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Bevezetés 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 
alapján az önkormányzatok a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot készítenek, 
amely stratégiai jellegű célokat tűz ki, és amely helyi szinten meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi 
fejlesztésekhez illeszkedve - az önkormányzatok által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 
 „116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
 (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára 
vagy azt meghaladó időszakra szól. 
 (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 
színvonalának javítását szolgálják.  
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 
összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 
 (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 
vagy módosítani.”  
Önkormányzatunk olyan 5 évre szóló gazdasági programot készít, amely meghatározza 
Lovászi jövőjét, további fejlődésének reális lehetőségeit, továbbá hosszabb távra szóló 
fejlesztését is prognosztizálja. A program kialakításakor fontos szempontként kezeltük 
községünk biztonságos működtetését, nagy hangsúlyt fektetve a lehetséges fejlesztésekre és a 
költségcsökkentő megoldásokra. Lovászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető fontosságúnak tartja a település fejlesztését. 
Az elkészített gazdasági program megvizsgálja a település jelenlegi helyzetét, adottságait, 
valamint mérlegelve a lehetséges fejlesztési irányokat. Mindezeken túl a program érvényesíti 
azt a szándékot, hogy céltudatos, a település adottságaira és lehetőségeire épülő, versenyképes 
és a folyamatosságot biztosító önkormányzati munka valósuljon meg. A jelen gazdasági 
program a 2015-2019. évi időszakra szól, és mindenekelőtt azokat a távlati célokat, elveket, 
programokat, feladatokat, erőforrásokat kívánja meghatározni az elkövetkezendő időszakra, 
melyek az éves költségvetési tervezés kiinduló pontjai lehetnek. Megfogalmaz továbbá olyan 
célokat is, amelyek rövid távon gyorsan megvalósíthatók. A célok tervszerű megvalósítása a 
pénzügyi források és a gazdasági lehetőségek függvényében történik, és fontosnak tartja, hogy 
az önkormányzat kihasználja a pályázati lehetőségeket.  
A Képviselő-testület célkitűzése, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen lehetőségeinek 
kiaknázásával biztosítsa a település és polgárainak jelenét és jövőjét. 
 
A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a 
munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika 
célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
megoldásokat. Önkormányzatunk gazdasági programja a választási ciklusra szól, de olyan 
stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati 



döntések irányát, és összehangoltabbá teszik azokat. E program meghatározza Lovászi 
jövőjét, további fejlődésének lehetőségei, valamint a hosszabb távra szóló fejlesztéseket is 
prognosztizálja. 
 
A program összeállításának elsődleges szempontja Lovászi biztonságos működtetése, melyet 
Lovászi Község Önkormányzat képviselő-testülete az elmúlt évek eredményeire építve azon 
stratégiai célokat fogalmazza meg, amely a jövő iránti felelősség tudatában alapvető 
fontossággal bírnak, és a település fejlesztését hivatottak szolgálni. A lehetséges fejlesztési 
irányok közül prioritást élveznek azok, melyek a település fenntartható fejlődését segítik elő. 
 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések elérésének érdekében a Képviselő-
testületnek két fontos szempontra kell kiemelten figyelnie:  

1. a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 

2. 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 
elő, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. 

 

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a 
Képviselő-testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani. Az anyagi eszközök, 
valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező 
források (állami támogatások, adóbevételek, egyéb bevételek), hanem szükség van: 

1. a pályázati lehetőségek kihasználására 

2. a község elhelyezkedésének, adottságainak, sajátosságainak figyelembe vételével új 
lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források hatékonyabb kihasználására. 

  

1. Lovászi 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. 

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány: 

- általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást, 

- egyablakos ügyintézés bevezetése, 

- növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a kötelező 
társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését, 

- felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat, 

A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó 
intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki. 

 



Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű 
közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek 
csökkennek. A program további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve 
versenyképes minőségi felsőoktatás valósuljon meg.  

1.2. A kormány fejlesztési irányai  

- A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar 
vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a 
területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek 
kihatnak az Önkormányzatunk fejlesztési elképzeléseire is. 

- A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, 
az életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a 
közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.  

- A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és 
egészségesebb környezetet. 

