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I.  
Bevezető 

 

  
A jelenleg hatályos  Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Tv. 116. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat  Képviselő-testülete a 

megbízatásának időszakára gazdasági programot készít.  
A Gazdasági Program alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, 
prioritásokat, teendőket, amelyek lehetővé teszik, hogy az önkormányzat 
költségvetésének egyensúlyban tartása mellett:  
 
-  biztosítsa a település lakói számára fontos intézmények működését; 
-  gondoskodjon a település infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről; 
-  törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására; 
 - segítse a falu munkavállalóinak versenyképességét a munkaerőpiacon; 
 - csökkentse a hátrányos helyzetű családok leszakadását. 

 
A Gazdasági Program tartalmazza a fejlesztési kockázatokat, lehetőségeket és a 
közeljövőben várható kihívásokat. Számba veszi az európai uniós forrásokhoz való 
hozzájárulás lehetőségeit,  áttekinti az önkormányzat feladatait, és ezen túlmutatva a 

jövőt meghatározó fejlesztési célkitűzéseket. A program tehát tartalmazhat közép 
és hosszú távú elemeket is, amelyek átnyúlnak egy választási időszakon. 
Ezeket az elképzeléseket az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló 
ülését követő hat hónapon belül vizsgálja felül és szükség esetén legalább a 

ciklusidő végéig kiegészíti vagy módosítja.  
 
Az önkormányzat Gazdasági Programja  azoknak a  stratégiai alapvetéseinek 
meghatározása, amelyek mentén a lehetőségek, szükségletek és a elvárások 
mérlegelése mellett fejlesztési elképzeléseket meg kívánja valósítani.  
Szakály Gazdasági Programja tehát  nem takarékossági terv, sokkal inkább a község 
feladat-centrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. 
 
Program, mely már a korábban elkezdett és elfogadásának időpontjában már 
megvalósított vagy döntésekkel alátámasztott, olyan rövidtávú elképzeléseket vesz 
számba, melyek a hosszú távú fejlődést segítik elő a helyi közösség-partnerségén, 
együttműködésén alapulva, olyan lehetőségeket tár fel, amelyek megvalósításával 
Szakály élhetőbbé válik, a kistelepülések  között megállja a helyét, vonzóbbá válik 
mind a befektetők, mind pedig a letelepedni szándékozók számára. 
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II. 
 

A település  gazdasági, társadalmi helyzete 
 
 

1. 
 

Szakály Község Tolna Megye észak-nyugati részén a Tamási Járás területén a 
Kapos folyó két partján a 65. számú, Szekszárd-Siófok főközlekedési út, illetve a 
Budapest –Pécs vasútvonal mentén terül el. Területe 4101 ha. Kedvező földrajzi 
fekvésének köszönhetően megközelíthetősége, mind vasúton mind,  közúton kiváló, 
ennek ellenére  jellemzően elöregedő, fogyó település. Lélekszáma,  2012. január 1-
én  1412 fő.  A település  vezetékes ivóvíz hálózata-, gázhálózata-, kábel TV-, 
telefon- internet- hálózata kiépített. Önkormányzati tulajdonú belterületi 
úthálózatának kiépítettsége hozzávetőleg 85-90 %-os, állapota csak a folyamatos 
karbantartás mellett tartható fenn.  
 
A lélekszám csökkenést és az elöregedést elsődlegesen a településen, sőt a 
kistérségben  lévő állandó foglalkoztatást biztosító  munkahelyek kis száma, így az 
alacsony foglalkoztatási ráta okozza. Az aktív korú és elsősorban a fiatalabb 
korcsoportra jellemző, hogy a munkavállalás érdekében elköltözik, jobb esetben 
ingázik a településről.  
 
 

A korcsoportok létszáma 2012. 01.01. 
 

 
 
 
 
 
Szakály község teljes lélekszámának 41 %-a tartozik az inaktív korcsoportba, ami 
hasonló a járási átlaghoz. Az aktív korcsoporton belül, több mint 11 %-os a 
munkanélküliségi ráta, ez esetenként rosszabb, mint a járási, sőt a megyei átlag. A 
település legnagyobb munkaerő foglalkoztatói az Agrokémia, Önkormányzat, az 
agrárvállalkozások elsősorban idény jelleggel foglalkoztatnak munkavállalókat.   
Az aktívkorú munkavállalók egy része Tamásiban, néhányan Hőgyészen, esetenként 
távolabb, néhányan külföldön  találnak állandó munkát.  
 
