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Balatonszabadi Község Önkormányzatának 
Gazdasági Programja 2016-2019 

 
BEVEZETÉS 
Az Mötv. 116. §- ában kapott felhatalmazása és kötelezettsége alapján az Önkormányzat gazdasági 
programot készít. 
Az Mötv. alapján a gazdasági program célját és szakmai szempontjait a következők szerint határozza meg: 
„A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselőtestület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó 
időszakra szól. 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. A gazdasági program, fejlesztési terv - a 
megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások 
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.” 
A gazdasági program(ok) a „Jövőkép” megalkotásáig, elfogadásáig biztosítja az Önkormányzat tervszerű 
működését, a képviselő –testület által kitűzött célok megvalósítását. 
 
ÖSSZEFOGLALÓ 
Az új gazdasági program megalkotásának 3 kiváltó oka van. A törvényi kötelezettség, melyet a bevezető 
tartalmaz, a testület - a korábbi program felülvizsgálatakor - meghozott döntése, és a saját érdekünk, hogy 
kijelöljük a működésünk sarokpontjait, mérföldköveit. A gazdasági program írásakor törekedtem a 
tényadatokon alapuló, valós helyzetértékelés alapján, a meglévő és megoldandó problémákra választ adó, 
közérthető, de szakmailag megalapozott anyag elkészítésére. 
A gazdasági program strukturáltan foglalkozik egyes önkormányzati feladatokkal, fejezetekre tagoltan.  
A gazdasági program elkészítését megelőzően is széleskörű bevonásra törekedtünk, törekedtem. A 
Képviselő Testület határozatát követően - az új program megalkotására vonatkozóan – levélben fordultam 
képviselőtársaimhoz. A széles bevonás érdekében felhívással fordultunk a Szabadi Szóban a lakossághoz. 
A gazdasági program felülvizsgálatakor vitát váltott ki, hogy lehet-e egy ilyen „alkotásban” idézetet, 
hasonlatot alkalmazni. Meggyőződésem, hogy a szemléltető példa segíti a megértést. A programok, 
stratégiák célja, hogy értsék, azonosulni tudjanak és akarjanak vele. Az írásuk célja, nem a hozzáértés 
szakmai fitogtatása, a közértetethetetlenség fegyverével. Meggyőződésem az is, hogy koncepciót, stratégiai 
tervet szakértelem, elméleti ismeret és gyakorlat nélkül alkotni hiba. Kérem a tisztelt Testületet, és 
Balatonszabadi lakosait, a gazdasági program elfogadásával teremtsük meg a napi működésünk kereteit, a 
rövid távú céljaink kitűzését és egy későbbi települési stratégia megalkotásának alapját! 
 
A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 
Balatonszabadi Somogy megye legnagyobb lélekszámú községe. A megye észak-keleti részén, közvetlenül 
az M-7 es autópálya keleti kijárójánál fekszik. Nevünk ellenére balatoni üdülőhellyel, partszakasszal nem 
rendelkezünk, a korábbi Szabadi –fürdőtelep településrészünket Siófok várossá válásához „önként” átadtuk. 
Ezzel Balatonszabadit sikerült megfosztani a legértékesebb ingatlan és gazdasági erőforrásaitól. A falunk 
ipari és részben turisztikai szempontból is kedvező helyen fekszik. Az M7-es autópálya, a 71-es, 65-ös- 64-
es főutak „metszéspontjában” logisztikailag kitűnő területen van Balatonszabadi közigazgatási területe. A 
kitűnő fekvés ellenére ipari tevékenység, betelepült szolgáltató, gyártó beruházás nem történt. Ennek 
legfőbb oka a kitűnő földrajzi adottság ellenére, az egy híd, ami összeköt és elválaszt minket a környező 
utakkal. A településünk ésszerűen nem közelíthető meg sem gyalogosan, sem kerékpárral a 64, 7, 71-es 
számú főutak felől. Járművel is csak korlátozottan, ismerve a Siófok- Balatonszabadi- Siójut út minőségét. 
A pályázati kiírásokat figyelve a halastavunk (Külsőhegyi tó a Halzóna Kft. megvalósításában) „nem fért 
bele” a turisztikai kiírásokba, mert nem megközelíthető. A kerékpárút projektünk nem volt kivitelezhető, 
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mert a meglévő kerékpárúttal a MÁV hídján nem köthető össze Balatonszabadi, a Pusztatorony 
megközelíthetetlen. Ipari park tekintetében beruházni rendkívül kockázatos, hiszen a Balaton világos által 
kialakított ipari park a rendkívülien jó megközelíthetőség ellenére is évek óta üres, egyetlen befektetőt sem 
vonzott. 
A községünk elhelyezkedéséből adódó előnyöket nem sikerült eddig kiaknázni. Balatonszabadi Siófokhoz, a 
Balatonhoz való földrajzi fekvése gazdasági lehetőségeket is rejt, a kedvező munkaerő-piaci, szolgáltatási 
lehetőségek mellett. Balatonszabadi népességi, gazdasági, gazdálkodási folyamatait a kedvező földrajzi 
fekvés részben mentesíti a somogyi településeket sújtó radikális öregedési, elnéptelenedési folyamatoktól.  
 
Balatonszabadi népesség adatok: 
 

2015. január 1.  2015. január 1.  

Helység  Terület  
(hektár) 

Lakó -
népesség 

Lakások 
száma megnevezése  KSH 

kódja 
jogállása  

Balatonszabadi  16601 község 4 134 2 974 1 183 
1. sz. táblázat, terület, lakás, lakos számok, jogállás. forrás KSH 

 
Településünk lélekszáma folyamatosan a 3000-es határon mozog. 
A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
A település lakóinak, valamint az élve születések számát – kiegészítve az előző évi adatokkal – az alábbi 
táblázat mutatja be: 

 
Év Állandó lakosok száma Élve születések száma 

2013 2988 29 

2014 2978 35 

2015 2974 33 

2. sz. táblázat, állandó lakosok és élve születések száma 

Öregedési index 

 65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok szám (fő) 

Öregedési index (%) 

2013 456 439 103,8 % 

2014 470 439 107,06% 

2015 523 440 118,86% 

3. sz. táblázat öregedési index 
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Természetes szaporodás 

Év Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás 
(fő) 

2013 29 32 -3 

2014 35 30 5 

2015 33 28 5 

4. sz. táblázat, élve születések és halálozások száma 

 

Népesség aránya korcsoport szerint 

Korcsoport 0-6 7-18 19-62 63-100 

2013 187 377 1846 578 

2014 193 362 1844 579 

2015 180 370 1836 588 

Korcsoport 0-6   18.júl   19-62   63-100   Összes 

2013 187 6,26% 377 12,62% 1846 61,78% 578 19,34% 2988 

2014 193 6,46% 362 12,12% 1844 61,71% 579 19,38% 2978 

2015 180 6,02% 370 12,38% 1836 61,45% 588 19,68% 2974 

5. sz. táblázat, korcsoportok és %-os arányuk 

   
A népességi adatokból egy adatra kell kiemelten figyelnünk. A korcsoport szerinti megoszlásban a 18 év 
alattiak aránya annyival csökkent, amennyivel nőtt a 62 éven felüliek aránya, stagnáló 18-62 év közötti 
lakosság mellett. A gazdasági programnak egyik fő célja kell, hogy legyen az idősek segítése mellett, a falu 
reprodukciós képességének emelése. A szükséges eszköz, eszközrendszer csírájában sem lelhető fel. A 
kitűnő lehetőség a CSOK, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, híján „elúszott”. Bérlakás, szociális lakás, 
egyáltalán olyan ingatlan, aminek üzleti, vagy társadalompolitikai célú kedvezményes felhasználása 
segíthetné az öregedési folyamat megállítását nem áll rendelkezésünkre, azt most és a következő 
ciklusokban kell megteremtenünk. Több vidéki település évek, lassan évtizedek óta ingyen építési telek 
adományozásával sem tud a természetes fogyás – öregedés pótlására külső forrásból utánpótlást teremteni a 
hiányzó reprodukció pótlására. Balatonszabadi a betelepülők, a „gyüttmentek”1 segítségével részben 
mentesült a kedvezőtlen demográfiai és kitelepülési (városok és EU tagállamok elszívó hatása) folyamatok 
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hatásai alól. Az önkormányzat kiemelt szerepe, hogy erősítse a befogadási kultúrát, elmagyarázva annak 
gazdasági előnyeit is, kiemelten az ingatlanok értékére. 
 