 

2. Lovászi község gazdasági helyzete és a várható változások 

2.1. A vagyoni helyzet 

Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 494.907.-eFt forint. 

A vagyon az elmúlt négy évben jelentősen nem változott, tehát vagyonvesztés, ami az 
önkormányzatok gazdálkodásának egy veszélyforrása, nem következett be.  

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, árkok.  

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények, 
középületek, sportpálya, stb. 

Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: egyéb épületek, illetve a beépítetlen 
földterületek és mezőgazdasági területek, zártkerti ingatlanok. 

2.2. A pénzügyi helyzet  

- 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. 

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt években 

300 – 400 millió forint körül mozgott. 

  

 

 



2.3.1 Kiadások 

 A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy     

- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a 
takarékosabb, hatékonyabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. 

2.3.2 Bevételek 

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

- az önkormányzat működési bevétele évek óta stagnál, 

- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatásai. 

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési 
támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, értékesítésre, 
lakossági összefogásra, kezdeményezésre 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 adórendszer megteremtésére, amely megfelel a 
helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás 
növelésének. 

- a források előteremtésének másik lehetséges és követendő útja a működési kiadások 
csökkentése. 

- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és a saját 
elképzeléseivel, illetve annak lehetőségeivel 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 használatlan vagyontárgyak 
értékesítésére, bérbeadás, bérmunka lehetőségére), valamint egyes vagyontárgyak 
értékesítésére. 

- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a bérbe adott ingatlanokkal 
kapcsolatos teendőit. 

- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás 
bevonásával valósítsa meg. 

 

 

 

 

 



3. A gazdasági program 

3.1 Fejlesztési elképzelések 
 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő 
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a 
gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 
A fejlesztések megkezdése előtt az adott témában egy koncepciót kell megalkotni, de 
lehetőség szerint legalább elemzéseket kell végezni. 
 

Ipar 
 
A helyi iparral, illetve vállalkozások létrejöttének, és a meglévő vállalkozások működésének 
támogatásával kapcsolatos, 2015-2019-re vonatkozó elképzelések megvalósítása az 
Önkormányzat kiemelten fontos feladata, mert a vállalkozások közvetve-közvetlenül a 
település fejlődését segítik. Javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, 
munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. A létrejövő 
munkahelyek biztosítják a családok megélhetését, gyarapodását, a fiatalok letelepedését, a 
község gazdasági megerősödését. 
Az uniós szabályok a vállalkozások közvetlen támogatását adókedvezményekkel már nem 
engedik meg, azt a szabad piaci verseny torzításaként értékelik. Más módon azonban az 
Önkormányzat tevékenyen segítheti közigazgatási területén a vállalkozások létrejöttét és 
működését. 
- A vállalkozók részére fórumokat, tájékoztatókat kell szervezni akár kistérségi kereteken 
belül is az igénybe vehető pályázati lehetőségekről, mind az Európai Uniós mind a hazai 
forrásokkal kapcsolatosan.  
- A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani az 
ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel 
foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük. 
- Az Lovászi honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. 
 

Idegenforgalom 
 

Az idegenforgalom és a turizmus lehetőségei községünk számára még számtalan kiaknázatlan 
lehetőséget kínálnak. 
A ciklus során fokozottan koncentrálni kell erre az ágazatra. Ki kell használni azt, hogy 
Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldiek számára és jó ütemben 
fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre 
szélesedik, ahol Lovászinak – a környező településekkel karöltve - meg kell találnia sajátos 
értékeit, illetve ki kell alakítania saját idegenforgalmi arculatát,  
A turisztikai ágazat munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. 
Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló – étterem részének - felújításával, jelentős lépést 
tett önkormányzatunk azon az úton, amely Lovászi turisztikai célponttá fejlesztéséhez 
vezethet, a szolgáltatást illetően. 
Az ismeretterjesztő tevékenység erősítésével, a település szépítésével, kulturális vonzerejének 
növelésével, rendezvények, programok szervezésével növelni kell az idelátogatók számát. 
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 
A fejlesztési elképzelések megvalósítása, tekintettel arra, hogy Lovászi költségvetési 
forrásokban nem bővelkedik, csak pályázat útján lehetséges. Ez szükségszerűen azt jelenti, 



hogy olyan fejlesztési programokra van szükség, amelyek megfelelnek a megyei és a régiós, 
valamint az országos fejlesztési koncepciókban rögzített elvárásoknak. 
 
