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BEVEZETŐ 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 

kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti. A fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv 

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. A gazdasági program, fejlesztési terv – a 

megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban- tartalmazza, különösen: az egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

 

A képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a település és intézményeinek zavartalan, 

kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, lakosai életkörülményeinek javítását, az ide 

látogató vendégek elégedettségét, az idegenforgalom fejlesztését, és mindezek érdekében a 

gazdasági lehetőségek feltárását, a területfejlesztési és az Európai Unió forrásainak hatékony 

kihasználását. 

 

A program összhangban van Monostorapáti község rendezési tervével, figyelembe veszi a 

település sajátosságait, előnyeit, lehetőségeit, s ennek megfelelően határozza meg a gazdasági 

beruházások, fejlesztések irányát.  

 

HELYZETÉRTÉKELÉS 
 

Önkormányzat által fenntartott intézmények (óvoda, kultúrház, könyvtár, orvosi rendelő/. Az 

óvodát társulási megállapodás keretében közösen működtetik Hegyesd, Monostorapáti, 

Kapolcs és Vigántpetend Önkormányzatokkal. Hat település (Monostorapáti, Hegyesd, 

Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd, Sáska) közigazgatási feladatait a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el. Az egészségügyi szolgáltatást az önkormányzat által 

fenntartott háziorvosi rendelőben vállalkozó háziorvos látja el, a rendelési idővel megegyező 

időpontban fiókgyógyszertár működik. A fogászati ellátás helyben biztosított. 

A védőnői szolgálat hasonlóan a háziorvosi szolgálathoz Monostorapáti és Hegyesd 

településeken végzi feladatát. Településünkön a közösségi élet nagy részének a községi 

Művelődési Ház biztosít helyet. A különböző kulturális műsorok, programok mellett az 

önképzés és önkifejezés fontos helyszíne, de helyet ad a helyi civil szervezetek 

rendezvényeinek, programjainak megtartásához. A nagyterem alkalmas rendezvények 

lebonyolítására, színi és egyéb előadások, vetélkedők tartására. A Művelődési Ház tölti be a 

közösségi tér szerepét is.  A Községi Könyvtár, mint a Wass Albert Városi Könyvtár 

mozgókönyvtára, biztosítja az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését. Itt kap helyet a 

Teleház is. A minden évben megrendezésre kerülő falunapi ünnepségen a falu minden lakója 

aktívan részt vesz.  

A településen hét civil szervezet működik, melyek az alábbiak: Monostorapáti Nyugdíjasok 

Egyesülete, Bokréta Nagycsaládos Egyesület, Extázis Ifjúsági Szervezete, Egervölgye 

Sportegyesület, Monostorapáti Polgárőrség, Tapolcai Vöröskereszt helyi szervezete, 
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Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületének helyi csoportja, valamint a civil 

szervezetek tagjaiból szerveződött Énekkar. A civil szervezetek aktívan részt vesznek a 

település életében, közösségi rendezvényein, lehetőséget kapnak a fellépésre.  Az 

önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a szervezeteket.  

 

Lakosság létszáma: 2014. január 1-én: 1175  

ebből:  0-18 év közötti          249 

          19-62 év közötti          721 

          63 év feletti           205 

 

A közigazgatási terület nagysága:   2555  ha 

 

A község egész belterületén teljes a közműellátás (elektromos áram, ivóvíz, szennyvíz, 

földgáz, telefon, közvilágítás) biztosított. A szennyvizet a hegyesdi szennyvíztisztító telep 

fogadja. A közművezetékek önkormányzati tulajdonban vannak. Az önkormányzati tulajdonú 

víz- és csatornahálózat üzemeltetésére az önkormányzat a Bakonykarszt Zrt-vel kötött 

üzemeltetési szerződést. A települési szilárd hulladék szállítását az NHSZ. Csobánc Kft 

Tapolca, Halápi u.33.sz. végzi. Az önkormányzat tagja az Észak- Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásnak, melynek célja a települési 

hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtése, szelektálása, kezelése, 

megsemmisítése. 