KÖZSZOLGÁLTATÁS, GAZDÁLKODÁS 
Az önkormányzat által irányított és ellátott közszolgáltatási rendszer fontos szerepet tölt be a település 
lakosságának mindennapi életében. Ezért amellett, hogy az önkormányzatoknál felhasznált források kezelése 
törvényes legyen, elengedhetetlen követelmény az is, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásainak 
felhasználásával teljesítse a jogszabályok által rárótt feladatait, biztosítsa a közpénzek felhasználásának 
átláthatóságát, és eleget tegyen a működése által érintettek igényeinek. A szolgáltatói jelleg erősítése, a 
bürokrácia, a papír hegyek mögé bújó mit miért nem lehet megcsinálni mentalitás megszüntetése 
alapcélunk2. Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit egyértelműen az állami finanszírozás mértéke 
determinálja. Nem volt a korábbi gazdasági programban, programokban új bevételi forrásokat megcélzó 
helyi politikai döntés. A mobilizálható vagyonunk nem új vagyon megszerzésére, értékek teremtésére, 
speciális szolgáltatások biztosítására került felhasználásra. A vagyongazdálkodás nem az önkormányzati 
vagyon gyarapodását hozta. A forgalomképtelen, vagy korlátozott forgalmi értékű ingatlanokon pályázati 
pénzből történő jelentős értéknövelésen kívül, nem gyarapodott a mobilizálható vagyon.  
Az állami támogatás átalakítása, a feladattípusú finanszírozás, az egyes támogatási források megszűnése 
komoly gazdálkodási feladat elé állatja az önkormányzatot. 
Meg kell keresnünk az új szolgáltatásokhoz kapcsolódó többletbevételek lehetőségét.  
 
Az elkövetkező időszak gazdálkodásának elsődleges feladata a források megtalálása a jelenleg ellátott 
kötelező és önként vállalt feladatok fenntartása mellett, vagy a feladatok ellátásának átgondolása 
(csökkentése, átstrukturálása), ha plusz források bevonása nem lehetséges. A jelenlegi állami támogatások és 
a saját bevételek a kötelező feladatok ellátására nyújtanak elégséges forrást.  

• Elsődleges feladat az önkormányzat működőképességének fenntartása, az önkormányzati feladatok 
ellátásának átgondolása. 

• A gazdasági program végrehajtásának megalapozásához fel kell mérni az önkormányzat gazdasági 
lehetőségeit, a finanszírozás tendenciáit, valamint a kötelező és a nem kötelező feladatok arányait. A 
működési kiadásoknak az összes önkormányzati kiadáson belül a kötelező feladatellátáshoz 
kapcsolódó növekedő tendenciája, az önként vállalt feladatok körének nem tervszerű bővítései 
magukban hordozzák az önkormányzat fejlesztési lehetőségeinek beszűkülését, illetve 
megakadályozhatják a gazdálkodás egyensúlyának fenntartását. Ez jelenleg a legnagyobb működési 
kockázat az Önkormányzat tevékenységében, ezért a feladatokat egyénileg kell számba venni a 
szükségesség, célszerűség és hatékonysági szempontok figyelembe vételével. Az önkormányzat 
közpénzekből gazdálkodik, ezért nagy hangsúlyt kell kapnia a gazdálkodás átláthatóságának és 
racionalizálásának, aminek érdekében az alábbi feladatok elvégzése szükséges: 

• Át kell gondolni azokat a nem kötelező, önként vállalt feladatokat, amelyek ellátására a Képviselő - 
testület az éves költségvetésében fedezetet kíván biztosítani. Át kell gondolni a finanszírozás 
mértékét. 

• Az intézményrendszer működési kiadása képezi az önkormányzat költségvetésének több mint felét, 
ezért biztosítani kell az intézmények hatékony és racionális működését, fel kell kutatni a lehetséges 
bevételi forrásokat. 

• A szűkös forrásokra tekintettel át kell gondolni és el kell készíteni a település jövőképét és az 
intézményhálózat hosszú távú fejlesztési tervét, ami alapján tervezhetővé válnak a beruházások és 
felújítások. 

• A településüzemeltetési feladatok tervezésénél és ütemezésénél fontos követelmény a pontos 
költségkalkulációs rendszer bevezetése, ezzel elkerülhető az alul, illetve felültervezés.  
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• A Képviselő - testület által elvárt konkrét célok teljesítését számon kell kérni az egyes gazdálkodó 
szervezetektől és intézményektől. Ez elengedhetetlen feltétele az átlátható gazdálkodásnak és az 
elszámoltathatóságnak. 

• Biztosítani kell a pályázatok önrészének fedezetét különösen az Európai Uniós pályázatok esetében. 
Az önkormányzat hosszú- és középtávú programjainak kialakításánál kiemelt szerepet kell kapnia az 
uniós pályázatok kiírási feltételeihez való igazodásnak. 

 
Az önkormányzati feladatok ellátásába továbbra is széles körben be kell vonni a lakosságot, az 
önszerveződő civil szervezeteket, hogy az itt élő lakosság érezze, értük és velük együtt kíván működni az 
önkormányzat. 
 
A gazdálkodásunk fő számai: 

Kiadások  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Személyi juttatások 195602 186336 193143 122763 149942 133693 

Munkaadókat terhelő járulékok 48264 45576 48935 27406 39235 34283 

Dologi kiadások 123472 122010 88270 77996 81065 69424 

Működési célú pénzeszköz átadás 10497 7198 8022 760 33477 38256 

Szociális juttatások 29250 31017 34209 27834 19813 9033 

              

              

Működési kiadások összesen 407085 392137 372579 256759 323532 284689 
Felújítások 8251 65375 16976 89176 135039 950 

Beruházások 2159 20390 3636   6562 11478 

Egyéb felhalmozási kiadások 2640 16869 5726       

              

              

Felhalmozási kiadások összesen 13050 102634 26338 89176 141601 12428 
              

              

Költségvetési kiadások összesen 420135 494771 398917 345935 465133 297117 
Finanszírozási célú műveletek -3924 307381 35964 1260     

              

              

Kiadások összesen  416211 802152 434881 347195 465133 297117 
              

Bevételek 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Intézményi működési bevételek 24858 40886 19192 20435 51083 27981 

Sajátos működési bevételek 147513 157517 148696 38595 47729 49120 

Állami támogatások 175216 195802 228863 205695 223715 254018 

              

      

Működési bevételek összesen 347587 394205 396751 264725 322527 331119 
Egyéb felhalmozási bevételek 25352 22080 20256 19823     

Véglegesen átvett felhalmozási célú 94279 298203 4597 93122 115519 1110 
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pénzeszköz 

              

              

Felhalmozási bevételek összesen 119631 320283 24853 112945 115519 1110 
              

              

Költségvetési bevételek összesen 467218 714488 421604 377670 438046 332229 
Finanszírozási célú bevételek 19333 105663 26302 10683 49116 29016 

              

              

Bevételek összesen 486551 820151 447906 388353 487162 361245 
6. sz. táblázat, az önkormányzat bevételei, kiadásai  

 
Balatonszabadi költségvetése stabil, kiegyensúlyozott a 2010-2015-ös időszakot vizsgálva. 
 