Az idegenforgalommal kapcsolatos legsürgetőbb feladatok a ciklus során: 

 Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.) 
 A meglévő erőforrásokat fejleszteni szükséges.  
 Erőforrás természetesen a szép természeti környezet, (erdők, zártkertek, Kerka folyó 

és ártere), így az ökoturisztikai fejlesztések fontosak. (pl. tanösvények, turistautak 
létesítése stb.)  

 Erőforrásként kell kezelni a „bunkerturizmushoz” kapcsolódó lehetőségeinket. 
 A Turistaszállót egy részét alkalmassá kell tenni arra, hogy ne csak bakancsos turisták 

fogadására legyen alkalmas, hanem magasabb kategóriájú követelményeknek is 
megfeleljen. Ezzel együtt a külső megjelenését is rendbe kell tenni. 

 Indokolt a strandfürdő felújítása, és a jelenleg használatra alkalmatlan pancsoló 
használatra alkalmassá tétele. 

 Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét 
segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a turisztikai lehetőségek és a 
rendezvények időpontja, programja Lovászi honlapjára felkerüljön. 

 A településképet javítani kell, parkosítani, közterületi attrakciókkal színesíteni 
szükséges. 

 

 
Infrastruktúra 

 
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 
a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 
továbblépés lehetőségét. Községünkben a települési infrastruktúra megfelelően kiépített, az 
elkövetkező ciklusban elsődleges feladat a szükséges karbantartási, felújítási feladatok 
elvégzése lesz. 

 Az anyagi eszközök függvényében új feladat lehet a külterületi, mezőgazdasági utak 
karbantartása. 

 Az Önkormányzat Képviselő-testülete egyik legfontosabb feladata a közúthálózat, a 
járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a 
villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb: telefon, internet, kábeltelevízió 
szolgáltatások megfelelő szinten történő biztosítása, jó karban tartása és fejlesztése. 

 Az Önkormányzat intézményeiben és a hivatalban folyamatosan fejleszteni szükséges 
az informatikával kapcsolatos hálózatot, hardvereket és softwereket. 

 A település útjain, járdáin és kerékpárútjain a folyamatos karbantartást el kell végezni, 
szükség esetén a felújításokhoz pályázati segítséget kell igénybe venni. 

 A községben lévő parkolókat, járdákat pályázati forrás igénybevételével fel kell 
újítani. 
A jelenlegi infrastruktúra hálózatot nem kívánjuk bővíteni. 

 

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 
 

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az alábbi 
feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: 
 



Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 
 

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen az eddigieknél is fontosabb feladat, 
mivel a munkanélküliek aránya meghaladja az országos átlagot, a megszorító kormányzati 
intézkedések következtében a lakosság egy jelentős részének szegényedése tovább 
folytatódott. 
Az elmúlt évek kedvezőtlen makrogazdasági folyamatai térségünkben is érvényesültek. Az 
ipari jellegű tevékenységek, a mezőgazdaság, a vállalkozások fejlődése elmaradt az Unióhoz 
történő csatlakozást követő várakozásoktól. 
A település első számú foglalkoztatója továbbra is az OILTECH Kft. maradt. 
Női betanított munkást a Ciklámen Kft, illetve kisebb vállalkozások igényelnek. 
Az Uniós előírások szerint az iparűzési adóból kedvezmények nyújtására még munkahely 
teremtési célzattal sincs lehetőség, miután az a verseny torzításának minősül, így ezzel a 
támogatási formával már nem élhetünk. 
Az önkormányzat és intézményei az egyik legnagyobb foglalkoztatónak minősül. 
a mintegy………………. fős köztisztviselői és közalkalmazotti állományi létszámmal, illetve 
közmunkaprogramjaival teremtett munkalehetőséget a kevéssé képzett munkaképes 
korúaknak. 
Lovásziban továbbra is meghatározó maradt a erdőgazdasági, faipari tevékenység. Továbbra 
is szorgalmazni kell korszerű termelési módok, ökotermékek előállításának meghonosítását. 
A korábbi évtizedekhez hasonlóan sokan ingáznak, - elsősorban Zalaegerszegre a 
Flextronicsba, Letenyére a Müller-hez, amely cég jelentős munkaerő felvevő hely, valamint 
Lenti számos munkahelyeire. 
A szolgáltató szektor fejlődése folytatódott, (egészségügyi és szociális ellátó rendszer, 
vendéglátás és egyéb szolgáltatás), ebben az ágazatban további lehetőségek rejlenek, 
amelynek kibontakoztatása a turizmus és idegenforgalom fejlesztésével a következı évek 
feladata lesz. A kereskedelemben és a vendéglátásban érdekelt vállalkozások fejlődése, 
számának bővülése ugyancsak elsődlegesen az idegenforgalom, a településre látogatók 
számának függvényében várható.  
Az önkormányzati források szűkülése, a működési kiadásokra rendelkezésre álló források 
csökkenése jelen gazdasági ciklusban kedvezőtlenül hat a foglalkoztatásra is.  
 