 

A településen 41 regisztrált vállalkozás működik. A mezőgazdasági szektorban 5 fő családi 

gazdálkodó dolgozik. A regisztrált őstermelők száma 187 fő. A munkavállalási korú népesség 

a községben működő intézményeknél (óvoda, általános iskola, önkormányzat), valamint ipari 

cégeknél, egyéni vállalkozóknál próbál elhelyezkedni. A település iparűzési adó bevételének 

legnagyobb részét a társas vállalkozások fizetik be. Jelentős a helyi ESTM Ipari Kereskedelmi 

Kft, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., a MONTI ásványvízpalackozó Kft, Török Anita 

egyéni vállalkozó, NL. Építési vállalkozás befizetése, valamint az - országos vagy regionális 

működési területű cégek befizetései, - mint a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., az E.On 

Energiaszolgáltató Kft.,  E.ON ÉDÁSZ Zrt., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., - amelyek a 

településre is kiterjedő vonalas létesítményeik után fizetik az adót. 

 

Költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege: 230 millió forint.  

 

A Program a 2014-2019 évekre szól, meghatározza a döntések irányát, fontos szerepet játszik 

az anyagi lehetőségek - különösen a pályázatok – kihasználása.  

 

A meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a képviselő-testületnek biztosítani kell 

a szükséges anyagi forrásokat, vagyont, melyhez az alábbi elveket, feladatokat rögzíti: 

 Meg kell keresni a működési bevételek növelésének lehetőségeit, 

 Nyomon kell követni a költségvetési támogatási rendszert, ki kell használni a 

támogatási rendszer által nyújtott előnyöket (a feladatokat olyan formában, 

feltételekkel kell ellátni, hogy a legkedvezőbb legyen az állami támogatás) 
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GAZDASÁGI PROGRAM 
 

I. községkép-községfejlesztés 

 
A településrendezési terv kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, 

jellegét, meghatározva ez által a községképet. Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése után 

növelni kell a belterületet lakótelkek kialakítása érdekében. Telekkialakítást befolyásolja a 

Balaton törvény, szűk a terjeszkedési lehetőség. Törekedni kell arra, hogy a fiatalok a 

településen maradjanak. 

 
FELADAT  

1. Községi arculat megtartása, rendezési terv felülvizsgálata  

 Lakótelkek kialakítása  

 Segíteni kell az üresen álló lakóházak értékesítését  

2. Fejlesztések, beruházások  

 Belterületi utak felújítása, csapadékvíz elvezetők kialakítása, orvosi 

rendelő felújítása, óvoda belső korszerűsítése, körzeti megbízott 

részére iroda kialakítása, alsó iskola felújítása, udvarának burkolása.  

 

II. IDEGENFORGALOM, TURIZMUS 

 

Ki kell használni a község páratlan természeti adottságait. A turisztikai kínálatot az igények 

figyelembe vételével kell szélesíteni.  

 

FELADAT  

3. Az Apátság romjainak turisták részéren történő láthatóvá tétele, út 

kijelölése, közlekedés biztosítása, borturizmus szervezése  

 

 Gyermekeket, időseket célzó műsoros rendezvények, játékok 

szervezése 

 

4. Egyéb  

 Kerékpárutak építése a települések között. /Monostorapáti-Tapolca, 

Káli-medence  

 

 

III. EGÉSZSÉGÜGY 

 
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás. 

  

FELADAT  

1. Egészségügyi ellátások  

 Kötelező alapellátások (háziorvos, védőnői szolgálat, fogászati 

alapellátás, ügyeleti ellátás) megfelelő szintű biztosítása 

 

2. Egészséges életmód  

 Az egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel, időskorúak 

problémáival, hátrányos helyzetű személyekkel kapcsolatos 

felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységek támogatása 
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IV. KÖZBIZTONSÁG 

 
A közbiztonság állapota határozza meg az emberek, személyek, élete, javai biztonságát. Cél a 

bűnözés visszaszorítása, megelőzése, az itt élő emberek biztonsága. Monostorapáti község 

közbiztonság szempontjából biztonságos település. Ennek megőrzését, további javítását 

befolyásolja, a megalakult Polgárőr Egyesület.  

 

FELADAT  

1. Rendőrség, polgárőrség  

 A rendőrség technikai fejlesztésének támogatása, üzemanyag-

támogatás folyósítása. Helyi körzeti megbízott részére irodahelyiség 

biztosítása. Monostorapáti Polgárőrség támogatása. Térfigyelő 

kamerák kihelyezése. A közbiztonság növelését segítő programok, 

tájékoztatók szervezése. Javaslatok megfogalmazása a rendőrség 

helyi munkájának hatékonyabbá tételére.  

