
D E V E C S E R   V Á R O S  POLGÁRMESTERE
8461. Devecser, Deák   tér 1.
88/512-632, /fax   88/512-710

In te rne t :  www.devecser .hu  e-mail: polgarmester@devecser.hu
                                                                                                        A határozati javaslatot törvényességi         
                                                                                                                   szempontból megvizsgáltam:                     
                                                                                                              

         Vörösné Soós Ágnes
                                                                                                                                                    jegyző

Tárgy: Gazdasági Program jóváhagyása

Tisztelt Képviselők!

A gazdasági programmal kapcsolatos szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a tartalmazza:

„116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
vagy azt meghaladó időszakra szól.
(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  közszolgáltatások  biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat
hónapon  belül  fogadja  el.  Ha  a  meglévő  gazdasági  program,  fejlesztési  terv  az  előző
ciklusidőn túlnyúló,  úgy  azt  az  újonnan megválasztott  képviselő-testület  az  alakuló  ülését
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni
vagy módosítani.”

Az alakuló ülésre 2019. október 21-én került sor, a Gazdasági Programot 2020. április 21-ig
kell elfogadni.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  40/2020.(III.11.)  Korm.  rendelet  1.  §-a
értelmében  az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó
humánjárvány  következményeinek  elhárítása,  a  magyar  állampolgárok  egészségének  és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján  veszélyhelyzetben  a  települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

A  fent  hivatkozott  rendelkezések  alapján  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  feladat-  és  hatáskörét  gyakorolva  Ferenczi  Gábor  polgármester  az  alábbi
határozatot hozom:

/2020.(IV.21.) határozati javaslat:

Ferenczi Gábor Devecser Város Polgármestere jóváhagyom Devecser
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programját a
2020-2024. évekre vonatkozóan.

D e v e c s e r , 2020. április 21.

                   Ferenczi Gábor
                                                                                    polgármester 
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Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Gazdasági Programja
2020 – 2024. évekre 

BEVEZETÉS

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.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra
kell koncentrálnia:
a) a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
b) a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi  eszközök megteremtéséhez  nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl.
állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
a) a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
b) az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
c) a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.



1. HELYZETELEMZÉS

Devecser város járási székhely, Nyugat-Dunántúlon helyezkedik el, Veszprém megyében. 

A város demográfiai helyzete az 2010-es év vörösiszap katasztrófa miatt jelentősen csökkent.
A jelenlegi lakosságszám 4425 fő.

A település intézményi ellátottsága a megyei átlaghoz képest átlagosnak mondható, ugyanis a
város a működéshez szükséges valamennyi egészségügyi szolgálattal (háziorvosi alapellátás,
fogászati ellátás, körzeti védőnői szolgálat) rendelkezik, viszont szükség lenne gyermekorvosi
ellátásra is. Az intézmények műszaki állapota jellemzően felújításra szoruló.

2. A GAZDASÁGI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK

a) a kormányzat gazdaságpolitikája,
b) a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,
c) nemzeti és EU-s pályázati források,
d) a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
e) az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,
f) a polgármesteri program, 
g) a képviselő-testület, valamint a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatai, 
h) a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.

2. 1. A MEGYE GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEI,
FEJLESZTÉSI IRÁNYAI

A  gazdasági  program  meghatározásánál  elengedhetetlen  a  pénzügyi  lehetőségek
számbavétele.

Veszprém  megye  területfejlesztési  koncepcióját  a  Veszprém  Megyei  Önkormányzat
Közgyűlése a 62/2013.(XII.19.)  MÖK határozatával  fogadta el,  melyet  az 54/2017.(V.25.)
MÖK határozatával módosított, a koncepció alapján a fő célkitűzések:
1)  A  gazdasági  növekedés,  a  térségi  potenciálokra  építő,  versenyképességet  fokozó

gazdaságfejlesztés.
2) A lakosság életminőségének javítása, „jó léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése.
3)  A  térszerkezet  tudatos  alakítása,  a  versenyképességet  segítő  szerkezetfejlesztés,

várostérségek összehangolt fejlesztése.



2. 2. DEVECSERI JÁRÁS FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI

A  járás  a  Somló  térségét  és  a  Marcal  völgye  Veszprém  megyei  településeit  tömöríti.
Sajátossága  a  megyehatár  melletti  döntően  aprófalvas  településrendszer.  Alapvetően
mezőgazdasági térség. A megyén belül ez a legerőteljesebben csökkenő népességű térség. A
Somló hegy szőlőtermesztése  és  az  erre  alapozott  borászat  kiemelkedő potenciál,  a  falusi
turizmus fejlesztése pedig elsősorban lehetőség. 

