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Hegyesd község Önkormányzata
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BEVEZETŐ
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a
kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben rögzíti. A fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv
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, fejlesztési terv – a
megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban- tartalmazza, különösen: az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
A képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a település és intézményeinek zavartalan,
kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, lakosai életkörülményeinek javítását, az ide
látogató vendégek elégedettségét, az idegenforgalom fejlesztését, és mindezek érdekében a
gazdasági lehetőségek feltárását, a területfejlesztési és az Európai Unió forrásainak hatékony
kihasználását.
A program összhangban van Hegyesd község rendezési tervével, figyelembe veszi a település
sajátosságait, előnyeit, lehetőségeit, s ennek megfelelően határozza meg a gazdasági
beruházások, fejlesztések irányát.

HELYZETÉRTÉKELÉS
Önkormányzat által fenntartott intézmények ( óvoda,önkormányzati hivatal, kultúrház,
könyvtár, orvosi rendelő/. Az óvodát társulási megállapodás keretében közösen működtetik
Monostorapáti, Kapolcs és Vigántpetend Önkormányzatokkal. Hat település (Monostorapáti,
Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd, Sáska)
közigazgatási feladatait a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
Sajnos a település elöregedett, a lakosság nagy része nyugdíjas. Munkalehetőség nincs a
községben, 9 vállalkozás végez külön-féle vállalkozási tevékenységet.
Népességszám 2014. január 1-én
Állandó lakóhellyel rendelkezők száma: 186 fő
Ebből: 0-18 év közötti: 37 fő
19-60
„
100 fő
63- X
„
49 fő
A közigazgatási terület nagysága: 1105 ha
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A községben villany, víz, gáz hálózat kiépült, Egervölgye 5 településének beruházásával
kiépült a szennyvíz-csatornahálózat, a tisztítómű Hegyesden került elhelyezésre. A kábel
TV, szolgáltatás biztosított, a szemétszállítás megoldott, közutak állapota jó.
A Program a 2014-2019 évekre - választási ciklusra - szól, meghatározza a döntések irányát,
fontos szerepet játszik az anyagi lehetőségek - különösen a pályázatok – kihasználása.
A meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a képviselő-testületnek biztosítani kell
a szükséges anyagi forrásokat, vagyont, melyhez az alábbi elveket, feladatokat rögzíti:
 Meg kell keresni a működési bevételek növelésének lehetőségeit,
 Nyomon kell követni a költségvetési támogatási rendszert, ki kell használni a
támogatási rendszer által nyújtott előnyöket (a feladatokat olyan formában,
feltételekkel kell ellátni, hogy a legkedvezőbb legyen az állami támogatás)
Az önkormányzat 25 millió forintból gazdálkodott az elmúlt évben. Biztosított volt az
önkormányzat működése, fejlesztési beruházásra is sor került. Az önkormányzat 90 db.
ingatlannal rendelkezik, amelyből 85 forgalomképtelen, 5 korlátozottan forgalomképes,
forgalom képes vagyonnal nem rendelkezik.

GAZDASÁGI PROGRAM
I. községkép-községfejlesztés
A településrendezési terv kijelöli a településen belül az egyes településrészek
funkcióját, jellegét, meghatározva ezáltal a községképet. Szennyvízcsatorna
hálózat kiépítése után növelni lehet a belterület nagyságát, ingatlan vásárlásra
után lehetőség nyílik lakótelkek kialakítására. Törekedni kell arra, hogy a
fiatalok a településen maradjanak.
Telkek kialakítása érdekében
elengedhetetlen a helyi építési szabályzat átdolgozása.
FELADAT
1. Községi arculat megtartása, rendezési terv felülvizsgálata
Lakótelkek kialakítása
Karácsonyi díszkivilágítás, tavaszi virágosítási program kiszélesítése
2. Fejlesztések, beruházások
Bányató környezetének rekultiválása, hasznosítása

II. IDEGENFORGALOM, TURIZMUS
Ki kell használni a község páratlan természeti adottságait. A turisztikai kínálatot az
igények figyelembe vételével kell szélesíteni. Bányató hasznosításával, horgásztó meg
jobb kihasználása érdekében a turistákat községbe csalogathatjuk.
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FELADAT
1. Bányató környéke során adódó lehetőségek kihasználása
szabadidőközpont kialakítása
a.
Gyermekeket, időseket célzó műsoros rendezvények, játékok
szervezése
4. Egyéb
Kerékpárutak építése a települések között. /Monostorapáti,Zalahaláp,
Káli-medence

