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A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra
szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egységes,
előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket,
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti,
gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági
jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel
az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.
1. A gazdasági program célja
A gazdasági program célja a község és a község intézményeinek zavartalan és kiegyensúlyozott
működtetése, fejlesztése, az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek feltárása, a település polgárai
életkörülményeinek javítása.
Cél a település üdülő jellegének erősítése, az üdülni vágyók számára vonzóbbá, még kedveltebbé tétele, a
fejlődés érdekében az összefogás erősítése az önkormányzat, az állandó lakosság, az üdülő tulajdonosok,
a helyi vállalkozók és a civil szerveződések között, továbbá a területfejlesztési és az Európai Uniós
források hatékony kihasználása.
Közös célunk, hogy Balatonfenyves az itt élő lakosok, illetve az ide látogató üdülő vendégek számára egy
élhető, tiszta, rendezett, biztonságos és mind magasabb életszínvonalat kínáló községgé váljon.
Alapvető cél az önkormányzati költségvetés egyensúlyának fenntartása, az esetleges indokolatlan eladósodási folyamatok megelőzése. Az önkormányzati vagyon megtartása és gyarapítása összhangban kell,
hogy legyen a gazdasági folyamatok elősegítésével, a működőképesség fenntartásával.
Az önkormányzat gazdasági mozgástere behatárolt, a fejlesztésre fordítható források optimalizálása mindig a tárgyév elfogadott költségvetésének függvénye. A program végrehajtása során a képviselőtestület
kizárólag a pénzügyi lehetőségekkel arányos kötelezettségeket vállalhat, ennek figyelembevételével indokolt arra törekedni, hogy a ciklus végére a lehető legtöbb célkitűzés teljesüljön.
Jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a szükséges anyagi
eszközöket az önkormányzatnak biztosítania kell. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon
megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami finanszírozás, saját
bevétel), hanem szükség van
 a pályázati lehetőségek felkutatására és minél szélesebb körű kiaknázására,
 településünk sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve
 a meglevő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

2. A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők
A gazdasági program összeállítását az alábbi tényezők befolyásolják:








a kormányzat gazdaságpolitikája
a megyei területfejlesztési operatív program
településünk adottságai, a lakosság összetétele, igényei
önkormányzatunk gazdasági helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói
a polgármester programja
a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai
az intézmények és civil szervezetek javaslatai, elvárásai.

2.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései, fejlesztési irányai
A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a növekvő
foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.
A kormány Magyarország számára a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását
hét operatív program keretében tervezi felhasználni:
 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Célja: a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási
és népesedési kihívások kezeléséhez. (pl. szegénység elleni küzdelem, társadalmi kohézió erősítése, egészségügyi beruházások, köznevelés minőségének javítása, kutatás-fejlesztés stb.)
 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Célja: a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése, továbbá a foglalkoztatás bővítése versenyképes munkahelyek létrehozásán keresztül.
 Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program (IKOP)
Célja: a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése (pl. regionális, városi-elővárosi
közlekedés korszerűsítése, energia- és erőforrás-hatékonyság növelése stb.)
 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
Célja: a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek védelmével összhangban valósuljon meg.
 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
Célja: a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa.
 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Célja: a helyi adottságokra és erőforrásokra építve a térségi versenyképesség és a foglalkoztatás
növelése, ezen belül a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása, a leszakadó
térségek, köztük a leszakadó vidéki térségek fejlesztése, társadalmi-gazdasági potenciáljuk
kibontakoztatása, a népesség megtartása, a társadalmi együttműködés erősítése.
 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
Célja: az elsősorban versenyképességet és gazdaságélénkítést szolgáló infrastrukturális
fejlesztések mellett a régió versenyképességének további javítása érdekében a foglalkoztatást, a
társadalmi együttműködést, az oktatást és képzést támogató programok megvalósítása, valamint a
közigazgatás hatékonyságának növelése.
Az új pályázatok elsősorban a gazdasági szereplőket, közülük is a kis- és közepes vállalkozásokat
célozzák meg. A feladat ennek értelmében kettős: egyrészt az önkormányzat által még elérhető pályázati
lehetőségek felkutatása, másrészt a helyi vállalkozások segítése a források megszerzésében.
2.2. A megyei településfejlesztési program célkitűzései
Somogy megye területfejlesztési programjának alapját képező, átfogó célok:
 a rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése
Cél: a megye munkaképes-korú lakosságának minél nagyobb része rendelkezzen megfelelő
munkahellyel és ennek eredményeként a megélhetést biztosító jövedelemmel. Emellett törekedni
kell arra, hogy a megyében keletkező jövedelmek minél nagyobb része a megyében kerüljön
felhasználásra, ezzel erősítve a megye gazdaságát, a munkahelyek megtartását és újabbak
létrejöttét.
 a megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-, társadalmi- és
gazdasági szempontok figyelembe vételével
Cél: a természet nyújtotta lehetőségek, úgymint az országos átlagot meghaladó erdővagyon, a jó
minőségű mezőgazdasági termőterületek, a felszíni vizekben gazdag területek, valamint a
termálvízkincs környezettudatos, fenntartható módon tervezett felhasználásával elsősorban a
megye lakosságának magas színvonalon előállított javakkal történő ellátása, azon túl az ökológiai
terhelhetőség szempontjait figyelembe vevő mértékben a külpiacok kiszolgálása magas hozzáadott
értékű termékekkel és magas színvonalú szolgáltatásokkal.
További cél a megye lakossága ellátásbiztonságának fokozása, a helyben is gazdaságosan
előállítható termékek és szolgáltatások tekintetében az importfüggőség csökkentése, a közösségek
önellátását és az öngondoskodást támogató folyamatok elősegítése, a helyben előállított javakhoz
való hozzáférés feltételeinek biztosítása (pl. helyi piacok, termelők boltja hálózat).
 a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása minden somogyi ember
számára
Cél: egyrészt a megye különböző területi szintjein a külső és belső kapcsolatok, az elérhetőség
javítása, ezáltal a munkaerő mobilitásának fokozása a közlekedési infrastruktúrába történő
beruházások támogatásával.
Cél a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása, a szolgáltatási
színvonal területileg kiegyenlített magas minőségének biztosítása.
Cél továbbá a somogyi települések vonzóbbá, a települési környezet élhetőbbé tétele érdekében a
kommunális közszolgáltatások színvonalának javítása, különösen a szolgáltatott ivóvíz