Szakály település alapvetően  agrárjellegű környezetben fekszik, kitűnő termőhelyi 
adottságú földekkel. A rendszerváltás előtt számottevő volt állattartás a faluban. 
Megfontolásra érdemes álláspont, hogy a községbe mezőgazdasági termék 
feldolgozásával foglalkozó vállalkozásokat lenne célszerű telepíteni. Az 
agrárvállalkozások letelepedése  egyrészt bizonyosan enyhítenének a krónikussá 
váló munkanélküliségen, másrészt  a település népességmegtartó ereje javulhatna.  
 

 
 

férfi nő férfi nő férfi nő 

0-18 éves 19-60 éves 61-100 éves 

 128 113 433 370 126 200 
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2. 
 

A fejlesztési célkitűzések megvalósításához, legyen az bár milyen fontos is egy 
település életében, megfelelő költségvetési források szükségesek.  Szakály 
Önkormányzatának költségvetési előirányzata hosszú évek óta 190 és 220 millió Ft 
között változott aszerint, hogy éppen milyen beruházás zajlott az adott évben. 
 
 

Az önkormányzat költségvetésének alakulása  eFt-ban 
 

2010 2011 2012 2013 
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat 

bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás 

224.680. 245.291 191.236.- 191.236. 488.850.- 488.850. 211.154. 211.154. 

Tény Tény Tény Tény 

bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás 

226.336. 217.761 210.401.- 210.401. 566.761.- 566.761   

 
 
A táblázatból megállapítható, hogy a jelenlegi képviselő-testület 2010. év 
októberében több mint 20 millió forintos költségvetési hiánnyal vette át a ”staféta 
botot”. A 2012. év kiugróan magas költségvetési előirányzata és az előző év 
tényadatait több mint kétszeresen meghaladó tényszámok az Ivóvíz minőség javító 
beruházásnak, több pályázati támogatással megvalósult fejlesztésnek és az 
önkormányzatokat érintő állami konszolidációnak köszönhető.  
A 2013. évi költségvetési előirányzatok már a sokéves átlagnak felelnek meg.  
  
     
A 2010. októberében lezajlott önkormányzati választásokat követően az alakuló ülés 
alkalmával a polgármester vázolta azokat az elképzeléseket a képviselőknek, 
amelyek mentén az elkövetkező négy évben a testülettel együtt megvalósításra 
javasolt.  
 
 
 

III. 
Gazdaságfejlesztési stratégiák és célok 

 
1. 

Előzmények áttekintése 
 
Kétségtelen tény, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati választásokat követően nem 
készült írásos gazdasági program a képviselő testület által jóváhagyott fejlesztési 
célokról, ami azonban nem jelenti azt, hogy nem volt fejlesztési elképzelése az 
önkormányzatnak.  
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A 2006-2010-es választási ciklus során az önkormányzat költségvetését jelentősen 
megterhelő fejlesztésekről született döntés. Az ivóvíz minőségjavító beruházás, 
pályázati támogatással együtt, több mint bruttó 200 millió forintos beruházás. Itt 
említhető, hogy választási ciklus időszakában folytatódott a közfoglalkoztatottak 
növekvő számban való bevonása a település karbantartási munkálataiba, de ekkor 
került sor az orvosi rendelők, a polgármesteri hivatal akadálymentesítésére, 
sportpálya gyepszőnyegének felújítására is.  
 
A gazdaságfejlesztési döntések olyan gazdasági helyzetben, pénzügyi környezetben 
születtek, amelyek még lehetővé tették a hitelfelvételt, így bizonyos mértékig 
biztosítottnak látszottak a fejlesztési célkitűzések fedezetének  (önerő) előteremtése, 
a fejlesztések megvalósulása. Ez utóbbi lehetőség napjainkra bezárult, illetve 
jelentősen megnehezült.  

 
Az önkormányzat  gazdaságfejlesztési tevékenysége minden képpen pozitív hatással 
voltak és vannak a település lakosságának  megtartó erejére, ezért a döntések felül 
bírálatára sor került ugyan, de azokat a 2010. októberében megválasztott új testület 
később sem nem vetette el.   