Az adóbevételeinek: 

Helyi adó bevételek 2010-2015 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Adónem Előírás/  
Bevétel 

Előírás/  
Bevétel 

Előírás/  
Bevétel 

Előírás/  
Bevétel 

Előírás/  
Bevétel 

Előírás/  
Bevétel 

Építményadó 
174 050 178 800 169 300 173 784 169 750 166 350 

174 166 527 016 163 350 168 814 162 700 249 400 

Telekadó 
4 202 303 8 848 362 9 951 648 11 318 485 11 231 835 8 861 128 

3 167 254 6 904 411 7 479 791 8 820 307 8 182 928 8 469 401 

Magánszemélyek 
komm.adója 

2 282 633 6 456 904 7 453 598 7 514 542 7 511 231 5 969 330 

1 715 775 4 995 130 5 890 113 5 828 331 5 723 008 5 555 644 

Váll.komm. 
adója 

462 732 0 0 0 0   

324 260 0 0 0 0   

Idegenforg. Adó 
0 130 029 123 600 141 068 72 300 79 103 

0 141 749 112 530 125 303 97 693 84 004 

Iparűzési adó 
27 340 273 26 882 179 25 281 595 26 472 352 30 377 573 30 315 617 

19 398 359 25 487 231 20 756 726 22 794 685 25 953 971 26 949 621 

Gépjárműadó 
22 744 304 24 218 581 24 750 433 24 051 727 24 385 005 17 027 380 

17 173 766 18 060 197 17 947 195 6 707 211 6 588 224 6 688 060 

Talajterhelési díj 
948 052 773 140 685 243 622 922 1 201 434 597 600 

366 245 109 436 187 834 69 987 391 648 397 252 

Összesen 
58 154 347 67 487 995 68 415 417 70 294 880 74 949 128 63 016 508 

42 319 825 55 698 154 52 537 539 44 514 638 47 100 172 48 393 382 

Megjegyzés: 2013. évtől a gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot Összeállította: Berecz Istvánné 
7. sz. táblázat a helyi adó kivetések és bevételek 
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A táblázat nem tartalmazza a 2016-os év adóváltozásait, az idegenforgalmi adó megszüntetését, a 
magánszemélyek kommunális adójának évi 4.000 forintos emelésének hatását (helyi lakos ingatlana esetén, 
24.000 nem helyi lakos esetén), és a vállalkozások ingatlan adójának 500 forintra / négyzetméter történő 
emelését. A programot 2017-2018-ban az adó bevételek szempontjából felül kell vizsgálnunk. Meg kell 
vizsgálni, hogy a további adó módosítási terveink milyen eredményt hoztak. 
 
Az önkormányzati ingatlangazdálkodás. 
Az ingatlanok hasznosítását nagymértékben nehezíti, hogy sok olyan terület van, mely nem adható bérbe, 
illetve nem értékesíthető, mert a meglévő vagyonunk döntő részben forgalomképtelen elemekből áll. Az 
önkormányzati ingatlanok elértéktelenedésének megakadályozása érdekében forrást kell biztosítani az 
ingatlanok karbantartására, korszerűsítésére. Ki kell építeni a forgalomképes vagyonunkat, gyarapítani kell a 
közösségi vagyont. Az önkormányzat a továbbiakban értékesíteni csak és kizárólag olyan elemeket fog, 
amelyek hasznosítása bizonyítottan gazdaságtalan más konstrukciókban. 
Ahol lehetőség van, ott a szűkös önkormányzati forrás mellé a hazai és EU-s pályázatok révén többletforrást 
kell bevonni, hogy ezzel felértékelődhessen az önkormányzati vagyon. Az előkészített, beadott, illetve 
beadás előtt álló pályázatok tekintetében kiemelt fontosságú a saját intézményünk. Mint a 8. sz. táblázatból 
látható, ezt a kiemelt figyelmet az óvodánk esetében 3 pályázat jelzi. 
A megkezdett folyamatot – mobil ingatlan vagyon kiépítése, működtetése – folytatnunk kell. Élni kell az 
állami tulajdonba került, kerülő ingatlanok tulajdonának átvételével. Az elhagyott ingatlanok díj ellenébeni 
rendezése, a díjak kialakítása, az önkormányzat ellátási kapacitásának bővítését követően, meg kell kezdeni 
az elvégzett karbantartások díjainak beszedetését, az ingatlanokra történő terhelését. A gyakorlat, hogy 
„köztemetünk”, állati tetemeket szállíttatunk el, füvet nyírunk az elárvult ingatlanon, majd az MNV Zrt. 
értékesíti, mi pedig csak a töredékéhez jutunk hozzá a ráfordításuknak, tarthatatlan. Természetesen mint 
annyi más esetében a rendeleteinken, a gyakorlatunkon és az önkormányzat által végzett tevékenységek 
körén is módosítanunk kell. Az önkormányzat számla képes kell, hogy legyen. A karbantartási munkáinkat, 
az elhagyott ingatlanokra fordított munkánkat rá kell terhelnünk az ingatlan tulajdonosokra. 
 
 
ADÓPOLITIKA 
A kormányzati döntésnek megfelelően a képviselő-testület - a korábban tipikusan meghatározott adófajták 
mellett - jogszabályi előírásoknak megfelelő, de a helyi adottságoknak figyelembevételével „bármilyen” 
saját adót kivethet az önkormányzat a feladatainak ellátása érdekében. Az adópolitikai célkitűzések nagy 
részben a településen működő helyi adók szabályozásában jelennek meg.  

• A Képviselő - testület az elkövetkező gazdasági ciklusban is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az 
adóterhelés ne haladja meg az adózók teherviselő –képességét, de biztosítsa a magasabb szintű 
szolgáltatáshoz kapcsolódó magasabb forrásigényt. 

• Az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre kell 
szorítani a hátralékállományt. 

• A korábbi gyakorlattal szemben évente felül kell vizsgálni a helyi adó - 
rendeletben foglalt mértékeket, kedvezményeket, mentességeket.  

• A más önkormányzatoknál működő adózási rendszereket időközönként meg kell vizsgálni, ezek 
pozitív elemeit átemelésre kerülhetnek a helyi adópolitika rendszerébe. 

• Az adó POLITIKA kiemelt célja a helyi működő vállalkozások segítése ösztönzése. 
• Az adó POLITIKA kiemelt célja a helyi elhagyott ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági építmények, 

objektumok, területek „munkába állítása”. 
• Az adó POLITIKA3 kiemelt célja az önellátás, öngondoskodás elősegítése. 
 
Az adózók körének szélesítése, mint igény az 1.-2. sz. ábrán látható adatok miatt megalapozott. Az 1000 
lakosra vetített adózok száma nálunk 427 fő, míg Ádándon 437,4 fő. Mi az a 10,4 fő ezerre vetítve 
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kérdezhetnénk könnyelműen? 1%. Egy százalék adó felajánlásért vetekszenek a civilek. Egy százalék 
eredmény növelésért vért izzadnak a versenyszektorban. 1 % piaci részarányért ölik egymást a nagy 
márkák (Cola háború, Nike kontra Adidas…)4. 

 
1. sz. ábra, 1000 lakosra jutó adózok száma Balatonszabadin, forrás KSH 

 

 
2. sz. ábra, 1000 lakosra jutó adózok száma Ádándon, forrás KSH 

 
Az adózok körének szélesítése, a területileg megosztható adók változtatásával, valódi vállalkozásbarát 
iparűzési adó kivetésével valósítható meg a leggyorsabban. Ezt a 2016-os évben meg kell tennünk, a 2017-
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es adóévet már egy érdemi csökkentést tartalmazó adózási lehetőség kivetésével, és erős marketingjével kell 
kezdenünk. A környező településekkel szemben, az általánosan kivetett 2% HIP helyett, a saját korábbi 
1,7%-os HIP-ünket 1%-ra kell mérsékelnünk. 
 
Az adózók körének szélesítése mellett, szeretnénk folytatni a gyakorlatot, a falunkban ingatlannal 
rendelkező, de be nem jelentkezett tulajdonosok fokozott bevonását a terhek viselésébe. Ki akarjuk 
használni a zseniális magyar elmélet, a határ-haszon elmélet alapjain bevezetett5 progresszív adózás 
lehetőségét. A 4-5 ingatlannal rendelkező, és azokból hasznot szedő módosabb polgáraink igen is fizessék ki 
azt az évi 28.000 forint kommunális adót! Ne szégyelljünk a tehetősebbektől kicsit nagyobb hozzájárulást 
kérni. Merjünk ezen dolgos, sikeres, kiváló polgárainktól egy kicsit többet kérni! És legyünk büszkék azon 
társainkra, akik a házukon kívül, amiben laknak, a további 3-4 házuk után 84.000, 112.000 forint adóval 
járulnak hozzá a kiadásainkhoz! 
 
