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Tisztelt Képvisel�-testület ! 
 
 

Az önkormányzatok gyakorlatában a képvisel�-testületek által, megbízatásuk 
id�tartamára készített és elfogadott munkaokmányt önkormányzati programnak, ill. testületi- 
vagy ciklusprogramnak nevezik. Az önkormányzati ill. ciklusprogram alkotását a helyi 
SZMSZ el�írja és szabályozza.  
Az önkormányzatok az önkormányzati- ill. ciklusprogramot hosszabb távra ( egy ciklusra ) 
szóló stratégiának, míg a munkatervet az el�bbi éves szint� lebontásának, a képvisel�-testület 
taktikájának tekintik.  
Az önkormányzati program magában foglalja: 
- az adott település fejlesztésének,  
- a helyi közszolgáltatások szervezésének céljait és legfontosabb feladatait.  
Körvonalazza azokat a helyi közügyeket is, amelyekben a közrem�köd� – az adott feladatot 
vállaló  - helyi önszervez�d� közösségek, vállalkozások, stb. támogatást kapnak a képvisel�-
testülett�l. 
Felvázolja a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásának fórumrendszerét; a helyi 
közakarat kifejezésének és megvalósításának elképzelt módozatait ; a helyi társadalmi és 
állampolgári szervezetekkel (szervez�désekkel ) való együttm�ködés irányait, a végrehajtásba 
történ� bevonásuk mértékét és módját. 
 
Az önkormányzati program ( testületi- ill. ciklusprogram ) el�terjesztése vitaanyag, melynek 

váza a következ� : 
 
I . Az önkormányzati program legfontosabb célkit�zései  
II. Az önkormányzati program legfontosabb feladatai  

 

I . Az önkormányzati program legfontosabb célkit�zései a következ�k : 
 

A település jó közérzetének, egyes célok érdekében történ� összefogásának elérése, a 
község népességmegtartó erejének megtartása, vonzerejének növelése.   
�  A pályázati pénzforrások :  A 2006-2010 évi id�szakban az EU-s pályázatokra való 
fókuszálás, minél nagyobb mérv� kihasználása. További er�forrás a közhasznú és közcélú 
munkavégzés lehet�ségeinek er�teljes kiaknázása. 
�  A közéletiség ébren tartása és további fellendítése, els�sorban a helyi civil szervez�dések 
erkölcsi és – lehet�ség szerinti -  anyagi támogatásával, a demokrácia  és a nyilvánosság 
er�sítése. 
�  Az önkormányzat vagyonával és forrásaival való jó gazdálkodás, szem el�tt tartva a  
      fenntartás és m�ködés, valamint a fejlesztés egyensúlyát.  
�  A közjóért munkálkodó állampolgárok fokozottabb erkölcsi elismerése. 
  
 
 



Összhang az önkormányzat kötelez� feladatainak való megfelelés és a 
szabadon vállalható feladatok / településfejlesztés / felvállalása között, az el�bbieknek 

biztosítva  els�bbséget. 
 
�  Színvonal tartás : a nehezed� gazdasági és pénzügyi helyzet ellenére megtartani a 
jelenlegi intézményi struktúrát 
      
�  Színvonal emelés : egyes területeken / óvoda, orvosi rendel� / a helyi er�források 
mozgósításával és a pályázatok fokozottabb   kihasználásával az intézmények fejlesztése 
 
�    Településfejlesztés, beruházások  :  a rangsorolás és a fokozatosság elvének követése, a  
célokból adódó feladatok négy évre való elosztása.  
 

�  Célkit�zés a vonzó falukép megteremtése: a természeti és a tárgyi környezet 
egyenletes, lépcs�r�l-lépcs�re való alakításával, a helyi energiák, a helyi közösségek 
bevonásával. 
�  A közép- és hosszú távú fejlesztési tervek ütemezett folytatása, ezzel 
összhangban a faluközösség épít� kezdeményezéseinek fokozottabb támogatása 
 1. Kiemelt fejlesztések és beruházások 

�  Iskolaprogram – tornacsarnok,  
�  Faluközpont felújítás,  
�  Kastélypark felújítás,  
�  Naturpark program - szabadid� központ, 
�  Falumúzeum, iskolamúzeum. 
2. Felújítások 
� Utak, 
� Járdák, 
� Belvízelvezet� csatornák. 

