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l.
Bevezető

A jelenleg hatályos Magyarország helyi önkormányzatairől szóló 2011, évi
CLXXXIX. Tv. 116. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat Képviseló{estülete a
megbízatásának időszakára gazdasági programot készít. A Tv. (5) bekezdése így
rendelkezik:

(5) A gazdasági programot, fejlesztésí teruet a képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdaságí program, fejlesztési
terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-
testület az alakulő ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és
legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A Gazdasági Program alapvető célja, hogy megíogalmazza azokat az aIapelveket,
prioritásokat, teendőket, amelyek lehetővé teszik, hogy az önkormányzat
költségvetésének egyensúlyban tartása mellett:

- biztosítsa a település lakói számára fontos intézmények működését;
- gondoskodjon a település infrastruktúrajának foIyamatos fejlesáéséről;
- törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására;
- segítse a falu munkavállalóinak versenyképességét a munkaerőpiacon;
- csökkentse a hátrányos helyzetű családok leszakadását.

A Gazdasági Program tartalm azza a fejlesztési kockázatokat, lehetőségeket és a
közeljövöben várható kihívásokat. Számba veszi az európai uniós forrásokhoz valő
hozájárulás lehetóségeit, áttekinti az önkormányzatfeladatait, és ezen tútmutatva a
jövőt meghatározó fejlesztési célkitűzéseket. A program tehát tartalmazhat közép
és hosszú távú elemeket is, amelyek átnyúlnak egy váIasztási időszakon.

Az önkormányzat Gazdasági Programja azoknak a stratégiai alapvetéseinek
meghatározása, ame|yek mentén a lehetőségek, szükségletek és az elvárások
mérlegelése mellett fejlesztési elképze|éseket meg kívánja valósítani.
Szakály Gazdasági Programja tehát nem takarékosságiterv, sokkal inkább a község
feladat-ce ntri kus m ű ködtetésének és fej lesztésé nek stratég ia i terve.

Program, a már korábban e]kezdett és megvalósított, döntésekkel alátámasztott,
olyan 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 megáltja
a helyét, vonzóbbá válik mind a befektetők, mind pedig a letelepedni szándékozők
számára,



ll.

A telepü!és 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 íöldrajzl
fekvésének köszönhetően megközelíthetősége, mind vasúton mind, közúton kiváIó,
ennek ellenére jellemzően elöregedő, fogyó telepü|és. Lélekszáma, 2012.január 1-
én 1412 íő. A telepü!és vezetékes ivőviz hálőzata-, gázhá|őzata-, kábel TV-,
telefon- internet- hálózata kiépített, Önkormányzati tulajdonú belterületi
Úthá|őzatának kiépítettsége hozzávetőleg 85-90 7o-os, állapota csak a folyamatos
karbantartás mellett tartható fenn.

A lélekszám csökkenést és az elöregedést elsódlegesen a településen, sőt a
kistérségben lévő állandó foglalkoztatást biztosító munkahelyek kis száma, így az
alacsony foglalkoztatási ráta okozza. AE aktív korú és elsősorban a fiatalabb
korcsoportra jellemző, hogy a munkaválla|ás érdekében elköltözik, jobb esetben
ingázik a településről.

A korcsoportok létszáma 2012, 01.01.

férfi no férfi no férfi no
0-18 éves 19-60 éves 61-100 éves

128 113 433 370 126 200

Szakály község teljes lélekszámának 41 o/o-a tartozik az inaktív korcsoportba, ami
hasonló a járási átlaghoz. Az aktív korcsoporton belül, több mint 9 %-os a
munkanélküliségi ráta, ez esetenként rosszabb, mint a járási, sót a megyei átlag. A
település legnagyobb munkaerő foglalkoáatói az Agrokémia, önkormányzat, az
agrárvál!a!kozások elsősorban idény je|leggel foglalkoztatnak munkavállalókat.
Az aktívkorú munkavál|alók egy része Tamásiban, néhányan Hőgyészen, esetenként
távolabb, többen külföldön találnak állandó munkát.