Fejlesztési lehetőségek

1)  A  szakképesítés  nélküli  fiatal-  és  középkorú  lakossági  réteg  intézményes  képzési  és
önművelési lehetőségeinek biztosítása.
2) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat  Devecseri Szakiskolájában tanított  szakmák körének
bővítése - előzetes igényfelmérés alapján.
3) A képzett munkaerő helyben tartása, Devecser infrastrukturális fejlesztése, iparterületeinek
hatékonyabb kihasználása.
4)  Illegális  szemétlerakók  felszámolása  mind  a  városban,  mind  a  külterületeken.  A helyi
rendeletek  átdolgozása  aktuális  problémakörökre,  a  rendelet  következetes  betartatása.
Hulladékgazdálkodási,  környezetvédelmi  rendelet  hatósági  következményeinek  realizálása.
Rendőrség, polgárőrség, mezőőrök aktív szerepének növelése a város környezetvédelmében.
Szelektív hulladékgyűjtés kötelezővé tétele. Komposztálás műveletének elterjesztése. Magán
ingatlanok, háztáji gazdaságok rendezettségének megkövetelése.
5) Amatőr kézművesség, háziipari termékek piacképességének növelése.
6) A Somló vidéki borászatok piár tevékenységének támogatása.
7)  Helyi  mezőgazdasági  termékek,  helyileg  előállított  élelmiszerek  /Devecseri  Portéka/
ismertté tétele.
8) Az ökogazdálkodás támogatása és elterjesztése.
9) A Meggyeserdei Használtcikk Piac házirendjének átdolgozása, szabálytartása, szabályozott
működtetése.  Piaci  tevékenységi  kör  kibővítése  /állatvásárok,  népművészeti  vásárok/.
Őstermelői piac létrehozása.
10)  Alternatív  energia  ellátás  lehetőségeinek  keresése,  kiaknázása.  Az  alternatív
energiaforrások támogatása, környezettudatos energiatermelés és felhasználás. Napelem park
létrehozása. Elektromos autók használatának szorgalmazása, töltőállomás létrehozása.
11)  A  Somló  környéki  települések  együttműködésében  rejlő  lehetőségek  kihasználása  a
turizmus  fejlesztésében  közös  programajánlók  készítésével.  A  turisztikai  egyesülések
támogatása, a Somló hegy turisztikai központtá fejlesztése.
12) A környező aprófalvak megőrzött hagyományaira alapozó kulturális turizmus támogatása
és bővítése, felvállalva Devecser központi szerepét.
13) Anyagi lehetőségek keresése fedett sportlétesítmény, /tanuszoda/ építéséhez.
14) A szálláshely és a falusi szálláshely kapacitás bővítése, szolgáltatási színvonal emelése.
15) Kapcsolódás a vallási turizmus, zarándokutak hálózatához. Jézus ösvény felújítása.
16) A kerékpárutak hálózatba szervezése a térségi látnivalók, somlói borutak állomásaival.
17) Az egészségügyi hálózat kibővítése gyermekgyógyászattal, szűrővizsgálatokkal, lehetőség
szerint más szakrendelésekkel. 
18)  Szociális  szolgáltatások  stabillá  tétele,  kibővítése  egyéb  szolgáltatásokkal.  Sérült
gyerekekkel való intézményes foglalkozás támogatása /Fanni Ház/. Idősügyi, ifjúságpolitikai
rendeletek alkotása, realizálása.



19)  Oktatási  intézményeink  szolgáltatásainak  bővítése,  gyerek-  és  pedagógus  megtartó
rendelkezésekkel.
20) Helyi rendfenntartó erők.
21) Civil szerveződések értéknövelő szerepének erősítése.
22) Művelődési lehetőségek biztosítása minden korosztály számára, kiváltképp kisközösségek
alapításával.  A  település  fiatalság,  illetve  munkaerő  megtartó  erejének  növelése.
Közösségépítő rendezvények szervezése.
23) Ismeretterjesztő, önművelődésre ösztönző, modern informatika világába vivő Z és Alfa
generációs iskolán kívüli képzések.
24) Nyelvtanulásra inspiráló tanfolyamok.
25) Közutak, önkormányzati utak rendbetétele, járdák építése.
26) Középületek arculatának szépítése, leromlott állagú középületek felújítása.
27) Parkok, játszóterek kialakítása.
28)  Meggyeserdei  szabadidőpark  létrehozása,  Erdei  iskola  üzemeltetése,  állatsimogató
létesítése. Kutyamenhely támogatása.
29) Bevásárló centrum létesítése.
30) Eszterházy várkastély rekonstrukciója állami támogatással, Városi Múzeum alapítása.
31)  Rossz  anyagi  körülmények  közt  élő  családok  támogatása,  a  roma  nemzetiségi
önkormányzattal való együttműködés erősítése.
32) Elkerülő út építésére állami támogatás igénybe vétele.

