Belsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.)
határozata gazdasági program felülvizsgálatáról
Belsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat
2011-2020. évekre szóló gazdasági programját felülvizsgálta, azt az
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
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Belsősárd Község Önkormányzatának 2011-20120. évre szóló gazdasági programjának
felülvizsgálata

Az önkormányzat képviselő-testülete számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a írja elő a gazdasági program készítési kötelezettséget.
A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell
elfogadnia, ha a gazdasági program az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő
gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő
végéig kiegészíteni vagy módosítani.
Mötv.” 116. §. /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 köz6szogláltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
Belsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2020. évekre vonatkozóan
fogadta el a gazdasági programját, tehát képviselő-testületünknek felülvizsgálati kötelezettsége
van.
A felülvizsgálat során a már megvalósult vagy aktualitását vesztett programelemeket áthúzással
töröljük, a kiegészítéseket pedig dőlt betűvel jelöljük.
1. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
A költségvetési egyensúly helyreállítását célzó reformok sora jellemzi a 2010. évi
kormányváltást követő időszakot, melynek következtében az önkormányzatok nagy többsége
nehéz gazdasági helyzetbe került. Belsősárd község az idetelepült ipar adóbefizetéseinek
köszönhetően túlélte ezt a váltságot. A településen az elmúlt időszakban jelentős beruházások
valósultak meg. ezek részben önerőből, részben pályázati támogatásból lettek finanszírozva. Az
ország rossz gazdasági helyzete miatt az állami normatívák /működési támogatások/ évről-évre
csökkennek. Így feladataink ellátásához továbbra is nélkülözhetetlen forrás a helyi adóbevétel.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
A képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az önkormányzat működése, illetve
fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.
2. Fejlesztési elképzelések
2.1. Belsősárd település érvényes településfejlesztési koncepcióval, településszerkezeti és
szabályozási tervvel, valamint szabályozási előírással rendelkezik. A rendezési terv a

településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes
településrészek funkcióját, jellegét.
.
2.2. A helyi ipar és vállalkozások területét a rendezési terv jelöli ki. Népszerűsíteni, illetve
vonzóvá kell tenni ezen területeket.
Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket,
amelyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek. Kiadványokat
kell készíttetni és a közterületeken megfelelő pihenőhelyeket kell kialakítani /pad, asztal
szeméttároló edény/.
2.3. Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését.
A képviselő-testület ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a
vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, a
telefon, az internet és a kábelteleviziós szolgáltatások biztosítását.
2.4. Az önkormányzat a helyi munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében:
- segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, a helyi gazdaság megerősítése érdekében
igyekszik kedvező feltételeket teremteni.
- kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.
3. Településfejlesztési célok
3.1. Az önkormányzat következő fejlesztési céljai olyan célok, melyek elsősorban a jelenlegi
közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához, másrészt a település általános fejlesztéséhez
kapcsolódnak.
Választási ciklus időtartama alatt megvalósítandó beruházások:
-

Temető vezetékes vízzel való ellátása,
Temetőhöz elektromos hálózat kiépítése
Faluház külső nyílászáróinak cseréje
Temetőnél parkoló kiépítése
Temetőhöz vezető út felújítása
Focipálya önkormányzati területre való áthelyezése
Az új temető részében egy kőkereszt létesítése
Falugondnoki szolgálat beindítása.

Hosszabb távon megvalósítandó beruházások:
-

faluközpont átalakítás: - park megnagyobbítása terület vásárlással,
tűzoltó szertár helyett egy új épület létesítése, a falugondnoki szolgálat és a könyvtár
részére,
egy kis látványtó kialakítása,
a falu végén parkerdő kialakítása – területek vásárlása tűzgyújtóhely és esőbeálló, pad
létesítése, elhelyezése,
járda falújítása,
falu végén Resznek irányában 50 m út kiépítése.

