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 Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
91. § -ában 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  Képviselő-testület  tudomásul  veszi  azt,  hogy  a  jelen  gazdasági  programban 
meghatározottakat  figyelembe  kell  venni  minden  gazdasági  jellegű,  a  gazdálkodásra,  a 
település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései, 
-  az  Önkormányzat  működtetésében  résztvevő  intézmények  vezetőinek  javaslatai, 
elvárásai, elképzelései, 
- 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  a 
Képviselő-testületnek 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.
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Pereszteg község 
gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási 
reformra.

Az  államreform  egyes  elemei  közvetlenül  érintik  az  Önkormányzatot,  illetve  az 
Önkormányzati  hivatalt.  Ilyen  elemek  a  modern,  szolgáltató  közigazgatás,  és  az 
önkormányzati reform.
A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány

-  általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást,
-  csökkenteni  kívánja  a  megyék  feladatait,  ezzel  szemben  növelni  a  kistérségek 
szerepét, létre kívánja hozni az önkormányzattal rendelkező régiókat,
-  létrehozta a kormányhivatalokat, a kormányablakot
- kialakítja a járásokat
- a jegyzői feladatkört újragondolja
-  átgondolja  és  felülvizsgálja  az  önkormányzatok  és  a  hivatalok  által  ellátandó 
feladatokat,
- ösztönzi a körjegyzőségek létrejöttét
- átszervezi a közoktatás rendszerét

2. A község
gazdasági helyzete és a várható változások

2.1. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 557.391 millió forint. 
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

Vagyonelem megnevezése Ingatlan
db száma

Az összes 
vagyonból
a vagyon 

részaránya
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a 
kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)

Föld 162
Építm.192

67,75%

Korlátozottan  forgalomképes  törzsvagyon  (meghatározott 
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)

Föld 6
Telek 5
Épület 16
Építm.10

26,52%

Egyéb  (forgalomképes  vagyon,  amely  szabadon  értékesíthető  és 
megterhelhető)

Építm. 1
Föld 12
Telek 2
Épület 2

5,73 %
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A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: temetők, buszvárók, továbbá 
közterületek, utak stb.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Polgármesteri 
Hivatal, Tűzoltó szertár, Óvoda, Faluház, Iskola, Orvosi rendelő.
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: építési telkek, illetve a következő 
más vagyon: gyógyszertár, szolgálati lakások, szántó, agyagbánya

A  vagyon  vagyonelem  szerinti  megoszlása  kedvezőtlen,  mert  nagyon  nagy  a 
forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya. 

2.2. A pénzügyi helyzet 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:
az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett 
igénybe vennie, működési hitel  felvételére  nem került  sor, fejlesztési  hitel  felvételére  nem 
került sor, a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 
2007-ben  került  sor  fejlesztési  hitel  felvételére,  a  Keleti  lakótelep  építési  telkeinél  a 
közművek kiépítésre ,20 millió forint összegben 5 éves futamidőre. Az utolsó részlet fizetése 
2012. évben történik.
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2.3. Az előző ciklus költségvetéseinek fő adatai, és a várható tendenciák

Kiadások ezer forintban

                                        2007. 2008.        2009.            2010.    
Működési célú kiadások 190405 183748 174722 174652

Személyi juttatás 86980 82291 78715 78411
Munkaadókat terh.jár. 26376 25330 22726 19821

Dologi kiadások 46962 47688 41647 71914
Műk.célú pe. Átadás 26747 26375 29658 2268

Társ.és szoc.pol.juttatás 3340 2064 1976 2238
Hiteltörlesztés 0 0 0 0

Felhalmozási célú kiadás 56453 44651 27981 43391
Felhalmozási kiadás 35797 11320 2243 2977

Felújítási kiadás 20256 29131 21106 9390
Hiteltörlesztés 4000 4000 4000

Felhalm.célú pe. Átadás 400 200 632 27024

Összesen: 246858 228399 202703 218043

Bevételek ezer forintban

                                2007.           2008.          2009.            2010.        
Működési célú bevétel 192703 196641 186122 175848
Intézményi műk.bev. 12905 14113 15559 14029
Sajátos működési bev. 86282 73055 72110 73779
Önk. Költségvet.tám. 52063 65562 51311 44133

