Szigliget Község Önkormányzatának 2006-2010. évi gazdasági programja
Az helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § d.) pontja és a 91. § (1)
bekezdése alapján Szigliget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi
gazdasági programot készíti a 2006-2010. évi idıszakra vonatkozóan.

Helyzetelemzés
Szigliget Zala és Veszprém megye találkozásánál, mindkét megye látóhatárának peremén,
jelentıs forgalmi utak, vasút közelében fekszik, de ezek az utak a település belterületét
elkerülik. Átmenı forgalom nincs, ez a település elınye és egyben hátránya is. A község
Veszprém megye délnyugati csücskében a Tapolca Környéki Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulásához tartozik. A kistérségi szintő ellátást (egészségügy, középfokú oktatás,
kereskedelem, szolgáltatás, közigazgatás, közlekedési csomópont stb.) Tapolca, regionális
szintő ellátást Veszprém és Székesfehérvár biztosítja. Ugyanakkor számos szállal
(kereskedelem, szolgáltatás, középfokú oktatás, közlekedési csomópont) kapcsolódik a
Balaton parti Keszthely városhoz is. Szintén több szál köti Szigligetet a szomszédos lesencei
falvakhoz és a part menti (Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics)
településekhez. A község mikrotérségi feladatokat is ellát Hegymagas község tekintetében
(közös fenntartású óvoda és általános iskola, körjegyzıség).
A nyári szezonban a háttértelepülések üdülınépességének egyik célállomása.
A település történelme, története, területi adottságai, térségi kapcsolatai folytán mindig is egy
kicsit különálló, egy kicsit más.

Fıbb demográfiai jellemzık

A lakosságszám az országos tendenciáknak megfelelıen 1970-ig folyamatosan emelkedett,
majd ezután az országos átlagnál nagyobb fogyás jellemzi. A népsőrőség alacsony, 27,3
fı/mk2. A népesség csökkenése 1970 után jelentısen meghaladja az országos átlagot. A
népesség öregedésének jellemzıi figyelhetı meg: alacsony a kisgyermekek, gyermekek
számának aránya, magas az idıskorúak (különösen nık) száma. Az utóbbi években
megállapítható, hogy a település népességének elöregedése ellenére, a szaporulat – fogyás
aránya az országos átlag közelében mozog.
Az elmúl idıszakban jelentısen megnıtt az elvándorlás mértéke. Ennek oka a
munkalehetıségek folyamatos csökkenése, valamint a 90-es években a Balaton
népszerőségének csökkenése, s ezzel párhuzamosan a szezonális foglalkoztatottság
visszaesése. A települést elhagyók fıleg a 20-35 év közötti korosztályból kerültek ki, s ezzel
párhuzamosan – mivel családok költöztek el – a 0-15 éves korosztály létszáma is csökkent. A
településre vándorlók között az állandó itt tartózkodásra bejelentkezı nyugdíjas kort elérı
nyaralótulajdonosok vannak a legnagyobb létszámban. A népesség kor összetételébıl eredıen
folyamatosan csökken a munkaképesek száma.
A 70-es évektıl folyamatosan nı a magánvállalkozások száma, mely a 90-es években érte el a
csúcspontot. Jelen idıszakban is jelentıs a vállalkozások száma. Ezzel egyidejőleg csökkent,
– ma már gyakorlatilag nincs – a mezıgazdasági és ipari foglalkoztatottság mértéke.