3. DEVECSER VÁROS ANYAGI HELYZETE

Az Önkormányzat vagyona 2018. évi zárómérleg alapján 6.249.209.334 Ft volt.

VAGYONSZERKEZET:

Vagyonelem megnevezése Az összes vagyonból a vagyon részaránya 
( forintban) 

Immateriális javak      17.604.070
Ingatlanok 5.067.134.246

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közutak, közterek, parkok.

Korlátozottan  forgalomképes  törzsvagyon  körébe  tartozó  vagyonelemek:  polgármesteri
hivatal,  intézmények:  iskola,  óvoda,  orvosi  rendelő,  művelődési  ház,  tűzoltószertár,
buszpályaudvar. 

Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: szántók, erdők.

3.1.   PÉNZÜGYI HELYZET

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték:



a)  az  önkormányzat  a  fizetőképességét  fenntartotta,  a  lakossági  víziközmű  és
lakásértékesítésből származó befizetéseket elkülönített számlán tartotta, 

b)    működési, fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

3.  2.    AZ  ÖNKORMÁNYZAT  KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  KIADÁSI  ÉS  BEVÉTELI
FŐÖSSZEGEI   (   FORINTBAN)

2015 2016 2017 2018 2019
1.579.047.000 1.425.836.810 1.593.856.183 1.801.509.393 1.920.082.952

2020 2021 2022 2023 2024
1.059.457.441 868.108.645 862.552.750 857.032.412 851.547.405

A 2019. évi adat a zárszámadás elfogadásával lesz végleges.

2017.  évben  kapott  az  Önkormányzat  három  beruházáshoz  pályázati  forrást,  amelynek
befejezését 2020. évben kell megvalósítani.
2020.  évben  a  TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002  azonosítószámú  „Devecser  Meggyeserdei
iparterület fejlesztése", a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú „Leromlott városi
terület  rehabilitációja  Devecserben" (szociális  bérlakások építése)  és a  TOP-4.2.1-15-VE1-
2016-00015  Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  fejlesztése  pályázatok
befejezéséhez szükséges 106.305.540,- Ft összeget tartalmazza a költségvetés. A beruházások
befejezéséhez  minden  szabad  forrást  fel  kell  használnunk,  ezért  2021.  évtől  jelentős
beruházással nem terveztünk.

3. 2. 1. Kiadások

a) Devecser város járási székhely, a járás legnagyobb települése, ebből adódó feladatai miatt
jelentős számú intézményt tart fenn.

b)  A  koronavírus  járvány  miatt  olyan  gazdasági  események  lehetnek,  amelyek  miatt  a
kiadásokkal növekvő mértékben kell számolni. 

3. 2. 2. Bevételek
                                              
a) Az elmúlt öt évben az önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó bevételek:
iparűzési  adó,  építményadó)  jelentősen  növekedtek,  ezzel  a  település  iparűzési
adóerőképessége is növekedett.

b) Csökkentek az önkormányzatok költségvetési  támogatása  jogcímén kapott  összegek,  az
adóerőképesség növekedése miatt.



c)  A  költségvetési  bevételek  szerkezetére  hatást  gyakorolhat  az,  hogy  a  költségvetési
támogatások reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati
források bevonására lesz szükség.

d)  Szükséges  az  intézmények  kihasználtságának  vizsgálata  /Városi  Könyvtár,  Rotary-ház,
Művelődési Ház/

e) Rossz állapotú önkormányzati  ingatlanok helyzetének felülvizsgálata,  szolgálati  lakások
bérleti díjának inflációs mértékhez való igazítása, azoknak az ingatlanoknak az értékesítése,
amelyekre a jövőben nem lesz szükség.

