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Bevezető 

 

 

 

 

A gazdasági program meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a 

költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok 

átfogó figyelembevételével kötelező és önként vállalt feladatokat biztosítását, fejlesztését 

szolgálják.  

 

 

Balatonszepezd fejlesztési koncepciójának megfelelően, amely a régi csendes halászfalu képére 

épül, legfontosabb fejlesztési programok a hallal, a horgászattal kapcsolatosak. Így a 

horgászturizmus, a parti tanösvény, a horgászmóló megépítése, egységes horgászstégek, 

horgászcsónakok, halpiac, stb.   

 

 

 

 

Tartalom: 

1. a fejlesztési elképzeléseket, 

2. a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, 

3. a településfejlesztési politika, valamint  

4. a helyi adópolitika célkitűzéseit,  

5. az egyes közszolgáltatások biztosítására vonatkozó megoldásokat.  
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I. Fejlesztési elképzelések 

 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024. évekre a következő 

általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.  

 

A projekt elemei:  

 

o a szennyvízcsatorna elmaradt szakaszának tervezése és pályázat útján való kiépítése 

o az utcák, járdák további építése (szilárd burkolatú, zúzalékos) 

o Kerteki utca közvilágítás tervezése és kiépítése 

o hulladéksziget kialakítása 

o utcatáblák felülvizsgálata, kicserélése, útjelző táblák, turista útvonalak, jelző felfestések 

felújítása 

o Központi strand korszerűsítése 

o Szepezdfürdői strand felújítása, 

o Víriuszi strand korszerűsítése 

o Szepezdfürdői szabad strand támogatása (BRF-fel együttműködve) 

o Strandbeléptető és kamerarendszer kialakítása mindhárom strand vonatkozásában 

o kerékpárút új nyomvonalának parti sétány melletti kialakítása és esőbeállók pályázati 

úton történő megépítése 

o információs fogadóiroda létrehozása 

o Sebestyén Gyula emlékház 

o Sebestyén Gyula szobor faluközpontban történő elhelyezése 

o Németh Ferenc tégláinak kiállítása 

o rendezvénytér kialakítása (csónakház területe), fejlesztése  

o közösségi konyhakert területének kialakítása a lakossági igényeknek megfelelően 

o Szűcs tetői kilátó megvalósítása 

o igény esetén fekvőrendőrök kihelyezése, összhangban a kialakítandó közlekedési 

koncepcióval 

o Honvéd utcai gyalogos átkelőhely zebra létesítése  

o Csuki utcai csomópont kialakítása a 71. úthoz  

o Balatonszepezdfürdői vasúti megálló előtti gyalogos átkelőhely zebra létesítése 

járdákkal a buszmegállókig 

o bankautomata telepítése  

o intermoduláris turistaközpont létesítése, csomagmegőrző kialakítása 

o kerékpártároló, kerékpárkölcsönző, kerékpár múzeum létrehozatala 

o Néprajzi Gyűjtemények házának akadálymentesítése 

o távközlési szolgáltatók további zavartalan működéséhez azok átjátszó tornyainak 

végleges megoldásának megteremtése 

o Köztéri padok elhelyezése lakosok, nyaralók igénye szerint 

o elektromos autók töltéséhez töltőpont kialakítása 

o Panoráma sétány befejezése, kert világítás, locsoló hálózat kiépítése, szemetesek 

elhelyezése, padok visszahelyezése két kilátó teraszra, 

o Víriusz emlékmű környezetének rendezése, befejezése,  tereprendezés, növénykiültetés, 

fásítás, térburkolat és leülő felület elkészítése 

o Sellő köz tereplépcső kialakítása, területvásárlás 

o Balatonszepezd Vasúti megálló közelében lévő parkolóhelyek fásítása 

o Balatonszepezd fürdői strand előtti terület megszerzése a MÁV -tól 
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Településünk hosszú távú koncepciójának fontos elemei: 

 

o Bertha Bulcsu teljes körű áttervezése és modernizálása, a felső szinten lehetőség szerint 

egy kb. 100 főt befogadó, közösségi tér kialakítása, a padlástér beépítése. Az udvar 

színpadának modernizálása.  

o horgászmóló megépítése 

o tanösvény kialakítása 

o sportközpont kialakítása (kondicionáló terem) a focipályához kapcsolódóan 

o ravatalozó átépítése 

o lélekharang a temetőbe 

o a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése, valamint a teljes településre 

vonatkozó kiépítése 

o Labdarúgópálya világítás kialakítása, lelátó építése 

o Parkoló bővítése  

o Központi strandon nyári, családi napközik kialakítása, animátorok foglalkoztatása a 

pihenni vágyók igényeinek szélesebb körű kielégítése végett 

o Csónak-, és stég lerakó kialakítása 

o Víriuszi északi oldali buszmegálló épület építése, 

 

 

Fontos, hogy a költségvetés tartalmazza a tervek elkészítésének a költségét!  

Településünkön régi probléma egy fedett nagyméretű közösségi tér hiánya, ahol rossz idő 

esetén rendezvényeket lehet lebonyolítani. Elképzelésünk szerint a Bertha Bulcsu Közösségi 

Ház udvarán mobil tető kialakítása megoldást jelentene.  