Infrastruktúra helyzete

A település országos közúthálózatba való bekapcsolódása egyedi, a település keleti és nyugati
végén kapcsolódik a 71-es úthoz egy-egy bekötıúttal. Ennek köszönhetı, hogy a települést
nem terheli átmenı forgalom. A tágabb térséggel való kapcsolatát a 71-es út, s a 71-es úthoz
kapcsolódó más fıútvonalak biztosítják.
A vasútvonallal hasonló a helyzet, a Székesfehérvár-Budapest kapcsolódású útvonal, amely a
Balaton északi partján húzódik, a Badacsonytördemiccel közös vasútállomáson keresztül
érhetı el. A nappali órákban a vasútállomás és a település között rendszeres autóbuszjárat
közlekedik a vonat érkezéseket és indulásokat figyelembe véve.
A község lakossága a kistérségi, közép és régiós központot autóbusszal tudja megközelíteni.
A kistérség települései – a Badacsonytördemic-Tapolca útvonal, illetve Balatonederics
kivételével – csak Tapolcán keresztül közelíthetık meg. A munkaképes lakosság
térségközponton kívüli elhelyezkedését ez rendkívüli módon megnehezíti.
A település egész belterületén a teljes közmőellátás (elektromos áram, víz, szennyvíz, földgáz,
telefon, kábel tv, közvilágítás) biztosított. A közmővezetéket – az üdülıterületi
szennyvízcsatorna kivételével – a szolgáltatók tulajdonában vannak. Az önkormányzati
tulajdonú csatornahálózat üzemeltetésére az önkormányzat a DRV Zrt-vel kötött üzemeltetési
szerzıdést.
A közmőhálózat – az ivóvíz és az elektromos hálózat kivételével – az utóbbi 20 évben épült, a
szolgáltatók a karbantartást, korszerősítést folyamatosan végzik.
A települési szilárd hulladék szállítását az önkormányzat – Ábrahámhegy önkormányzatával
közösen fenntartott – önálló intézménnyel oldja meg. A település részt vesz a Észak-Balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásban, melynek
célja a települési hulladék környezetvédelmi elıírásoknak megfelelı győjtése, szelektálása,
kezelése, megsemmisítése.

Az önkormányzat által ellátott feladatok és mőködtetett intézmények

A település Hegymagas községgel közösen óvodát (egy vegyes csoport) és általános iskolát (8
osztályos) tart fenn. Az intézmények részben önálló költségvetési szervként mőködnek.
Az egészségügyi ellátást vállalkozó háziorvos látja el, Hegymagas és Raposka községekre is
kiterjedıen. A védınıi körzet központja Szigliget község, a védınıi állás jelenleg betöltetlen,
helyettesítéssel oldja meg az önkormányzat a feladatot.
A családsegítés és a gyermekvédelmi szolgálat feladatait a Lesencéktıl a Balatonig Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás látja el. Ugyanezen társulás
keretében történik a szociális információszolgáltatás, a szociális étkeztetés és a házi
segítségnyújtás feladatainak ellátása.
A község nem rendelkezik kultúrházzal, közösségi házzal, a közösségi feladatok színtere az
általános iskola illetve a községi könyvtár. A községi könyvtár a könyvkölcsönzésen túl
összefogja a községi programok szervezését, lebonyolítását.

A háztartási hulladék szállítását Ábrahámhegy községgel közösen fenntartott önkormányzati
intézmény végzi, mely önálló költségvetési szervként mőködik. Az egyéb lakossági
hulladékok szállítása évi egy alkalommal szervezett keretek között történik, melynek
költségeit az önkormányzat biztosítja.
A község az önkormányzati igazgatási feladatok ellátására Hegymagas községgel társult. A
Körjegyzıség önálló költségvetési szervként mőködik.

Foglalkoztatás

A település kül- és belterülete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, ezért új munkahelyek
teremtése nagyon szők körben, kis létszámmal lehetséges. Az idegenforgalom – a két hónapra
leszőkült nyári szezon miatt – csak szezonális foglalkoztatottságot biztosít. A természeti
adottságok miatt nagyobb befogadóképességő és egész évben üzemelı szálloda nem épült és a
rendezési tervi elıírások miatt a jövıben sem épülhet a településen.
Jelenleg a községben a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A munkaképes korú
lakosság egy része Tapolcán, Keszthelyen talál munkát. Más részük – elsısorban nık – a
községben lévı idényjelleggel mőködı üdülıkben, vendéglátóhelyeken talál munkát. Sokan
egészítik ki jövedelmüket szobakiadással, kertgondozással, takarítással.