Közmunkások foglalkoztatása 
 
A közmunka programok előnyt biztosítanak az állás nélküli személynek azáltal, hogy a 
közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak is, mivel 
kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával 
illetve részben normatív támogatással) tud elláttatni közcélú feladatokat.  
Ezzel a lehetőséggel az elmúlt évekhez hasonlóan Lovászi Község Önkormányzata a 2015-
2019-ig tartó ciklusban továbbra is élni kíván, a közfoglalkoztatás volumene nem ismert, azt a 
Belügyminiszter határozza meg. Pozitív, hogy a Start munkaprogramra kiírt pályázaton 
eredményesen szerepeltünk, és ez a foglalkoztatási forma a következő években is tovább 
vihető.  
 

 
 
 
 
 



A településfejlesztési politika célkitűzései 
 
Az Önkormányzat legfőbb településfejlesztési célkitűzései: 
- Helyi vállalkozások fejlesztésének, újak létrejöttének  támogatása. 
- Csapadékvíz elvezető rendszer (belterületi-külterületi árkok) rekonstrukciójának befejezése 
- Önkormányzati belterületi utak felújítása. 
- Önkormányzati intézmények lehetőség szerinti felújítása, igények szerinti átalakítása 
- Temető elkezdett bővítésének befejezése. 
 
Fenti célok megvalósítása érdekében cselekvési programot kell kidolgozni, amelyben meg 
kell határozni település fejlesztésének elsődleges céljait, azok költségigényét. 
A meghatározott prioritásokra vonatkozóan ütemezni kell a teendőket, (pályázatok felderítése, 
elkészítése, tervek elkészíttetése, szükséges előzetes engedélyek, hozzájárulások beszerzése) 
határidők és felelősök megjelölésével. 
Felelősöket kell kijelölni, illetve egy team-et kell alakítani a különböző szintű, jellegű 
pályázatok figyelemmel kísérésére, a pályázatok kidolgozására. 
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. 
A prioritások meghatározása során ügyelni kell arra, hogy az Önkormányzat csak olyan 
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat majd a 
működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 
 

A településfejlesztési politika átgondoltsága 
 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok 
az igények kerüljenek előtérbe, amelyek: 
- olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető 
 település üzemeltetési és közszolgáltatási feladathoz kapcsolódik, vagy 
- 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 célok és részcélok eléréséhez koncepciók felállítása szükséges, melyek 
segítségével átfogó képet kap az Önkormányzat az adott témában, és így döntése 
megalapozott lesz. 
A településfejlesztési célok eléréséhez egyik legfontosabb koncepció a rendezési terv részét 
képező községfejlesztési koncepció, mely átfogóan vizsgálja a település helyzetét és a 
fejlesztési célokat. A koncepció és rá épülő rendezési terv és szabályozás jogszabályi keretet 
ad a fejlesztések megvalósulásához. 
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú 
fejlesztések kivételével azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni: 
- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztést követően, a 
  fenntartás rentábilis lesz, de legalább többlet költséget nem jelent. 
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő, 
- melyek munkahelyet teremtenek. 
 