 
 

2. 
 

Szakály Község Önkormányzatának a 2010-2014 évekre vonatkozó 
 

gazdaság fejlesztési irányokat meghatározó tényezők 
 

 

 A 2010. októberi önkormányzati választásokat követően az alakuló ülés utáni első 
ülésen az új testület már foglalkozott a költségvetés helyzetével. Kiderült, hogy a 
korábbi években megvalósul fejlesztések erősen megterhelték a költségvetést, ezért 
tetemes forráshiány keletkezett.  A költségvetés hiánya a képviselő-testület és 
polgármester fejlesztési elképzeléseit bizonyos mértékig korlátozta, behatárolta. 
 
A polgármester által az alakuló ülésen, majd a 2010. október 25-i testületi ülésen 
felvázolt és a képviselők egyetértését is bíró – a 2010-2014 évekre megjelölt -  
gazdaság fejlesztési elképzelések alapvető célként jelölték  meg, hogy az új 
képviselő-testület  fejezze be az előző  választási időszakban megkezdett ivóvíz 
minőség javító  beruházást, tekintet nélkül a jelentős forráshiányra. 
A testület szükségesnek látta továbbá a 2010-ben távozó fogorvos miatt, a fogorvosi  
ellátás további biztosítását az állampolgárok részére, akár helyettesítés útján is.  
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A forráshiány ellenére a polgármester a képviselőkkel egyetértve az elkövetkezendő 
négy évre vonatkozóan stratégiai célként határozták meg, hogy minden fejlesztési 
célú beruházás pénzügyi forrásainak megteremtéséhez, fokozott mértékben kell az 
önkormányzat számára nyitva álló pályázati lehetőségeket kihasználni, továbbá 
csökkenteni kell a kiadásokat és  bevételeket növelni kell. Fejlesztési célú 
hitelfelvételre csak a legvégső esetben kerülhet sor és  ha az elkerülhetetlen.  
 

 
A 2010. október 25-i testületi ülésen meghatározott stratégiai célkitűzések 
egyértelműen fogalmaztak:  
 

- A fejlesztéseket a képviselő-testület önerőből nem képes finanszírozni, ezért 
meg kell ragadni minden olyan pályázati lehetőséget, amelyek az önkormányzat 
gazdaságfejlesztések elképzeléseit támogatják.   

 
- A gazdaságfejlesztési célok megvalósítása nyertes pályázatok útján is csak 
abban az esetben lesz lehetséges, ha az önkormányzat a megvalósítás 
érdekében nem kényszerül további hitelfelvételekre, vagy magát az önerő 
támogatására is van pályázati lehetőség.  

 
- A pályázati úton támogatott  fejlesztési célkitűzés meghatározása, illetve a        

pályázat benyújtására vonatkozó döntés  előtt, minden esetben vizsgálni kell, 
hogy az megvalósulása esetén az önkormányzat költségvetését hogyan érinti,  
azaz van e rövid-, közép-, vagy hosszú távú költségcsökkentő- vagy bevétel 
növelő hatása.   

 
    - A bevételek növelése érdekében javítani kell az adózási morálon, növelni kell  
      a bevételeket, intézkedni kell a hátralékok behajtása iránt. 
   
   -  Az önkormányzati tulajdonban álló és nélkülözhető vagyonelemeket hasznosítani 

kell.  
 
A fentebb megfogalmazott stratégiai alapelvek – amit ugyan nem foglalt írásba 
testület, de álláspontunk szerint fontosabb az a tény, hogy - Szakály 
Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. októberétől a mai napig is 
alapvetően meghatározza valamennyi fejlesztésre irányuló döntését, továbbá a 
Hivatal működését.   
 
A Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének  fejlesztési céljait a 
fentieken túl, természetes módon határozta meg az, hogy a mindenkori kormány 
milyen elképzeléseket fogalmaz meg az ország, azon belül a gazdaság, az ipar, az 
egyes régiók,  a vidék, a mezőgazdaság, stb. fejlesztésére!  
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A 2010. évben felállt Kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő 
magyar vállalkozások, a tudomány, a kutatás, új energiapolitika, a fejlődő és 
élhetőbb vidék, a területfejlesztés és a növekvő foglalkoztatás témakörében 
határozta meg, melyek kihatnak az önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is.  
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív 
ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás, az idegenforgalom és az agrárium. 
A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és 
egészségesebb környezetet.  
 