 
�  Szociális érzékenység, szolidaritás / a Gondozási Központ közrem�ködésével / 
 
�  Munkahelyteremtés / rehabilitációs munkahely, vállalkozás ösztönzés / 
 
�  Népességmegtartás / építési telkek értékesítése , stb. /   
 
 

II. Az önkormányzati program legfontosabb feladatai a következ�k : 
 

A) Önkormányzatiság, közélet  és az Önkormányzat kötelez� feladatainak ellátása : 
 
1./ Önkormányzatiság – demokrácia – közélet – együttm�ködés az egyházközségekkel 
 
-   A Képvisel�-testület munkájában a szakszer� szakmai háttér biztosítása, a több változatot  
     tartalmazó el�terjesztések el�térbe helyezése, a bizottsági döntés-el�készít� munka    
     er�sítése, új feladat : az e-közigazgatás kialakítása. 
-   Nyitott viszony az állampolgárok felé : a lakossági kezdeményezések, indítványok   
     felkarolása, számítva esetenként a társadalmi munka kínálta lehet�ségekre 
-   A közmeghallgatás mellett községi gy�lések és lakókörzeti fórumok összehívása, réteg  
     fórumok meghirdetése: vállalkozókkal, mez�gazdasági termel�kkel, fiatalokkal 
  



-    Együttm�ködés az egyházközségekkel, közrem�ködés   fejlesztési tevékenységükben 
      Új feladat : a régi temet� rehabilitálása, kegyeleti park kialakítása 
- A nyilvánosság, a tájékoztatás er�sítése : a Hírmondó min�ségi fejlesztése,  a helyi  
      kábel tv- t érint� problémák rendezése 
-    Kulturális  élet : térségi szerepkörünk er�sítése, kiemelt cél a 650 éves évforduló  
     színvonalas és értékteremt� megünneplése, keresztény ifjúsági találkozó, amat�r 

m�vészeti csoportok létszámának növelése 
-    Ifjúság – közrem�ködés az ifjúság  szervezett / klubszer� vagy egyesületi / közéletének  

fellendítésében 
-  Sportélet : focitábor, az atlétika pálya és a  kispályás aszfaltpálya kosárpalánkjainak 

felújítása, sövény ültetés, edz�pálya megvalósítása, szertár kialakítása 
-    Szabadtéri családi- és gyermek közösségi terek kialakítása:  

- játszóterek fejlesztése és kialakítása ( park, Bem u. ) 
- az Erzsébet tér felújítása, itt a szobortalpazatra szobor megvalósítása ill.  

elhelyezése pályázati forrásból.  
- Kastélypark tava körül sétány kialakítása, padok telepítése 
- Pajtaszínház megvalósítása / Leader pályázat sikere esetén / 

 
2./ Az önkormányzat kötelez� feladatainak ellátása - a Polgármesteri Hivatal és az 
önkormányzati intézményrendszer m�ködése 
 
- Az ügyfélbarát szemlélet er�sítése a hivatali ügyintézés folyamatában ;  
- A Polgármesteri Hivatal köztisztvisel�inek folyamatos felkészítése az EU csatlakozással 
járó feladatokra, a társulási lehet�ségek   kihasználása,  
Stratégiai cél az általános iskola és óvoda fenntartása a gyermeklétszám-esés ellenére is.  
Kiemelt cél :  
I.   A jelenlegi intézményrendszer fenntartása, m�ködtetése 
II. A helyi közutak, járdák, belvízelvezet� csatornák és egyéb közterületek fenntartása, 
karbantartása. Utak, járdák felújítása megfelel� rangsorolással, kiemelten:  

- a Damjanich utca teljes felújítása, útb�vítéssel, 
- a Kossuth Lajos utca járdatestének felújítása,  

 III. Az egészségügyi és szociális intézmények pályázati tevékenységgel való fejlesztése.   
 

B) Az Önkormányzat szabadon vállalható  feladatainak ellátása : 
 
Az Önkormányzat szabadon vállalt feladatai a helyi közszolgáltatások körében különösen : a 
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a 
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, a közterületek fenntartása, a helyi 
tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, a közm�vel�dés és a sport 
támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek el�segítése.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Az Önkormányzat szabadon vállalható jöv�beli feladatai konkrét megvalósítása :  
 
Els�bbséget élvez a tornacsarnok és az óvodaprogram, mely a középtávú terv része.  
A felsorolt pályázati programok ill. projektek megvalósítása pályázatfügg�, tehát sikeres 
pályamunka a kivitelezés feltétele.  
 