minőségének javításával, az előírt vízminőség biztosításával, a települési nem közművel
összegyűjtött szennyvizek, szennyvizek gazdaságosan kiépíthető és fenntartható elvezetésével,
illetve kezelésével, a hulladékhasznosítás támogatásával.
Somogy megye területfejlesztési programjának tematikus specifikus céljai:





a piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése,
piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése,
a helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása,
közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése,
 az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése.
A tematikus specifikus célok mellett megfogalmazásra kerültek azok a megye számára kiemelten
kezelendő térségekre vonatkozó ún. területi célokat is, amelyek a program egyes intézkedéseinek
megvalósítása során a területi fókuszok, súlyok kijelölésének alapját is képezhetik.
A megye területi céljai az alábbiak:
 vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése,
 járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése,
 Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése,
 Kaposvár centrum szerepének erősítése, a város és vonzáskörzetének fejlesztésével,
 Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése.
Balatonfenyves Község Önkormányzata feladata, hogy helyi szinten mozdítsa elő a megyei településfejlesztési program célkitűzéseinek megvalósulását, vegyen részt a területfejlesztési program
kivitelezésében.
2.3. Településünk adottságai, a lakosság összetétele, igényei
A településfejlesztési elképzelések meghatározása során tekintettel kell lenni a település adottságaira
(erősségek, gyenge pontok).
Erősségek:















vonzó földrajzi adottságok, természeti értékek,
kedvező fekvés, megközelíthetőség,
megfelelő infrastrukturális feltételek,
kiváló adottságú strandok,
fejlett oktatási, szociális ellátó rendszer,
ingyenes strandhasználat,
ingyenes parkolás,
aktív kulturális élet, egész évben folyamatos programkínálat,
jó településmarketing,
csendes, nyugodt, pihenésre is alkalmas környezet, családbarát település,
rendezett utcák, terek, szép, vonzó településkép,
közbiztonság - térfigyelő kamerarendszer működtetése, polgárőrség,
a civil szervezetek aktív részvétele a közéletben,
az önkormányzat kiegyensúlyozott, biztonságos gazdálkodása, mobilizálható pénzügyi tartalékok.

Gyenge pontok:











strandolás, szabadidős programok időjárástól való függése,
szálláshelyek szezonális jellege,
parkoló-kapacitás szűkössége a főszezonban,
vendéglátó egységek, szolgáltatások, gasztronómiai ellátás szűk köre,
fiatalok elvándorlása, a település elöregedése, munkahelyek hiánya,
úthálózati rendszer fejlesztésre szorul,
szennyvízelvezető rendszer hiányosságai,
alacsony földrajzi fekvés,
önkormányzati tulajdonú területek hiánya,
szociálisan hátrányos helyzetben levők számának gyors emelkedése.