A fejlesztés konkrét iránya, a konkrét pályázati kiírások  2010-ben sőt 2011. első 
felében sem voltak egyértelműek és világosak. A 2010-ben alakult új kormány által 
meghirdetett gazdaságélénkítési program körvonalazta azokat a lehetőségeket, 
amelyek az új kormány fejlesztési elképzeléséhez kapcsolódtak. Ennek nyomán 
2011. második felétől  egyre több olyan pályázati kiírás és lehetőség jelent meg 
amelyek egybe estek az Önkormányzat céljaival,  a lehetőségeivel és az 
önkormányzattal szemben támasztott elvárásokkal. Miután a fejlesztésekről való 
döntés kritériuma a pályázati támogatás, 2011. második felétől növekedésnek 
indultak a fejlesztések Szakály községben is.  
 
Az önkormányzatunk fejlesztési céljait a kormányprogramban megfogalmazott 
irányelvek mentén, valamint a saját stratégiai célkitűzései szem előtt tartásával kellett 
meghatároznia.   
 
A fentebb vázolt elvárások, lehetőségek között szigorodó gazdasági   követelmények 
között a Szakály Község Önkormányzata a 2010-2014. évekre terjedő időszakra az 
alább részletezésre kerülő gazdasági programot fogadja el.  
 
Megjegyzendő, hogy a program elfogadásának időpontjában több fejlesztési 
célkitűzés már megvalósult, más részük megvalósítására a 2014. év végig terjedő 
időben fog sor kerülni.   
 
A gazdasági  program  záró része azokat a célkitűzéseket tartalmazza, amelyek 
megvalósítása az élhetőbb és komfortosabb, fiatalokat megtartó  település 
érdekében szükségesek, de túlmutatnak egy választási cikluson.  
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IV. 

 

A GAZDASÁGI PROGRAM 
                                                            2010-214 

 
 

1. Fejlesztési elképzelések 
  
1.1. Általános iskola, óvoda, Polgármesteri Hivatal fűtésének korszerűsítése. 
 
A növekvő földgázárak miatt a  pályázati lehetőségek kihasználásával szükséges az 
önkormányzat intézményeiben a földgáz fűtésről a megújuló energiaforrások 
használatára áttérni.  
A Kossuth utcai iskolában, a Szabadság utcai iskolában, az Óvodában (Könyvtárban) 
és Polgármesteri Hivatalban a hőszivattyús fűtési módszerre  célszerű áttérni.  
 
A főtés korszerűsítéssel párhuzamosan az épületek nyílászáróinak  cseréjét  továbbá 
az épületek hőszigetelését is  célszerű megoldani. 
 
Határidő: 2012. december   
 
 
1.2. A Művelődési Ház korszerűsítése, a Könyvtár működésének biztosítása. 
 
A Művelődési Ház, mint a közösségi tér funkcióját, működésének hatékonyságát 
növelni kell. A könyvtár működésének folyamatosságát biztosítani kell.   
A két intézmény élére felelős vezetőt kell kinevezni. 
A Művelődési Ház belső terét – mozi helyiség – korszerűsíteni kell, szükség és igény 
szerint át kell alakítani, olyan közösségi térré, amely többfunkciós (pl: tornaterem, 
bálterem, stb.) 
 
Biztosítani kell a településen lévő gyermekeknek és fiataloknak, hogy kulturált 
környezetben, az Európai Uniós szabványoknak megfelelő játszótereken tölthessék 
szabadidejüket. Ezért az elnyert támogatás felhasználásával a játszótér építését 
megkell valósítani a Művelődési Ház melletti és előtti szabad térségben. 
   
Határidők: Művelődési Ház, Könyvtár vezető megbízása: 2012. december 31. 
              Művelődési Ház belső átalakítása, játszótér kialakítása: 2014. augusztus 31. 
 