Tervezett fejlesztések

Szigliget Község Önkormányzatának 2006-2010. évi költségvetési bevételeit és kiadásait
befolyásoló, meghatározó tényezık a következıkben foglalhatók össze:
- A 2006-2010. évi önkormányzati forrásszabályozásban elıreláthatólag továbbra is a
normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások jelentik a meghatározó részt.
- Az önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények szakmailag elfogadható színvonalú
mőködését egyre inkább nehezíti az a körülmény, hogy a csökkenı gyermeklétszám miatt az
oktatási intézmények támogatására egyre kevesebb állami támogatás várható.
- A saját bevételek területén tovább szőkül a mozgásterünk. A kormányzat a helyi adó
növelésére ösztönzi az önkormányzatokat, de az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselı képességéhez
igazodóan kell megállapítani.
A fentiekre tekintettel a Képviselı-testület meghatározza azokat a legfontosabb fejlesztési
feladatokat, amelyek elvégzését a fenti idıszakban szükségesnek tart, és amelyekhez a
szükséges forrást az elkövetkezendı években a költségvetésben biztosítani kell.

Az önkormányzat 2006-2010-ban végrehajtandó feladatai

Bevezetı gondolatok:
a.) Alapvetı feltételek a kiegyensúlyozott fejlıdéshez:
- Politikamentes közélet, mely elengedhetetlen a nyugodt békés községfejlesztés
feltételeinek megteremtéséhez.
- kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodás (elırelátható kiadási és bevételi
elıirányzatok) mely alapja a folyamatos fejlıdésnek.
- civil szervezetek és a lakosság bevonása az önkormányzati feladatok
végrehajtásába. Ez a közös munka kiterjedhet a szellemi tartalékok minél
nagyobb mértékő kihasználására, valamint fizikai munka igénybevételére.
- A községben ingatlannal rendelkezı költségvetési szervekkel kapcsolat
kiépítése, javítása a közösen megoldható feladatokra (nyári programok
szervezése, helyszínének biztosítása, karbantartási, felújítási feladatok ellátása,
étkeztetés megoldása, stb.)
1.) Közszolgáltatási funkciók:
a.) Csatornázás szennyvíztisztítás:
-

maradék csatornabekötések elvégzésének szorgalmazása a település egész
területén.
a nemesgulácsi szennyvíztelep bıvítése és a regionális rendszeren lévı
átemelık szaghatásának megszüntetése (DRV Zrt.-vel közösen)

b.) Csapadékvíz elvezetés:
-

a település egész területén a csapadékvíz elvezetı hálózat tanulmánytervének
elkészítése, kiviteli tervek elkészítése, a vízelvezetı rendszer kiépítése és
karbantartása

c.) Helyi közutak kezelése, fenntartása, járdák építése:
-

utak javítása (Szabadság utca, Hóvirág utca, Dózsa utca, Ciframajor)
járda felújítás (Szabadság utca)
kerékpárút építés (Tapolca patak mellett, sportpályától a Nádüzemig, Réhelyi
út mellett)
strandi parkoló felújítása
helyi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata

d.) Közvilágítás, villamos energia ellátás:
-

a strand környékén és a parkolóban a közvilágítás bıvítése illetve kiépítése
a Patak utca alatti telkeken a villamos energia hálózat kiépítése
parkokban, játszótereken közvilágítás kiépítése

e.) A település tisztaság biztosítása:
-

a Böki-vel látjuk el
a regionális szeméttelep létesítése után a konzorcium által kiválasztott céggel a
további szemétszállítás biztosítása
a szelektív hulladékgyőjtés elindítása
a parkok rekonstrukciója
a közterületek virágosítása

f.) Helyi tőzvédelem:
-

badacsonytomaji tőzoltók látják el

g.) Közrend, közbiztonság védelme:
-

rendszeres kapcsolattartás a tapolcai kapitánysággal
polgárırség mőködésének segítése
a polgárırség és a körzeti megbízottnak egy épületben történı elhelyezése, az
épület felújítása

h.) Helyi polgári védelem és katasztrófa elhárítás:
-

a megalakult helyi polgárvédelemi egységek alkalmassá tétele a helyi feladatra

i.) Óvodai ellátás:
-

elhelyezési gondok nincsenek, az épület kihasználtsága nem megfelelı
az épület ereszcsatorna hálózatának és a homlokzatának javítása
óvoda udvar játszóeszközeinek cseréje

j.) Általános iskolai oktatás:
-

az iskola épületének tetıterében szállások kialakítása
az épület homlokzatának felújítása
nyílászárók cseréje
az iskola mőködésének gazdaságosabbá tétele (gyereklétszám növelése)
új oktatási forma bevezetése, felkészülés az angol nyelv oktatására
amennyiben az oktatási intézmények a ciklus során megszőnnek az épületek
további hasznosítása, elsısorban idegenforgalmi célra (edzıtábor,
napközistáborok, erdei iskola stb.)