Támogatásértékű műk.bev. 40229 42877 46496 43530
Előző évi kp-i kvetési kieg., 

visszatérülések
1224 1034 646 377

Felhalm.célú bevétel 37250 43992 15869 41590
Lakótelek értékesítése 22761 31837 3343 8311

Tám.értékű felhalm.bev. 3465 373 0 19853
Üzmelt.koncessziós bev. 10250 10942 11900 12278

Osztalék bev. 574 840 626 615

Tárgyi eszk. értékesítése 0 0 0 533

Tartós bef, részvények, 
részesedések értékesítése

200 0 0 0

Összesen:

229953 240633 201991 217438
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A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy
- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát

növeli: 
- a kötelező munkabér emelés (minimálbér emelés, kötelező átsorolások stb.) ,
- az emelkedő járulékok, 

 csökkenti:
- az átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás,
- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, 
- csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. 

A  költségvetési  bevételek  szerkezetére  hatást  gyakorolhat  az,  hogy  a  költségvetési 
támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati 
források bevonására lesz szükség.

2.4. 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 adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika 
elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
-  A  Képviselő-testület  nyomon  követi  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 összegű támogatást kapja). 
– Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait,  azok hasznosításának módjait és 

lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.
– Az  évközi  pénzmozgások  megkönnyítése  érdekében  folyószámla-szerződést  köt 

számlavezető pénziintézetünkkel
-Értékpapírforglmat testületünk nem tervez.
-  Az  Önkormányzat  törekszik  arra,  hogy  a  gazdasági  programjában  meghatározott 
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával 
valósítsa meg. 
– A  Képviselő-testület  körültekintően  jár  el,  csak  olyan  fejlesztési  hitelfelvételt  tervez 

melynek megtérülését kiszámolta, elfogadta.
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2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:

A csapadékvízelveetési rendszer kiépítése a NYDOP keretében elnyert pályázat keretében:
A pályázat megvalósítása: 2011 június 30.
Faluközpont felújítása:befogadott, de nem elbírált
A pályázat megvalósulása: 2011.
A TIOP keretében e-táblák az iskolában
A pályázat megalósulása: 2011. március

4. A gazdasági program

4.1. Fejlesztési elképzelések

Pereszteg  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011-2014.  évekre  a  következő  általános 
fejlesztési  elképzeléseket  határozza meg.  (A konkrét fejlesztési  elképzeléseket  a gazdasági 
program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

Ipar

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos 
feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a 
termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez 
juttatják az Önkormányzatot. A településen két nagyobb iparterület található.
Fontos  a  vállalkozókkal  történő  kiemelt  kapcsolattartás.  A  vállalkozások  megtartása 
érdekében az iparűzési adót szinten kell tartani mindaddig, amíg annak emelése nem válik 
feltétlen szükségessé. A beruházások, felújítások kivitelezésénél elsősorban helyi vállalkozók 
megbízása javasolt.
Cél középvállalkozás letelepítése.

Idegenforgalom

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki 
kell  használni  azt,  hogy  Magyarország  egyre  népszerűbb  turisztikai  célpont  a  külföldi 
lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztika fontos azért is, 
mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
Távlati terv a település bekapcsolása a környék kerékpáros túristaútvonalakhoz

Infrastruktúra
Az  infrastrukturális  fejlesztések  pozitív  irányba  befolyásolják  a  település  fejlődését.  Az 
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 
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a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 
továbblépés lehetőségét.

Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ezért  fontosnak  tartja  a  közúthálózat,  a  járdák 
korszerűsítését, felújítását, internethálózat bővítését. 
Terveink között szerepel a „Láncos kép”, a falu központjának korszerűsítése, az Ady E. utca 
árkainak lefedésével egy tér kialakítása.
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor 
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg 
kell valósítani azt, hogy

- az Önkormányzat korszerű honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és 
intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, 
– az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára.

Az informatikai fejlesztéshez olyan beruházóra van szükség, aki tudja vállalni a korszerűbb 
hálózat kiépítését.

