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PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

GAZDASÁGI PROGRAMJA 

2014-2019. 

 

ALAPCÉLOK 

 

A 2014 október 12-én megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a 

község működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak 

ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse, a feladatokat önkormányzati-társulási 

fenntartású intézményrendszeren keresztül ellátassa a takarékosság, a gazdaságosság és 

hatékonyság elveinek figyelembe vételével. A Képviselő-testület célkitűzése, hogy a 

fejlesztésekkel, felújításokkal szebb és jobb környezetet biztosítson az itt élők számára. 

Fontos feladatnak tartják a múlt értékeinek megőrzése, a jelen lehetőségeinek kiaknázása.  

 

GAZDÁLKODÁS ÉS FEJLESZTÉS 

 

Gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés 

 

A gazdasági élet fejlesztése, a munkahelyteremtés, a község eltartó-képességének erősítése 

stratégiai feladat. Megvalósítása összetett, több elemből álló munkát igényel. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

� Vállalkozásösztönzés 

� Ingatlanok hasznosítása 

� Infrastruktúra fejlesztése 

� A ciklus végére turisztikai lehetőségek kiaknázása 

� Szebb környezet kialakítása 

 

Szem előtt kell tartani, hogy a gazdaságban továbbra is dominálnak a balatonfüredi, 

szolgáltatási szektorban meglévő, az idegenforgalomhoz és a közszférához kötődő 

munkahelyek, továbbá a helyi ipari- és mezőgazdasági vállalkozók által létrehozott 

munkahelyek. Fentiek figyelembe vételével folyamatosan kapcsolatot kell tartani a gazdasági 

élet szereplőivel, bevonva őket a község fejlesztési irányainak kialakításába, a 

megvalósításba. A helyi beruházásoknál – törvényes kereteken belül – előnyben kell 

részesíteni a helyi vállalkozásokat. 
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Beruházás, fejlesztés 

 

A beruházási, fejlesztési célok meghatározásánál elsőbbséget kell, hogy élvezzen a 

folyamatban lévő beruházások teljes körű megvalósítása: 

� Köztemető rendezése, ravatalozó felújítása 

� Katolikus temetőben ravatalozó kialakítása 

� Meglévő járdák felújítása 

� Új járdaszakasz kialakítása (káposztáskert felöli rész) 

� Meglévő közvilágítás fejlesztése 

� Korszerűbb, jobb gépek beszerzése a közterületek 

karbantartásához 

 

További - munkahelyteremtő - fejlesztési célkitűzések: 

� Turisztikai szempontból hasznosítható mezőgazdasági utak 

felújítása 

� Zádor vár – mint turisztikai célpont – fejlesztése 

� Zádor vári út felújítása 

 

A község "komfortosságát" szolgáló beruházási, fejlesztési célok: 

� Meg kell építeni a község járda nélküli utcáiban a 

gyalogjárdákat 

� Új buszvárók telepítése 

� Tovább kell bővíteni a csapadékvíz-elvezető hálózatot 

� Az elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében fejleszteni 

kell az Önkormányzat számítástechnikai eszközrendszerét 

 

A Közútkezelő Kht-vel közösen meg kell valósítani: 

� Az utak melletti csapadékvíz-elvezetők karbantartását 

� Meglévő utak folyamatos karbantartását 

 

Idegenforgalmi szempontból is szükséges további felújítások, rekonstrukciók: 

� Folytatni kell a Zádor-vár rekonstrukcióját, kilátó felújítását 
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� Információs rendszer ( eligazító táblák ) fejlesztése 

� Zöldfelületek karbantartása, virágosítása 

 

SZAKMAI CÉLPROGRAMOK 

 

Kultúra 

 

A község eddig elért kulturális eredményeit meg kell őrizni. Szükséges és támogatandó, hogy 

Pécsely községben működjön önszerveződő művészeti, művelődő csoport. A könyvtár 

működésénél az a cél, hogy minél optimálisabb szakmai beszerzési lehetősége legyen az 

intézménynek a teljes körű könyvállomány gyarapítására illetve a meglévő gépparkjának 

korszerűsítésére.  

A község helytörténeti gyűjteményének helyreállítása, ápolása és megőrzése kiemelt feladat. 

 

Sport 

 

A község érdeke, hogy a meglévő sport szervezetek stabilizálódjanak, megalapozott, 

folyamatos szakmai munkát végezzenek, szolgálva a fiatalok, diákok nevelését, egészséges 

életvitelét.  

 

Turizmus, idegenforgalom 

 

A község hosszú távú érdeke, hogy – az ipari fejlesztési lehetőség hiányát pótolva – növelje a 

turizmus, az idegenforgalom szerepét a település gazdasági életében. Ennek érdekében, a 

kereslet és a helyi adottságok összevetése alapján, a község számára az egészség-turizmus, a 

lovassport és a borturizmus jelenthet fejlesztési potenciált, de figyelembe kell venni a családi 

és szabadidős turizmus igényeit is. 

A turizmus és az idegenforgalom további fejlesztése elsősorban a marketingmunka 

függvénye, ezért ki kell dolgozni a közép és hosszú távú turisztikai marketing stratégiát. 

Ennek előkészítése során figyelembe kell venni a kistérségi, a megyei és a regionális terveket, 

be kell vonni a régió e területen tevékenykedő szakembereit. Folyamatosan biztosítani kell 

azokat a kiadványokat, amelyek nélkülözhetetlenek a község bemutatásához. Gondoskodni 

kell ezek tartalmi megújításáról. 
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A község közbiztonsága fokozása érdekében ki kell dolgozni Pécsely község Bűnmegelőzési 

Koncepcióját, és biztosítani kell az abban meghatározott célok megvalósításának feltételeit. 

