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1.) Bevezetés  
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában foglalt  előírások 
figyelembevételével az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági 
programot kell készíteni. 

Az Önkormányzat – figyelembe véve a hivatkozott törvényi előírásban foglaltakat -
 megbízatásának időtartamára   vonatkozóan helyi szinten határozza meg mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőséggel összhangban – a 
kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által 
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

Lengyeltóti Város átfogó stratégiai ciklusprogramja a település széleskörű gazdasági 
jellegű feladatainak és prioritásainak megfogalmazásával a helyi erőforrásokra építve 
a fejlesztések alapjául szolgálhat. 
 
Ezen célkitűzések megvalósulása érdekében – az elmúlt évek városfejlesztési 
eredményeire tekintettel, az elkezdődött folyamatokat és munkálatokat figyelembe 
véve és a lehetséges fejlesztési irányokat megvizsgálva - az Önkormányzat a következő 
prioritásokat, alapelveket, és konkrét feladatokat határozza meg: 

� a település és intézményeinek zavartalan és kiegyensúlyozott 
működése, fejlesztése,  
� az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek feltárása,  
� a lakosság életkörülményeinek javítása és hosszabb távon is a magasabb 
életszínvonalon tartása,  
� a település gazdasági fejlődését eredményező, még lehívható EU-
források hatékony kihasználása, megpályázása. 
 

A program arra a gazdaságfilozófiára épül, hogy az önkormányzat gazdasági 
mozgástere meglehetősen korlátozott, a fejlesztésekre fordítható források 
optimalizálása az adott költségvetés elfogadásához kötött. 

A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, 
amelyek a magán és a közszféra forrásteremtő partneri együttműködése által jönnek 
létre. 

Előnyben kell részesíteni azokat a projekteket, amelyek a város fenntartható 
fejlődését segítik elő. A város fenntartható fejlődése szempontjából meghatározó 
jelentősége van népességmegtartó képességének. 

Különös gonddal kell ügyelnünk a munkahelyek létesítésére szolgáló területek 
biztosítására, a munkahelyek megtartására. 

Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatni kívánja a jövőben is, a teljes 
egészében egyéni, illetve csoportos kezdeményezésre épülő gazdálkodói 
tevékenységet. Ezért a hatósági eljárásokban folyamatosan ösztönzi hivatalát a 
vállalkozói kezdeményezések felkarolására. 
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A Gazdasági Program  
� prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a 
jogkövető magatartást,  
� elsőbbséget biztosít a törvények által előírt kötelezettségek teljesítését 
szolgáló programoknak. 

 
Fontosnak tartjuk a városban élő cigány lakosság társadalmi lemaradásának 
megakadályozását, az esélyhátrányuk mérséklését, a társadalomban történő 
beilleszkedésük elősegítését. 
 

2.) Alapelvek és pénzügyi alapok 

Az önkormányzati stratégia mindenek feletti és meghatározó elemtartománya az 
önkormányzati működőképesség ill. az ún. „kötelező” önkormányzati alapfeladatok 
zavarmentes ellátásának stabil, kiszámítható, minden tekintetben tartalmas 
biztosítása. 

A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az 
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer  
nyújtotta előnyöket. 

Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait 
és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot 
dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 
vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére), 
valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.  

 
3.) Helyzetértékelés 
  
A rendszerváltozás után a nagyszámú munkaerőt foglalkoztató munkaadók 
(termelőszövetkezet, kötöde, MEZŐGÉP, labdaüzem, BB, ÁFÉSZ-üzletek, kórház, 
„kisegítő iskola”, Balatonfenyvesi ÁG) megszűnése súlyos foglalkoztatási és szociális 
gondokat okozott a településen. A megszűnt munkahelyeknek csak a töredékét 
sikerült pótolni. 
 
 A kiterjedt infrastruktúrával, épületállománnyal rendelkező község adottságai 
kedvezőnek mondhatók. 
 
Népességszám: 
         férfi  nő 
    2000. január 3407 fő      1650  1757 
    2005. január 3348 fő  1613  1735 
    2011.  január 3309 fő  1613  1707 
 
A település lakosságszáma folyamatosan csökken. A népesség kor-összetétele 
kedvezőtlen, az aktív korú lakosság aránya apadó, az elöregedési-folyamat növekvő 
tendenciát mutat. A gyermekvállalási kedv sem jelentős, de magasabb a roma 
kisebbséghez tartozók körében. 
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Lengyeltótiban aránytalanul magas az üresen álló lakások száma. (12 %.) Az 1145-ből 
138 lakatlan!) 
 