 

 

V. KÖZIGAZGATÁS, ÖNKORMÁNYZAT, KOMMUNIKÁCIÓ 
A LAKOSSÁGGAL 

 

Az önkormányzat döntéseinek előkészítése, végrehajtása, az államigazgatási ügyek ellátása a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal feladata. A lakosság elégedettsége 

nagymértékben múlik azon, hogy a képviselő-testület hogyan vonja be a döntéshozásba, s a 

hivatal milyen színvonalú ügyintézést nyújt számára. 

 
 

FELADAT  

1. Hivatali ügyintézés  

 Ügyfélbarát hivatali ügyintézés, ügyintézéshez kulturált feltételek 

biztosítása, körjegyzőség épületének akadálymentesítése 

 

 Kommunikáció  

 Községi honlap folyamatos karbantartása  

 Lakossági fórumok rendezése  

 Együttműködés a civil szervezetekkel  

 Együttműködés a helyi vállalkozásokkal  

 

VI. OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKVÉDELEM,  SPORT 

 

Az oktatás, a nevelés, a gyermekek védelme kötelező önkormányzati feladat, melyet az 

önkormányzat intézményei útján – elsősorban az óvoda, iskola, gyermekjóléti szolgálat által – 

látja el. Az óvodások és iskolások Monostorapáti közös fenntartású intézményeit veszik 

igénybe. A faluban Sportegyesület működik, az egyesületnél nagy múltra és hagyományokra 

tekint vissza a labdarúgás, egy felnőtt és egy ifjúsági csapattal képviseltetik magukat a 

Veszprém megyei III. osztályban. Sportpálya van a községben, melyet bármikor 

használhatnak a fiatalok, felnőttek egyaránt. A helyi általános iskolások számára a helyi 

általános iskola a kötelező testnevelési foglalkozásokon kívül sokféle sportszakkört és 
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versenylehetőséget biztosít. A sportolni, mozogni vágyóknak sportprogramok hiányában 

lehetőségük van kerékpáros - és gyalogos túrákon való részvételre.  

  
 

FELADAT  

1. Óvodai nevelés, iskolai oktatás  

 Hatékony, színvonalas oktatás, nevelés biztosítása  

 Feladatfinanszírozás alkalmazása az oktatási, nevelési 

intézményeknél 

 

2. Gyermek és ifjúságvédelem  

 Megelőző tevékenység szerepének növelése, további 

együttműködési formák a gyermekekkel, ifjúsággal foglalkozó 

intézmények, szervezetek között 

 

3. Sport tevékenység  

 Úszásoktatás /óvoda szervezésében/  

VII. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, IDŐSEK GONDOZÁSA 

 

Biztosítani kell a szociális alapellátásokat, olyan szociális hálót kell megteremteni, mely 

biztonságot nyújt a település lakosainak. Különösen fontos az idősekről való gondoskodás. A 

Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat azzal a céllal jött létre, hogy az Önkormányzatok ezen megállapodás 

keretében történő együttműködéssel minél hatékonyabb, célszerűbb szociális és gyermekjóléti 

ellátást biztosítsanak a településen élő lakosság számára.  

Fenntartja és működteti ellátási területén az önkormányzatok kötelező alapellátási feladatait: 

Szociális szolgáltatások: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató 

szolgálat. Szociális feladatokat 3 gondozónő látja el.  

 
FELADAT  

1. Szociális alapellátások biztosítása  

 Rászorulók önkormányzati támogatásánál a természetbeni juttatások 

előtérbe helyezése 

 

 Házi segítségnyújtás hatékonyságának növelése, hogy minél tovább 

saját háztartásban, családban történjen az idős ember gondozása 

Jelzőrendszer kiépítése az egyedül élők biztonsága érdekében  

 

 

VIII. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
Az épített és természeti környezet védelme közös érdekünk, feladatunk.  

 
 

FELADAT  

1. Környezetünk védelme érdekében:  

 Rendszeres parlagfű irtás, parkosítás, gondozás  

 Illegális szemétlerakó helyek megszüntetése  

 Évente egy alkalommal lomtalanítás megszervezése  

 Szilárdhulladék projektben való részvétel  



7 

 

közterületekre hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése 

Az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítése, hóltakarítás  

 
 

 

 

Monostorapáti, 2015. március 25.  

 

 

 

              Takács Péter   

       Polgármester  

 