 

II. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a 

munkanélküliség aránya a településen lassan növekszik.  

A munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, 

másrészt az önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 

 

o A fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat, 

valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, 

o a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, 

o az egyéni vállalkozói kedvet élénkítse, 

o családi vállalkozások lehetőségeit, 

o adópolitikájával segíti ezen vállalkozásokat, 

o aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a 

honlapján hirdetési lehetőséget biztosít, 

o rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal, 

o kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.   

 

 

III. A településfejlesztési politika célkitűzései 

 

A településfejlesztés során az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a következőkre: 

o nyilvánosság,  

o átgondoltság, 
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o a rendezési terv felülvizsgálata 

o megfelelő pályázati tevékenység. 

 

Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a 

működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudjon. Azokat a célkitűzéseket kell 

kiemelten kezelni, amelyek növelik az önkormányzati vagyon nagyságát, ill. mértékét.  

A településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása 

mellett történjen.  

 

 

A honlapon biztosítani kell a helyet:  

o a közérdekű adatoknak, 

o a turisztikai kiadványnak,  

o a település intézményeinek,  

o a helyi civil szervezeteknek,  

o a településen megrendezett programoknak.  

 

A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat, civil szervezeteket.  

Tájékoztató fórumokat kell szervezni. A nyilvánosság ne szorítkozzon csak a 

megismerhetőségre.  

 

Előtérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, programokat: 

 

o amelyek hosszú távon a település élhetőbbé válását szolgálják, 

o amelyek a munkahely teremtési feltételek kedvező alakulásához járulnak hozzá, 

o amelyek széles közben számíthatnak a lakosság, valamint az egyéb érintettek erkölcsi 

és anyagi támogatottságára.  

 

A területrendezési terv a településfejlesztés egyik alapdokumentuma. A Képviselő-testület 

feladata, hogy: 

 

o a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen 

a rendezési terv módosítására,  

o segítse a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítását.  

 

Külön figyelmet kell szentelni: 

 

o az önkormányzat pályázati rendszerére, 

o a település lakosságát, egyéb szervezeteit, vállalkozásokat segítő pályázati 

tevékenységére.  

 

 

A településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. A sikeres 

pályázatok érdekében: 

 

o a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező 

személyt/személyeket kell keresni és megbízni, 

o lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési 

programba való illesztéséhez,  
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o a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre tervet 

kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az 

adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,  

o figyelni kell az előre elkészített tervek hatályosságát. 

 

Általános településfejlesztési célok: 

 

o belterületi járda, ill. közút építése, meglévők folyamatos karbantartása, 

o középületek állapotának megfelelő színvonalon tartása,  

o középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása, karbantartása,  

o csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása,  

o temető létesítményeinek karbantartása,  

o kiránduló útvonalak korszerűsítése, ezen belül az információs rendszer, a természetes 

(fa)lépcsők, a vízmosások, és a szemétgyűjtés kialakítása. Ezen feladatok 

előkészítésében és megvalósításában – rendszeres tájékoztatással és szervezéssel 

aktivizálni kell a helyi lakosságot, hiszen ez minden helyi lakosnak jól felfogott érdeke, 

o nem hasznosított önkormányzati ingatlanok hasznosítása, 

o turisztikai jellegű területek fejlesztése. 

 

 

IV. Az adópolitika célkitűzései 

 

A helyi adópolitikai célkitűzés: 

o jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, így közvetlenül hat a helyi 

fejlesztés anyagi forrás nagyságára,  

o hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. 

 

A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 

kialakítani, hogy meghatározott stabilitás, állandóság mellett folyamatosan az önkormányzat 

biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen.  

 

A képviselő-testület:  

o minden évben megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési 

lehetőségeket,   

o dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet-módosításokról, 

o csak olyan adórendeletet fogad el, amely:  

o a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, 

o nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként. 

 

A képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy: 

o az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 

adókintlévőségek nagyságáról, 

o az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 

adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettségének teljesítéséről,  

o az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok 

ismert felhasználási célja segíti az önkéntes befizetést.  

 

Cél, hogy a vállalkozók adóztatása területén olyan helyzet alakuljon ki, amely vonzóvá teszi a 

települést a vállalkozók számára.  
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V. A közszolgáltatások biztosítására, minőségének javítására 

 vonatkozó megoldások 

 

A képviselő-testület az önkormányzati törvényt figyelembe véve, a következő 

közszolgáltatásokat emeli ki:  

o épített és természeti környezet védelme, 

o vízrendezés és vízelvezetés, 

o csatornázás, 

o köztemető-fenntartás, 

o a helyi közutak és közterületeke fenntartása,  

o a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt 

magánutakon közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása,  

o köztisztaság és településtisztaság fenntartása, 

o helyi tűzvédelem, 

o a közbiztonság helyi feladatainak ellátása,  

o közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, 

o közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, 

o gondoskodás az egészségügyi ellátásról, 

o gondoskodás a szociális ellátásáról, 

o gondoskodás gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról, 

o közösségi tér biztosítása,  

o közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, 

o a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, 

o az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.  