A személygépkocsik száma 887 db volt 2010-ben. A munkanélküliség jelentős, a 
munkanélküliek száma megközelíti a lakosság 20,2 %-át. 
 
A településen bejegyzett vállalkozások: 
    
            társas vállalkozás                            egyéni vállalkozás 
2000-ben      42      154 
2005-ben     80     135 
2011-ben              106     116 
 
A vállalkozások zöme kis vállalkozás, kft, bt, egyéni vállalkozó. 
 
Lengyeltóti 356,5853 ha belterülettel, 3450,8420 ha külterülettel, és 149,6287 ha 
zártkerttel rendelkezik, amely összesen: 3957,056 ha. 
 
A Városi Jegyző kvázi „körjegyzői” feladatokat lát el: Gyugy, Hács, Kisberény 
községek vonatkozásában.  
 
A város az intézményeit részben önállóan, részben közösen, társulásban (mikró- és 
többcélú kistérségi társulás) tartja fenn. 
 
A város a közoktatással összefüggő feladatait a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás fenntartásában működő Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-
szakmai Szolgáltató Intézmény által látja el.  
 
Iskolánk a többcélú intézmény székhelye. A tanulók száma 2010. október 1-jén 349 fő 
volt, 36,9%-uk halmozottan hátrányos helyzetű. (A tanulók számának csökkenésével 
párhuzamosan nő a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya!) 
 
A Kincsem Óvoda a többcélú intézmény tagintézménye. A hat-csoportos 
intézményben jelenleg 129 gyermeket nevelnek, közöttük a halmozottan hátrányos 
helyzetűek aránya 36,4%.  
 
A Városi Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló intézményként működik. 
 
A 2 felnőtt háziorvosi- és a gyermekkörzet mellett önálló védőnői szolgálat működik. 
 
A fogorvosi ellátást vállalkozó szakorvos biztosítja. 
 
Az Alapszolgáltatási Központ biztosítja bölcsődei, a szociális valamint a család- és 
gyermekjóléti ellátást. 
 
Infrastruktúra: villany, víz, gáz, csatornahálózat teljes körűen megoldott, kábel Tv, 
internet rendszere teljes. 
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A városban működő civil szervezetek: 
 
1. Nyugdijasok Lengyeltóti Egyesülete 
Képviselő: Sipos Ferenc 8693. Lengyeltóti, Zrínyi u. 19. 
 
2. Lengyeltótiért Közalapitvány 
Képviseli: Dankó József 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2.  
 
3. Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapitvány 
Képviseli: Ritecz Erika 
 
4. Lengyeltótiért, Somogyért Egyesület 
Képviseli: ifj. Lenner Vilmos  
 
5. Néptánc Alapitvány az Ördöngös Együttes Fenntartására 
Képviseli: Mikliánné Kollarics Tünde, Semsey Ottó 
 
6. Lengyeltóti Sportjáért Közalapitvány 
Képviseli: Sipos Ferenc  
 
7. Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület 
Képviseli: Lenner Vilmos  
 
8. Bulizós Fiatalok Egyesülete 
Képviseli: Pili Balázs Lengyeltóti, Arany J.u.29. 
 
9. Magyar Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete 
Képviseli: Ónodi Károlyné Lengyeltóti, Csalogány u.4. 
 
10. Városi Sportegyesület (foci+asztalitenisz) 
Képviseli: Szekeres Imre elnök 30/ 867-4910 
 
11.Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapitvány  
Képviseli: Feketéné Kanizsai Orsolya 
 
12. Fodor Diáksport Egyesület 
Képviseli: Sipos Zoltán 30-373-57-67 
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4.) Gazdasági program 

4. 1. Idegenforgalom 

 
Nagyobb figyelmet és gondot kell fordítani a település megjelenítésére (sajtó, külső 
kapcsolatok, kiadványok, stb.). 
 
Helytörténeti bemutató termet alakítunk ki a település és a kistérség 
hagyományainak bemutatására. 
 
Szükséges az ökoturizmus lehetőségeinek feltérképezése, turisztikai koncepció 
kidolgozása. 
 
Az önkormányzat ápolja továbbra is a fennálló és kialakult nemzetközi kapcsolatait. A 
meglévő kapcsolaton kívül törekszik a város arculatához és gazdaságához hasonló 
újabb kárpátaljai kapcsolat kiépítésére. 
 

4. 2. Infrastruktúra 
 
A város lényegét tekintve, valamennyi infrastruktúrával jól ellátott. Felülvizsgálandó 
a kábel televíziós hálózat kiépítettsége, éppen a viszonylag alacsonyszámú a 
fogyasztói rácsatlakozás miatt. 
 