Az önkormányzat fejlesztési programjának meghatározásakor tekintettel kell lenni arra, hogy erősségei
kihasználásával gazdasági előnyre tegyen szert, javítsa térségi pozícióját, míg gyenge pontjait igyekezzen
megszüntetni, illetve azok hatását mérsékelni.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH) adatai
szerint Balatonfenyvesen 2014. január 1-jén az állandó lakosság száma 2.229 fő volt.
A népesség megoszlása korcsoportok szerint (KEKKH):

2012. január 1.
2013. január 1.
2014. január 1.

0-2 évesek

3-5 évesek

6-18 évesek

34 fő
29 fő
28 fő

50 fő
45 fő
41 fő

214 fő
206 fő
206 fő

19-59
évesek
1.250 fő
1.245 fő
1.203 fő

60-100
évesek
702 fő
716 fő
751 fő

összesen
2.250 fő
2.241 fő
2.229 fő

Balatonfenyves község demográfiai helyzete csökkenő tendenciát mutat. Évről évre kevesebb gyermek
születik, ugyanakkor nő a 60. életévüket betöltöttek száma. Fontos, hogy az önkormányzat gazdasági
programjában kiemelt jelentőséget szenteljen a népességmegtartásra. Ennek keretében:
 El kell érni, hogy a lakosság érdekeit, kényelmét szolgáló valamennyi szolgáltatás fejlődjön.
 Munkahelyteremtéssel, új munkahelyek létesülésének elősegítésével javítani kell a
gyermekvállalási hajlandóságot.
 Törekedni kell a minél szélesebb körű információátadásra. Ehhez fel kell használni a meglévő
kommunikációs csatornákat.
 Az infrastruktúra fejlesztésére a több figyelmen túl több forrást is kell biztosítani.
 Az intézményeinkkel együttműködve több és rendszeresebb ifjúság-barát programot kell
szerveznünk. Külön figyelmet kell fordítani a krízishelyzetbe kerülő ifjúság segítésére.
 Sok a magányos idős ember, nekik az életminőségén való javításra kell törekedni különböző
szociális szolgáltatásokkal.
 Családbarát programok kidolgozásával intézményeink további lehetőségeket biztosíthatnak a
szabadidő tartalmas eltöltéséhez.
 A település biztonságának fenntartása érdekében továbbra is ápolni kell a rendőrséggel és a
polgárőrséggel a jó kapcsolatot. Szükséges a térfigyelő kamerarendszer bővítése és közterületfelügyelő alkalmazása.
 Törekedni kell a tiszta környezet fenntartására, a természeti környezet fejlesztésére.

2.4. Balatonfenyves község gazdasági helyzete
Az önkormányzat mérlegének főösszege az önkormányzat 2013. évi zárszámadása alapján 3.467.126 e Ft
volt.
A vagyon szerkezetének bemutatása a 2013. évi auditált mérleg alapján:

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Előző évi (2012.)
költségvetési beszámoló záró adatai

Megnevezés
ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
B.) Forgóeszközök összesen
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK
D.) Saját tőke összesen
1. Tartós tőke
2. Tőkeváltozások
3. Értékelési tartalék
E.) Tartalékok összesen
I. Költségvetési tartalékok
II. Vállalkozási tartalékok
F.) Kötelezettségek összesen
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban
Tárgyévi (2013.)
auditált egyszerűsített
beszámoló záró adatai

3 206 402
112
2 372 672
6 561
827 057
136 897
732
28 312
35 369
69 787
2 697
3 343 299

3 291 255
185
2 385 276
44 077
861 717
175 871
524
42 900
96 719
29 538
6 190
3 467 126

3 227 980
3 294 862
-66 882
0
107 696
107 696
0
7 623
0
7 466
157
3 343 299

3 314 360
3 213 065
101 295
0
132 245
132 245
0
20 521
0
20 319
202
3 467 126

Az önkormányzat költségvetéseinek tervezett és teljesített bevételi és kiadási főösszegei:
Teljesített adatok
2012
Bevételek (e Ft-ban)
Kiadások (e Ft-ban)