FEJLESZTÉSPOLITIKA 
A fejlesztések kapcsán meg kell említeni, hogy „Somogy-ország” a 2013-as egy főre jutó beruházási érték 
alapján (3. sz. ábra) Nógráddal vetekedve a sereghajtó volt. Ezt az adósságot kormányzati szinten kell 
kezelni. Országgyűlési képviselőnk motivált, energikus, mindenre figyelő igazi partner. A települések 
feladata az ő lobbi erejének kihasználása, és támogatása, erősítése egyszerre. Ez mindkét fél, az országos és 
a helyi képviselet politikai feladata. Egyben felkérjük a képviselő urat, hogy a megyei elnöknek mutassa be 
ezt a KSH adatot! Figyelembe véve, hogy Kaposvár jelentős fejlesztési forrásokhoz jut folyamatosan, itt az 
ideje, hogy a megye többi települése beruházási forrásokhoz jusson. 6 
 
 

 
3. sz. ábra 1 főre számított fejlesztési források, forrás KSH 

  
 
A fejlesztési irányok meghatározásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni a pályázati forrásokat, a kiírások 
rendszerét. Ezek hiányában a fontossági sorrendet egyértelműen a közvetlen haszon- költségmegtakarítás, 
munkahelyteremtés, magasabb szintű szolgáltatás biztosítása vezetné. Az „ingyen pénz” lehetősége új 
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ideiglenes prioritást vezetett be. Amire van kiírás arra pályázunk, kiemelten a magas támogatási intenzitású 
pályázatokat. 
 
2015. októbere, a váltás óta a következő pályázatokat készítettük elő, nyújtottuk, be: 

Pályázat száma Címe Státusz Eredmény 

Pályázati 

tám. összege Megjegyzés 

TOP -1.2.1.15. 

Társadalmi és környezeti 
szempontból 
fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Előkészítést 
követően nem 
került beadásra.     

MÁV híd miatt nem 
megvalósítható, a 
jelenlegi szabályozás 
mellett. 

TOP -4.1.1. 

Rendelőintézet 
energetikai 
korszerűsítése. 

Előkészítést 
követően nem 
került beadásra.     

Az épület egésze nem 
tudja teljesíteni a kívánt 
paramétereket. 

Magyarország 2016. évi  
központi költségvetéséről 
szóló  2015. évi 
C.törvény(továbbiakban: 
költségvetési törvény)1. 
melléklet I.  pont szerint 

Lakossági ivóvíz 
támogatás. Beadva 

Támogatást 
nyert 32.475.300,-   

Magyarország 2016. évi  
központi költségvetéséről 
szóló  2015. évi 
C.törvény(továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. 
melléklet II. 3. pont a),b) 
és c) pontok szerint 

Óvoda konyha- étkeztő 
körszerűsítése. Beadva Bírálat alatt     

Magyarország 2016. évi  
központi költségvetéséről 
szóló  2015. évi 
C.törvény(továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. 
melléklet II. 3. pont a),b) 
és c) pontok szerint Járda építés. Beadva 

Nem nyert 
támogatást   

1 címszó (lásd  
táblázatban szereplő 
következő sort) alatt 
csak egy támogatható 
cél, így a járda K.O. 
kritériuma a megnyert 
pályázat. 

Magyarország 2016. évi  
központi költségvetéséről 
szóló  2015. évi 
C.törvény(továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. 
melléklet II. 3. pont a),b) 
és c) pontok szerint 

Rendelőintézet 
energetikai 
korszerűsítése. Beadva 

Támogatást 
nyert 29.970.000,- 

1 címszó alatt (lásd a 
táblázatban szereplő 
előző sort) csak egy 
támogatható cél, így a 
járda K.O. kritériuma a 
megnyert pályázat. 

TOP-1.4.1.15 

Új bölcsődei férőhely 
kalakítása, óvoda 
korszerűsítése. Beadva Bírálat alatt     

BM Szociális tűzifa Beadva Bírálat alatt     
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Magyarország 2016. évi  
központi költségvetéséről 
szóló  2015. évi 
C.törvény(továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. 
melléklet I. 6. pont a),b) 
pontok szerint 

Jó adatszolgáltató 
önkormányzatok 
támogatása Beadva Bírálat alatt     

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, 
önkormányzati utak 
kezeléséhez, 
állapotjavításához, 
karbantartásához 
szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése Előkészítés alatt       

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
Csatlakoztatási 
konstrukció az 
önkormányzati ASP 
rendszer országos 
kiterjesztéséhez ASP rendszer kiépítése Beadva Bírálat alatt     

KEHOP-5.4.1 
Szemléletformálási 
programok 

Energetikai 
szemléletformálás Előkészítés alatt       

8. sz. táblázat, a  2015 szeptemberétől benyújtott pályázatok, forrá: saját gyűjtés7 
 
A pályázatokat tartalmazó táblázatnál nem szerepeltettünk minden pályázatot. Ezek egy része ismétlődő 
(tűzifa, Bursa, ivóvíz) ezeknél csak a 2016-ban beadott pályázatok szerepelnek, a 2015-ösök nem, és nem 
szerepelnek az intézményeink által benyújtott pályázatok (eu.i mobilitási hét, IKSzT-s, falunap szponzori 
szerződés). 
 
A prioritásokat a fejlesztések területén a táblázat tartalmazza: 

Fejlesztés típusa Forrás Címe Státusz 
Megvalósu-
lás Megjegyzés 

Turisztikai fejlesztés, 
munkahely teremtés TOP -1.2.1.15. 

Társadalmi és 
környezeti 
szempontból 
fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Előkészítést 
követően nem 
került beadásra.   

MÁV híd miatt nem 
megvalósítható, a 
jelenlegi szabályozás 
mellett. 

Életminőség javítása 
Szociális keret, és 
lakossági önköltség 

Segélyhívó 
ügyeleti rendszer 
kialakítása 

Lakossági 
igényfelmérés, 
szolgáltató 
ajánlattétele. 2017 II. félév   

Életminőség javítása 

Magyarország 2016. 
évi  központi 
költségvetéséről szóló  
2015. évi C. 
törvény(továbbiakban
: költségvetési 
törvény)1. melléklet I.  
pont szerint 

Lakossági ivóvíz 
támogatás. Beadva 

Támogatást 
nyert   
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Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása 

Magyarország 2016. 
évi  központi 
költségvetéséről szóló  
2015. évi C. 
törvény(továbbiakban
: költségvetési 
törvény) 3. melléklet 
II. 3. pont a),b) és c) 
pontok szerint 

Óvoda konyha- 
étkezőt 
korszerűsítése. Beadva Bírálat alatt   

Életminőség  javítása 

Magyarország 2016. 
évi  központi 
költségvetéséről szóló  
2015. évi C. 
törvény(továbbiakban
: költségvetési 
törvény) 3. melléklet 
II. 3. pont a),b) és c) 
pontok szerint Járda építés. Beadva 

Nem nyert 
támogatást 

1 címszó (lásd  
táblázatban szereplő 
következő sort) alatt 
csak egy támogatható 
cél, így a járda K.O. 
kritériuma a megnyert 
pályázat.Pályázati 
forrásból, a 2017-es 
kiírásban újra 
benyújtjuk. Vesztes 
pályázat esetén 
részletekben saját 
költségvetésből 2018-tól 

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása 

Magyarország 2016. 
évi  központi 
költségvetéséről szóló  
2015. évi C. 
törvény(továbbiakban
: költségvetési 
törvény) 3. melléklet 
II. 3. pont a),b) és c) 
pontok szerint 

Rendelőintézet 
energetikai 
korszerűsítése. Beadva 

Támogatást 
nyert 

1 címszó alatt (lásd a 
táblázatban szereplő 
előző sort) csak egy 
támogatható cél, így a 
járda K.O. kritériuma a 
megnyert pályázat. 