 
 
 



A Képviselő-testület feladata, hogy 
 
- megalkossa a településfejlesztési koncepciót, mely a település adottságaira alapozva, a  
  gazdasági program által meghatározott célokhoz állít fejlesztési elképzeléseket; 
- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a  
  rendezési terv módosítására; 
- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben és koncepcióban szereplő fejlesztések  
  megvalósítására. 
 

Felkészülés a pályázatokra 
 

A település gazdasági helyzete szükségessé teszi, hogy a működéshez és a fejlesztésekhez 
pályázatok kerüljenek benyújtásra, így források teremtődjenek a célok eléréséhez. 
A sikeres pályázatok érdekében: 
- a meghatározott fejlesztéseket elő kell készíteni, hogy amikor a pályázat megjelenik,  
  azonnal reagálni lehessen rá, így a pályázati siker esélye nagyobb lesz. 
- a pályázati előkészítésnél legalább a fejlesztések pontos leírását, elemzését össze kell  
  állítani. Ha a beruházás műszaki jellegű, úgy előzetesen el kell készíttetni a szükséges   
  tervdokumentációkat, költségkimutatásokat. 
- egy pályázatokkal foglalkozó, teljeskörű bonyolítást vállaló vállalkozással kell szerződni,   
  mely az önkormányzat igénye szerinti pályázati kiírásokat megkeresi, a pályázatokat  
  benyújtja, és eredményes pályázat esetén  a finanszírozást elősegíti, kivitelezését  
  megszervezi, továbbá a fenntartás idejéig a pályázatot gondozza. 
 

Településfejlesztési célok 
 

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település 
általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 
kapcsolódnak. 
A településfejlesztési célokat legátfogóbban, főként műszaki szempontból a 
településfejlesztési koncepció tartalmazza. A koncepció egy jelenlegi helyzet elemzésével, a 
gazdasági program célkitűzéseire projekteket állít fel, ugyanakkor jogszabályi hátteret biztosít 
a megvalósításhoz. 
 
Településfejlesztési célok: 
 
- középületek felújítása, környezetének rendezése, parkolók kialakítása, 
- külterületi, zártkerti utak használhatóságának biztosítása 
- csapadékvíz-elvezető rendszer rendszeres karbantartása, 
- temető bővítése, létesítményeinek karbantartása, felújítása, 
- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása 
- meglévő járdák, utak felújítása. 

 
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. 
A települési önkormányzat – az önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve a 
következő közszolgáltatások ellátásával, azok biztosításával kapcsolatosan rendelkezik 
kötelezettséggel: 



- településfejlesztés, településrendezés, 
- az épített és természeti környezet védelme, 
- a lakásgazdálkodás, 
- a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 
- a köztemető fenntartása, 
- a helyi közutak és közterületek fenntartása, 
- a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, 
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, 
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról, 
- gondoskodás a szociális ellátásról, 
- gondoskodás a gyermek és ifjúsági feladatokról, 
- gondoskodás a közvilágításról, 
- a közösségi tér biztosítása, 
- a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása 
- lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása 
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, 
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 
Fenti feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg, - a lakosság igényei 
alapján, anyagi lehetőségeitől függően, - hogy  mely feladatot milyen mértékben és módon lát 
el.  

Közigazgatás 
 
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a - Lovászi székhellyel működő - Lovászi Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el, melyet Kerkateskánd, Szécsisziget, Tormafölde, 
Tornyiszentmiklós, Dobri és Lovászi községek tartanak fenn. A Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott 
feladatokat is. 
A hivatalban a tárgyi és személyi feltételek lényegében biztosítottak, az elkövetkező ciklus 
során a pályázati kiírásoktól függően, teljes felújítással kell számolni. 
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 
- a közigazgatás szolgáltató jellegének erősítése, 
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, 

- az információs szolgáltatás kiterjesztése, 

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, 

 
A Hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 

- elhasználódott számítógépek rendszeres cseréje, az ügyintézést segítő programok  
      beszerzése, 
- az épület teljes (külső, belső) felújítása, világítás, fűtésrekonstrukciója, burkolatok, 

nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, megújuló energia igénybevétele.  