2013
714 792
571 582

659 037
586 251

Tervadatok
2014
702 313
702 313

Bevételek:
Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához a központi költségvetés feladatfinanszírozás rendszerén
keresztül járul hozzá. A feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy az önkormányzatok kötelező
feladatainak - szakmai jogszabályok által meghatározott feltételek szerinti - ellátásához szükséges
működési fedezete rendelkezésre álljon.
A feladatfinanszírozás rendszerében meghatározásra kerül az önkormányzati feladat ellátásának kiadási
szükséglete és ennek megfelelően kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési

támogatása. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó
feladatainak kiadásaira fordíthatja. Ez a finanszírozási rendszer a kötelező feladatok prioritására épül.
E szabályok miatt nagyon fontos meghatározni és szétválasztani az önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatait. Fontos a kellően megfontolt önkormányzati gazdasági döntés, a fenntartható fejlesztés,
hogy az önkormányzat ne hozzon döntést a gazdasági teljesítőképességhez nem igazodó önként vállalt
feladatok ellátásáról, irracionális intézményrendszer fenntartásáról.
Az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
Kiadások:
A költségvetés kiadási oldalát csökkentheti az energetikai épület-felújításokból eredő megtakarítás. A
meglévő vagyonelemek vonatkozásában az üzemeltetés során törekedni kell a takarékosságra.
Az elmúlt évek felelős gazdálkodása következtében elmondhatjuk, hogy Balatonfenyvesnek nincs
adósságállománya.
Jelen helyzetben a fejlesztésekhez van még elegendő saját erő. Ez a saját erő 2-3 év alatt elfogyhat, ami
azt jelenti, hogy lecsappannak a pályázati önerő forrásai. Ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés útján tartsuk
a települést, úgy kell berendezkednünk, hogy minden évben tudjunk működni és a fejlesztési
lehetőségeknek is legyenek forrásai.
3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése:
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges
anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
 Takarékosabb gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása.
 A pályázati lehetőségek jobb kihasználása olyan területen is, ahol önkormányzati támogatást lehet
ezzel kiváltani. Fontos, hogy a pályázati tevékenység a településfejlesztés egyik kiemelkedő
eszközévé váljon.
 További középületek fűtésének és világításának korszerűsítése a kiadások csökkentése érdekében.
 A közmunka programmal újabb munkahelyeket teremteni.
 A racionális és kiegyensúlyozott közteherviselés megteremtése a helyi adók racionalizálása, az
adófizetési morál javítása, a hátralékok behajtása hatékonyságának növelésével.
 Elsősorban olyan pályázatokon indulni, ahol a későbbi fenntartás nem jelent újabb működési
költségnövekedést.
 Át kell tekintenünk meglévő vagyontárgyainkat. Meg kell találni a jelenleg kihasználatlan
ingatlanok funkcióját. Értéknövelő beruházásokkal, telekalakításokkal, egyes vagyontárgyak
értékesítésével további források nyerhetők.
 A település szerkezeti és szabályozási tervét a helyi építési rendelettel összhangban úgy kell
végrehajtani, hogy az önkormányzati beruházások megvalósíthatóságán felül alkalmas és vonzó
legyen lakó- és üdülőházak építésére, partnerszervezetek beruházásaira (közúti, közműszolgáltató
cégek, vízügyi és környezetvédelmi beruházások, stb.), ipari, mezőgazdasági és nem utolsó sorban
turisztikai vállalkozások számára.
 A településfejlesztési elképzelések megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az
önkormányzat településrendezési terve a településfejlesztés alapvető dokumentuma, amely kijelöli a
településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét, így a ciklus ideje alatt törekedni kell
a településrendezési terv folyamatos áttekintésére, szükség esetén a rendezési terv módosítására
irányuló lépések időbeli megtételére, a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására.
 A tervezési feladatokat, valamint az önrészekhez szükséges előirányzatokat az éves
költségvetésekben kell meghatározni.

