe helyezése, illetve 
az üzembe helyezést követően a rákötések szorgalmazása, segítése. 

Vizsgálni kell a teraszos-kazettás szennyvíztározó jövőbeni funkcióját. A szennyvízberuházás 
megvalósulásával vizsgálandó a tározók megtartásának lehetősége, mivel a kistérségben 
rendkívül kicsi a szippantott szennyvizek fogadására illetve a szennyvíziszap kezelésére 
alkalmas tárolókapacitás.  

6. A községi vízmű fejlesztési terve a rendelkezésünkre áll. Továbbra is fontosnak tartjuk a 
felsősegesdi településrészen az eternitcsöves hálózat kiváltását. A külső forrásbevonás 
érdekében e beruházással is célszerű kivárni a 68-as út felújítását. 

7. A csapadékvíz elvezetésének átfogó megoldásáig a kritikus helyeken el kívánjuk 
végeztetni az árkok, az átereszek tisztítását. A Kossuth utcában a csapadékvíz elvezetését 
célszerű lenne az útárkok lefedésével megoldani, hogy helyet lehessen biztosítani egy 
kerékpárútnak is, mivel a jelenlegi nagy forgalom sok veszélyt rejt magában, elsősorban az 
iskolás gyermekek közlekedésére. A megvalósítás a 68-as főközlekedési út felújításának is 
függvénye. 

8. A község gázellátása biztosított. 
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9. A villamosenergia ellátás terén belterületen teendőnk nincs, a közvilágítás korszerűsítése a 
korábbi években megtörtént, esetleg egy kedvező energetikai korszerűsítési ajánlat  
meggondolás tárgyát képezhetné. A zártkertek villamosítása kedvező feltételekkel 
megvalósult. Kedvező pályázati konstrukció esetén vizsgálni kell az intézmények energia 
ellátásához a napelemek felszerelésének lehetőségét. 

10. A kommunális szolgáltatásoknál a szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása 
megoldott. A lakossági inert hulladék elszállítása a jogszabályi kötelezettség ellenére ritka. A 
folyékony hulladék gyűjtése, szállítása, elhelyezése szintén megoldott. Szükség lenne egy 
kommunális kisgép beszerzésére, mely a község közterületeinek gondozását segítené. 

11. Az útépítésnél a Kölcsey és a Dankó utcák szilárd burkolattal történő kiépítésével 
számolunk, mely beruházásokhoz felülvizsgálandó tervekkel is rendelkezünk. Turisztikai 
célokat szolgálhat az a tervezett kerékpárút építés, mely a község közigazgatási határát is 
jelző kutasi víztározóhoz vezetne és továbbhaladna Kutas irányába. 

A községi járdák jelentős része elhasználódott, ütemezett felújításuk szükséges. Tovább nem 
halasztható a 3 önkormányzati híd felújítása, kezdve a legrosszabb állapotban lévő Petőfi 
utcai híddal. 
  
Az úthasználók bevonásával a külterületi földutak folyamatos karbantartását szem előtt 
tartjuk. 

12. A közterületek további rendezése, parkosítása terén cél a Dózsa tér előtti közterület 
parkszerű kialakítása tereprendezéssel, fásítással és a Szabadság téri partoldal beültetése 
kúszó örökzöldekkel, díszcserjékkel. Folytatni kell az utcák fásítását. 

13. A közlekedés terén színvonal javulására a buszközlekedésben van szükség, tekintettel 
némely járat zsúfoltságára. A vasúti közlekedésben eredményt jelenthetne, ha megfelelő 
igény jelentkezése estén visszaállításra kerülne a Somogyszob-Balatonszentgyörgy közötti 
személyszállítás is. 

14. Parkolási gondok a 68-as főközlekedési út melletti üzletek, szolgáltató intézmények 
környékén jelentkeznek. Az önkormányzati tulajdonba került Vas-féle ingatlan megoldási 
lehetőséget kínál. Ennél az ingatlannál vizsgálandó egy a Kossuth utcát az Ady utcával 
összekötő út kialakítása is. 

15. A fejlesztések tervezésekor irányadó szempontok: 

• fedezet biztosított, 
• kötelező feladatok megoldása, 
• megkezdett fejlesztések folytatása, 
• korábbi fontosnak ítélt tervek megvalósítása, 
• szükséges rekonstrukciók, felújítások, 
• értékmegőrzés, 
• környezetvédelmi szempontok érvényesítése, 
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• óvodai és iskolai térítésmentes étkezés fenntartása 
• jó tanuló, hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjredszerének 

fenntartása, kiterjesztése a hiányszakmát tanulókra, 
• közmunkaprogramból adódó lehetőségek kihasználása. 