Az önkormányzat elavult honlappal rendelkezik, melynek a teljes korszerűsítése 
szükséges, hogy az önkormányzati intézményekre és a településre vonatkozó 
valamennyi fontos tájékoztatás biztosítható legyen rövid időn belül.  
 
Meg kell kezdeni a települési közvilágítás korszerűsítését nagyrészt az 
energiatakarékos fényforrások elhelyezésével. 
 

4. 3. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás 
 
Az önkormányzat (és hivatala) a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint  

o segíti a helyi kereskedelem, szolgáltatás és az agrárium vállalkozói 
kezdeményezéseit, valamint az idegenforgalomban érintett 
vállalkozókat. 

o a helyi gazdaság megerősödésére különböző tanfolyamokat és helyi 
felnőtt oktatási rendszerbe való bekapcsolódást szervez a TÁMOP-, 
TIOP programok lehetőségeinek kihasználásával. 

o jogszabályi keretek között kedvezményt biztosít a munkahelyteremtő 
beruházásoknak 

o  a Munkaügyi Központtal és egyéb kapcsolódó hivatalokkal folyamatos 
élő kapcsolatot a tart fenn. 

o Minden pályázati lehetőséget kihasznál a közcélú és közhasznú 
foglalkoztatás biztosítására, és bármilyen természetű 
közfoglalkoztatási programba bekapcsolódik. 
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o Az Önkormányzat segíti egyfelől a saját fejlesztési programjaiban, 
másrészt a településen található gazdasági szervezeteknél igényelt 
alkalmi munkavállalói könyvvel való munkavállalást. 

o igyekszik mind a fejlesztési programokban, mind pedig saját maga által 
végezett feladatellátásokban az eseti ill. alkalmi munkavállalási 
lehetőségeket biztosítani, melyben törekszik a helyi vállalkozókat 
előnyben részesíteni.   

o Meghatározó célunk város népességmegtartó képességének javítása a 
munkanélküliség csökkentése, a munkahelyteremtő beruházások 
támogatása. 

 

4. 4. Településfejlesztés 
 
Általában csak olyan fejlesztéseket vállal fel az önkormányzat, mely az önkormányzati 
működést és feladatellátást nem veszélyezteti. 

o A képviselő-testület széles nyilvánosságot biztosít mind a fejlesztési 
elképzelések megvitatására, mind a megvalósítás folyamatának 
megismerésében. (Ez is ösztönzi, hogy a település honlapját 
folyamatosan karban kell tartani!) 

o a fejlesztési elképzelések újragondolásához a rendezési terv szükséges 
felülvizsgálatát rendre elvégzi, 

o a település fejlesztésében ezután is szinte kizárólagosan pályázati 
forrásból képzelhető el beruházás. (A pályázat-figyelés önmagában 
csupán a lehetőséget hordja!) 

o belterületi közút építése (Temető utca) 
o középületek és azok környezetének rendezése, parkolók, temetők 

környezetének rendezése és állapotának javítása, 
o csapadékvíz-elvezető rendszerek építése, karbantartása, felújítása, 
o sport és szabadidős létesítmények korszerűsítése – sportcsarnok fűtése, 

világítása –, karbantartása, fejlesztése, bővítése (kalandpark, iskola-
uszoda között tanösvény, sportcsarnok körüli park kialakítása) 

 
Kívánatos, hogy a Képviselő-testület jól működővé és rendszeressé tegye kapcsolatát 
a városban tevékenykedő gazdasági egységekkel, illetve a város közéletét meghatározó 
civil szervezetekkel. Folyamatosan keresse a kapcsolattartást és a párbeszédet. 
 

4. 5. A helyi adópolitika 

 
A Képviselő-testület az adóztatást úgy kívánja alakítani, hogy azt stabilitás, 
kiszámíthatóság jellemezze, ugyanakkor az Önkormányzat biztos bevételi forrását 
jelentse, de igazságos is legyen az adózói kört illetően.  
A Képviselő-testület 

o minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a 
helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, 

o adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a 
rendszerbe beépítendő kedvezmények- és mentességek-rendszerét, a 
várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat, 
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o csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még 
elviselhető anyagi terhet jelent, nem hat a vállalkozók működésének, 
fejlesztési elképzeléseinek gátjaként. 