 Azokat a fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, melyek hosszú távon a népességszám emelkedését
idézik elő, valamint munkahelyet generálnak. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket,
amelyek a lakosság, vagy a vállalkozók szűk körét érintik, és azokat a fejlesztéseket, melyek a
megvalósuló beruházás aránytalanul nagy, gazdaságtalan működtetési kiadásaival járnának.
 Egyedi idegenforgalmi, turisztikai vonzerővel bíró program és/vagy önkormányzati fejlesztés révén
községünk vonzereje növekedhet, mely a gazdaságos működését is biztosíthatja.
A gazdasági program megvalósításának alapja, hogy nemcsak a gazdasági program előkészítése,
hanem annak végrehajtása is a nyilvánosság széles bevonásával történjen. Ez a biztosítéka annak,
hogy az elképzelésekből azok az elemek valósulnak meg, melyek a település jövőjét, hosszú távú
fejlődését és fejlesztését szolgálják a lakosság és az üdülővendégek legnagyobb megelégedésére.
4. A településfejlesztés alapelvei:
A településfejlesztés alapelvei különösen:
 A település jövőbeli fejlődését erősen befolyásolja a gazdasági környezet. Ezen belül is fontos és a
jövőben kiemelt figyelmet szükséges fordítani a meglévő térségi kapcsolatok erősítésére, jobb
kihasználására.
 Meg kell valósítani a település fejlesztésének összehangolását a megyei és térségi fejlesztési
elképzelésekkel.
 Kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a turizmus, az idegenforgalom fejlesztése. A szabad strandok
fejlesztési lehetőségeinek megteremtésével egyidejűleg meg kell találni a módját a vonzó és
érdeklődésre számot tartó kulturális, sport- és fitnesz szabadidős programok rendezésére.
 Községünkben az igényes közszolgáltatások biztosítása továbbra is elengedhetetlen feltétel.
Továbbra is cél a gyermekek részére a helyben biztosított óvodai, általános iskolai oktatás, nevelés.
 Az aktív korúak helyben tartása érdekében a jól működő közfoglalkoztatási programok szervezésén
felül nagy hangsúlyt kell fektetni a munkahelyteremtésre, az elöregedő lakosság szociális
igényeinek kielégítésre.
 A lakosság és az üdülővendégek egészségügyi alapellátását változatlan színvonalon továbbra is
biztosítani kell.
 Cél a környezetvédelem, a környezet terhelésének minimalizálása, az emberközpontú
környezetszemlélet érvényre juttatása, a balatoni életforma vonzóvá tétele, a nyári szezon idejének
kiterjesztése. A környezetvédelemnek párosulnia kell a természeti környezet fejlesztésével, a
belterületi zöldterületek fokozott gondozásával, védelmével.
 Az önkormányzat gazdálkodásában alapelv a meglevő vagyon megtartása, megőrzése, szinten
tartása mellett vagyongyarapító beruházások megvalósítása.
 Fokozott gondot kell fordítani a lakosság, az üdülővendégek testi épségének, javainak védelmére,
kiemelten kell kezelni a bűnmegelőzési programokban való részvételt.
5. Településfejlesztési célok, elképzelések
Önkormányzat:
Az Önkormányzat feladata a település üzemeltetése, működtetése, településfejlesztés, településrendezés
(közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezető árkok, ivóvíz ellátás, stb.), egészségügyi alapellátás,
intézményeinek önálló fenntartása és működtetése, környezet-egészségügy, óvodai ellátás, szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás- és helyiséggazdálkodás, kulturális szolgáltatás, helyi
adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi
ügyek, hulladékgazdálkodás.
Kiemelt feladatnak kell tekinteni a közterület-fenntartást, utak, járdák, belvízelvezető rendszerek
karbantartását, tisztán tartását. Az utca árkok, átereszek állapota folyamatos karbantartást igényel,
melyhez a lakosság segítsége is elengedhetetlen.

