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Bevezetés
A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján került sor.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön,
fejlődjön.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
- a Képviselő-testület, polgármester elképzelései,
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei (civil szervezetek) által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két
irányba is koncentrálnia kell:
- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.
A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék,
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott
célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a
szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van
- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a
meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.
Fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, mi szükséges
ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy jelenleg az Önkormányzatnak minimális szinten vannak csak likviditási
gondjai, pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, valamint részben a pályázati önerők biztosítására
elegendők.
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1. Településtörténet
A mintegy 170 fős község Zala megye délnyugati részén fekszik, Nagykanizsától 35 km-re a
horvát-magyar határtól (Letenye) 18 km-re. A Zalai-dombság szívében elhelyezkedő településünk autóbusszal és személyautóval könnyen megközelíthető. Kiscsehi néven 1902. óta ismert.
A település lakossága évről évre kevesebb, 2012-ben a lakónépesség 170 fő volt, ami mára
már 2,3 %-kal csökkent. A település népességszerkezete elöregedő, a 65 év feletti lakosok
száma kétszer annyi, mint a 14 éven aluli fiatalok száma. Az országos helyzethez hasonlóan a
településen egyre kevesebb a születések száma, azonban ez arányában hasonló a halálozások
számával.
Kiscsehi egyik vonzereje a településhez tartozó Budafapuszta, annak szép arborétuma és az
arborétum területén található vadászkastély. A település legnagyobb értéke a környező erdők
és tavak- a település szomszédságában található Ősbükkös. A turista- és kerékpárútvonalak
számtalan látnivalót és lehetőséget kínálnak a pihenni és kikapcsolódni vágyóknak. A település turistaszállóval rendelkezik. Kiscsehi legnagyobb értéke a vendégszeretet, amely mindenki
számára térítésmentesen elérhető.
Közműellátás:
A gázellátás a belterületen teljeskörű. A vezetékes ivóvíz ellátás teljes egészében megvalósított.
Egészségügyi ellátás:
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező és az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatairól Bázakerettye Község Önkormányzata gondoskodik:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
• a fogorvosi alapellátásról,
• az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
• a védőnői ellátásról, és
• az iskola-egészségügyi ellátásról.
Az egészségügyi ellátásokat befogadó intézmény teljeskörűen akadálymentesített. Az épületben betegbarát környezet került kialakításra.
A Program küldetése, hogy minden területen elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak
esélyegyenlőségét, megelőzze a hátrányos megkülönböztetést. A program végrehajtása az
önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata.
Az állampolgárok egyenrangúak, az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos
érték. Minden egyes ember, szervezet, önkormányzat hosszú távú érdeke az esélyegyenlőség,
hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a jó lakhatási körülményekre,
munkavállalásra, a jó minőségű szolgáltatásokra, egészségügyi ellátásra – függetlenül attól,
hogy idős vagy fiatal, nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal élő, milyen a származása,
vagy anyagi helyzete.
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2. Kiscsehi község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények
Kiscsehi község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásolja a
·

a kormányzat gazdaságpolitikája,

·

a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,

·

nemzeti és EU-s pályázati források,

·

a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,

·

az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,

·

a polgármesteri program,

·

a képviselő-testület javaslatai,

·

a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a Képviselő-testületnek az alábbiakra kell koncentrálnia:
– a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
– a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére
– helyi lakosság elvárásai, igényei.
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl.
állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
– a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
– az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
– a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

2.1.

A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek számbavétele.
A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés,
a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az
önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai:
– területi operatív program, KEHOP,
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– az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás,
– az idegenforgalom és falusi turizmus.
A 2013-20-ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és középvállalkozások támogatását
jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e célokra költeni a kormány. Támogatást élveznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések is.