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása TOP-1.4.1.15 

Új bölcsődei 
férőhely 
kialakítása, óvoda 
korszerűsítése. Beadva Bírálat alatt   

Életminőség javítása BM Szociális tűzifa Beadva Bírálat alatt   

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása 

Magyarország 2016. 
évi  központi 
költségvetéséről szóló  
2015. évi C. 
törvény(továbbiakban
: költségvetési 
törvény) 3. melléklet 
I. 6. pont a),b) pontok 
szerint 

Jó adatszolgáltató 
önkormányzatok 
támogatása Beadva Bírálat alatt   
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Életminőség javítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

Külterületi helyi 
közutak 
fejlesztése, 
önkormányzati 
utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, 
karbantartásához 
szükséges erő- és 
munkagépek 
beszerzése 

Előkészítés 
alatt 2017 II. félév   

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása 

KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 
Csatlakoztatási 
konstrukció az 
önkormányzati ASP 
rendszer országos 
kiterjesztéséhez 

ASP rendszer 
kiépítése Beadva Bírálat alatt   

Közösségi tudat 
formálása 

KEHOP-5.4.1 
Szemléletformálási 
programok 

Energetikai 
szemléletformálás 

Előkészítés 
alatt 2017. II. félév   

Munkahely teremtés, 
turisztikai fejlesztés, 
gazdasági potenciál 
kiépítése GINOP pályázat 

Mintagazdaság 
kialakítása 

Előkészítés 
alatt 2019.I. félév   

Életminőség javítása 
Szociális keret, és 
lakossági önköltség 

Udvar 
karbantartás nem 
csak szociális célú 
bevezetése. 

Előkészítés 
alatt 2018.I. félév   

Gazdaságélénkítés Vállalkozások adója 

Adórendszer 
vállalkozás 
ösztönző 
átalakítása 

Előkészítés 
alatt 

2017. január 
01.   

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása 

HIP többlet adó, 
vállalkozás saját 
bevétele. 

Önkormányzati 
szolgáltató 
vállalkozás 
megalakítása, 
fejlesztése 

Elvi egyezség a 
testülettel. 2019.II. félév   

Gazdaságélénkítés 

HIP többlet adó, 
vállalkozás saját 
bevétele. 

Szociális 
szövetkezet, 
kertészeti termelés 

Elvi egyezség a 
testülettel. 2019.II. félév   

Önkormányzati 
vagyon gyarapítása, 
bevételek növelése Adó bevételek Naperőmű 

Elvi egyezség a 
testülettel. 2022.   

Életminőség javítása Pályázat 

Kerékpár út 
Szabadi Siófok 
között 

Elvi egyezség a 
testülettel. 2019.   

Életminőség javítása Adó bevételek 

Csapadékvíz 
elvezető 
rekonstrukjciója 

Éves 
költségvetésbe
n rögzítve 

2016. tól 
évente 
szakaszosan   

Turisztika, kulturális 
kínálat bővítése Adó bevételek Falumúzeum 

Elvi egyezség a 
testülettel. 2018.II. félév   
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Életminőség javítása, 
önkormányzati 
szolgáltatás javítása Adó bevételek Temető felújítás 

Elvi egyezség a 
testülettel. 

2017. II. félév- 
től 
ütemezetten. 

1. ütem közlekedők 
murvázása, 2. ütem 
Ravatalozó 
rekonstrukciója, 3. ütem 
kerítés. 

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása Adó bevételek 

Urnafal (ak) 
felállítása Megrendelve 2016.II. félév   

Költség csökkentés Adó bevételek 

LED technológia a 
közvilágításban, 
intézményi 
világításban  

Elvi egyezség a 
testülettel. 2020. 

A meglévő közvilágítási 
konstrukció (Enerin 
szerződés) lehetetlenné 
teszi pályázati forrás 
igénybevételét 

Életminőség javítása 
Állami költségvetés 
terhére 

Siófok- Szabadi-
Ádánd közút 
rekonstrukciója 

Elvi egyezség a 
testülettel. 2018. 

Folyamatos lobbi 
tevékenység a 
döntéshozóknál 

Életminőség javítása, 
önkormányzati 
szolgáltatás javítása Adó bevételek 

Helyi piac 
létrehozása 

Elvi egyezség a 
testülettel. ???? 

Az előzetes 
igényfelmérés szerint 
nincs valódi "piaci" 
igény az árusítók 
részéről (3 jelentkező) 

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása Adó bevételek 

Hulladék 
előkezelő udvar 

Elvi egyezség a 
testülettel. 2020. 

Elsődlegesen az építési 
törmelék kezelésére 

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása Szolgáltató kiadása Lomtalanítás Megrendelve 2016.II. félév   

Önkormányzati 
vagyon gyarapítása, 
bevételek növelése 

Adó bevételek, 
öröklés, végrehajtás 

Önkormányzati 
forgalomképes 
vagyon kiépítése, 
működtetése 

Elvi egyezség a 
testülettel. 

2016. II. 
félévtől 
ütemezetten 

Első ingatlanunkat 
megvettük. 

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása Adó bevételek 

Ügyfél barát 
közszolgáltatás 
infrastruktúrájána
k kiépítése 

Elvi egyezség a 
testülettel. 

2018. II. 
félévtől 
ütemezetten 

Ügyfélváró (k), 
kialakítása, ügyintézés 
körülményeinek komfort 
növelése. 

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása Adó bevételek 

Ügyfél barát 
közszolgáltatás 
szemlélet 
kiépítése 

Elvi egyezség a 
testülettel. 2019. II. félév 

A hard elemekhez 
társítani a szoft 
elemeket. 

Önkormányzati 
szolgáltatás 
minőségének javítása, 
életminőség javítása. 

Adó bevételek és 
központi költségvetés 

SOS riasztó, ellátó 
rendszer 
bevezetése 

Elvi egyezség a 
testülettel.8 2017.I. félév 

2016.09.14-én 34 fő 
jelentkező. Szükséges  a 
szoc. rendelet 
módosítása, és forrás 
biztosítása. 