 
Az épített és természeti környezet védelme 

 
A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében a ciklus során: 

- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti  
      értékeket, 
-  szükség szerint megalkotja a helyi védelemről szóló rendeletét, 
- a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja az intézkedés 

 lehetőségét. 



A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a 
gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása 
érdekében. 
 

Lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás 
 
 Az önkormányzat ……db lakással és ….. db nem lakás célú, többségében üzlethelyiség 
céljára bérbe adott helyiséggel gazdálkodik. 
Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során: 
- gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek felülvizsgálatáról, 
- kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges 

- szolgálati lakás, 
- bérlakás állomány állagának felmérését; 

- a rövid és középtávon várható felújításokat, időtervet állít fel a felújítások elvégzésére. 
Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei jobb kihasználásának lehetőségeit 
rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások 
biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására 
törekszik. 
Fokozott figyelmet fordít az Önkormányzati ingatlanvagyon esetleges felélésének 
megállítására, illetve a vagyon növelésére. 
 

Egészséges ivóvíz biztosítása, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 
 
Az ivóvízzel történő ellátás a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatón keresztül 
történik. 
A szolgáltatónál az Önkormányzat részben tulajdonos. 
Az egészséges ivóvíz biztosítás érdekében szükséges a rendszer felülvizsgálata – szolgáltató 
és önkormányzat közti egyeztetéssel – a zavartalan üzemeltetést az egész településre 
vonatkozóan biztosítani kell. 
 
Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, indokolt felújítása megtörtént.  
Meg kell akadályozni, hogy a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozók az árkokat felszántsák 
és megszüntessék. 
 

Csatornázás 
 

A településen a csatornahálózat teljes kiépítésre került, keresni kell a lehetőséget az eddig rá 
nem kötő ingatlanok tulajdonosainak bekötésre való rászorítására. E célt szolgálja egyébként 
a talajterhelési díj, amely azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
csatornára nem köt rá. A csatornahálózat üzemeltetője a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. A 
Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. -vel együttműködve az Olajbányász utca Északi részének a 
szennyvízelvezetését meg kell oldani. 
 

Köztemető fenntartása 
 

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos 
feladatokat. A temetők üzemeltetési feladatait a Csokmafa Kft. látja el. 
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében 
az alábbi feladatok vannak: 
-  Gondoskodni kell a köztemető megfelelő színvonalú fenntartásáról. 



- Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek.  
Ennek érdekében a temetőbővítés megkezdett munkálatait folytatni kell. 

 
A helyi közutak és közterületek fenntartása 

 
A Képviselőı-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. 
Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása. 
Fontos feladat a meglévő járdák folyamatos felújítása. 
 
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 településvirágosítás programba, ehhez  
  kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. 
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és  
  pótlásáról. 
  Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.  
- Uniós előírásoknak megfelelő játszótér kialakítása szükséges a településen. 
 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 
 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 
Önkormányzat: 
 
- A HUKE szolgáltató igénybevételével gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról  
  és ártalmatlanításáról. 
- Elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, melynek a lehetősége településünkön  
  adott. 
- Évente egy alkalommal (április) megszervezi a lomtalanítási akciót. 
- Évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság, a civilszervezetek és a  
  tanulók bevonásával. 
- A temető üzemeltetője révén rendszeresen gondoskodik a köztemetőnél található konténerek  
  ürítéséről. 
- 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 hó eltakarításról. 
- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a közmunkaprogramban  
  részt vevő alkalmazottak bevonásával gondoskodik. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Helyi tűzvédelem 
 

Az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában: 

- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést 

- Tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás 
megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről, 

- rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna 
működőképességét. 
 

A közbiztonsághelyi 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, 

- Igényli és anyagilag is támogatja a novai székhellyel működő polgárőrség településen 
való jelenlétét. 

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

- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető 
körülményekre. 

 

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról 
 
Általános iskolai oktatást a KLIK szervezi. 
Óvodai nevelés az önkormányzat feladata és ennek kapcsán törekedik az ellátottak számának 
megtartására, növelésére (környező településekkel együttműködés) Ehhez kapcsolódóan a 
tárgyi feltételeket fejleszti. 
Bölcsődei ellátást az önkormányzat Lenti várossal kötött szerződés alapján biztosít. 