3. Kiscsehi község gazdasági helyzete és a várható változások
3.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat ingatlanvagyona forgalomképtelen - ezen belül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű – vagyonból, korlátozottan forgalomképes vagyonból és üzleti
(korábban: forgalomképes) vagyonból áll.
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek, utak, buszváró,
árok stb. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek jelenleg: Kultúrház, Gondozási Központ, Turistaház, erdő.. stb.
Üzemeltetésre átadott vagyon az ivóvíz rendszer.
A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.
3.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az állami normatíva, illetve a
helyi adók, és a helyiségek bérbeadásából származó helyi bevételek szűkösen elegendőek a
mindennapi működésre, ugyanakkor fejlesztésre költeni kizárólag a pályázati pénzek lehívásából lehet.
3.3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. Ennek lépéseit az
önkormányzatnak a következő években meg kell tenni, ha szükséges a helyi adó rendeleteket
felül kell vizsgálni.
A Képviselő-testület ismeri a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb öszszegű támogatást kapja.
Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az
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egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására,
valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a helyi településszerkezeti és szabályozási tervhez
igazodóan értékesíthető építési telkeinek értékét közműfejlesztés révén is növelje.
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa
meg.
Ha hitel felvétele elkerülhetetlen, kerülni kell, hogy azt működésre vegye igénybe. Hitel felvételét azok a beruházások indokolhatják, amelyből az önkormányzatnak tényleges, a hitel és
a kamat, valamint egyéb költségek összegét meghaladó bevétele, illetve vagyongyarapodása
lehet. (Az önkormányzat hitelképességének a vizsgálatának eredménye mindezt befolyásolhatja).
3.4. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések
Az Önkormányzatnak a következő beruházásai, fejlesztései vannak folyamatban:
▪
▪
▪
▪

Traktor beszerzés
Belterületi útfelújítás
Zártkerti Program Pályázat
Egyedi Szennyvíztisztító kisberendezés telepítése

3.5. Hiteltörlesztés
Az önkormányzatnak jelenleg nincs hitele.

4. Fejlesztési koncepció
4.1. Az önkormányzat által tervezett kötelezően ellátott feladatainak ismertetése
A) Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok:
– településrendezés és településfejlesztés,
– településüzemeltetés
– közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése
– egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
– környezet-egészségügy
– kulturális szolgáltatás
– szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
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– helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
- polgári védelem, katasztrófavédelem
– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok
– sport, ifjúsági ügyek
– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
– hulladékgazdálkodás
– víziközmű-szolgáltatás

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
–
törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
–
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
–
a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását,
amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok
ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását
elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források
képezhetik.
B) Az önkormányzati intézmény- és feladatstruktúra:
– Közigazgatás: közös önkormányzati hivatal székhelye Bázakerettye
– Oktatás: napközi otthonos óvoda, általános iskola Bázakerettye
– Egészségügy: az alapellátást Bázakerettye Község Önkormányzata működteti, egy háziorvosi körzet, egy fogorvosi körzet, védőnői ellátás.
– Szociális ellátás: A házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés a Gondozási Központ által,
Szociális Társulás alapján történik. A társulás székhelye Bucsuta. A családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Bázakerettyei Önkormányzat biztosítja.
– Kultúra: Könyvtár
– Civil szervezetek
4.2. Fejlesztési alapelvek
a) A természeti környezet megőrzése.
b) A meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése.
c) A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése.
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d) Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó költség- megtakarítást eredményező fejlesztések elősegítése.
e) Meglévő intézménystruktúra, és annak kihasználtsága javítása.

4.3. Fejlesztési elképzelések
Kiscsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2024. évekre a következő
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a
gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

A./ Infrastruktúra
•
•
•
•

Utak, járdák korszerűsítése
Közvilágítás bővítése, korszerűsítése
Külterületi utak rendbetétele
Szennyvízcsatorna kiépítése

B./ Környezetvédelem
•
•

parlagfűirtás, általános gyommentesítés
Közterületeink virágosítása

C./ Oktatás, művelődés
•
•
•
•

Tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (Bursa Hungarica pályázat)
Ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon való résztvevők számának növelése
Megyei Könyvtári ellátásban való részvétel megtartása
Kiscsehi gyerekek részére támogatás (közlekedési támogatás, kirándulás támogatása)

D./ Szociális és egészségügyi ellátás
•
•
•

Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás, ill. vállalkozási szerződés alapján)
Szociálisan rászorult személyek támogatása (idős, magányos, beteg emberek támogatása)
Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése

E./ Közbiztonság
•
•

Jó együttműködés fenntartása rendőrséggel
Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése,
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F./ Civil szervezetek
•
•
•