4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat. A munkanélküliség 
ellen  küzdeni  kíván  az  Önkormányzat,  mivel  a  munkanélküli  családokban  romlanak  az 
életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai 
emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
-  a  fejlesztési  elképzeléseknél  meghatározottak  szerint  segíti  a  helyi  ipart,  a  helyi 
vállalkozásokat, 
-  segíti  a  helyi  gazdaság  megerősödését,  ehhez  igyekszik  kedvező  feltételeket 
teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, 
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez 
a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít, 
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.

Közmunkások foglalkoztatása

A  közmunkaprogramot  felváltotta  bérpótló  támogatás  rendszere,  mely  pályázati  rendszer 
jelenleg  szigorúbb  előírásokkal jelentősen  kisebb  forrásokat biztosít  foglakoztatásra  a 
korábbinál.

4.3. A településfejlesztési politika célkitűzései

Az  Önkormányzat  településfejlesztési  politikájának  legfőbb  célkitűzése,  hogy  az 
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan 
fejlesztéseket  vállaljon,  melyekkel  a  megvalósuló  eszközöket,  programokat  a  működtetés 
során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
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A településfejlesztés széles nyilvánossága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település 
számára  ismert  módon,  a  széles  nyilvánosság  biztosítása  mellett  történjen,  mivel  ez  a 
biztosítéka  annak,  hogy  az  elméleti  fejlesztési  tervekből  azok  valósuljanak  meg,  melyek 
tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések
- El kell készíteni, és folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.
- A honlapon biztosítani kell a helyet 

- a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- a vállalkozói térképnek, 
- a település intézményeinek, 
- a helyi civil szervezeteknek, 
- a településen megrendezett programoknak. 
-  A településfejlesztésbe  be  kell  vonni  a  helyi  lakosságot,  vállalkozókat  és 
önszerveződő közösségeket.

A településfejlesztés átgondoltsága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok 
az igények kerüljenek előtérbe, 

-  melyek  olyan  probléma  megoldására,  igény  kielégítésére  irányulnak,  melyek 
alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.

A  településfejlesztés  átgondoltságát  segíti  a  jelen  gazdasági  program,  valamint  az  éves 
költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a 
ciklus évei alatt.

A  településfejlesztés  során  –  az  alapvető  településüzemeltetési  és  közszolgáltatási  célú 
fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
Azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,

- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés 
eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi 
éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő, 
– melyek munkahelyet teremtenek,
– háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek
-  a  lakosság,  vagy  a  vállalkozók  nagyon  szűk  körét  érintik,  és  mely 
fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal 
jár,
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-  során  létrejött  beruházás  üzemeltetése  aránytalanul  nagy  terhet  ró  az 
Önkormányzatra,  és  adott  közszolgáltatás  más  módon,  kedvezőbb  anyagi 
feltételekkel biztosítható.

         

A településrendezési terv 

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely 
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

A Képviselő-testület  2011. évben felülvizsgálja a rendezési tervet.
- kijelöli az új lakóterületek helyét
- az iparterületek helyét
- védendő értékeinket
- meghatározza a lakókörnyezet fejlesztési irányát

Felkészülés a pályázatokra

Szükséges  az,  hogy  a  településfejlesztés  egyik  fontos  eszközévé  váljon  a  pályázati 
tevékenység.

A sikeres pályázatok érdekében:
-  felelősöket  kell  kijelölni  a  különböző  szintű,  jellegű  pályázatok  figyelemmel 
kísérésére,  
-  a  pályázatok  megírására  a  szükséges  szakértelemmel  és  tehetséggel  rendelkező 
személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is), 
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei,  kistérségi, illetve régiós fejlesztési 
programba való illesztéséhez, 
-  a  pályázatok benyújthatósága  érdekében a kiemelt  fontosságú fejlesztésekre  előre 
terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége 
miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, 
-  meg  kell  vizsgálni  a  sikeres  pályázatokra  ösztönző  érdekeltségi  rendszer 
kidolgozásának szükségességét. 