 
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít 
arra, hogy  
� az adófizetési morál 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, 

� az önkormányzati adóhatóság éljen az adóeljárási törvény alapján biztosított 
adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Testület 
legalább évente tájékoztatást kapjon, 

� az adóztatásban dolgozó személyek anyagi érdekeltségének növelése 
érdekében a Képviselő-testület évente áttekinti a dolgozók anyagi 
érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi szabályozás szükségességét 
(jutalmazás, teljesítményértékelést követő béremelés stb.), 

� Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat 
Képviselő-testülete az adóbevételek maximalizálására törekszik. 
(talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó SZJA adóztatásával 
kapcsolatos lehetőségek) 

 
4. 6. Egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának 
javítására vonatkozó megoldások 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata az általa vállalt közszolgáltatásokat részben 
intézményei útján látja el. Koordinálást vállal az intézményes szilárdhulladék 
elszállítására és kezelésére. Intézményesítetten szervez ezen kívül évente egy 
alkalommal lomtalanítást is. Minden egyéb közszolgáltatóval folyamatos és 
rendszeres kapcsolatot tart. 
 
A Képviselő-testület - az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet 
követve - a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: 

� épített és természeti környezet védelme, helyi építési szabályzattal 
� lakásgazdálkodás, 
� köztemető fenntartás,  
� közterületekről, köztisztaság, település tisztaság fenntartása, 
� háziorvosi körzetekről, 
� gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,  
� szociális ellátásról, 
� közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, 
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4. 7. Közigazgatás 
 
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Lengyeltóti Város Önkormányzat 
hivatalán keresztül látja el. A települési közigazgatás jó színvonalának biztosítása 
érdekében mindent elkövet:  

� a szolgálati jellegű közigazgatás megteremtése, 
� az ügyfélfogadási idő rugalmas kezelése, 
� az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, 
� az információs szolgáltatás kiterjesztése, 
� a közigazgatás tárgyi feltételeinek (számítógép, Internet-hozzáférés) 
javítása, 
� közintézmények akadálymentesítése. 

 

4. 8. Az épített és természeti környezet védelme 
 
A Képviselő testület az épített és természeti környezet védelme érdekében helyi 
rendelkezést alkot, mely a helyi és építési szabályzatban került megfogalmazásra. Az 
ebben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 

� áttekinti a védelmet igénylő, vagy a védelem alá vonandó épített és 
természeti értékeket, 
� szükség szerint módosítja a helyi védelméről szóló szabályzatát, 
� a népi emlékek és a néphagyomány markánsabb védelme céljából 
helytörténeti gyűjteményt hoz létre. 

4. 9. Lakás- és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás 

 
Az önkormányzat felmérést készít a lakásgazdálkodás helyzetéről, nyilvántartást 
vezet a településen keletkezett lakásigényről, és mindent megtesz a nem megfelelő 
lakáskörülmények feloldásához.  
 
Szociális alapú bérlakás program keretében a jelenleg szinte csak átmenetinek 
tekinthető lakóelhelyezést biztosító ingatlanok kiváltására, törekszik pályázatok 
benyújtásával szociális alapú bérlakások építésére, illetve figyelmet fordít a 
bérlakások karbantartására. 
 
Az önkormányzatunk csak kis vagyoni értékben rendelkezik nem lakás céljára 
szolgáló létesítménnyel, amelynek hasznosítására (akár értékesítéssel is) törekszik. 
 

4. 10. Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 
 
A természeti katasztrófák gyakorisága irányította a figyelmet a település csapadékvíz-
elvezető rendszerének komplex felülvizsgálatára, felújítására, melynek második 
üteme – pályázati támogatásból – jelenleg van kivitelezés alatt.  
 
A vízelvezető árkok, átereszek, patakmedrek és a külterületi csapadékvíz-elvezetők, 
vízgyűjtők karbantartását közfoglalkoztatással és a lakosság bevonásával kiemelten 
kell kezelni. 
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A Pogányvölgyi Vízi Társulat tagjaként folyamatosan elvégezzük a felszíni vizes-
árkok, övárkok és vízelvezetők felülvizsgálatát és lehetőség szerinti tisztítását. 
 

4. 11. Köztemető-fenntartás 
 
Az önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletében szabályozza a 
településen történő temetkezés rendjét. Úgynevezett kegyeleti közszolgáltató 
szerződésben rögzítettek szerint mindhárom temetőben ugyanaz az egyéni vállalkozó 
látja el a temetőgondnoki és temetési feladatokat.  
 
A keleti temetőben a ravatalozó felújítása és korszerűsítése ugyan néhány évvel 
ezelőtt megtörtént, de az épület ismételt karbantartása nem halogatható. Keresni 
kell egy esztétikus, a kegyeleti jelleget jobban biztosító urnafal és urnatemető 
kialakításának lehetőségét. 
 