1.) Közös, kistérségi partnerséggel való EU-s pályázatok megvalósítása 
- Natúrpark létrehozása, megvalósítása a Bakonyalján:  

Bakonyszombathely vonatkozásában kemping és információs fogadóállomás 
kiépítése, tanösvény továbbfejlesztése, Tourinform Iroda modernizációja, 
kerékpárút létesítése, tervek készítése folyamatban 
Megvalósítás : pályázati forrás esetén 
 

2.) Önkormányzati fejlesztési pályázatok: 
 
2.1 Intézményi infrastruktúra fejlesztés 

  a.) Tornacsarnok létesítés,   
b.) Óvoda felújítás ill. új óvoda megvalósítása 

       -mindkét esetben fejlesztési terv, terv-dokumentációk 
  c.) M�vel�dési Ház sátortet�vel való ellátása 
  d)  Orvosi rendel� b�vítése 
  e.) MFR épület funkcióval való betöltése 
  f.) iskola- és falumúzeum megvalósítása 

 
2.2. Faluközpont fejlesztés 

I./ Kossuth L. u.: es�víz csatornák lefedése, parkolók, gyalogos átkel�helyek 
megvalósítása, m�v.ház melletti telek megvásárlási és közcélú hasznosítása 
II./  Széchenyi és Jókai utca, valamint a római katolikus templom környékének 
felújítása,  
III. / A volt TÜZÉP telep rehabilitációja, parkosítása, a Kastélyparkhoz 
illesztése 
Megvalósítás : pályázati forrás esetén, a pályázattól függ�en ütemezve 

  Feladat: 
- döntés: m�vel�dési ház melletti telek funkciója 
- régi iskola funkciója 
- M�vel�dési Ház melletti telek megvásárlása (kb. 5 millió Ft) 
- TÜZÉP telep rehabilitációjának tervezése ( 2 millió Ft) 

       
2.3. Kastélypark felújítása 

  - Feladat: tervezés (kb. 1 millió Ft) 
  - Döntés: szabad területek funkciója 
  - felújítandó területek : a tanösvény övezetei 
   

 2.4. Rehabilitációs munkahely-teremtés 
  - Döntés: helyszín meghatározás 
  - Feladat : tervdokumentációk készítése 
 
 
 



 2.5. Ipari terület vállalkozói övezetté való alakítása 
  - tervdokumentáció 
  - osztatlan közös tulajdonban lév� telekingatlanok felvásárlása 
  - vízrendezés 
 2.6. Útfejlesztés: Dózsa György utca felújítása 
  - Feladat : tervdokumentáció 
 

2.7. A.) Járdafelújítás: 
  - Széchenyi utca és Jókai utca 
  - Dózsa György utca megrongálódott szakaszai 
 
               B.) Kisebb szakaszokon új járdák építése ill. régi járdatestek felújítása 
   
 2.8. Belvízelvezetés: a megrongálódott belvízelvezet� csatorna-szakaszok felújítása 
 
3. Kisebb volumen�, EU pályázatba is illeszthet� projektek- – pályázatok függvényében: 
 
 3.1. Buszvárók felújítása, új buszvárók létesítése 
 3.2. Polgármesteri Hivatal tet�zetének felújítása, a palatet� kiváltása, parkoló b�vítés 
 3.3. Parkosítás (fásítás, virágosítás) folytatása 
 3.4. A római katolikus templom melletti épületegyüttes felújítása, funkcióval való ellátása 
 3.5. A régi temet� rehabilitációja 
 3.6. Új utca nyitása, közm�vesítése, útlap kialakítása 
 3.7. Az Önkéntes T�zoltó Egyesület épületének felújítása 
 3.8. A MÁV állomás felújítása a MÁV-val közösen, vagy új funkció 

3.9. Terek rendezése: Erzsébet tér, Pet�fi utcai tér, evangélikus templom tere, német-falusi  
háromszög, újtelepi játszótér, régi iskola parkja 

            3.10.  Négyes keresztez�dés: körforgalom, vagy egyéb módon történ�   
forgalomcsillapítás 

           3.11. Az iskolaudvar hátsó és középs� részének parkosítása 
           3.12. A tanösvény újratáblázása 
 
4. Potenciális lehet�ségek, vállalkozásokkal együtt – pályázatok függvényében : 
 
 4.1. Bioüzem- bioültetvények 
 4.2. Széler�m� park  
 4.3. További alternatív energiaforrások kiaknázása 
 4.4. Falusi turizmus szálláshely kialakítása 
 
 

Az önkormányzati program ( testületi- ill. ciklusprogram ) véglegesítése után annak fejlesztési 
programjának évekre ütemezett bontása a dokumentum melléklete.  
 
 
Bakonyszombathely, 2006. október 10. 
 
 
 
 

Pintér Lajos 
polgármester 