 
1.3. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése, közfoglalkoztatás 
  
A munkanélküliség ellen is küzdeni kíván a képviselő-testület, mivel a 
munkanélküliséggel érintett családokban romlanak az életkörülmények, másrészt az 
önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 
A képviselő-testület segíti a helyi vállalkozásokat, igyekszik kedvező feltételeket 
biztosítani a helyi munkanélkülieket foglalkoztatók számára. 
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A közfoglalkoztatás rendszerét a kormány átalakította 2011. január 1-től. Az 
önkormányzat részt kíván venni a rövid távú (2-4 hónap) középtávú közhasznúi (2-12 
hónap) emellett csatlakozni kíván a hosszú távú Start Mezőgazdasági projekthez is.   
 
Határidők: Közfoglalkoztatás: folyamatos 
                   
A Start Mezőgazdasági projekt keretében a képzéssel egybekötött kertészeti 
növénytermesztés és állattartás megvalósítására kerül sor.  
A projekt keretében foglalkoztatottak  részére 3 év időtartamra folyamatos munkát 
biztosíthat az önkormányzat.  
 
A megtermelt zöldségek és a tenyésztett állatok részben  a napközis konyhán 
kerülnek fel használásra, részben a településszintű rendezvények alkalmával 
fogyaszthatók el.  
 
A projekthez való csatlakozás a konyha nyersanyagszükségletének jelentős részét 
biztosítani tudja, így számottevő megtakarítás érhető el.  
 
Határidők: Start Mg. Projekthez csatlakozás:  2011. 2012. folyamatos 
 
 

2. Adópolitika célkitűzései 
 
2.1. A helyi adókkal kapcsolatos célkitűzések 
  
A képviselő-testület az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott 
stabilitás, állandóság mellett az önkormányzat folyamatos bevételi forrását jelentse, 
ugyanakkor törekszik az igazságosságra is.  
  
Meg kell szilárdítani az adózási fegyelmet, a behajtható tartozások beszedése iránt 
intézkedni kell, a behajthatatlan tartozásokat  az előírások szerint törölni kell.  
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a 
lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, és a helyi munkahely-
teremtést nem gátolja. 
 
Határidő: Adóhátralékok behajtása folyamatos,  
                Be nem hajtható hátralékok törlés, folyamatos. 
 
  

3. A helyben  biztosítható közfeladatok ellátására vonatkozó megoldások 
  
A képviselő-testület a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Tv.13. §.-a az alábbi   helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatokra vonatkozóan  az alábbiak szerint rendelkezik: 
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   -   településfejlesztés, településrendezés; 
 

   -   településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 
való gondoskodás, , a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása); 

 
  -   a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény    

elnevezése; 
 
   -  egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások; 
 
  -   környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának          

biztosítása,); 
 
   -  óvodai ellátás; 
 
   -  kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a 
helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

 
  -   szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
 
  -   helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
 
  -   honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
 
  -   helyi adóval, gazdaságszervezéssel  kapcsolatos feladatok; 
 
  -   sport, ifjúsági ügyek; 
 
  -   nemzetiségi ügyek; 
 
  -   közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
 
  -   hulladékgazdálkodás; 
 
Szakály Község Önkormányzata a jogszabályban rögzített helyben biztosítható 
közfeladatok  ellátásáról az alábbiakban részletezett módon gondoskodik.  
Az önkormányzat nem látja el  azonban a Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.  §. (1)  bekezdésének:   
 

 10. pontjában meghatározott : - a területén hajléktalanná vált személyek 
ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 
megelőzésének biztosítása; 
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 14. pontjában meghatározott: - a kistermelők, őstermelők számára – 
jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek 
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; (valós igény hiányában) 
 

 18. pontjában meghatározott: -a helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
pontjaiban meghatározott feladatokat.  
 
3.1. Településfejlesztés, településrendezés; 
 
A Szakály község 2007. év óta húzódó rendezési tervét – a többszöri jogszabály 
módosítások ellenére is – 2014. augusztus végéig a rendeletalkotással le kell zárni. 
  

3.2. Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 
való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása); 

 
    -  Pályázati lehetőségek kihasználásával a Temetőben lévő ravatalozóhoz előtetőt 

célszerű kialakítani, továbbá a bejárattól a ravatalozóig meglévő út felújítása 
javasolt.  

   - A közvilágítás a településen megfelelő, karbantartásáról az Eon   
gondoskodik. 

   - Az önkormányzati tulajdonú közutak, járdák karbantartását, kátyúzását  
folyamatosan el kell látni. 

   -  A meglévő közparkok, közterületek fenntartásáról a közfoglalkoztatottakkal   
gondoskodunk.  