4. A GAZDASÁGI PROGRAM ANYAGI FORRÁSAINAK
MEGTEREMTÉSE

A  gazdasági  programban  meghatározottak  megvalósításához  szükséges  anyagi  források
biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthetők:

4. 1. Pályázati források figyelése, támogatások igénylése.

4. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni,
mely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze az önkormányzat saját
forrás növelésének.

4.  3.  A  képviselő-testület  nyomon  követi  a  költségvetési  támogatási  rendszert  és  az
elképzeléseivel  összhangba  hozva  igyekszik  kihasználni  a  rendszer  által  nyújtott
lehetőségeket (legkedvezőbb összegű támogatás megkeresése).

4. 4. Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módját és
lehetőségeit, felülvizsgálja a fenntartási, üzemeltetési költségek realitását.

4.  5.  Javaslatot  dolgoz  ki  az  egyes  vagyontárgyak  megfelelő  kihasználására,  a  jogi
eszközökkel történő értéknövelő beruházásokra, az értéknövelő telekalakításokra, a felesleges
vagyontárgyak hasznosítására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

4. 6. A település szerkezeti és szabályozási tervét a helyi építési szabályzattal összhangban
úgy kell módosítani, hogy az önkormányzati beruházások megvalósítására, családi lakóházak
építésére,  partnerszervezetek  beruházásaira  (térség,  közműszolgáltató  cégek,  vízügyi-  és
természetvédelmi beruházások, stb.), a gazdasági, mezőgazdasági és turisztikai vállalkozások
számára vonzó legyen, így bővítve az infrastruktúrát, szolgáltatások minőségét.



5. JÖVŐKÉP, MEGVALÓSÍTANDÓ ELKÉPZELÉSEK, FELADATOK

Alapelvünk  az,  hogy  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  településfejlesztésben
meghatározó szerepet kell vállalnia. A város fő jellemzője és speciális adottsága, erőssége a
páratlan földrajzi elhelyezkedés, mely sok fejlesztési lehetőséget rejt magában.

Ez jelenti azt is, hogy településünk a Somló-környéki mikrotérség turisztikai lehetőségeinek
figyelembe  vételével  hagyományteremtő  fesztiválok  megteremtésével,  többfunkciós
turisztikai fejlesztésekkel (kastély) idegenforgalmi bevételekre tehet szert. 

Ehhez  szükséges  a  szolgáltatások  (vendéglátás,  szálláshely,  kerékpárút  építése,  stb.),
alternatív  szabadidős  létesítmény  létrehozása,  a  környezet  fejlesztése,  illetve  a  természeti
adottságok vonzóvá tétele.

Városunkban minőségi  közszolgáltatásokat,  közműveket,  bölcsődét,  óvodát,  1-8.  osztályos
általános  iskolát,  középiskolát,  egészségügyi  alapellátást  és  a  közművelődést  továbbra  is
biztosítani kell.

Egyedi idegenforgalmi, turisztikai vonzerővel bíró program és/vagy önkormányzati fejlesztés
révén városunk vonzereje növekedhet, mely a gazdaságos működését is biztosíthatja.

5.1. A település fejlesztésének alapelvei 

Devecser  város  rendezési  tervét  a  település  széles  nyilvánosságának  bevonásával  kell
végrehajtani. Ez a biztosítéka annak, hogy a fejlesztési tervekből azok az elemek valósuljanak
meg, melyek a település jövőjét, hosszú távú fejlődését és fejlesztését szolgálják.

Ezek:
a) a térségi kapcsolatok erősítése, 
b) szakiskola fejlesztése,
c) egészségügyi szakellátás fejlesztése,
d) a település fejlesztésének összehangolása a megyei és térségi fejlesztési elképzelésekkel,
e) a munkahelyteremtés,
f) az építészeti arculat, a még meglévő építészeti értékek megőrzése, 
g)  kiemelt  helyen  szerepel  az  idegenforgalom,  a  turizmus  fejlesztése,  kerékpárút  hálózat
kiépítése,
h) a népesség számának szinten tartása, ill. lehetőség szerinti emelése,
i)  a  település  megtartó  erejének,  a  település  potenciáljának  növelése,  ifjúságmegtartó,
családbarát  programok kidolgozása  és megvalósítása,  ennek keretében kedvezményes  áron
építési  telkek  és  önkormányzati  bérlakások  biztosítása  (kiemelt  figyelemmel  a  több
gyermekes családokra),
j) a szolgáltatások fejlesztése,
k) a természeti környezet fejlesztése, a belterületi zöldfelületek igényes kialakítása, 
l)  a  környezetvédelem,  a  környezetterhelések  minimalizálása,  az  emberközpontú
környezetszemlélet érvényre juttatása, a vidéki életforma népszerűsítése,



m) új iparterületek kialakítása, infrastrukturális fejlesztése.