Szaká|y település alapvetően agrárjellegű környezetben fekszik, kitűnő termőhelyi
adottságú fö]dekke!. A rendszerváltás előtt számottevő volt állattartás a faluban.
Megfontolásra érdemes álláspont, hogy a községbe mezőgazdasági termék
feldolgozásával fogIalkozó vállalkozásokat lenne célszerú telepiteni. Az
agrárvállalkozások letelepedése egyrészt bizonyosan enyhítenének a krónikussá
váló munkanélküliségen, másrészt a település népességmegtartó ereje javulhatna.
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A fejlesztési cé|kitűzések megva!ósításához, legyen az bár milyen fontos is egy
település életében, megfeleIő költségvetési források szükségesek. Szakály
Önkormányzatának költségvetési elóirányzata hosszú évek óta 200 és 230 millió Ft
között változott aszerint, hogy éppen milyen beruházás zajlott az adott évben.

A megelőző 4 éves időszakban Önkormányzatunk költségvetésének abszolút
számokban kifejezett összege jelentősen nem változott . A 2015. év költségvetése
255 millió forintra tehető, ami szerény növekedést jelent az előző évekhez
viszonyítva.

A 2014. októberében lezajIott önkormányzati választásokat követően az alakuló
ülés alkalmával a polgármester vázolta azokat az e|képzeléseket a képviselőknek,
amelyek mentén az elkövetkező négy évben a testülettel együtt megvalósításra
javasolt. A vázolt programot a képviselő-testület a 48l2014.1x.20lszámú
haározaáva ! e lfog adta és azokat a 20 1 5-2020 -ig terjedő prog ramjába beép íti.

!ll.
Gazdaságfejlesztési stratégiák és célok

1.
Előzmények átteki ntése

A 2006-201O-es váIasztási ciklus során az önkormányzat költségvetését jelentősen
megterhelő fejlesztésekról született döntés. Az ivóvíz minőségjavító beruházás,
pályázati támogatással együtt, több mint bruttő 200 millió forintos beruházás. ltt
em|íthető, hogy választási ciklus idószakában folytatódott a közfoglalkoáatottak
növekvő számban va!ó bevonása a település karbantartási munkálataiba, de ekkor
került sor az orvosi rendelők, a polgármesteri hivatal akadálymentesítésére,
sportpálya gyepszőnyegének fe!új ítására is.

A gazdaságfejlesztési döntések olyan gazdasági helyzetben, pénzügyi környezetben
születtek, amelyek még lehetővé tették a hitelfelvételt, így bizonyos mértékig
biáosítottnak látszottak a fejlesztési célkitűzések fedezetének (öneró) előteremtése,
a fejIesztések megvalósulása, Ez utóbbi lehetőség napjainkra bezárult, illetve
jelentősen megnehezült.

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



2.

Szakály Község Önkormányzatának a 2010-2Oí 4 évekre vonatkozó

gazdaság fej lesztés i i rányokat meg hatá rozó tényezók

A 2010. októberi önkormányzati választásokat követóen az alakuló ülés utáni elsó
ülésen az ul testület már foglalkozott a költségvetés helyzetéve|. Kiderült, hogy a
korábbi években megvalósul fejlesztések erősen megterhelték a költségvetést, ezért
tetemes több mint 20 millió forintos forráshiány keletkezett, A költségvetés hiánya a
képviselő-testület és polgármester fejlesztési elképzeléseit bizonyos mértékig
korlátoáa, behatárolta.

A forráshiány ellenére a polgármester a képviselókkel egyetértve az elkövetkezendő
négy évre vonatkozóan stratégiai célként határozták meg, hogy minden fejlesztési
cé!ú beruházás pénzügyi forrásainak megteremtéséhez, fokozott mértékben kell az
önkormányzat számára nyitva álIó pályázati lehetőségeket kihasználni, továbbá
csökkenteni kell a kiadásokat és bevételeket növelni kell. Fejlesáési célú
hitelfelvételre csak a legvégső esetben kerülhet sor és ha az elkerülhetetlen.

A 20í0. október 25-i testüIeti ülésen meghatározott
stratéq iai célkitűzések:

- A fejlesztéseket a képviselő-testület önerőbő! nem képes finanszírozni, ezérl
meg kell ragadni minden olyan pályázati lehetőséget, amelyek az önkormányzat
gazd aságfej lesáések el képzeléseit támogatj ák.