   Művelődési ház előtti és melletti  játszótér megépítése a fejlesztési tervek között  
szerepel, - 1.2.- megépítése 2014. évben várható. 

 
 
3.3. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény    

elnevezése; 
 
 A Tanácsköztársaság út nevének megváltoztatása Fő útra 2013. márciusában 
megtörtént.  

 
3.4.Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások. 
A háziorvosi alapellátás folyamatosan biztosított. A Fogorvosi ellátás helyettesítéssel 
2012. év végéig  biztosított volt, a szolgáltatás a fogorvosi szék meghibásodása miatt 
szünetelt. Az új eszköz beszerzése  (2013. augusztus 31. napját figyelembe véve) 
folyamatban van, így várhatóan októbertől, novembertől ismét lesz fogorvosi ellátás. 
 
Az egészséges életmód segítésében jelentős szerepe van a folyamatos ellátást 
biztosító Védőnői szolgálatnak.  
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3.5. A környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet  tisztaságának          
biztosítása,); 

 
A környezet-egészségügy a településen folyamatosan biztosított. A  közterületek 
takarítása, hulladékgyűjtése, buszmegállók takarítása folyamatos. A közterületek 
karbantartását, gondozását a közfoglalkoztatott  állománnyal megoldható.  

 
3.6.   Óvodai ellátás; 

 
A településen lévő Óvodát, 2013. június 30-ig társulás keretében, 2013. július 1. 
napjától Szakályi Százszorszép Óvoda néven az Önkormányzat tartja fenn. 
Folyamatos működése biztosított, kihasználtsága megfelelő. 

 
 
3.7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, 
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása; 
 
A gazdasági Program 1.2. pontjában foglaltak szerint  megfelelően ellátott.  
A művelődési Ház  működése folyamatos a rendezvények szervezése az igényeknek 
megfelelő.  Könyvtár  működése folyamatosan biztosított   
 
 
3.8. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
 
Az önkormányzat a szociális szolgáltatásokat jelenleg a Tamási székhelyű Tamási  
és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központjának  
közreműködésével nyújtja. (családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás) 
 
 
3.9.  Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
 
A vízgazdálkodással és helyi vízkárelhárítással kapcsolatos feladatokat – ár és belvíz 
elleni védekezéssel kapcsolatban - a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal kötött megállapodás alapján, velük együttműködve  látjuk el.  
 
A lakosság  részére az egészséges ivóvizet jelenleg az ERÖV regionális vízmű 
biztosítja.  
 

 A vízkárelhárítás feladatai: a település belterületén meglévő csapadékvíz 
elvezető árokrendszer felújítása, szükség szerinti kialakítása, szintezése, 
iszapcsapdák készítése megvalósításra váró feladat.  
A költségigényekre tekintettel a hosszú távú tervek közé tarozik részletek: a V. 
fejezet .3.  pontja szerint. 
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3.10. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi 
közfoglalkoztatás 
 
A feladatcsoport ellátása az illetékes Hatóságokkal együttműködve valósul meg, 
részben a 3.9. fejezet szerint. 
 

 A helyi közfoglalkoztatás megoldása 1.3. fejezet szerint megoldott.  
 
 
3.11. A helyi adóval, gazdaságszervezéssel  kapcsolatos feladatok; 
 

 A feladatellátással kapcsolatos döntések, elvárások a program  2.1. fejezete 
tartalmazza. . 

 
 
3.12.  Sport, ifjúsági ügyek; 
 
A sport támogatását az önkormányzat fontosnak tartja, ezért a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően támogatja futball sportot. 2008-2009. év során került 
felújításra a sportpálya gyepszőnyege. A sportöltöző és kapcsolódó épületek 
felújítása a nyertes  pályázat alapján 2014. évben megtörténik.  
 
 
3.13. Nemzetiségi ügyek; 
 
A helyi Nemzetiségi Önkormányzattal meglévő együttműködési megállapodás 
alapján az önkormányzat a továbbiakban is támogatja a nemzetiségek 
kezdeményezéseit. 
 
 
3.14. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
 
A település közbiztonsága érdekében támogatja a helyi Polgárőrszervezetet, 
együttműködik a Tamási Rendőr-kapitánysággal és a helyi KMB képviselőjével.  
 