5.1.1. A településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-
testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. 

5.1.2. Követelmény a településfejlesztés széles nyilvánossága, ezzel kapcsolatosan 
a) a település honlapjának folyamatos fejlesztése, a városi újság szerkesztése,
b) a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok nyilvánossága,
c) az intézmények, civil szervezetek településen rendezett programjainak nyilvánossága.

5.1.3. A településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, a vállalkozásokat és az önszerveződő
közösségeket.

5.1.4. A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a fejlesztéseket, programokat,
melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként
az  önkormányzat  tartósan  a  korábbi  éveknél  magasabb  bevétellel,  illetve  alacsonyabb
kiadással számolhat.

5.1.5. Fontos, hogy a településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység.

Ennek érdekében
a) fontos a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése,
b)  amennyiben  szükséges,  a  sikeres  pályázat  reményében  megfelelő  szakértelemmel
rendelkező személyt kell keresni és megbízni,
c) a pályázatokhoz megfelelő önerőt kell biztosítani. 

5. 2. Idegenforgalom, turizmus

Az idegenforgalom  egyike  azon  területeknek  városunkban,  ahol  kiaknázatlan  lehetőségek
vannak.

Magyarország  egyre  népszerűbb  turisztikai  célpont  a  külföldi  lakosság  számára,  de  jó
ütemben  fejlődik  a  belföldi  turizmus  is.  Városunk  e  területen  jelenleg  nem  rendelkezik
bevétellel. 

Alternatív fejlesztési elképzelések:
a)  Fejleszteni  kell  a  település  turisztikai  arculatát.  Kiemelten  kell  kezelni  azokat  a
fejlesztéseket,  melyek  turisztikailag  kiemelkedő  jelentőséggel  bírnak,  vonzerőt  jelentenek
(Eszterházy-kastély).
b) Az idegenforgalmi szempontból fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítása
(pad, asztal, szeméttároló).
c) Kerékpárút kiépítése a Somló-hegy felé. 
d)  Információs  adatbázis  kialakítása  szálláshelyekről,  programokról  a  település  honlapján,
szórólapokon, kiadványokban.



5. 3. Adópolitika

Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel
az jelentősen  befolyásolja  a  településen  keletkező saját  bevételeket,  illetve  hatással  van  a
településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire.

A  helyi  adók  esetében  az  önkormányzat  képviselő-testülete  az  adóztatást  úgy  kívánja
kialakítani,  hogy az állandósága  mellett  az  önkormányzat  biztos  bevételi  forrását  jelentse,
ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

Az adóbevételek növelése érdekében figyelmet kell fordítani arra, hogy 
a) az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel
kell kísérni az adóalanyi kör adóbejelentési kötelezettségének teljesítését,
b) kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok mielőbbi beszedését,   
c) figyelemmel  kell  kísérni  a  nem  helyi  vállalkozók  Devecserben  végzett  bejelentési
kötelezettség utáni iparűzési adó beszedését,
d) meg kell vizsgálni a lehetőségét új adónemek bevezetésének. 

5. 4. A városi önkormányzat

Az önkormányzat feladata a város üzemeltetése, működtetése (közvilágítás, közutak, járdák és
belvízelvezető árkok, ivóvíz ellátás, parkgondozás, temető fenntartás, stb.), intézményeinek
önálló  fenntartása  és  működtetése  (hivatal,  bölcsőde,  óvoda,  könyvtár,  művelődési  ház,
egészségügy, védőnői szolgálat, stb.).

Az önkormányzat közigazgatási feladatainak ellátására Polgármesteri Hivatalt működtet.

A megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges
a) a szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése,
b) az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése,
c) városfejlesztésre alkalmas közigazgatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

5. 5. Köznevelés

Az önkormányzat óvodát és mini bölcsődét tart fenn és működtet a városban.

A Pápai Tankerületi Központ tartja fenn és működteti az 1-8. osztályos általános iskolát. Az
intézményben  kiemelt  figyelmet  fordítanak  a  zenei  és  képzőművészeti  nevelésre,  zenei
tagozatuk számos országos sikert könyvelhet el kiemelkedően tehetséges tanulói révén. Sok
rajzpályázaton szerepeltek sikerrel devecseri kisdiákok, ezzel is öregbítve az iskola hírnevét.