Településfejlesztési célok

Az  Önkormányzat  következő  településfejlesztési  céljai  olyan  célok,  melyek  a  település 
általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 
kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:
- belterületi közút építése, 
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- járda építés,
- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
- temető létesítményeinek felújítása, építése,
-turisztikai jellegű területek, műemlékeink környezetének fejlesztése, kialakítása,
-  Az Ady E. utca árkainak lefedésével tér kialakítása

            - külterületi utak, árkok felújítása
            - Pereszteg-Nagycenk, Pereszteg-Nagylózs- Pinnye összekötő utak kiépítése
            

4.4. Az adópolitika célkitűzései 

Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel 
az  jelentősen  befolyásolja  a  településen  keletkező  saját  bevételt,  illetve  hatással  van  a 
településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A  helyi  adók  esetében  az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  adóztatást  úgy  kívánja 
kialakítani,  hogy  az  egy  meghatározott  stabilitás,  állandóság  mellett,  folyamatosan  az 
Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 
illetően.

2009. évi adóbevételek: ( ezer forint )                          2010. évi adóbevételek ( ezer forint )

Magánszemélyek kommunális adója  2.054 2161
Vállalkozók kommunális adója 9   1(2009 évi hátralék)
Iparűzési adó 34.074 24.008
Gépjárműadó           19.262           22.907
Talajterhelési díj    238     202

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
-  minden  évben,  a  költségvetési  koncepcióhoz  kapcsolódva  megvizsgálja  a  helyi 
adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, 
-  adófajtákat  összehasonlítva  dönt  a  bevezetendő,  illetve  fenntartandó  adókról,  az 
adórendelet módosításokról, 
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely 

- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, 
- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként, 
- nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva. 

Az adóbevételek növelése érdekében a Polgármesteri Hivatal fokozott figyelmet fordít arra, 
hogy 
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- az adózók fizetési  morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 
adókintlévőségek nagyságáról,  a beszedésre tett intézkedésekről,  illetve a szükséges 
adóvégrehajtási  szankciók  alkalmazásáról,  valamint  az  intézkedések  alapján  elért 
eredményekről,  
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 
adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok 
és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről, 
-  az  adózók  tájékoztatást  kapjanak  az  adóbevételek  felhasználásról,  mivel  az 
adóforintok  ismert  felhasználási  célja,  illetve  elért  eredményei  segítik  az  önkéntes 
befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek 
felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást), 

4.5.  Az  egyes  közszolgáltatások  biztosítására,  színvonalának  javítására  vonatkozó 
megoldások

Az Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gazdasági  elképzelései  között  fontosnak  tartja  az 
egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a 
hivatala útján látja el.

A Képviselő-testület  – az Önkormányzati  törvényben meghatározott  sorrendet követve -  a 
következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:

- épített és természeti környezet védelme,
- lakásgazdálkodás,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- csatornázás,
- köztemető fenntartás, 
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- helyi tűzvédelem,
- közbiztonság helyi feladatainak ellátása,

- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, 
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról, 
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
- közösségi tér biztosítása,
- közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
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Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az ügyfélfogadási idők újragondolása, 
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, 
-  az  információs  szolgáltatás  működtetésének  kiterjesztése  (nem  csak  a  szociális 
területekre),
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek folyamatos, szükség szerinti javítása (számítógép, 
gyors internet hozzáférés stb.)
- a közintézmények akadálymentesítése.

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
- elhasználódott számítógépek folyamatos cseréje

Az épített és természeti környezet védelme

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti 
értékeket. 
- különös gondot kell fordítani a kültéri szobrok, szoborcsoportok felújítására

A  településkép  javítása  érdekében  javaslatokat  dolgoz  ki,  intézkedési  tervet  fogad  el  a 
gondozatlan  ingatlanok  rendbetétele,  az  életveszélyessé  vált  ingatlanok  bontása/felújítása 
érdekében. 
Törekszik az egységes lakókörnyezet kialakítására (bejárók, hidak, parkolók).