9. sz. táblázat, a fejlesztési irányokról, forrás saját gyűjtés 

 
A fejlesztési irányoknál is érvényesül a pályázati kiírások torzító hatása. Mint a gazdaság minden szereplője, 
megpróbálunk minden lehetőséget megragadni a pályázati források megszerzésére. Ez a pályázati kiírások 
szerint írja át a fejlesztések prioritását. Várhatóan 2018-2019 lesz az az idő, amikor a fejlesztési irányok 
meghatározásánál valódi érték sorrend felállítását kell elvégeznünk. Természetesen a pályázatok közt is 
„válogatunk”. Nem indulunk olyan pályázaton, amin a paraméterek alapján és a valós helyzetünk alapján, 
nem vagyunk kiemelt célterület (lásd csapadékvíz elvezetés). A következő gazdasági programunknak ez a 
fejezete a prioritási kritériumrendszerének felállításával kell kezdődnie. 
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CSALÁD - ÉS SZOCIÁLPOLITIKA 
2015. március 1-jétől átalakult a szociális ellátás rendszere. A korábban önkormányzati hatáskörben lévő, 
állami normatíva támogatással biztosított szociális ellátások megszűntek, illetve kormányzati hatáskörbe 
kerültek. Az önkormányzatoknak saját bevételeik terhére kell kialakítaniuk az önkormányzati szociális 
támogatások körét, amelyet a rászorultak az állami szociális juttatások kiegészítéseként vehetnek igénybe. 
Az új rendszernek megfelelő szociális rendeletet a képviselő - testület elfogadta. Az önkormányzati szociális 
támogatások bővítésére, illetve a támogatások mértékének növelésére csak abban az esetben van lehetőség, 
ha az önkormányzat az ahhoz szükséges forrást is megteremti. Az új rendszer kialakítása, a források 
megteremtése a következő ciklus kiemelt feladata lesz. Falunk kedvező helyzetben van a Népesség adatok 
pontban említett öregedési ráta kivételével. Az egy épületre jutó lakosok száma, amit a következő KSH adat 
mutat be (4. sz. ábra),  – megegyezően a környékbeli településeket – 2,53 fő. Leszámítva az üdülő 
ingatlanokkal torzított településeket, ez az átlag a szűkebb környezetünkben. A lakásonként 1,06-1,6-os / ház 
lakos számú települések a kihalás felé haladnak. Szomorú kimondanunk, de ott a kihalás, az elnéptelenedés 
csak külső, mesterséges ösztönzők bevetésével, bevezetésével lehetséges. Nekünk jellemző problémánk (még) 
nem ez, hanem a korábbiakban jelzett 18 éven aluliak fogyása, a 62-éven felüliek növekedésével egyező 
arányban. A hosszú távú tervünkben a gyermek vállalás ösztönzése, a két és több gyermekes családok 
fokozott támogatása kell, hogy megjelenjen, mint cél. Fontos a befogadó kultúra terjesztése, erősítése. 
Minden ingatlan értéke növekszik a gondozott, felújított, karbantartott ingatlanok, utcák, településrészek és 
az egész falu vonatkozásában. A célunk, hogy Balatonszabadin lakott ingatlanok legyenek. Ennek is eszköze 
a kommunális adó. Az üres, vagy spekulatív célból felvásárolt ingatlanok emelt összegű adóztatása eszköz, 
az ingatlanok hasznosításához, benépesítésének eléréséhez. Az adó politika nem csak bevételi forrás, hanem 
szemlélet megtestesítője, koncepció alapja. A felelőtlen adó kritika az összefüggések ismeretének a hiánya, 
vagy egyszerű önös érdek Balatonszabadin (is).9 

  
4. sz. ábra, 100 lakásra jutó lakosok száma, forrás KSH 

 
Szociális ellátásaink újragondolásánál két területre fókuszáltunk. A célcsoportunk; az idősek 
és a két és több gyermekes családok. Somogy megye a 100 aktív korúra vetített gyermekek 
számában, ami 24 fő (5. sz. ábra), az országos átlag középértékének felel meg. 



   

16 

 

 

 
5. sz. ábra, 100 aktív korúra jutó gyermekek száma, forrás KSH 

 
Somogy megye a 100 aktív korúra vetített (6. sz. ábra), 41 fő időssel, a „legbölcsebb” megyék egyike. A két 
adat alátámasztja a szociálpolitikánk új irányát. Gondoskodnunk kell az időseinkről, olyan ellátási, 
szolgáltatási formák bevezetésével, amelyekre valóban van igény. Ebben azokat az elemeket kell 
megvalósítani elsőként, ami közvetlen életminőséget javít, és amire a legtöbb szép-korúnak van szüksége. 
 

 
6. sz. ábra, 100 aktív korúra jutó idősek száma, forrás KSH 
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Az elmúlt ciklusban egyes kérdésekben sikerült eredményeket elérni, de még mindig vannak kiaknázatlan 
lehetőségek, amelyek az új szociális ellátó rendszer átalakítása következtében most válnak igazán 
időszerűvé. A szociális feladatait az önkormányzat az általa alapított intézmények fenntartásával, 
rendeletében szabályozott szociális juttatások nyújtásával, illetve feladat-ellátási szerződések keretében 
láthatja el.  
Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

- lakhatási támogatás (pénzbeli vagy természetbeni) 
- krízis támogatás (pénzbeli vagy természetbeni) 
- Bursa Hungarica szociális ösztöndíj 
- temetési támogatás 
- szociális karbantartás 
- idős korúak támogatása 
- köztemetés 
- szociális étkeztetés 
- tankönyvtámogatás 

 
Tervezett új – újra indított szolgáltatások: 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2017-től bevezethető), 2016. szeptember 14-ig 34 fő jelezte a 
szolgáltatás igénybevételi szándékot 

 
A támogatások odaítélésének alapja, vagy különleges élethelyzet, vagy jövedelmi viszonyhoz kötött állapot. 
Ennek meghatározásánál fontos szempont az idősek átlagos jövedelmi határának folyamatos figyelése. A 
KSH adatai alapján Balatonszabadin az öregségi nyugdíj átlaga (7. sz. ábra) 107.389 forint. Több szociális 
támogatás odaítélésének küszöbértékét módosítanunk kellet, mert az igénylők jövedelme rendre magasabb 
volt, mint az általunk meghatározott. 
 

 
7. sz. ábra, az öregségi nyugdíj átlagértéke Balatonszabadin, 2014. jan.1-én, forrás KSH 
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FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 
Nem csak kormányzati célkitűzés, hogy a regisztrált munkanélküliek száma jelentősen csökkenjen. Célunk 
az elszegényedés, leszakadás folyamatának lassítása és megakadályozása, lehetőség szerint megfordítása.  A 
közfoglalkoztatás eddigi rendszerét a 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja 
váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló 
ember számára biztosítson munkalehetőséget. 2011. január 1-jétől megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a 
munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi 
közmunkaprogram. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos 
párbeszédet igényel, hiszen a szociálisan hátrányos helyzetű álláskeresőkről való gondoskodás közös 
felelősségen alapul.. A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok, 
közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton 
kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. 
A Közhasznú foglalkoztatással a megváltozott feltételek mellett is szeretnénk folyamatosan 
munkalehetőséget biztosítani az itt élő munkanélküliek számára. 
A munkanélküliség ellensúlyozására, képzéssel és megfelelő infrastruktúra létrehozásával annak a feltételeit 
kell megteremteni, hogy az itt lakók fizikai és szakmai értelemben immobilis munkanélküliek 
megismerkedhessenek új munkalehetőségekkel. Mint igénybe vevők, jelzést kell, hogy adjunk a 
közfoglalkoztatás általános és speciális anomáliáiról. Az általános szezonalítás miatt az őszi, téli időszakban 
megnövekedő közmunkaprogram létszámhoz megfelelő feladatokat nehezebb társítani. Kitűnő lehetőség 
lenne az egyes beiskolázási, oktatási tevékenységeket erre az időszakra tervezni, ütemezni. Balatonszabadit 
külön sújtja, hogy abban az időszakban amikor szüksége lenne a közmunka nyújtotta munkaerőre, akkor a 
mezőgazdasági és turisztikai szezon felszippantja - gyakran fekete, vagy szürke foglalkoztatás keretében – a 
megfelelő munkaerőt, amit tovább ront, hogy ebben az időszakban vannak, kezdődnek az oktatások.  
 
EGÉSZSÉGÜGY 
A településen évek óta stabil az egészségügyi ellátás, gyakorlatilag változatlanul jó színvonalú az 
alapellátás. A lakosok egészségügyi ellátása a következő struktúrában történik: 
 

finanszírozás ellátás fajtája 
körzetszám, 
feladatellátó MEP Önkormányzat 

X   Háziorvos 1 

X   Házi gyermekorvos 1 

X   Fogorvos 1 

X X Védőnői ellátás 1 

X   Iskolaegészségügy Orvosok, védőnő 

X X Felnőtt ügyelet Szerződött partnerrel 

X X Gyermek ügyelet Szerződött partnerrel 

7. sz táblázat az eü. ellátásokról, forrás, saját gyűjtés 

 
Az alapellátás körébe tartozó feladatok közül az ügyeletek vállalkozóval történő elláttatásához, valamint a 
védőnői szolgálat működéséhez járul hozzá az önkormányzat. A már privatizált alapellátás körébe tartozó 
egységek (háziorvos, fogorvos) a saját tulajdonú rendelőkben, illetve az önkormányzat által biztosított 
rendelőkben működnek (gyermekorvos), MEP által folyósított finanszírozásból.  
Hosszú távú vagyongazdálkodási koncepció keretében ki kell dolgozni az épület további felújítását, 
korszerűsítését. Az élet is írja a gazdasági programunkat. Örömmel közlöm, hogy a program írásának 
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kezdetén még csak terveztük egy pályázat beadását, ma pedig arról számolhatok be, hogy sikeresen 
pályáztunk a saját tulajdonú rendelőink felújítására. Az épület korszerűsítése pályázati forrásból meg fog 
valósulni. 
Az orvosi ügyeleti (ambuláns) ellátás 24 órában működik a több települést érintő szerződés keretében, 
amelynek fenntartása továbbra is célja az önkormányzatnak. A feladatellátásra a kistérségünk közösen 
alkalmaz szerződött partnert, aki a „praxist” 2016-ban kezdte meg ténylegesen, lényeges panasz, negatív 
visszajelzés nélkül. 
Az egészségügy területén mozgósítható anyagi tartalék nincs. A lakosság egészségügyi alapellátását ennek 
ellenére biztosítani kell. A megelőzés lehet az egészségügy települési segítésének az alapköve.  
 