 

Gondoskodás az egészségügyi alapellátásról 
 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-
testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő 
módon kívánja biztosítani: 
- Fenntartja a védőnői szolgálatot, 
- Hely biztosításával, szerződéses keretek közt, támogatja a háziorvosi és fogszakorvosi  
  ellátást (fenntartó a két  vállalkozó, háziorvos és fogszakorvos) 
- a hétvégi orvosi ügyeletet továbbra is Lenti Kistérségi Társuláson keresztül biztosítja 
- a hétvégi fogorvosi ügyeletet a zalaegerszegi Dentál Bt-n keresztül biztosítja 
 



 
 

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 ciklus során a következő feladatokat jelöli 
meg: 
- A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, illetve központi jogszabályváltozások 
miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó 
rendeletét. 
- Továbbra is alapvető célkitűzése, hogy az Önkormányzat a valóban rászorulókat támogassa 
  segélyezési tevékenysége során. 
- A nevelési- oktatási intézményekbe járó, rászoruló gyermekek esetében erősítse a    
  támogatási tevékenység családsegítési jellegét. 
Az Önkormányzat a Gondozási Központban a következő szociális ellátásokat és 
szolgáltatásokat biztosítja: 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás: 
- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- nappali ellátás 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: 
- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása. 

 
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 rendeletet. 
- A rendelet módosításánál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett  
  jelzéseket, észrevételeket. 
Önkormányzat a gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat a Napsugár Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat közreműködésével biztosítja: 
közreműködésével biztosítja). 
Önkormányzat támogatja, és ösztönözni kívánja a különféle ifjúsági klubok létrejöttét, illetve 
minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált 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 illetve a 
jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése 
érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: 
Olajbányász Művelődési Ház  
- az önkormányzat támogatja a Zala megyei Deák Könyvtár koordinálásával működő  
  mozgókönyvtári szolgáltatást. 



A művelődési ház működésével kapcsolatban a Képviselő-testület az alábbiak biztosítását 
tartja fontosnak: 
- az épületet pályázat segítséggel fel kell újítani, funkcióval meg kell tölteni, 
- állagát a felújításig meg kell őrizni, 
- biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat, 
- pótolni kell az elhasználódott eszközöket, fejleszteni kell a meglévő eszközállományt, 
- gondoskodni kell arról, hogy kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek,  
  egyesületek (pl. nyugdíjas klub, falutévé stb.) számára biztosítva legyen a működésükhöz  
  szükséges közösségi hely, 
- pénzügyi, anyagi támogatást nyújt a vállalt feladataik ellátásához, 
- pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat. 
- Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est, felolvasó  
  est, kiállítások, bemutatók szervezésével). 
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat bővítését. 
- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttal kapcsolatos tevékenységeknek a településen, 
jó színvonalon tartását. Ennek érdekében: 
- Segítséget nyújt a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos  
  karbantartásához, rendben tartásához. 
- Támogatja a település sportegyesületét. 
- Segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét. 
 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja 
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 
A Közös Önkormányzati Hivatalon látja el a kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával, 
ügyvitelével kapcsolatos feladatokat. 
Lovászi Község Önkormányzata a kisebbségi önkormányzattal az együttműködés és az 
esetleges támogatás módját, mértékét megállapodásban rögzíti. 
 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése  

A Képviselőtestület 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. (A kölcsönös együttműködés 
tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal meghallgatja az 
intézményvezetők tájékoztatóját.) 

- 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, így biztosítja a mozgáshoz való helyet. 



- Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni 
csak az arra kijelölt helyen lehessen. 

 

Befejezés 
 
Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a községi infrastruktúra fejlesztésével, a 
közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a község polgárainak életminőségét.  
Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a község polgárainak, az itt működő 
vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek és az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az állami és 
önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív 
együttműködésére. Az önkormányzat törekszik arra, hogy a különböző erőket és 
tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, közös mederbe terelje, 
minden itt élő, itt dolgozó vagy ide látogató ember közös java érdekében. 
 
 
 
Lovászi,2015. május 11. 
 
 

Léránt Ferenc 
           polgármester 