 

Környezetvédelem 

 

Tekintettel arra, hogy Pécsely község meglévő természeti értékei felbecsülhetetlenek, annak 

megóvása kiemelt jelentőséggel bír. 

Ennek biztosítására: 

� A természeti értékek megvédése érdekében folyamatosan aktualizálni kell dolgozni a 

település környezetvédelmi programját. 

� Ennek figyelembe vételével felül kell vizsgálni a térség környezetállapot felmérését és 

a környezetállapot javítására szolgáló feladat-tervét. 

� Törekedni kell a szükséges fejlesztések, rekonstrukciók megvalósítására. 

� A kistérség környezetvédelmi összhangjának megteremtése érdekében együtt kell 

működni az érdekelt önkormányzatokkal. 

� Kiemelt szempontként kell kezelni a hulladékgazdálkodást. 

� Hatékonyan közre kell működni, hogy megvalósulhasson az ISPA pályázatban 

kezdeményezett térségi hulladékgazdálkodási projekt. 

� Fel kell számolni (számoltatni) az illegális szemét-és törmelék lerakó helyeket. 

� Nagyobb figyelmet kell fordítani a szelektív hulladékgyűjtés propagálására. 

 

Mezőgazdaság 

 

A község hosszú távú érdeke, hogy közigazgatási területén a mezőgazdaság tájalkotó és 

tájesztétikai szerepe felértékelődjön. 

Ennek érdekében: 

� Hosszú távú koncepciót kell kialakítani a külterületek hasznosítására 

� Fokozott védelmet kell biztosítani a szőlő és borkultúra megőrzésének 

� Továbbra is támogatni kell a fokozott védelem alatt álló szőlőterületeket 

� Törekedni kell a természeti értéket képviselő határmesgyék védelmére 
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SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS 

 

A szociális ellátási rendszer, a szociálpolitika újabb és újabb kihívásokkal találkozik. Az 

egyre több és bonyolultabb ügyet csak egységes szemlélettel, szorosan együttműködő 

szervezeti egységekkel lehet kezelni. 

 

Ifjúsággal való törődés 

 

Az ifjúsággal való törődés intézményesített formája - az oktatási-nevelési intézmények 

mellett, azokkal szorosan együttműködve – a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ. Ezen belül a Gyermekjóléti Szolgálat feladata a családgondozás. Meg kell teremteni 

az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltéséhez a feltételeket. Segíteni kell az ifjúsági klubok, 

szervezetek létrejöttét, működését. Támogatjuk a meglévő ösztöndíj-rendszereinken keresztül 

a tehetséges fiatalok továbbtanulását. Folyamatos ismeretterjesztő tevékenységgel meg kell 

előzni a fiatalok káros szenvedélyeinek kialakulását.(DADA program). 

 

Időskorúakkal való törődés 

 

A község időskorú lakossága fokozottabb megbecsülést, gondoskodást igényel. Ennek 

érdekében, a Falugondnoki Szolgálat működtetésével biztosítjuk a házi segítségnyújtást, 

betegápolást, az idős emberek életviteli nehézségeinek megoldását.  

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE 

 

Lakossági kapcsolatok 

 

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a lakosság folyamatos tájékoztatását a 

közügyek alakulásáról. 

Ennek intézményesített eszközeit a jövőben is fenntartjuk: 

� A Képviselő-testület évente közmeghallgatást tart. Itt a település polgárai tájékoztatást 

kapnak az elmúlt időszak aktuális témáiról, ugyanakkor kifejthetik véleményüket 

közérdekű kérdésekben. 



 6

� A község valamennyi háztartásába eljuttatjuk az Önkormányzat hírlevelét. Ezen 

keresztül is tájékoztatjuk a lakosságot a közéletről, ugyanakkor teret biztosítunk a 

közvélemény megjelenítésének is. 

� A község honlapjának naprakésszé tételével is igyekszünk kialakítani a gyors 

információáramlást. 

 

Intézményesített kapcsolatok 

 

Az Önkormányzat működési alapelve az együttműködés a térségben és a településen jelen 

lévő szervekkel, szervezetekkel, így: 

A község kistérségi szerepkörének erősítése érdekében együtt működünk a térség 

önkormányzataival mind a fejlesztési társulás, mind a hatósági ügyintézés érdekében. 

Együttműködésünk alapja, a kölcsönös előnyök figyelembe vételével, a konkrét feladatok 

megoldása. A község közbiztonságának javítása érdekében támogatjuk a Balatonfüred Városi 

Rendőrkapitányság működését. 

Rendszeres tájékoztatásra, együttműködésre törekszünk a gazdasági kamarákkal, a 

településen működő vállalkozókkal. Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzati 

intézményekkel, azok dolgozóival céltudatos, érdemi együttműködésre és 

problémamegoldásra törekvő kapcsolatrendszer alakuljon ki. Támaszkodunk a civil 

szervezetek véleményformáló és informáló szerepére. Támogatjuk a történelmi egyházak 

tevékenységét. Velük érdemben együttműködünk, elismerve tevékenységük erkölcs és 

emberformáló szerepét, továbbá karitatív és közéleti szerepét. 

 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

 

Az Önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy biztosítsa a nemzetközi kitekintést, a 

kapcsolatrendszerek kialakítását más kultúrákkal, gazdasági szereplőkkel. 
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