A városban működik  a Magyar Máltai Szeretetszolgálat  Iskola Alapítvány által  létrehozott
szakközépiskola, mely 2013. szeptember 1-jén kezdte meg az oktató-nevelő munkát. 

A  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  Egyesület  Biztos  Kezdet  Gyerekházat  hozott  létre
Devecserben, mely 2013. január 1-jén nyitott meg. A Gyerekházban a szolgáltatást a szülő a
gyermekével  közösen  veszi  igénybe,  a  közös  tanulás,  a  közös  játék,  tapasztalás  élménye
erősíti  a szülő-gyermek kapcsolatot,  stabilabbá teszi a kötődést,  a szülőt megerősíti  szülői



kompetenciáiban, valamint nagymértékben elősegíti a gyermek fejlődését. Elengedhetetlen a
későbbi  iskolai  előmenetel,  a  tanulás  sikeressége  szempontjából,  hogy  a  kisgyermekek  a
közösségi  létre  éretten  érkezzenek  az  óvodába.  Nagy  figyelmet  fordítanak  a  gyermekek
beszéd- és mozgásfejlesztésére.

5.6.     Egészségügyi ellátás

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.

5.6.1. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt fenntartja és fejleszti:
a) a védőnői ellátást,
b) a háziorvosi és fogorvosi alapellátást (vállalkozó és alkalmazott orvosokkal),
c) a szakorvosi ellátást (vállalkozó orvosokkal).

A  fenti  elvárásokkal  összhangban  figyelemmel  kell  kísérni  az  egészségügyi  alapellátást
biztosító  háziorvosokkal,  szakorvosokkal  és  fogorvossal  kötött  feladat-ellátási  szerződések
teljesülését.

5.6.2. Többletfeladatok ellátása, megszervezése: 
a) szakorvosi ellátás bővítése,
b) tájékoztató előadások az egészségügyet érintő változásokról.

A  demográfiai  mutatók  szerint  a  város  lakosságszáma  az  elmúlt  években  folyamatos
csökkenést mutat, de a kisebbség létszáma nő.

5. 7. Egészséges életmód

A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében:
a)  arra  törekszik,  hogy  a  képviselő-testület,  a  polgármesteri  hivatal,  a  szociális-  és
egészségügyi  ellátást  végző  intézmények  és  személyek  folyamatosan  együttműködjenek
egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében,
b) támogatja  azokat  a  kezdeményezéseket,  melyek  az  egészséges  életmóddal,  az
egészségmegőrzéssel,  az  időskorúak problémájával,  a  hátrányos  szociális  helyzetbe  került
személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak,
c)  továbbra  is  következetesen  figyelemmel  kíséri,  hogy a  középületekben,  közművelődési
intézményekben dohányzásra ne kerüljön sor,
d) szűrővizsgálatokat, ismeretterjesztő programokat szervez.

5.8.     Szociális helyzet

A következő  időszakban  várható  munkanélküliek,  betegek,  időskorúak  és  nagycsaládosok
növelhetik a támogatásra szorulók számát, többen kerülhetnek a perifériára, egyes rétegeknél
emelkedhet a szegénység.



A szociális  ellátórendszernek fel kell  készülni arra, hogy a jelentkező problémákra választ
tudjon  adni.  Az  önkormányzat  pénzbeli  és  természetbeni  támogatási  rendszerét  felül  kell
vizsgálni, hogy a támogatás a megfelelő személyekhez kerüljön.

Ennek érdekében:
a) a képviselő-testület évente felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó
rendeletét a törvényi változások tükrében,
b) a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet a szociális információs szolgáltatás segítésére,
c)  együttműködik  a  gyermekjóléti  és  családsegítő  tevékenységet  végző  intézmény
munkatársaival, köznevelési intézmények és a rendőrség ifjúságvédelmi felelőseivel, 
d) az ellátásra szorulók biztonságát megteremti,
e) biztosítja, hogy a szociális szolgáltatások közelebb kerüljenek az ellátottakhoz,
f) a szociális ellátási igényeket felméri, 
g) részt vesz a közmunka programokban,
h) biztosítja és fejleszti a tanyagondnoki szolgálatot. 