A civil együttműködés a prevenció, az új eljárások, az életmód és annak megváltoztatása tekintetében most 
is működik, kiemelten a cukorbetegeket érintően (8. sz. ábra). Megyénk a cukorbetegségben is „előkelő” 
helyen áll: 
 

 
8. sz. ábra a cukorbetegség aránya, a 19 év feletti korosztályban, forrás KSH 

 
A Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete rendkívül aktívan vesz részt a közösségünk egészségre 
nevelésében. A cél az lenne, ha a cukorbetegség testvérét, a magas vérnyomást (9. sz. ábra), amiben 
megyénk a legfertőzöttebb szintén felkarolná a már működő szervezetünk! Sok olyan közös pont van az 
életmód, megelőzés területén, ahol közösek a lehetséges megoldások a cukorbetegség, elhízás, magas 
vérnyomás megelőzésében, kezelésében. 
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9. sz. ábra, a magas vérnyomás megyei előfordulásáról 

 
Teendőink az egészségügy területén:  
Az Önkormányzat egészének tevékenységét át kell hatnia az egészséges életmódra nevelés és a megelőzés 
szempontjainak. A háziorvosok bevonásával a saját lapunkban egészségmegőrző rovat fenntartása a 
feladatunk, melynek célja a betegségek, kockázati tényezők ismertetése és a betegségek megelőzése. Az 
ellátásban résztvevő szereplőket 
Aktív együttműködés az egészségmegőrzést segítő civil szerveződésekkel, munkájuk kiemelt támogatása. A 
civil szervezetek támogatása, annak szokás szintű elosztása felülvizsgálatra szorul. A társadalmi 
hasznosságnak az elbírálásnál meg kell jelennie. 
 
 
 
SPORT 
A következő évek koncepcióiban a sportrendezvények szervezése és támogatása is fontos feladat. Segíteni 
kell a környező településen lévő sportegyesületek egymás közötti versenyeinek megszervezését, és más 
nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényeket. A hangsúlyt azonban a szervezett keretek és szakmai 
felügyelet mellett végzett rendszeres sportolásra kívánjuk helyezni. 
Az önkormányzat továbbra is biztosítja a civil pályázat keretében az egyesületek anyagi támogatását 
működésük biztosítása érdekében. 
 

• Az önkormányzat továbbra is segíti a települési sportolók felkészülését és  
• versenyeztetését, első sorban az utazás, utaztatás feltételeinek a biztosításával. 
• Meg kell oldani a futballpálya és sportöltözők megóvását, az önkormányzati tulajdonban lévő 

sportpálya melletti terület sportolásra alkalmassá tételét. 
• Új szakosztály indítása (asztalitenisz) a „cikluscél”. 
• Támogatni kell, új mozgásformák, lehetőségek megtelepülését (spining, fitness) 

  
TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
A szabályozási tervek készítése, sőt maga a szabályozás is az Önkormányzat számára terhekkel, kiadásokkal 
jár. A jövőben meg kell keresni a tehervállalás méltányos megosztásának minden lehetőségét az érintettek, 
elsősorban a fejlesztők, másodsorban a fejlesztésből hasznot húzó lakossági csoportok között. Fontos feladat 
itt a megfelelő infrastruktúra, közlekedés és intézményi háttér előzetes garanciáinak biztosítása.  
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2002 - 2003 között megvalósult a település csatornázása. 
A következő feladat a felszíni vízelvezetés megoldása. Ütemezetten el kell kezdeni a felszíni vízelvezetés 
kiépítését, visszaállítását. Ennek gazdasági és jogi hátterét meg kell teremteni. 
A település úthálózatának felújítása, aszfaltozása is szükségessé vált. A finanszírozást új erőforrások 
bevonásával lehet megoldani. A helyzetünket döntően befolyásolja a közút kezelésében lévő utunk állapota, 
melynek padkáját rendszeresen saját költségünkön töltjük fel murvával. Maga az út kátyús, hosszanti és 
kereszt útbordákkal teli. Összehasonlítva a környék településeinek útjaival Balatonszabadi útja Nagyberény 
bevető útjával megegyező állapotú. Minden alkalmat megragadunk az út rekonstrukcióért történő lobbizásra. 
A közlekedés sok tekintetben meghatározó összetevője mindennapjainknak, az idő - és energiaráfordítással, 
környezetterheléssel, napi munkába járási gondjainktól a bennünket is érintő nagy fejlesztési projektekig. 
  
SOKOLDALÚ, TUDATOS TELEPÜLÉSMARKETING 
A gazdaság fejlesztéséhez, a befektetői érdeklődés fenntartásához, az idegenforgalom fejlesztéséhez, 
valamint a nemzetközi kapcsolataink kiteljesítéséhez, de általában is a sikeres helytálláshoz igen tudatos 
településmarketingre van szükség. E programba a kiadványoktól kezdve a hazai kiállításokon való (a 
vállalkozásokkal közös) szereplésen át a korszerű internetes megjelenésen keresztül a sajtópolitikáig minden 
beletartozik. 
Az új, korszerű honlap kialakítása elengedhetetlen feladata az önkormányzatnak. Az adópolitikánk 
kommunikálása nélkül az nem szélesítheti az adózók körét. Az új típusú szolgáltatás orientált 
szemléletünket, a megvalósítást követően be kell mutatnunk. 
 
NEVELÉS – OKTATÁS, KULTÚRA, KÖZM ŰVELŐDÉS 
A településen 1 óvoda működik, két telephelyen.  
Az óvodai férőhelyek száma: 120 főt meghaladó. Az elmúlt években nem sikerült fenntartani a maximális 
létszámot, a gyermekek létszáma 100 fő körül mozog. A 2016-2017-es nevelési évben a 100 főt jóval 
meghaladó, kb. 120 fős átlag létszámmal kalkulálunk. 
 
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei 
A község minden polgárának és közösségének joga, hogy: 

a) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény szolgáltatásait, valamint a 
közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat, 

b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak érvényesítése, művelődési 
céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzat közművelődési intézményétől színteret, 
szakmai segítséget kapjon. 

 
Az önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézményén keresztül látja el.  
A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, 
szervezetek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások 
közreműködését. 
Az önkormányzat biztosítja, hogy a település polgárai a közművelődési lehetőségekről megfelelő 
tájékoztatást kapjanak. Balatonszabadi napjainkban is hagyományait ápoló, jelentős tradíciókkal rendelkező 
település. Továbbra is támogatni kell a civil és szakmai szervezeteket, összefogni munkájukat, 
véleményüket be kell csatornázni az egyes programok megvalósításába. Ennek keretében minden 
programunk tervezésénél, minden program meghirdetésekor az eddigihez hasonlóan meghívjuk a civilek, 
intézmények, szakértő közösségek képviselőit. 
 