III. EGÉSZSÉGÜGY
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.
FELADAT
1. Egészségügyi ellátások
Kötelező alapellátások (háziorvos,védőnői szolgálat, fogászati
alapellátás, ügyeleti ellátás) megfelelő szintű biztosítása
2. Egészséges életmód
Az egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel, időskorúak
problémáival, hátrányos helyzetű személyekkel kapcsolatos
felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységek támogatása
Szabadban történő kulturált időtöltés feltételeinek biztosítása.
/Újszerpark/

IV. KÖZBIZTONSÁG
A közbiztonság állapota határozza meg az emberek személyek, élete, javai biztonságát.
Cél a bűnözés visszaszorítása, megelőzése, az itt élő emberek biztonsága. Hegyesd
község közbiztonság szempontjából biztonságos település.
FELADAT
1. Rendőrség, polgárőrség
A rendőrség technikai fejlesztésének támogatása, Monostorapáti
Polgárőrség munkájában való közreműködés, helyi csoport
létrehozása. Az önkormányzat javaslatot tesz a rendőrség helyi
munkájának hatékonyabbá tételére, felhívja a rendőrség figyelmét a
tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre.

V. KÖZIGAZGATÁS, ÖNKORMÁNYZAT, KOMMUNIKÁCIÓ
A LAKOSSÁGGAL
Az önkormányzat döntéseinek előkészítése, végrehajtása, az államigazgatási ügyek
ellátása a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal feladata. A lakosság
elégedettsége nagymértékben múlik azon, hogy a képviselő-testület hogyan vonja be a
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döntéshozásba, s a hivatal milyen színvonalú ügyintézést nyújt számára. Képviselőtestület által hozott döntések megismertetése a lakossággal közmeghallgatás és
falugyűlés keretében, információk hegyesdi honlapra törtérő feltöltésével.

FELADAT
1. Hivatali ügyintézés
Ügyfélbarát hivatali ügyintézés, ügyintézéshez kulturált feltételek
biztosítása.
Kommunikáció
Községi honlap folyamatos karbantartása
Lakossági fórumok rendezése
Együttműködés
a
„Hegyesdért”
Közalapítvánnyal,
Horgászegyesülettel, véleményük kikérése

VI. OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKVÉDELEM, SPORT
Az oktatás, a nevelés, a gyermekek védelme kötelező önkormányzati feladat, melyet az
önkormányzat intézményei útján látja el. A Művészetek Völgye Általános Iskola
fenntartását az állam látja el. Az óvodások Monostorapáti közös fenntartású intézményt
veszik igénybe. Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás keretében látjuk el. Községben sportegyesület nem működik.
FELADAT
1. Óvodai nevelés, iskolai oktatás
Hatékony, színvonalas oktatás, nevelés biztosítása
2. Gyermek és ifjúságvédelem
Gyermekvédelmi programok szervezése,
klubhelyiség biztosítása.
3. Sport tevékenység
Úszásoktatás /óvoda szervezésében/

fiatalok

részére

VII. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, IDŐSEK GONDOZÁSA
Biztosítani kell a szociális alapellátásokat, olyan szociális hálót kell megteremteni, mely
biztonságot nyújt a település lakosainak. Különösen fontos az idősekről való
gondoskodás. Szociális gondozónői feladatokat 1 fő látja el, a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás keretében.
FELADAT
1. Szociális alapellátások biztosítása
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Rászorulók segélyezésénél a természetbeni juttatások előtérbe
helyezése
Házi segítségnyújtás hatékonyságának növelése, hogy minél tovább
saját háztartásban családban történjen az idős ember gondozása

VIII. KÖRNYEZETVÉDELEM
Az épített és természeti környezet védelme közös érdekünk. Feladatunk a köztisztaság és
településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása.
FELADAT
1. Környezetünk védelme érdekében:
Rendszeres parlagfű irtás, parkosítás, gondozás
Illegális szemétlerakó helyek megszüntetése, évente egy alkalommal
szemétgyűjtési akció szervezése, a lakosság és civil szervezetek
bevonásával.
Köztemetőhöz 1 db. szemétgyűjtő konténer kihelyezése, annak
rendszeres ürítése.
Elősegíteni a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését.
Évente 1 alkalommal megszervezni a lomtalanítási akciót.

Hegyesd, 2015. január 8.

Stark Sándor
Polgármester
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