4. Közszolgáltatások biztosítása, színvonalának javítása
4.2. Képviselő-testület figyelemmel kíséri a gondozatlan ingatlanok sorsát, azok rendbetétele,
érdekében felhívja a tulajdonosok figyelmét illetve szükség esetén intézkedést kezdeményez.
4.3. Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátást és szennyvízelvezetést. A
szolgáltatás biztonsága érdekében szükséges a rendszer folyamatos felújítása. A
szennyvíztisztítás hatékonysága illetve a fajlagos költségek csökkentése érdekében pályázati
lehetőséget kell keresni a Lenti szennyvíztisztítóhoz való csatlakozásra.
A belterületi csapadékvíz elvezetése érdekében az önkormányzat folyamatosan gondoskodik
a tulajdonában és kezelésében lévő árkok és falu-patak tisztításáról.
4.4.Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat. A köztemető és környezete a jogszabályokban meghatározott követelményeknek
megfelel. E közszolgáltatás színvonalának emelése érdekében a temető környezetében további
parkolóhelyeket kell kialakítani.
4.5. A képviselő-testület helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.
4.6. A képviselő-testület kívánatosnak tatja a közterületek megfelelő színvonalon történő
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
- fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és
pótlásáról.
- nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
4.7. A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
önkormányzat
- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról,
- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
- 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
hóltakarításról,
4.8. Az önkormányzat a közoktatási feladatait – általános iskola és óvoda – 11
önkormányzattal közösen látja el a Rédicsen működő intézményekben.
4.9. Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, az alapfokú
egészségügyi ellátást a Rédicsen működő intézményekben társulásos feladat ellátási szerződés
formában oldja meg. /házi orvos, védőnő, fogászat/
Mind a hétvégi, mind a hétközi ügyeletet Lenti központtal az önkormányzat szintén társulásos
formában biztosítja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása útján.
A fogorvosi hétközi és hétvégi ügyeletet Zalaegerszegi székhellyel megbízási szerződés alapján
biztosítjuk.

4.10. Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a meglévő szociális ellátások
megtartását, azok színvonalának emelését. Az önkormányzat a következő szociális ellátásokat
és szolgáltatásokat biztosítja a Kolping Gondozási Központ útján:
- bentlakásos szociális otthoni ellátás,
- idősek klubja,
- házi segítségnyújtás,
- szociális étkeztetés,
- jelző rendszeres házi gondozás,
- támogató szolgálat.
Az arra rászorulók részére az önkormányzat a rédicsi iskola konyhájáról a Bagladi
Falugondnoki Szolgálat közreműködésével biztosítja a szociális étkeztetést.
Önkormányzatunk továbbra is fontos feladatnak tartja, hogy az arra rászoruló családok
segítséget kapjanak, amennyiben élethelyzetük ezt kívánja. A rendszeres ellátásokat azonban
csak annyi időre kell biztosítanunk, amíg a család maga is keresi a lehetőségét, élethelyzetének
javítására. Erre kiemelt figyelmet kell fordítanunk.
4.11. A képviselő-testület kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A
családsegítő szolgálat feladatait a Lenti Kistérség Többcélú Társulása útján látja el.
Az önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, amely az ifjúság kulturált
szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.
4.12. Az önkormányzat a közművelődési és kultúra tevékenységgel kapcsolatban a helyi
közművelődésről szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a feladat ellátásáról
Az önkormányzat a könyvtári szolgáltató hely működtetésére a Zala Megyei Könyvtárral kötött
megállapodást.
Bármennyire nehéz ma egy önkormányzat helyzete ehhez a feladathoz mindenkor biztosítani
kell az alapvető működés feltételeit. Ez az ágazat erősíti a közösséget, ápolja hagyományainkat,
ad kikapcsolódási lehetőséget, fejleszti kulturális tudatunkat és teret ad a civil szerződéseknek.
4.13. A képviselő-testület fontosnak
közszolgáltatások biztosítását is.
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