k.) Közmővelıdési rendszer, kultúra és tömegkommunikáció
a.) kultúra, programok, sport
-

Szigligeti Nyári Napok
Szüreti vigadalom
Pünkösdölés

-

Szent Iván éji tőzugrás
Mindenki Karácsonya
Várjátékok
Idısek Napja
sportegyesület mőködtetése

b.) beruházási feladatok
-

labdarúgó pálya építésének befejezése
Tornaterem-Faluház megépítése
sportöltözı felújítása

c.) Közmővelıdés
-

felnıtt oktatás kiszélesítése
ismeretterjesztı elıadások szervezése

d.) Tömegkommunikáció
-

www.szigliget.hu honlap folyamatos fejlesztése frissítése
Szigliget TV beindítása
Szigligeti Harsona továbbfejlesztése

l.) Könyvtár
-

állományfejlesztés
szolgáltatások bıvítése (író-olvasó találkozók)
Internet szolgáltatás kialakítása

m.) Helytörténeti emlékek gondozása, mőemlékek, szobrok
-

Tájház mőködtetése
Várgaléria és a kézmőves udvar épületén a nádfedés felújítása
Kıkeresztek restaurálása
Fıtéri háromszögben egy szobor elhelyezése
Hısök kertjének rendbetétele, kialakítása

n.) Körzeti háziorvosi ellátás
-

orvosi rendelı főtéskorszerősítése
mozgáskorlátozott wc és bejárat kialakítása
a bejárat elıtti terület tulajdonviszonyának rendezése

o.) A körzeti védınıi alapellátás
-

a támogatásnak és a gyereklétszámnak megfelelı státusz betöltése
a körzet bıvítése a szomszédos települések bevonásával

p.) Temetkezési szolgáltatások:
-

kápolna és ravatalozó építése
urnafal kialakítása
kerítés és kapu építése

q.) Szociális gondoskodást nyújtó intézmények mőködtetése:
-

idısek klubjának népszerősítése
házi szociális gondozás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
szociális segélyezés
idısek otthonának kialakítása

r.) Ifjúságpolitikai feladatok:
-

lakáspolitika (építési telkek közmővesítése)
ifjúságvédelem elıadások, programok szervezése
fiatalok számára klubhelyiségek kialakítása
sport és kulturális lehetıségek, az igényeknek megfelelıen

2.) A helyi gazdaság fejlesztése:
a.) Idegenforgalom, turizmus:
-

Csónakkikötık építése
Turisztikai egyesülettel karöltve turisztikai iroda létesítése
Idegenforgalmi adóbevétel növelése

b.) Foglalkoztatás:
-

közhasznú foglalkoztatás
településen a szolgáltatások növelése és ebbıl eredı foglalkoztatás
munkahely teremtı befektetık támogatása

3.) Térségi és települési funkciók:
a.) településrendezés
-

településrendezési terv felülvizsgálata

b.) térségfejlesztés
-

további együttmőködés a Tapolca Környéki Többcélú Kistérségi Társulással

4.) Együttmőködési funkciók:
a.) Egyesületekkel:
-

rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetekkel

b.) Egyházak
-

szoros együttmőködés a Katolikus egyházzal
vallásoktatás további biztosítása az általános iskolában

c.) A megyével és országos szervekkel való kapcsolat.
-

a Megyei Közgyőlés, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Balatoni
Szövetség munkájának figyelemmel követése

d.) Nemzetközi kapcsolatok erısítése:
-

Obernzell településével a meglévı kapcsolat továbbfejlesztése

5.) Döntési és szabályozási funkciók:
Testületi rendeletalkotás és korszerősítés:
-

A jogszabályváltozások figyelemmel kísérésével a helyi rendeletek módosítása

6.) Hatósági és közigazgatási funkciók:
Közigazgatási ügyintézési szolgáltatások:
-

számítógépes rendszer továbbfejlesztése
elektronikus ügyintézés bevezetése

Szigliget, 2006. december

Balassa Balázs
polgármester