Az Önkormányzat rendelkezik Bűnmegelőzési Programmal aminek keretében a 
rendszeres felvilágosító munka folyik.   
 
3.15. Hulladékgazdálkodás; 
 
Szakály Községben a kommunális  hulladékgazdálkodással (gyűjtéssel szállítással 
és ártalmatlanítással és elhelyezéssel) kapcsolatos feladatokat 2012. december 31-
ig a Kaposvári Vg. Zrt,  2013-től az  szekszárdi Alica Terra Kft. végzi.  
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4. 
 

Ünnepségek, rendezvények 

  
4.1. Települési rendezvények megtartására vonatkozó célok 
  
A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy minden évben, hagyományteremtő  és 
hagyományőrző módon kerüljenek megtartásra azok a színvonalas  rendezvények 
amelyek  a településen élők és a környéken élők is szívesen látogatnak, számon 
tartanak.  
 

 A Kaposmenti Fiatalok Találkozóját  

 Szakályi Lovasnapok 

 Szüreti felvonulás 
 
A település egészét megmozgató és érintő rendezvényeken túl a hagyományokban 
megfelelően, ha szerényebb kereteken belül is szükséges évente megemlékezni a 
nemzeti ünnepekről,  gyerekekről (gyermeknap, Télapó ünnepség, karácsony), 
anyákról, idősekről.  
Az éves költségvetésben biztosítani kell  a rendezvények támogatásához  szükséges 
pénzeszközöket. 

  
 

  
V. 

Gazdasági célkitűzések 
 

2014-218 

 
Szakály Község  jelenlegi gazdasági helyzete szorosan összefonódik a kistérség, a 
megye és tágabb értelemben az ország stagnáló, vagy inkább már a növekedés jeleit 
mutató  helyzetével. Nem egyszerű és nem könnyű folyamatosan alkalmazkodni a 
gyorsan változó kihívásokhoz. A  jövőt illető tervek, elképzelések kivitelezhetősége 
olykor megkérdőjeleződik és nem egy esetben  változtatni kell a korábban 
bizonyosnak tűnő, mindamellett  valós igényekre, elvárásokra épülő terveken.  
 
Vannak azonban olyan tervei az önkormányzatnak, amelyek megvalósítása 
egyszerre a környezetvédelmi célokat,  a települési komfort javulását és az élhetőbb 
települést megvalósító célokat szolgál.  
 
Három olyan hosszú távú elképzelés körvonalazunk, amelyek megvalósítása indokolt 
azonban meglehetősen költségigényes valamennyi beruházás.  
 
 
 
 



 

 

-14- 
 
 

1./ 
 
A település csatornázásának megvalósítása egy a fenti célkitűzés  irányába 
mutató hosszú távú terv.   
Az elkövetkezendő időszakban mindenképpen meg kell fontolni és döntenie kell az 
önkormányzatnak  az egész települést átfogó  csatornázás megvalósításáról.  A 
megvalósítás érdekében  fel kell tárni a pályázati- és minden egyéb támogatási 
lehetőségeket. A  településen fel kell mérni az  állampolgárok  támogatottságát.  
 
 

2./ 
 
 

Az ivóvízminőség javító program során sürgető kényszerkén jelentkezett az egész 
településen az ivóvízhálózat rekonstrukciójának igénye. A hálózat  közel 60 éves 
elöregedett, emiatt gyakoriak a csőtörések. 
 
Az ivóvízhálózat rekonstrukciója nem kerülhető el, ezért hasonlóan a 
csatornázáshoz a megvalósítás érdekében  fel kell tárni a pályázati- és minden 
egyéb támogatási lehetőségeket. A megvalósítást célszerű szakaszosan elvégezni a 
költségkímélés miatt. 
 
 

3./ 
 
 
A csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója szintén megvalósításra vár. Az 
éghajlatváltozás okozta hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadék elvezetése 
égető kérdés és megoldásra vár.  
Az árkok karbantartása, szintezése, iszapcsapdák építése, a fedett csatorna  
rendszer tisztítása, átereszek karbantartása szintén költségigényes  feladat ezért 
csak pályázati lehetőség kihasználásával oldható meg.  
  
 
Szakály, 2013. szeptember 9. 
 
 
 
           Törő Péter 
                    polgármester 