A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan átalakítására
törekszik, mely megfelel a település mai igényeinek. Elkerülhetetlen a belterületi utak folyamatos
karbantartása, kátyúzása, rendbetétele. Szükséges a járdák felújítása, és nagyobb figyelem fordítása a
mezőgazdasági utak karbantartására. Szükséges a KRESZ és egyéb közúti táblák folyamatos vizsgálata,
cseréje, pótlása. Az utak, járdák felújításánál indokolt a prioritási sorrend felállítása és annak betartása.
A képviselő-testület szükségesnek tartja továbbra is a közterületek megfelelő színvonalon történő
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
 fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására,
 a virágosítási program megvalósítását folytatni kell, a munkába a közfoglalkoztatottakat továbbra is
be kell vonni,
 gondoskodni kell a közterületeken levő elöregedett veszélyes fák felméréséről, kivágásáról,
pótlásáról,
 tervszerű fásításokkal gondoskodni kell Balatonfenyves „aranyfedezetének” pótlásáról,
 figyelmet kell fordítani a köztéri építmények, emlékművek, köztéri bútorok állagának megóvására,
 lehetőség szerint látványelemekkel (szobrok, pihenőpadok, stb.) kell gazdagítani a köztereket,
 folyamatosan törekedni kell a játszóterek állagának megóvására, biztonságos működtetésükre,
 gondoskodni kell a megfelelő számú parkolóhely kialakításáról.
A bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kitisztítása, működőképessé tétele elengedhetetlen a
település valamennyi belterületi utcájában. A munkálatok elvégzésébe szükséges bevonni a
közfoglalkoztatottakat, illetőleg gondoskodni kell a felmérés alapján azon ingatlantulajdonosok
felszólításáról és a munka elvégzésére történő kötelezésről, akik saját ingatlanjaik előtt elhanyagolták e
feladatukat, nem gondoskodtak ingatlanjaik előtt az árkok megfelelő kitisztításáról. A szervezettebb,
nagyobb volumenű munkálatok elvégzése érdekében önkormányzatunk pályázati támogatások
megszerzésére, uniós források bevonására törekszik.
Az önkormányzat feladata a kulturális, sport, civil kapcsolatok továbbépítése, a gazdasági
tapasztalatcserék szervezése a lehetséges gazdasági együttműködés irányába. Önkormányzati feladat a
testvértelepülések népszerűsítése, a helyiek érdeklődésének fenntartása.
Egy településsel (Zeteváralja (Erdély) Székelyföld 1996.szeptember 7-től) testvértelepülési, két
településsel (Zduny, és Sulmierzyce (Lengyelország) Wielkopolski vajdaság Krotoszyn járás 2006. május
12-től) partnerkapcsolati viszonyt ápolunk. Az aktív kapcsolatfenntartás érdekében rendszeresen veszünk
részt és biztosítunk programokat, melyek közül kiemelkedőek, hogy gyermekeink évente találkoznak
változó helyszíneken nyári táborozásokon, székely és lengyel barátaink részt vesznek településünk
„függetlenség napi” rendezvényén, továbbá évente megrendezésre kerül a Székely-kupa, melyen az
„öregfiúk” képviselik településünket.
Ezen kapcsolatokat tovább kell fejleszteni, ki kell építeni Kárpátalja, Felvidék, és Délvidék irányába
megfelelő előkészítés után.
Közigazgatás:
A közigazgatás átszervezése során a korábbi önkormányzatokhoz telepített közigazgatási feladatok egy
részének ellátására létrejöttek a megyei kormányhivatalok járási hivatalai. Ez részben feladatcsökkenést
eredményezett a polgármesteri hivatalban, nagyobb részt azonban létszámcsökkenést, amivel a
megmaradó dolgozók feladatai jelentősen megnőttek.
A megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges:
 ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatási tevékenység fenntartása, hatékonyságának növelése,
 az informatikai lehetőségek fejlesztése, a modern kor követelményeihez való igazítása,
 az elektronikus közigazgatási szolgáltatások, ügyintézés fejlesztési lehetőségeinek feltárása,
 a közigazgatás tárgyi és infrastrukturális feltételeinek javítása.