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása

 
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen 
megvizsgálja.  A  hasznosítás  során  figyelembe  veszi  a  közszolgáltatások  biztosításának 
elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik. 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az  ivóvízzel  történő  ellátás  a  Sopron  és  Környéke  Víz  és  Csatornamű  Zrt.  szolgáltatón 
keresztül történik. (A szolgáltatónál az Önkormányzat részben tulajdonos.)
Az ivóvíz hálózat 
A  közkutak  üzemeltetését  fenn  kell  tartani  a  következő  helyeken:  Pereszteg,  Széchenyi 
temető, Fő utca bolt előtt.
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Csapadékvíz-elvezető rendszer 
az elnyert  pályázat keretében a Temető u., a Sport u., a Kántor köz, a Délnyugati  
övárok  kiépítésével  a  nyugati  településrész  csapadékvízelvezetése  2011.  évben  
megvalósul.
- kiépítése szükséges a község egész területén.

Csatornázás

A csatornahálózat a településen 100%-ban kiépített a gerinchálózat. 
A csatornahálózat üzemeltetője a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt.

A köztemető fenntartás

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos 
feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében 
az alábbi feladatok vannak:

- Át kell tekinteni az Önkormányzat köztemető rendeletét. 
- Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről.

               A községben két köztemető található, üzemeltető és tulajdonos az Önkormányzat 
-  Biztosítani  kell  azt,  hogy  a  köztemetők  megfeleljenek  a  jogszabályokban 
meghatározott  követelményeknek.  Ennek  érdekében  a  következő  fejlesztésekre, 
felújításokra van szükség: 

Peresztegi temetőben : 
                                 előtető építése 

                                               parkoló kiépítése
járdafelújítás
déli oldal kerítésének felújítása
zöldterület növelése, fásítás
további csap kialakítása

 Pereszteg-Széchenyi temetőben:   
 temetőn belüli járda építése

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A  Képviselő-testület  a  helyi  közutak  fenntartásával  kapcsolatban  a  közúthálózat  olyan 
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.

-  Szükséges  a  belterületi  utak  folyamatos  karbantartása,  felújítása  különösen  a 
következő útszakaszokon: 
1.) Kántor köz
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2.) Farkas köz, folytatva a Mező utcával
3.) Soproni utca 1-11-ig
4.) Sport utca járdaépítéssel együtt
5.) Ady  E. u.
- Új utak építése szükséges a következő területeken:

      Keleti lakótelep szilárd útburkolattal történő lefedése
- Járda építés, felújítás szükséges a következő területeken:

             1.) Temető utca  páratlan oldala
              2.) Petőfi utca páros oldala
              3.) Fő utca páratlan oldala
              4.) Ady E u. páratlan oldala
              5.) Szabadság u. páratlan oldala
              A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel, illetve külső 
szolgáltatóval végezzük.

A  Képviselő-testület  kívánatosnak  tartja  a  közterületek  megfelelő  színvonalon  történő 
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. 
-  Be  kell  kapcsolódni  a  más  szervek  által  meghirdetett  település-virágosítási 
programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. 
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról 
és pótlásáról. 
- Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. 

A közterület fenntartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  játszóterekkel  kapcsolatban  az  alábbi  feladatokat 
határozza meg:

- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit, 
- évente két alkalommal balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni. 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A  köztisztaság  és  településtisztaság  fenntartási  közszolgáltatás  biztosítása  érdekében  az 
Önkormányzat
-  továbbra is  gondoskodik a kommunális  hulladék elszállításáról  és ártalmatlanításáról;   a 
szolgáltatást az Önkormányzat a fertőszentmiklósi Rekultív Kft szolgáltatóval végezteti,
-  bevezeti  és  terjeszti  a szelektív  hulladékgyűjtést.  Gondoskodik arról,  hogy a településen 
kihelyezésre kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények, 
- évente 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
-  évente  1  alkalommal  szemétgyűjtési  akciót  szervez  a  lakosság  és  a  civil  szervezetek, 
valamint a tanulók bevonásával, 
- rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található konténerek ürítéséről,



16

- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek 
kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, 
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról. 