A közeljövő feladata a nyugati temető kerítésének felújítása, urnafal építése és a 
temető-kertbe vízvevő-helyek, járda megépítése, továbbá a hulladéktárolás és 
elszállítás leszabályozása. 

 
4. 12. A közterületek használatáról 
 
A képviselő-testület a közterületek karbantartása, üzemeltetése, fenntartása 
tekintetében kiemelten kezeli  
� a belterületi közutak és a hozzá csatlakozó műtárgyak (padka, vízelvezető 

árkok), a „játszóterek” és közparkok, valamint az intézmények területének 
gondozását.  

� Külön rendeletben szabályozza a közterületek bérbeadását. 
� Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket a belterületi 

önkormányzati tulajdonú közutak korszerűsítése tárgyában, és a még meglévő 
nem pormentes Temető utca szilárd burkolattal való ellátását célul tűzi ki. 

 
A gazdasági ciklus kiemelt feladata a magasabb színvonalú úthálózat kialakítása, 
melynek keretében a veszélyes csomópontok közlekedési szabályozása, a 
forgalomlassítók, biztonságos gyalogos átkelőhelyek megépítése. Legalább ilyen 
fontossággal bír a járdák felújítása, mely ugyancsak pályázati források bevonásával 
lehetséges. 
 
A játszóterek üzemeltetése és biztonságos játszóeszközökkel való felszerelése 
rendkívül nagy kihívás és ebben az anyagi lehetőségek szűkössége miatt 
lemaradásunk van. Kiemelten kell tehát figyelni az e témában kiírt pályázatokat. 
 
A sportlétesítmények és parkjaink folyamatos gondozása továbbra is kiemelt 
feladata az önkormányzatnak. (Pályázati lehetőségek kihasználása 
létesítménybővítésre,  ill. parkosításra, virágosításra).  
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4. 13. A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 
 
A településen történő szilárd hulladék elszállítása és kezelése közszolgáltatása 
tárgyában az AVE ZÖLDFOK-kal, mint szolgáltatóval történt meg a közszolgáltatói 
szerződés megkötése. Heti egy alkalommal történik a hulladék-elszállítás, amit zárt 
edényekbe, ill. néhány helyen elhelyezett nyitott konténerbe történő tárolás után 
szolgáltató járművei szállítanak el és ürítik ki. Évi egy alkalommal van ún. 
lomtalanítás, ahol az építési törmelék kivételével valamennyi háztartási és kerti 
hulladék elszállításra kerül. A szelektív hulladékgyűjtés szorgalmazása, 
hulladékszigetek számának növelése a közvetlen közeli jövő feladata.  
 
Komoly probléma az illegális szemétlerakás. Az állampolgári fegyelmezetlenség 
megszűntetésére szigorú szankcionálást, komoly tételű büntetést kell alkalmazni. 

4. 14. A helyi tűzvédelem 
 
A településen a tűzcsapok kiépítése megtörtént, gyakorlatilag majdnem minden 
utcában megtalálható, de működőképességük felülvizsgálata indokolt. 
 
A településen a helyi Tűzoltó Egyesület felfüggesztette a működését önkéntes 
aktivitás hiányában. Az egyesület újjászervezését meg kell kísérelni! 

4. 15. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása  

 
A település közbiztonságáról a Fonyódi Városi Rendőrkapitányság lengyeltóti őrse 
hivatott gondoskodni.  
 
Nem működik a polgárőrség, az önkormányzat nem hozott létre egyéb társadalmi 
szerveződést sem. Éppen ezért törekszünk térfigyelő kamerák felszerelésére a 
közterületek és intézményeink védelmére.  
 
A rendőrséggel tartott kapcsolat folyamatos és jónak mondható. A jövőben is indokolt 
lehet, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten üzemanyag vásárlási 
támogatást adjon a hatékony bűnmegelőzés és rendvédelem céljából. 
 

4. 16. Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban  

 
Amennyiben lehetőség van ún. megújuló energia vagy alternatív energia 
programban való részvételre, úgy a város önkormányzata – több településre 
kiterjedően is – kész akár gesztorként is kezdeményező szerepet vállalni. 
 