A képviselő-testület az adóztatás megvalósítása során az egyenlő és elviselhető teherviselés mellett a
kiegyensúlyozott és biztonságos adóbevételre törekszik. A bevételek növelését a már bevezetett és
megállapított adók befizetési, beszedési hatékonyságának növelésével, az esetlegesen még fel nem tárt
adókötelezettségek megállapításával, az adóhátralék tekintetében a végrehajtás eredményességének
növelésével. Elvárás, hogy az adóalanyok legszélesebb körének adóztatása megvalósuljon.
Idegenforgalom, turizmus:
Az önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy növelje a turizmus szerepét a település gazdasági életében.
Ennek érdekében fontos feladat a fenntartható fejlődés biztosítása a turizmusban érdekelt vállalkozók,
szakmai szervezetek, civil szervezetek bevonásával.
El kell készíteni a település idegenforgalmi koncepcióját, melynek a meglévő értékeink erősítésén kell
nyugodnia. A jövő fejlesztéseit a turisztika igénye, településünk színes adottságai kell, hogy
meghatározzák. Meg kell találni azt az egyediséget, ami miatt településünkre látogat a turista. Kiemelt
szerepe jut a kerékpáros turizmusnak, a gasztroturizmusnak és a víziturizmusnak.
Olyan eseményeket, rendezvényeket szükséges hagyománnyá tenni, melyek a már meglévő nagy
rendezvényeken túl újabb lehetőségeket kínálnak. A koncepció és annak végrehajtása csak akkor lesz
sikeres, ha a környező települések és a már meglévő társulások programsorozatába beépülve, azokkal
egyeztetve, térségi szinten gondolkodunk.
Az idegenforgalom további fejlesztésének lehetőségét össze kell kapcsolni a magántőke bevonásával.
Cél, hogy a turizmus, az idegenforgalom fejlődésével párhuzamosan az abban aktívan közreműködő
családok, személyek mind nagyobb számban találják meg boldogulásukat, megélhetésük, megfelelő
életszínvonaluk e területen kifejtett tevékenységük útján biztosítva legyen.
Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése:
Önkormányzatunk eddig is, és a jövőben is folyamatosan küzd a munkanélküliség ellen. A munkanélküli
családokban romlanak az életkörülmények és az egyének életminősége, másrészt jelentős mértékben
emelkednek az önkormányzat szociális kiadásai. A munkahelyteremtés feltételeinek javítását –
összhangban a kormány elképzeléseivel – önkormányzatunk is kiemelt feladatként kezeli.
Ennek érdekében az önkormányzat:
 A közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a
közalkalmazottak, köztisztviselők, és a munkaszerződéssel alkalmazottak foglalkoztatásával.
 Figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatási/közmunka program pályázati lehetőségeit,
 Közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében együttműködik a munkaügyi központtal.
 Jó kapcsolatot ápol a helyi vállalkozókkal, elismeri a helyi vállalkozók tevékenységét, akik munkát,
ezáltal megélhetést biztosítanak az általuk foglalkoztatott helyi lakosoknak és családjaiknak
(vállalkozóbarát önkormányzat).
 Aktívan részt kíván venni a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében.
Oktatás, nevelés:
Az óvodai ellátási kötelezettség továbbra is az önkormányzatok kötelező feladata maradt.
A Kisfenyő Óvoda két csoporttal, 4 óvodapedagógussal, 2 fő dajkával, és egy technikai munkatárssal
(takarító) működik magas színvonalon, a környékhez képest is kiemelkedő technikai feltételekkel.
A következő időszak feladata a szakmai és tulajdonosi (épületüzemeltetési) feladatok eddiginél is
fokozottabb összehangolása. Ennek keretében kiemelt jelentőségű az épület további fejlesztése (pl.:
tetőcsere, fűtéskorszerűsítés, melegítő konyha funkciójának visszaállítása).
Az iskolaüzemeltetést a KLIK fonyódi tankerülete látja el. Ezzel együtt az apróbb javításokat,
karbantartási feladatokat az önkormányzat végzi. Az intézmény fejlesztésére az elmúlt években is
fordítottunk, hiszen 2013.-ban adtuk át annak udvarán a műfüves grundfoci pályát, 2014.-ben pedig
felújítottuk a tornacsarnokot. Ezt a folyamatot szeretnénk fenntartani, és lehetőség szerint az épületeket
felújítanánk, szigetelnénk, annak fűtésrendszerét átépítenénk.

Egészségügyi és szociális ellátás:
Az egészségügyi és szociális alapellátás körébe tartozó szolgáltatások biztosítása az önkormányzat
kötelező feladata. Az egészségügyi alapellátás keretében az önkormányzatnak gondoskodnia kell a házi
orvosi, a házi gyermekorvosi, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról és a védőnői ellátásról.
Az önkormányzatnak biztosítania kell a helyi lakosoknak és az ide látogató turistáknak is az egészséges,
teljes élet feltételeit, a felüdülés, kikapcsolódás lehetőségét. Az önkormányzat támogatja az
egészségmegőrzés terén nyújtott szolgáltatásokat, vállalkozásokat.
Cél a háziorvosi ellátórendszer, a kapcsolódó egészségügyi rendszerek minőségi fejlesztése, a prevenciós
egészséges életmód program népszerűsítése, a programokhoz kapcsolódó civil szervezetek,
sportegyesületek kiemelt támogatása. Az egészségügy területén a vállalkozó orvosokkal további jó
kapcsolat kialakítására, fenntartására kell törekedni.
Fontos, hogy az egészségügyi ellátás biztosítását szolgáló eszközállomány megfelelő állapotban álljon
rendelkezésre, és az ellátás biztosítására szolgáló épület állaga megóvásra, felújításra kerüljön.
Önkormányzatunk kiemelten kezeli a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló
megteremtését, amely biztonságot nyújt a lakosságnak. A lakosság folyamatos elöregedése, az ország
nehéz gazdasági helyzete, a településen is egyre növekvő munkanélküliség, eladósodottság és
kilátástalanság következtében elkerülhetetlen, hogy az önkormányzat kiemelt gondot fordítson az
ellátásra, gondozásra szoruló nehéz anyagi helyzetben levő családokra, egyedülálló idősekre.
A képviselőtestület a már elért értékeket meg kívánja őrizni, a pénzbeli ellátások megállapítása során az
azonnali és szükséges ellátás, támogatás nyújtására, humánus és empatikus eljárásra törekszik.
Fontos szempont a pénzben nyújtott ellátások mellett a természetben adható ellátások alkalmazása, a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, valamint a szociális ellátással együtt a
közfoglalkoztatási lehetőségek maximális kihasználása.
Az ember közelibb kapcsolatok kialakítása érdekében az önkormányzat elvárása, hogy a szociális
szakemberek kiemelt figyelmet fordítsanak a magatehetetlen, mozgásában korlátozott, egyedül élő
személyek ellátására.
A Fonyódi Alapszolgáltatási Központ működését szolgáló balatonfenyvesi épület állapota nagyon rövid
időn belül beavatkozást igényel, vagy átépítéssel, vagy más épület bérlésével szükséges ennek a
problémának a megoldása.
Közművelődés, sport:
A település kulturális és sport kínálata jó, megfelelő változatosságot biztosít a különböző korú és
érdeklődésű lakosság széles rétegeinek. Legfőbb feladatunk e téren a meglévő kínálat megtartása, de nem
mondunk le a programbővítés lehetőségéről sem.
A Községi Könyvtár kiemelten fontos szerepet tölt be a kulturális életében, azonban a jelenlegi épület
már nem jelent alkalmas teret ezen feladatok ellátásához, így ebben az esetben is szükséges napirenden
tartani az új helyszín megteremtését.
Közétkeztetés:
A gyermekétkeztetés biztosítása 2013. január 1.-től kötelező feladata az önkormányzatnak. A
gyermekétkeztetés biztosítását a helyi konyha látja el, kiszolgálva a szociális étkezők igényeit is. A
konyha felszerelésének bővítése, az elhasználódott eszközök cseréje fontos feladat, melyet elsősorban
pályázati támogatások igénybevételével szükséges megoldani.
6. Tervezett beruházások, fejlesztések
Az egyes vázlatosan bemutatott területek tevékenységében említést tettem már a várható feladatokra,
melyeket természetesen nem prioritási sorban szeretnék összegezve is felsorolni, mely természetesen még
ebben a formájában sem teljes, de a fejlesztések irányát, szándékait pontosan jelzi.