Kiscsehiért Közhasznú Egyesülettel a jó kapcsolat megőrzése
Közös rendezvények szervezése, könyvtári szolgáltatások megyei könyvtár segítségével népszerűsítése
Lakosok aktív közreműködésének kérése rendezvények lebonyolításánál

4.4. Munkahelyteremtés
•

Új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése

4.5. Településfejlesztési politika
•
•

Információs és köszöntő táblák kihelyezésének folytatása
Kutjaink rendbetétele

4.6. Pénzügyi és adópolitika
•
•
•
•
•

Dologi kiadások csökkentése
Évente fejlesztési, beruházási tartalék képzése
Adónemek felülvizsgálata
Pályázatokhoz szükséges önerőalap biztosítása
Folyamatos pályázati lehetőségek kihasználása

4.7. Közigazgatás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a
Közös Hivatal útján látja el, melynek Bázakerettye település a székhelye.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
a) ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása
b) az elektronikus ügyintézés használatának népszerűsítése,
c) a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása,
d) esélyegyenlőség biztosítása.
4.8. Az épített és természeti környezet védelme
A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
a) áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti
értékeket,
b) a településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a
gondozatlan ingatlanok rendbetételére,
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c) fellép az illegális hulladéklerakók létesítése ellen, a civil szervezetek bevonása, valamint
a hatósági jogkörök révén.
4.9. Az ivóvíz – szennyvízcsatorna rendszer, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, közvilágítás
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészséges ivóvízellátás biztosítása.

4.10. Köztemető fenntartása
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartásával kapcsolatos
feladatokat. Ennek érdekében:
Gondoskodni szükséges a temető rendben tartásáról, és a jogszabályi követelményeknek való
megfeleléséről, új temetőtérkép felfektetéséről.
4.11. A helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság
– településtisztaság biztosítása
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban – pénzügyi lehetőségeinek
függvényében, a lakosság bevonásával – a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, mely
megfelel a település, a lakosság igényeinek.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartására,
melynek érdekében:
a) Rendszeresen gondoskodni kell a közterületek gondozásáról, tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról.
b) Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, balesetveszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.
c) Kiemelten kell gondoskodni a középületeink környékének tisztántartásáról, a középületek
állagának megóvásáról. Meg kell tenni a megfelelő jogi lépéseket a középületek állagát romboló behatások ellen.
d) Gondoskodni kell az egységes utcakép kialakításáról.

A köztisztaság és településtisztaság biztosítása érdekében az Önkormányzat:
a) Továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról
b) Ösztönzi a lakosságot a hulladékszállítási szolgáltatás kihasználására, valamint a szelektív
hulladékgyűjtés érdekében együttműködik a szolgáltatóval.
c) A szolgáltató útján megszervezi a lomtalanítást, és a zöldhulladék elszállítását.
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d) Évente szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, nevelési – oktatási
intézmények bevonásával.
e) Biztosítja, hogy a közterületekre a hulladékgyűjtő edények megfelelő számban kihelyezésre, és a kihelyezett edények rendszeresen ürítésre kerüljenek.
f) Fellép az illegális hulladéklerakó helyek kialakulása ellen, ennek érdekében megteszi a
jogszabályban előírt intézkedéseket.
g) Gondoskodik a helyi közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hóeltakarításról.
4.12. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében:
a) Támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezni a rendőrségnél.
b) Felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre.
4.13. A köznevelés biztosítása
Bázakerettye Község Önkormányzata – mint a köznevelési intézmények fenntartója, illetve
működtetője – a köznevelés biztosítása, és színvonalának javítása érdekében:
a)

Továbbra is gondoskodik az óvodai ellátásról.

b)

Szorgalmazza az intézmények szorosabb és hatékonyabb együttműködését.

c)

Az intézmény szakmai és tárgyi feltételeinek legalább szinten tartására törekszik.

4.14. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról:
Bázakerettye Község Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása,
ennek érdekében:
a) lehetőséget keres az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetőleg növelő fejlesztések megvalósítására,
b) fokozott figyelmet fordít a parlagfű elleni védekezésre, mind a saját tulajdonú ingatlanai,
mind a magántulajdonban lévő ingatlanok tekintetében.
4.15. A szociális ellátás – gyermekvédelmi feladatok
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, további fenntartását, mely biztonságot nyújt a település
lakosságának, valamint kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását.
Ennek érdekében az Önkormányzat
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