 4. 17. Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, 
oktatásról 

 
Az önkormányzat az alapfokú oktatás és nevelés feladatainak ellátásra három 
intézményt alapított, melyeket a Pogányvölgyi Integrált Nevelési-oktatási Hálózat 
részeként a Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként működtet. 
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A fenntartó elkészítette a közoktatási feladatellátásokhoz kapcsolódó valamennyi 
dokumentumot, így a minőségirányítási programját is. A közoktatás biztosítása és 
színvonalának folyamatos javítása érdekében az elkövetkezendő időben az alábbiakra 
kiemelt figyelmet fordít:  

� felülvizsgálja a minőségirányítási programot, 
� továbbra is gondoskodik  

� az óvodai ellátás megszervezéséről, 
� az általános iskolai ellátás biztosításáról, 
� az alapfokú művészetoktatásról, de tárgyalásokat kezdeményez a 

művészetoktatás integrációjáról a Fonyódi Kistérséggel, 
� támogatja a felnőtt -és középfokú oktatás igény szerinti megszervezését, 
(tanfolyamok, át- és továbbképzések, szakképzések, kistérségi közoktatási 
központ oktatásigazgatási szerepének erősítése) , 
� szak- és  szakmai pedagógiai műhely megőrzése, 
� szakmai tartalmú pályázati lehetőségek folyamatos igénybevétele. 
 

A hátrányos helyzetű és a cigány tanulókra nagy figyelmet kell fordítanunk. A jövőben 
még fokozottabb figyelmet kell fordítani a hiányzások, a lemorzsolódás mérséklésére. 
Ebben fontos szerepe lesz az iskola és a gyermekjóléti szolgálat közötti szorosabb 
együttműködésnek. A nevelés terén nem szabad az oktatási intézményt magára 
hagyni! 
 

4. 18. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 

 
Az önkormányzat az egészségügyi ellátásra vonatkozó feladatait a felnőtt háziorvosi, 
továbbá a gyermek- és fogszakorvosi szolgálatot vállalkozási formában működteti. A 
betegségek gyógyítása mellett fontos szerepet kap a megelőzés. Az egészségmegőrzés 
érdekében a háziorvosoknak nagyobb szerepet kell vállalni a felvilágosító munkában. 
 
Az ügyeleti szakellátásban is vállalkozó szakorvosok tevékenykednek. A központi 
(hétközi és hétvégi) ügyelet is lengyeltóti központú.  
 
Az egészségügyi gondoskodás része a településen élők egészségét veszélyeztető 
környezeti ártalmak minél fokozottabb háttérbe szorítása, így a parlagfű irtás, a 
közterületek tisztántartásának biztosítása és a járvány- és fertőzés megelőzések 
intézményesítése. Ezért a jövőben ún. parlagfű és egyéb allergiát okozó gyomnövény-
irtási programot dolgoz ki az önkormányzat, különösen súlyozottan a belterületre.  
 
A sport, az egészséges életmód népszerűsítése a lakosság körében társadalmi 
összefogást kíván. 

 
4. 19. Gondoskodás a szociális ellátásról 
 
A képviselő-testület fontosnak tartja a szociális alap- és szakellátások biztosítását. 
Olyan szociális rendszert kíván működtetni, amely a támogatásra szorulók esetében - 
ha még minimális szinten is - biztonságot nyújt.  
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A helyi szociális rendszerét szabályozó rendelkezéseit évente legalább egy 
alkalommal – illetve jogszabályi változások esetén szükség szerint – felülvizsgálja. Az 
önkormányzat a következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: 

• a szociális információs szolgáltatás,  
• szociális étkeztetés,  
• házi segítségnyújtás,  

 
Városunk sok idős és egyedül élő állampolgára (és távol élő hozzátartozóik) 
érdekében újra meg kell vizsgálni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
kialakításának lehetőségét. 
 

4. 20. Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 
 
Az önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatát az Alapszolgáltatási 
központ részeként működő intézményegységén keresztül biztosítja. Meghatározzuk, 
hogy ennek keretében az intézmény vezetője havi szinten eset megbeszéléseket, illetve 
szociális monitor-üléseket hívjon össze, annak érdekében, hogy a jelzőrendszerben 
résztvevők (rendőrség, védőnő, helyettes szülő, családgondozók, gyermek-
intézmények, stb.) egymást folyamatosan tájékoztathassák. 
  
A polgármesteri hivatal keretén belül a gyámhatóság látja el azokat az ügyeket, 
amelyek hatósági intézkedést igényelnek.  
 
A polgármesteri hivatal keretén belül gyámhivatal működik, amelynek illetékessége 
az egész Pogányvölgyi kistérségre kiterjed. A gyámhivatal a gondnokság alatt lévő 
felnőttek, illetve a gyámság alatt lévő kiskorúak ügyeiben jár el. 
 
Az ellátandó feladatok: 

o évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi rendeletet, 
o a módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által 

tett jelzéseket, észrevételeket,  
o az önkormányzat támogatja ifjúsági klub működését, illetve minden 

olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kultúrált szabadidő 
eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja, 

o ifjúságpolitikai referens alkalmazása (csatolt munkakörben) a 
polgármesteri hivatalban, 

o az ifjúság helyben tartása lehetőségeinek feltérképezése.  
 