A pályázati beszámolóban (6. sz. táblázat) látható, hogy az óvodai férőhely bővítésére és bölcsőde 
kialakítására is pályázunk. Az óvoda, és az iskola megléte, állapota, felszereltsége, működésének színvonala, 
egyik alapja a közösség megtartó erejének. A speciális igényű gyermekek ellátására, a korábbi külsős 
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szolgáltató kiváltására speciális képzésre küldtük a munkatársunkat, távlati célunk a szociális étkeztetés saját 
kézbe vétele, és az allergiás gyermekek kistérségi ellátása az általunk főzött étellel. Az óvodai férőhelyek és 
csoportok kialakításánál, a csoportok összetételének megállapításánál a következő statisztikai adatokat 
használtuk: 
 
 
  2015-2016-os nevelési év tény adatok   

  szept okt nov dec jan feb márc ápr máj jún Átl létsz 

2,5- 3 
éves 5 7 10 10 11 12 16 19 20 20 13 

3-4 éves 25 25 29 29 30 31 32 34 34 34 30,3 

4-5éves 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 29,8 

5-6éves 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

6-7éves 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10,6 

Havi össz. 89 91 98 98 99 101 106 111 112 112   

4 csop. 22,25 22,75 24,5 24,5 24,75 25,25 26,5 27,75 28 28 
 5csop 17,8 18,2 19,6 19,6 19,8 20,2 21,2 22,2 22,4 22,4 
 

              2016-2017-es nevelési év terv adatok   

  szept okt nov dec jan feb márc ápr máj jún Átl létsz 

2,5- 3 
éves 8 10 12 12 15 20 22 24 25 25 18 

3-4 éves 25 26 27 27 28 29 29 31 31 31 28,7 

4-5éves 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

5-6éves 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

6-7éves 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Havi össz. 109 112 115 115 119 125 127 131 132 132   

4 csop. 27,25 28 28,75 28,75 29,75 31,25 31,75 32,75 33 33 
 5csop 21,8 22,4 23 23 23,8 25 25,4 26,2 26,4 26,4 

 8. sz. táblázat, az óvodai létszámok tény és terv adatai a 15-16 és 16-17 nevelési években, forrás Pintér Anett 
 
A most következő nevelési évben, a tervezett létszámadatok ismeretében hoztuk meg a döntésünket, hogy az 
óvodai ellátásba a törvénynek megfelelően a 3. életévüket betöltött gyermekek kerülhetnek felvételre. 
Egyben ez alapozta meg a döntésünket a bölcsődei férőhely kialakítása, óvoda bővítése, korszerűsítése 
témában kiírt pályázaton való induláshoz. 
 
KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZTISZTASÁG 
A környezetvédelem alapja a megfelelő környezettudatosság kialakítása a lakosság széles rétegeiben. Ezt is 
magunkon kell kezdenünk, így az önkormányzat és a képviselő - testület napi tevékenységét fogjuk 
környezettudatossá tenni – az energiafelhasználástól, a hulladékgazdálkodáson át a papírhasználatig – a 
megfelelő szabályozási háttér megteremtésével, kiterjesztve az önkormányzati intézményekre is. Célzott 
kampányokat, akciósorozatokat indítunk egy - egy neuralgikus területen. Új önkormányzati beruházáskor 
előtérbe kell helyezni az alternatív energiatermelést. Fontos helyi feladat a komposztálás megszervezése, a 
közterületi és a lakossági zöldhulladék megszervezett begyűjtésével. Az illegális lerakók, lerakások 
felszámolását erőteljes helyi összefogással és ösztönző, felvilágosítási akciókkal segítjük, a lerakók 
időszakos felszámolása mellett. Újra indul a lomtalanítás, beindítjuk még 2016-ban a zöld hulladék 
(kizárólag avar és fű nyesedék) elszállítását gyűjtőpontról. 
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KÖZBIZTONSÁG 
A rendőrséggel való szorosabb együttműködéssel, valamint a polgárőrség bevonásával javítani kell a 
település közbiztonsági helyzetén. A közbiztonsági helyzet javításában tevékenyen szerepet kell vállalniuk a 
lakosság önszerveződő mozgalmainak, amelyek támogatását az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti. 
A települési kamerarendszert alkalmassá kell tenni a folyamatos működésre.  
Bővíteni szükséges a kihelyezett kamerák által megfigyelt közterületeket, az ehhez szükséges pályázati 
forrásokat fel kell kutatni. A külső területeket, egyéb megfigyelő eszközökkel, kell megvédenünk első 
sorban az illegális hulladékot elhelyezőktől, természetkárosítóktól. 
 
HATÁLYOS DÖNTÉSEK, KONCEPCIÓK 
A jogszabályi változások és a szabályozandó társadalmi viszonyok tükrében folyamatosan aktualizálni kell 
önkormányzati rendelteket és koncepciókat, kiemelten a működésünket megszabó belső 
szabályrendszerünket, különösen azért, mert a rendeleteink elavultak, idő – korszerűtlen szövegek, melyek 
nem illeszkednek a napi életünkhöz, megoldandó feladatainkhoz. Koncepcióalkotás, a szűk szakmai 
koncepciók kivételével, csak társadalmi egyeztetést, megkérdezést, bevonást követően történhet. A 
gazdasági program összhangban áll a meglévő és érvényes koncepciókkal (sport, kulturális, HEP) és a 
vagyongazdálkodási tervvel. 
 
Készítette: Király Kálmán polgármester 
Elfogadta, Balatonszabadi Község Képviselő- testülete, a 134/2016 (XI.29.) határozatával 
 
1
 A „gyüttmentek” kifejezés megjelenítésével nem minden képviselő ért egyet. A gazd-i program készítőjének megítélése szerint a problémaazonosítás 1. lépcsője a probléma azonosítása és világos kimondása. 

2
 Egy képviselő szerint Balatonszabadin nincs ilyen megközelítés. 

3
 Az adó POLITIKA kiemeléssel nem minden képviselő ért egyet. A gazd-i program készítője szerint a kiemelés indokolt. Az eddigi programokban nem volt fellelhető az adó POLITIKA, az elv, ami alapján adóztatunk. 

4
 A rész törlését javasolta egy képviselő. A gazd-i program készítője szerint az 1%- nyi többlet adózó megszerzéséért hozott párhuzamok, hasonlatok érthető szemléltető eszközök. 

5
 Egy képviselő törölni kéri, mert ezek egy időszak elemzésébe való fogalmak, és a határ-haszon elméletet sem ismerik. A készítő szerint az elemzés nélkül semmilyen programot nem lehet és szabad készíteni. 

6
 Egy képviselő törölni kéri az egész részt, mert a képviselő dicséretét nem tartja elfogadhatónak ebben a formában. A szerző szerint a megyénket ért hátrányos megkülönböztetésre - a beruházások terén- , fel kell 

hívni a döntéshozók figyelmét, melynek legjobb eszköze és alanya a képviselő. 
7
 Egy képviselő kéri törölni a táblázatot, mert a 2015-ös váltástól előkészített-beadott pályázatok nem a program részei. A szerző szerint; a 2015-ös váltás óta megtett intézkedések részei az elvégzett ciklusra eső 

tevékenységnek, így a programnak is. 
8
 Az elvi egyezség a testülettel státuszt egy képviselő nem tarthatja elfogadhatónak, kéri azok törlését. A gazd.i program készítője szerint a táblázatban szereplő ilyen státusszal rendelkező fejlesztési irányokkal 

elvben egyetért a testület, a kifogást emelő képviselőn kívül. 
9
 Egy képviselő törölni kívánja a teljes szakaszt, mert az színtiszta elemzés, illetve üzenet annak, aki kritizálja a helyi adópolitikát. A szerző ismételt megállapítása, hogy elemzés nélkül nincs program. A szerző szerint, 

ha nem lenne üzenet a programban, az lenne a probléma. 
10

 Egy képviselő szerint nincs szükség összefoglalóra, az a bevezetés része, nincs szükség a település bemutatására, a statisztikai adatok mellékletként megjelenítendők. A formai észrevételekre vonatkozóan, mint 

készítő: az adatok törzsszövegbe emelése lehetővé teszi a lapozgatás nélküli olvasást, segíti a figyelem fenntartását, bizonyos adatok vizuális megjelenítése erősíti a mondanivalót. A bevezetés, összefoglaló, a 

település bemutatása, megítélésem szerint a program része kell, hogy legyen. Megítélésem szerint ez a megfelelő formátum. 

 