A helyi tűzvédelem

Az  Önkormányzat  a  helyi  tűzvédelmi  feladatok  ellátása,  illetve  színvonalának  javítása 
érdekében

- támogatja a helyi tűzoltóságot/tűzoltó egyesületet, 
-  közreműködik  a  tűzoltóság  eszközeinek  korszerűsítését,  bővítését  célzó  pályázati 
tevékenységben, 
- az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában

- figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést, 
-  rendszeresen  ellenőrzi  a  települési  tűzriadó  alkalmával  alkalmazandó  sziréna 
működőképességét, gondoskodik felújításukról

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

Az  Önkormányzat  a  helyi  közbiztonsági  feladatok  ellátása,  illetve  színvonalának  javítása 
érdekében

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen 
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, 
-  javaslatokat,  észrevételeket  tesz  a  rendőrség  helyi  munkájának  hatékonyabbá 

tételére,
-  felhívja  a  rendőrség  figyelmét  a  tudomására  jutott,  közbiztonságot  veszélyeztető 
körülményekre, 
- anyagilag támogatja a rendőrőrs működtetését.

Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban

Az Önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi energiaszolgáltatásban:
-  lépéseket  tesz  a  javasolt  területek  energia  szolgáltatási  infrastruktúrájának 
kiépítésére, 
– pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére.
– Lépéseket tesz a megújuló energiaforrások felhasználására 
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Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában

Az  Önkormányzat  közreműködik  a  településen  élő  magánszemélyek  foglalkoztatási 
problémáinak  megoldásában.  Az  ellátott  feladatokat  a  gazdasági  program  korábbi  része 
tartalmazza.

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról

Az  Önkormányzat,  mint  közoktatási  intézmény  fenntartó  elkészítette  a  közoktatási 
feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programját. 
A  minőségirányítási  program  meghatározza  a  közoktatási  intézményrendszer  egészére 
vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat stb.

Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő 
feladatokat látja el:

-  Felülvizsgálja  a  közoktatáshoz  kapcsolódó  önkormányzati  minőségirányítási 
programot. 
- Továbbra is gondoskodik 

- az óvodai ellátás megszervezéséről  
- az általános iskolai ellátás biztosításáról 

-  Áttekinti  az  intézményműködtetés  formáját  (közös  fenntartás,  intézményirányító 
fenntartás, kistérségi társulás stb.), valamint a vonatkozó alapdokumentumokat. 
- Az intézményhálózat működtetésére vonatkozóan felméri, hogy a működtetés milyen 
formában  történhet;  meg  lehet-e  tartani  az  intézményeket  külön-külön,  vagy 
tagintézményesíteni kell.

- Az intézményeknél kezdeményezni kell
-  az  energiatakarékossági  szempontok  előtérbe  kerülését:  a  fűtés,  a  víz,  és 
villamos energia költségek csökkentését, 
-  belső  számítógépes  hálózat  kiépítését,  ha  annak  előnyei  egyértelműen 
igazolhatóak. 

-  A  közoktatási  intézményektől  a  jogszabályban  előírt  kötelező  eszközállomány 
biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér. 
- Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében 
támogatja  az  intézményt  népszerűsítő  programok  szervezését,  valamint  az 
intézményeknek  bemutatkozási  lehetőséget  biztosít  az  Önkormányzat  honlapján.  - 
Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását. 
- Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri 
a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. 
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Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat  kötelező  feladata  az egészségügyi  alapellátás  biztosítása.  A Képviselő-
testület  a gazdasági program időtartama alatt  az egészségügyi  szolgáltatást  a háziorvosi,  a 
fogorvosi és a védőnői ellátás útján bitzosítja. 

-  Támogatja  az  egészségügyi  ellátás  színvonalát  szinten  tartó,  illetve  növelő 
fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetőségeket keres. 
-  A  parlagfű  elleni  védekezésre  nagyobb  hangsúlyt  fektet.  Beszámoltatja  az 
Önkormányzati hivatalt az ezirányú hatósági tevékenyégéről, az elért eredményekről, 
támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést,  illetve a parlagfű terjedése ellen 
küzdő akciókat. 

Gondoskodás a szociális ellátásról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 
olyan  szociális  háló  megteremtését,  mely  biztonságot  nyújt  a  település  lakosságának.  A 
szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:

– A  Képviselő-testület  évente  legalább  egy  alkalommal  –  illetve  központi 
jogszabályváltozások  miatt  szükség  szerint  –  felülvizsgálja  a  helyi  szociális 
ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.