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

 
A közösségi tér települési biztosításához önkormányzatunk szabadtéri és épített 
intézményen belüli környezetben gondoskodik. A közművelődés és a települési 
kulturális közélet szolgálatát a Városi Művelődési Ház és Könyvtár látja el.  

 
A város életének fontos közösségi színtere a közművelődés. Hagyományaink ápolása, 
természeti, művészeti értékeink kihasználása, önszerveződő és szervezett 
közösségeink támogatása a jövőben is feladat.  
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A kiemelt és már hagyományosnak tekinthető rendezvények újszerű, friss szemléletű 
szervezése fontos.  
 
Erősíteni szükséges a térségi kulturális szerepet, és kiemelt feladat a települési 
rendezvények színvonalának, gyakoriságának emelése a látogatottsági mutatók 
pozitív irányú változtatásának kimunkálása. 
 
A városban kiépült kábeltelevíziós hálózat nem teljes körűen kiépített, így a helyben 
történt eseményekről készült felvételek nem mindenki számára hozzáférhetőek, ezért 
a honlapon lehetővé kell tenni a helyi televízió adásának megtekintését. 
 
A települési sportélet egysíkú. Legnagyobb létszámmal a labdarúgó szakosztály 
rendelkezik, de az asztalitenisz szakosztályunk is nagyon jó és hasznos 
közösségformáló, és ha alacsony létszámú is, de rendkívül aktív és eredményes 
csoport. A triatlon-szakosztálynak kevés helybeli tagja van.  
A város sportlétesítményei - különös tekintettel a futballpályára és a „szabadidő 
központ” helyszínére - komoly felújításra szorulnak. Szükséges lenne egy teniszpálya 
pályázati úton történő kiépítése, kialakítása is.  
Támogatjuk  

� a sport korosztályos sportági foglalkoztatását, 
� a szabadidős tömegsport-események öntevékeny alapokon történő 

szervezését, 
� a város arculatának alakításában, hírnevének öregbítésében kiemelkedő 

jelentőséggel bíró sportesemények megrendezését. 
 

4. 22. Befektetés támogatási politika célkitűzései 

 
Az önkormányzat képviselő- testülte a befektetők, különös tekintettel a szakmai 
befektetők támogatása céljával törekszik arra, hogy településen kedvező feltételeket 
biztosítson. Támogatja az olyan befektetőket, akik hozzájárulnak a település 
fejlesztéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet teremtenek. 
 
Az idegenforgalmi és turisztikai, továbbá az agráriumhoz kötődő „kitörési" 
lehetőségeket, ill. az e témakörökben jelentkező szakmai befektetőket különös 
prioritással kezeli,  
 
A település táji-, környezeti- és természetvédelmi célból csak olyan fejlesztő 
beruházást képzel el, amely a leginkább illeszkedik a fentiekhez, hiszen legnagyobb 
értéke a városnak a természeti környezet, amelyben található. Így az élelmiszeripar, a 
tartósítóipar, a gyümölcs- és szőlőtermesztés és feldolgozás, az idegenforgalom, a 
turizmus és a vendéglátás az, ami leginkább kívánatos a város életében. 
 

4. 23. Településüzemeltetési politika célkitűzései 
 
A településüzemeltetési feladatok elsősorban az önkormányzat által alapított 
intézmények szolgáltatásaiban jelennek meg, ezért a szervezési és lebonyolítási, 
ügyviteli folyamatait a polgármesterei hivatal látja el. Az üzemeltetésre külön 
gazdasági szervezetet nem hozott létre és nem is kíván létrehozni.  
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Egyes közszolgáltatások esetében a feladatellátóval kötött szerződés biztosítja a 
települési közszolgáltatást. (pl.: szilárd hulladék elszállítás- és kezelés, temetők 
üzemeltetése, stb.) 

 
A kijelölt szolgáltatók erőfölénnyel érvényesítik akaratukat (pl.: az ivóvíz és 
kommunális folyékony-hulladék, gáz- és villamos-energiaszolgáltató, közútkezelő). 

 
A település-üzemeltetés során, ahol lehetséges és az önkormányzatnak ráhatása van, 
a szolgáltatások térítési díjának megállapításakor a városban élők érdekeit 
képviselve vesz részt. A jövőben is a díjak és a felmerülő költségek összevetését kéri a 
szolgáltatótól bemutatásra. 