5.9. Gyermek- és ifjúságvédelem

Az  önkormányzat  képviselő-testülete  kiemelten  kezeli  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi
feladatokat:
a) évente felülvizsgálja gyermekvédelmi rendeletét a jogszabályi változások tükrében,
b) a gyermekjóléti feladatokat a Devecseri Család- és Gyermekjóléti  Központ és Szolgálat
látja el, 
c) támogatja logopédus, gyermekpszichológus, gyermek gyógytornász működését,
d)  a  gyermekjóléti  feladatok  ellátásáról  szóló  beszámolót  a  képviselő-testület  minden  év
május 31-ig megtárgyalja,
e)  támogatja  az  ifjúság szabad idejének kulturált,  hasznos eltöltését,  illetve  minden olyan
programot, rendezvényt, amely az ifjúság nevelését, művelését szolgálja,
f) támogatja a tanyagondnoki szolgálat gyermekeket és fiatalokat segítő tevékenységét. 

5.10. Közművelődés

Az  önkormányzat  a  közművelődési  intézménye  célját,  feladatrendszerét,  működését
felülvizsgálja. 

A közművelődéssel kapcsolatos feladatok:
a) pályázati lehetőségek kihasználása,
b) bemutatkozási lehetőségek biztosítása (kiadványok, honlap stb.),
c) civil szervezetek bevonása,
d)  a  könyvtár  működtetésének  fejlesztése  a  lakossági  igények  széleskörű  kiszolgálása
érdekében,
e)  időszakos  kiadvány  készítése  a  helyben  zajló  fontosabb  eseményekről,  mind  a  helyi
lakosok, mind az ide érkezők jobb tájékoztatása céljából,
f) ismeretterjesztő előadássorozatok rendszeres tartása,
g) hagyományok őrzése, felújítása, néprajzi és tájvédelmi programok, városi fesztivál tartása a
Somló borászainak bemutatkozásával együtt.



5.11  .   Sporttevékenység:

A város lakossága igényt  tart  a helyi  sportrendezvényekre.  E feladat  ellátását  szolgálja az
önkormányzat tulajdonában lévő sporttelep.

A  képviselő-testület  –  a  lakossági  igények  szem  előtt  tartásával  –  fontosnak  tartja  a
sporttevékenységgel kapcsolatban:
a) a település sportéletének helyet adó épületek és pályák karbantartását, 
b) a sportegyesület támogatását,
c) segíti  és  szorgalmazza  a  sportegyesület  (labdarúgás,  mazsorett,  stb.)  pályázati
tevékenységét.

Pályázati  lehetőség biztosításával  rendezvény-  és sportcsarnok építését  meg kell  oldani  az
előttünk álló években.

5.12  .   Egyház

Az Önkormányzat:
a) közös rendezvényeket szervez az egyházzal, 
b) segíti munkáját,
c) támogatja rendezvényeit.

5. 13. Foglalkoztatást segítő célok és feladatok

Önkormányzatunk célja a helyi munkanélküliség megszüntetése.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat 
a) aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében,
b) rendszeresen együttműködik az illetékes foglalkoztatási osztállyal,
c) munkahelyeket teremt,
d) adópolitikájával ösztönzi a munkahelyek teremtését,
e) a befektetők számára kedvező feltételeket biztosít,
f) képzéseket támogat.

5.14. Infrastruktúra:

A  képviselő-testület  fontosnak  tartja  a  közúthálózat,  a  járda,  a  csatornahálózat,  a
vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna-rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, a
telefon, az internet szolgáltatások megfelelő biztosítását.

Az informatikai  lehetőségek  biztosítása  a  települési  önkormányzat  számára  a  modern  kor
követelményeihez való igazodást, a felzárkózás követelményét jelenti.



5.14.1. Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy 
a) önkormányzat a honlapját fenntartsa és fejlessze,
b) az internetes hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára.

5.14.2. Közlekedési feladatok között fontosnak tartjuk
a) a város útjainak folyamatos javítását, felújítását,
b) a meglévő utak tisztán tartását és a külterületi utak karbantartását.