Gazdasági programunk az uniós és a hazai pályázatok megismerésével folyamatosan módosulhatnak,
mert ezek nélkül reálisan nem tudjuk elképzeléseinket kizárólag saját forrásból megvalósítani.





















Imremajor szennyvízhálózatának kiépítése
A Központi strand partvédelmének javítása, teljes felújítása
A Központi strand üzletsorának átépítése
Egészségház felújítása, energetikai átépítése
Iskola épületenergetikai fejlesztése
„Kacskovics villából” könyvtár kialakítása
A Kölcsey utcai volt orvosi szolgálati lakás felújítása
Útfelújítások, építések (későbbi pontosítással)
Járdaépítések, felújítások (későbbi pontosítással)
Közbiztonság – térfigyelő kamera rendszer bővítése
Tevékeny civilek támogatása
„Fenyves-víz” hasznosításának lehetőségei
Kisvasútfejlesztés Csisztáig
Kerékpárút tervezése, megvalósításának lehetőségei
Csapadékvíz elvezető rendszer komplex tervezése, szakaszos kivitelezése
Helyi vállalkozásokkal a fejlesztési elképzelések egyeztetése, azok érdekegyezés esetén
(munkahely létesítése) elősegítése
Fiataljaink felsőoktatásban való támogatása
Óvoda fűtéskorszerűsítése
Óvodai konyha működésének visszaállítása
Óvoda épületének tetőcseréje.
Összefoglaló

Balatonfenyves gazdasági programjának célja, hogy a meglévő, és a várható pénzügyi lehetőségek
előrejelzésével azokat településünk fejlődésének folytatására fordítsuk.
A fejlesztések esetén, tekintettel arra, hogy nem áll soha rendelkezésre elegendő pénz – súlyoznunk kell,
melyben elsőbbséget kell, hogy élvezzenek az Önkormányzat kötelező feladatainak végzését segítő
beruházások, a szociális ellátó rendszer minőségét célzó feladatok.
A turizmusfejlesztésnek szintén az elsők között kell lennie, hisz ez a szinte egyetlen „iparunk” melyet
csak jól szabad csinálnunk.
Nagyon fontos az oktatási nevelési intézményeink színvonalának fejlesztése, de nem szorulhat háttérbe a
közlekedési infrastruktúra fejlesztése sem.
Egyszóval minden cél fontos, és megvalósítása érdekében ahhoz meg kell találnunk a megfelelő forrást.
A gazdasági program akkor lesz igazán hatékony, ha abból a lehető legtöbb elem megvalósul, ehhez
kérem a képviselő társaim, és minden fenyvesi segítségét, közreműködését, hisz ennek mindnyájunk javát
kell szolgálnia.
Lombár Gábor
polgármester
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