 

 

A közigazgatás az a közszolgáltatás, melyet az önkormányzati törvény kötelező feladatként 

nem határoz meg a többi közfeladat sorában, ugyanakkor a törvény más szakaszaiból az 

önkormányzat egyértelmű feladata.  

 

A képviselő-testület az épített- és természeti környezet védelme érdekében: 

o áttekinti a védelmet igénylő vagy védelem alá vonandó építészeti, valamint természeti 

értékeket, 

o szükség szerint módosítja a helyi védelmet érintő rendeletét. 

 

A természeti környezet védelme érdekében kitűzött célok: 

o helyi környezetvédelmi akciók indítása, illetve csatlakozás más szerv által hirdetett 

környezetvédelmi programokhoz, 

o a helyi környezeti értékek megismertetése, népszerűsítése, a természeti értékekben rejlő 

turisztikai lehetőségek feltárása és kihasználása,  

o természeti értékekre felhívó jelzések, táblák készítése. 

 

 

A csapadékvíz elvezetésének karbantartása az egész településen kiemelt feladat, melyet az 

Önkormányzat karbantartó csoportja lát el. A csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálata 

szükséges, kiemelten a csúszásveszélyes területekre. Amennyiben beavatkozás szükséges, úgy 

azt haladéktalanul meg kell tenni.  
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Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető-fenntartással kapcsolatos 

feladatokat.  

 

A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 

kialakítására törekszik melyek megfelelnek a település igényeinek és egyben a 

településfejlesztési céloknak is.  

 

Fontos, hogy az önkormányzat: 

o lépést tegyen annak érdekében, hogy az utak állaga ne romoljon,  

o figyelemmel kísérje azokat a tényezőket, melyek az utak állapotában kárt okoznak. 

Gondoskodni kell az utak menti tájékoztató táblák, és egyéb forgalomszabályozó tárgyak, jelek 

elhelyezéséről.  

 

 

A képviselő-testület fontosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 

fenntartását, ennek érekében a következő feladatokat határozza meg: 

o Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására.  

o Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási programba, 

ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét.  

o gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és 

pótlásáról.  

 

A parkolási lehetőségek biztosítása érdekében feladat: 

o a meglévő parkolók megfelelő állapotának biztosítása,  

o parkolási helyek növelése parkolások ésszerűsítésével, parkolási jelek feltüntetésével. 

 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 

önkormányzat: 

o gondoskodik a kommunális, ill. zöldhulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, a 

szolgáltatást az önkormányzat karbantartó csoportja, ill. a Balatonfüredi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltató végzi, 

o megszervezi a lomtalanítási akciót, 

o eseti jelleggel szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és civil szervezetek, valamint a 

tanulók bevonásával, 

o rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található konténerek ürítéséről,  

o biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban 

kihelyezésre, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek.  

o gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hó 

eltakarításáról.  

 

 

A helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében: 

o közreműködik a Tűzoltóság szervezetével, 

o az önkormányzati hivatal vonatkozásában: 

o figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést, 

o tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi 

oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről. 
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A helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében: 

o támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, 

o kiépíti és támogatja a polgárőrség működtetését,  

o javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,  

o felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, a közbiztonságot veszélyeztető 

körülményekre.  

 

Az energiafelhasználással kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

o a közvilágítás korszerűsítése, 

o a közvilágítás időtartamának ésszerű csökkentése 

o a növekvő energiadíj, ill. az energiaköltségek csökkentését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása. 

 

 

Az önkormányzata kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.  

o Fenntartja:  

o a háziorvosi ellátást, 

o a védőnői ellátást. 

o A parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Támogatja a parlagfű terjedése 

ellen küzdő akciókat. 

o A közterületeken és az önkormányzati területeken saját erőből gondoskodik a parlagfű-

mentesítésről.  

 

Az önkormányzat képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja a szociális alapellátások 

biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település 

lakosságának.  

 

Az önkormányzat képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatokat.  

 

Az önkormányzat a közművelődés és a kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az 

önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a 

szolgáltatások színvonala emelése érekében a következő feladatok ellátásának szükségességét 

fogalmazza meg: 

 

o A könyvtár működtetése során: 

o intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell 

használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, 

vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat felajánlásait, 

illetve anyagi támogatását,  

o a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani. 

o A közösségi ház működésével kapcsolatban: 

o biztosítani kell a működtetéshez szükséges költségvetési forrásokat, 

o gondoskodni kell arról, hogy biztosítva legyen a működéshez szükséges közösségi 

hely, 

o kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, 

o pályázati tevékenységét segítse az önkormányzat.  

o Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészeti csoportok számára 

(kiállítások, bemutatók, rendezvények szervezésével). 

o Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását és a tárlat bővítését.  
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o Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. 

 

 

A képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások 

további biztosítását is. Ennek érdekében: 

o gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és a sportpálya folyamatos 

karbantartásáról, rendben tartásáról, 

o támogatja a település sportegyesületét, tervezi a sportközpont kialakítását! 