5.14.3. Ivóvízrendszer és szennyvízcsatorna rendszer bővítése.

5.15. Településtisztaság, hulladékgazdálkodás

Kiemelt célok:
a) „megelőzés”  elvének  tudatosítása,  alkalmazása,  a  keletkezett  hulladék  mennyiségének
csökkentése (hulladékhasznosítás),
b) zöld hulladék kezelése és hasznosítása, biogáz-erőmű létesítése pályázati források esetén, 
c) lakosság  tájékoztatása,  tudatformálása,  környezeti  nevelésének  fokozása  (akciók,
programok, szórólapok, óvodai-iskolai nevelés),
d) illegális hulladéklerakók felszámolása, kialakulásuk megelőzése,
e) szelektív hulladékgyűjtés működtetése.

A  fenti  célok  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás keretein belül megvalósuló rendszerrel érhetők el.

5.16. Természetvédelem, környezetvédelem

A képviselő-testület:
a) ismertető, figyelmeztető és tiltó táblákat helyez ki,
b) áttekinti a védelmet igénylő vagy védelem alá vonandó építészeti, természeti értékeket,
c)  akciótervet  készít  a  gondozatlan  ingatlanok  rendbetételére,  az  életveszélyessé  vált
ingatlanok felújítására, esetleges bontására. 

5.17. Köztemető

A köztemető fenntartása az önkormányzatnak kötelező feladata.

A fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása és színvonalának emelése érdekében
a) gondoskodni kell az üzemeltetéséről, 
b) urnafal és új sírhelyek kialakításáról,
c) emlékhelyek karbantartásáról,
d) köztemetőhöz parkolók létesítéséről,
e) temetői sírhelymegváltásról, 
f) tájékoztató táblák, térképek kihelyezéséről.   

5.18. Közterület fenntartás



A  képviselő-testület  gondot  fordít  a  közterületek  megfelelő  színvonalon  tartására,  ennek
érdekében:
a) fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására,
b) virágosítás és fásítási programok,
c) település-szépítési programok szervezése,
d) gondoskodni kell az elöregedett fák kivágásáról és pótlásáról,
e) figyelmet  kell  fordítani  a  köztéri  építmények  állagának  megóvására,  külterületi  utak,
zöldövezet  karbantartására, a  városüzemeltetés  hatékony  és  színvonalas  biztosítására  a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel.

5.19. Vízrendszer, csapadékvíz elvezetés

Az  önkormányzat  biztosítja  az  egészséges  ivóvízellátás  és  szennyvíz  elvezetési
szolgáltatásokat.

Ivóvíz- és szennyvíz csatornarendszer kiépítése Sándormajorban és Meggyeserdőn.

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer karbantartását folyamatosan el kell végezni, a
veszélyeztetett helyek felmérése után az elvezetés megoldására koncepciót kell készíteni.

A  belvízelvezetés  rendszerének  és  záportározónak  kialakítását  pályázati  támogatás  esetén
biztosítani kell. 

5.20. Közbiztonság, tűzvédelem

Az önkormányzat feladata a közbiztonsági és tűzvédelmi feladatok ellátásának támogatása,
illetve színvonalának javítása. 

Ennek érdekében:
a) mezőőri szolgálatot tart fenn,
b) támogatást nyújt a helyi önkéntes tűzoltó, valamint a polgárőr egyesületnek,
c)  figyelemmel  kíséri,  hogy  az  önkormányzat  intézményei  rendelkezzenek  tűzvédelmi
szabályzattal,
d) közbiztonsági, katasztrófavédelmi referenst foglalkoztat.

5.21. További feladat

További cél a meglévő intézmények hőszigetelése, Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése,
tetőcseréje pályázatok igénybevételével.

Település infrastruktúra fejlesztése.

6. Tervezett beruházások, fejlesztések



a) Hivatal fűtéskorszerűsítése, tetőfelújítása.

b)Termelői piac kialakítása.

c) Gárdonyi emlékhely kialakítása, helytörténeti gyűjtemény bővítése.
     
d) Utak, járdák felújítása és karbantartása.

e) Kerékpárutak kialakítása.

f) Intézményeknél napenergia hasznosítása. 

g) Szakiskola fejlesztése.

h) Rendezvénycsarnok, sportcsarnok építése.

i) Szolgáltató és kereskedő központ kialakítása.

j) Művelődési ház belső felújítása, közösségi terem kialakítása.

k) Felszíni csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása, bővítése.

l) Közterületek parkosítása. 
                                                                          

D e v e c s e r , 2020. április 21.

                                      Ferenczi Gábor
     polgármester

Záradék:

Jelen gazdasági program a _/2020.(IV.21.) határozattal került jóváhagyásra.

D e v e c s e r , 2020. április 21.

              Ferenczi Gábor
      polgármester