 
A település-üzemeltetés folyamatában párbeszédet folytat az önkormányzat a civil 
szervezetekkel, önszerveződő közösségekkel, intézményekkel, rendészeti szervekkel, 
gazdálkodó szervezetekkel. 

 
A képviselő-testület folyamatosan felülvizsgálja az ingatlanvagyon (földvagyon, 
lakás és egyéb építményvagyon) hasznosításának helyzetét, és minden évben a 
hasznosítás tekintetében döntést hoz legkésőbb a költségvetés tárgyalásakor. 

 
Az önkormányzat erősen támaszkodik a belső ellenőrzés és a folyamatba épített 
ellenőrzés, utólagos vezetői ellenőrzés tapasztalataira (FEUVE), azt a célkitűzéseibe 
beépíti, és az önkormányzati munka hatékonyságának javítására felhasználja. 
 

5.) A gazdasági program megvalósításának pénzügyi 
mutatói 
 
Az önkormányzat bevételi körében egyre kevésbé számolhatunk a szabad 
felhasználású állami támogatás növekedésével. A saját bevételek növekedése, 
pályázati-pénzek elérése teremthet forrást a fejlesztésekhez, a közszolgáltatásokhoz.  
 
A saját bevételek körében meghatározóak a helyi adókból származók, különösen a 
kommunális és iparűzési adóbevétel. Az igazságos közteherviselés elve alapján az 
önkormányzati feladatok finanszírozhatósága érdekében az adóviselési képességgel 
rendelkezőknek továbbra is hozzá kell járulniuk a közösségi kiadásokhoz, míg 
másoknak a szabályozás adhat mentesítési lehetőséget a teher alól.  
 
A tervezett adóbevételek megszerzése érdekében hatékony behajtási és végrehajtási 
tevékenységet kell folytatni, kiterjesztve azt a saját bevételt jelentő szabálysértési 
bírságokra is.  
 
Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen törzsvagyon részének (utak, 
közterületek, intézmények) funkciója a közszolgáltatások biztosítása, amelynek 
állagát javítani, értékét lehetőség szerint növelni kell (karbantartással, felújítással, 
beruházással).  
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Az önkormányzat vagyona tartósan nem csökkenhet, vagyonhasznosítási alapelv a 
„vagyonért vagyont”, tehát a forgalomképes vagyon hasznosításából származó 
bevételeket vagyonszerzésre, beruházásra kell fordítani. 
 
Az ésszerű, takarékos gazdálkodás, a fejlesztési tervek legalább pályázati saját 
részének biztosítása érdekében a működést szolgáló költségvetési kiadások a 
legszükségesebb mértékűek, valós igényeket szolgálók lehetnek.  
 
A költségvetési gazdálkodásban figyelembe kell venni a fejlesztésekre igénybe vett 
hitelek visszafizetését, amennyiben a testület él a hitel-felvétel lehetőségével. 
 
Elvárjuk, hogy az önkormányzati költségvetési szervek a tervezett saját bevételek 
teljesítésén túl, éljenek jobban a pályázatok útján, valamint az alapítványok révén 
megszerezhető források működésbe, fejlesztésbe integrálásával. 
 

 
6.) A ciklusprogram végrehajtása 
 

A gazdasági program a Város Önkormányzatának elkövetkező négy évében 
érvényesíteni kívánt céljait és feladatait foglalja össze. A pénzügyi lehetőségeink igen 
korlátozottak, a mozgásterünk csak abban az esetben bővíthető, hogy ha 
kihasználjuk mind a működési célú  pályázatokat, mind a fejlesztési célú - uniós, 
országos és regionális – pályázatokat, és minden alkalmat megragadunk az 
egyéb külső erőforrások mind nagyobb mértékű bevonásra. 

Fejlesztési célkitűzéseink megvalósítása érdekében a különböző pályázatokhoz 
szükséges önerőt az önkormányzatnak az évenkénti költségvetésben kell biztosítani. 

Az önkormányzat Képviselő-testülete e program elfogadásával kötelezettséget vállal 
Lengyeltóti polgárai előtt, hogy rendeleti szintű, vagy határozatokba foglalt 
döntéseinél a ciklusprogramban megfogalmazott célkitűzéseket elsődlegesen 
figyelembe veszi. A település anyagi forrásainak ismeretében törekszik a 
célkitűzéseket megvalósítani. 
 
A Képviselő-testület a különböző lakossági fórumokon beszámol a ciklusprogram 
meghatározott feladatainak elvégzéséről vagy az esetleges nehézségekről. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. 02. 15. 
 
 
 
 
                                                                                                     Zsombok Lajos 
                                                                                                       polgármester 
 