16. Intézményépítésre csak nagyfokú igény, nélkülözhetetlenség esetén kerülhet sor. Ilyen 
fejlesztés lehet az egészségház megépítése. Felújításra a funkció növelése, takarékos 
működtetés érdekében kerülhet sor. Pályázati forrás bevonásával biztosítani kell a Művelődési 
Ház felújítását, valamint a Polgármesteri Hivatal rekonstrukcióját.. 

17. Lakásépítés terén – határozott igény esetén – pályázati támogatással kialakítandó 
szociális bérlakásokkal számolunk. A lakásépítés támogatásának módja lehet a telekkínálat 
bővítése, a lakásépítések, felújítások anyagi lehetőségek függvényében történő támogatása. 

18. A szabadidős létesítmények megfelelő teret biztosítanak a sportoláshoz, a szabadidő 
egészséges és hasznos eltöltéséhez. Fejlesztési igényt egy kondicionáló terem kialakítása 
jelenthetne, mivel a fiatalok körében erre folyamatos igény tapasztalható. 

19. A kereskedelmi ellátást a tevékenységhez szükséges engedélyek és hozzájárulások 
biztosításával segítjük.  

20. A temetőket magunk üzemeltetjük. Feladataink a következők: 

• temetői utak kialakítása, fák ültetése, 
• kerítés építése vagy élő-sövény telepítése, 
• szeméttároló konténerek helyének kialakítása, 
• Mária-telepi lezárt temető kegyeleti parkká alakítása. 

21. Az oktatás terén az intézményhálózat adott, az intézmények felújítása megtörtént, viszont 
hiányzik az akadálymentesítés.  

22. A közművelődési feladataink ellátásához a személyi feltételek adottak. Sürgető feladat a 
Művelődési Ház mielőbbi felújítása. 

23. Az egészségügy terén fejlesztési igény nem jelentkezik, mindhárom háziorvosi körzet 
betöltött. 

24. A szociális ellátás intézményi, tárgyi, személyi feltételei adottak. A működés körében az 
állapotkezelés mellett a megelőzésre kell az eddiginél nagyobb hangsúlyt helyezni. A 
települési támogatás bevezetése után folyamatosan értékelni kell annak hatását, szükség 
esetén gondoskodni kell a módosításáról. 

Gazdasági fejlesztés 

A község gazdasági helyzete kedvező, községi viszonylatban nagyszámú alkalmazottat 
foglalkoztató gazdasági társaságok, intézmények vannak közigazgatási területünkön. Célunk 
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ezen foglalkoztatók megbecsülése, munkájuk figyelemmel kísérése, lehetőségeink szerint 
segítése. Ennek érdekében az immár hagyományos konzultációs fórumot megtartjuk, akár 
közös projektek megvalósítását is kezdeményezzük. Az együttműködés témája lehet az 
alternatív energiahordozók számbavétele, a kivitelezhető és racionális projektek előkészítése, 
megvalósítása. 

Önkormányzatunk a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a közmunka, közhasznú munka és 
közcélú munka szervezésével kíván hozzájárulni. Számolni kell a közfoglalkoztatottak 
számának bővülésével, ezért további értékteremtő programok indításán kell gondolkodnunk. 

A növekvő szociális feszültségek enyhítése érdekében átgondolt, érdemi segítséget nyújtó 
települési támogatási rendszert kell működtetni. A támogatások mellett nagy hangsúlyt kell 
fektetni a rászoruló családok önfenntartó képességének megteremtésére. Annak keretében 
segíteni kell a kertek megművelését, az állattartás szorgalmazását. A cél érdekében 
természetesen igénybe kell venni az olyan központilag finanszírozott szociális programokat, 
mint a szociális tűzifajuttatás illetve a nyári gyermekétkeztetés. 

A programban foglaltak megvalósíthatóságát a képviselő-testület az éves költségvetés 
összeállításakor, elfogadásakor vizsgálja, az aktuálisnak ítélt elemeket abba beemeli, 
végrehajtásukról a költségvetési beszámoló keretében ad számot. 

A ciklus félidejében a programot a testület áttekinti, aktualizálja. 

Segesd, 2015. január 12. 

  Péntek László 
  polgármester 

A gazdasági programot a képviselő-testület a __/2015. (II.12.) önkormányzati határozatával 
elfogadta. 

  

 Péntek László Veszner József 
 polgármester címzetes főjegyző 