–
Fertőd község gesztorságával társulási formában működteti a családgondozás, a házi 
segítségnyújtás és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kiemelten  kezeli  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi 
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:

- Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet. 
- A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett 
jelzéseket, észrevételeket.)
- Az Önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság 
kultúrált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, 
és a sport támogatása

Az  Önkormányzat  a  közművelődés  és  kultúra  tevékenységekkel  kapcsolatban  az 
önkormányzati  rendeletben,  illetve a jogszabályokban előírt  szolgáltatások biztosítása és a 
szolgáltatások  színvonala  emelése  érdekében  a  következő  feladatok  ellátásának 
szükségességét fogalmazza meg:

- gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó



19

szervezetek  (pl.  ifjúsági  klub)  számára  biztosítva  legyen  a  működésükhöz 
szükséges közösségi hely,
-   kapjanak  pénzügyi,  anyagi  támogatást  a  vállalt  feladataik  ellátásához  pályázati 
tevékenységét segítse az Önkormányzat. 
-  Bemutatkozási  lehetőséget  kell  biztosítani  a  helyi  művészek  számára  (költői  est, 
felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével).

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások 
további biztosítását is. Ennek érdekében

-  Gondoskodik a  település  sportéletének  helyet  adó épületek  és  pályák  folyamatos 
karbantartásáról, rendben tartásáról. 
-  A  sportpályához  kapcsolódva  olyan  infrastruktúrát  épít  ki,  amely  alkalmas 
helyszínné teszi nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény lebonyolítására. 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

Az Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  hivatalán  keresztül  biztosítja  a  nemzeti  és etnikai 
kisebbségek jogainak érvényesülését.

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 
következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 
színvonalának emelése érdekében:

- A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást 
végző  intézmények,  személyek  folyamatosan  együttműködnek  egymással  az 
egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. 
-  Támogatja  azokat  a  kezdeményezéseket,  melyek  az  egészséges  életmóddal,  az 
egészségmegőrzéssel,  az  időskorúak problémájával,  a  hátrányos  szociális  helyzetbe 
került  személyekkel  kapcsolatos  felvilágosító,  tájékoztató,  segítő  tevékenységre 
irányulnak.
-  Az  egészséges  életmód  feltételeinek  biztosítása  érdekében  ellátja  a  helyi 
sporttevékenységgel  kapcsolatos  feladatokat  (lásd  korábban),  így  biztosítja  a 
mozgáshoz való helyet. 
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4.7. Településüzemeltetési politika célkitűzései (városoknál kötelező)

A település településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők: 
- Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése vonatkozásában 
meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, figyelembe véve 

- a gazdaságosság,
- a hatékonyság,
- az eredményesség követelményeit. 

-  A településüzemeltetés  során  az  Önkormányzat  Képviselő-testületének  figyelemmel  kell 
kísérnie  az  egyes  közfeladatokkal  kapcsolatban  felmerülő  kiadásokat  és  a  vele  szemben 
keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában.
A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó közfeladatok 
esetében  rendszeresen  vizsgálni  kell  azt,  hogy  a  közszolgáltatás  biztosítása  más 
szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetséges-e. 
(Egyes  közszolgáltatások  tekintetében  az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötve  van  a 
szolgáltatók megválasztása terén, mivel más hasonló szolgáltató nincs.) 

- A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás 
folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét előre kell jelezni, 
hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. 
-  A  településüzemeltetés  során  valamely  közszolgáltatási  feladat  ellátásában  résztvevő 
szervezet,  illetve  a  gazdaságpolitikai  célkitűzések  megvalósítását  támogató  civil  szervezet 
csak úgy kaphat az Önkormányzattól anyagi segítséget, ha a kapott támogatással megfelelő 
módon elszámol. 
-  Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támaszkodik  a  belső  ellenőrzés,  és  a  folyamatba 
épített  előzetes  és  utólagos  vezetői  ellenőrzés  (FEUVE)  rendszer  által,  az  üzemeltetés 
gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire.

5. A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege ( 1. sz. melléklet )

Kérem a  Tisztelt  Képviselőket,  hogy a  gazdasági  programmal  kapcsolatos  észrevételeiket 
szíveskedjenek megtenni.

Pereszteg, 2011. március 28.

                Sellei Tamás
                polgármester