- A gazdaságfejIesztési célok megva!ósítása nyertes pályázatok útján is csak
abban az esetben lesz lehetséges, ha az önkormányzat a megva!ósítás
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 megva!ósulása esetén az önkormányzat költségvetését hogyan érinti,
azaz van e rövid-, közép-, vagy hosszű távú költségcsökkentő- vagy bevétel
növelő hatása.

- A bevételek növelése érdekében javítani kell az adőzási morálon, növelni kelI
a bevételeket, intézkedni kell a hátralékok behajtása iránt.

- Az önkormányzati tulajdonban álló és nélkülözhető vagyonelemeket hasznosítani
kell.

A fentebb megfogalmazott stratéqiai alapelvek Szakály Önkormányzata Képviselő-
testüIetének2010. októberétól a mai napig is alapvetóen meghatározza valamennyi
fejlesáésre irányuló döntését, továbbá a Hivatal működését.



A fentebb vázolt stratégiai alapelvek, szigorú gazdasági feltételek között a
Szakály Község Önkormányzatának a 2010-2014. évekre terjedő időszakra
von atkozóa n elfog adott gazd aságfej lesáés i prog ramját a lapvetően meg h atá roztá k és
az elvek szem előtt tartása a 20í5-2020 időszakra is aktuális és indokolt!

A lezárult 2011-2014 időszakra vonatkozó célkitűzésekről, az elérl eredményekről az
,,Összéfoglaló" nyújt áttekintést a Képviseló-testület új és régitagjai számára.

lV.

A GAzDAsÁot PRoGRAtlI
2015-2020

A helyben biztosítható közfeIadatok ellátása

A képviseIő-testüIet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Tv.13. §.-a a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokról az alábbiak szerint
rendelkezik:

- te!epü!ésfejlesztés, település rendezés

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

- a közterületek, valamint az önkormányzattulajdonában á]ló közintézmények
elnevezése;

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését élzó
szolgáltatások;

- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása,);

- óvodai ellátás;

- kutturális szotgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári eIlátás biztosítása,
elóadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a
helyi közműve!ődési tevékenység támogatása;

- szociális, gyermekióléti szolgáltatások és e!Iátások;

- lakás- és helyiséggazdálkodás;



- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

- hetyi adóvat, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok;

- kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott
termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is;

- sport, itiúsági ügyek;

- nemzetiségi ügyek;

- közreműködés a telepü!és közbiztonságának biztosításában;

- hulladékgazdálkodás;

Szakály Község Önkormányzata a jogszabátyban rögzített hetyben biztosítható
közfeladatok elIátásáró! az alábbiakban részletezett módon gondoskodik.
k önkormányzat nem látia e! azonban a Magyarország helyi
önkormányzatairől szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. í3. §.(í) bekezdésének:

o í0. pontjában meghatározott : - a területén hajléktalanná vált személyek
ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása ;

o 18. pontjában meghatározott: -a helyi közösségi közlekedés biáosítása;
pontjaiban meg határozott feIadatokat.

. 20. pontjában távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.



,

1. Feilesztési eIképzelések helvben biztosítható közfeladatokkal
összefüqqésben

Az 1.1, 1.2, í.3, 2.1. pontok alatt megje!ölt feladatokat az önkormányzat
kiemelten kezeIi.

1.1. Áttatános iskola, Óvoda, Könyvtár Potgármesteri Hivatal fűtésének
ko rszerűsítéséhez ka pcsolódó tová bbi fej lesztése k:

A növekvő energia árak miatt a pályázati lehetóségek kihasználásával megvalósult
az önkormányzat intézményeiben a föIdgáz fűtésről a megújuló energiaforrások
használatára va|ó áttérés.
A Kossuth utcai iskolában, a Szabadság utcai iskolában, az Óvodában (Könyvtárban)
és Polgármesteri Hivatalban a hőszivattyús fűtési módszerre tértünk át.

Figyelemmel arra, hogy a hőszivattyúk működtetése energia igényes művelet, ezért
az ilyen célra használt energia kiváltására, csökkentésére pályázati Iehetőségek
kihasználásával meg kell valósítani a napelemes energianyerési rendszer
felépítését.

Határidő: 2}ls.szeptember

1.2. A Művelődési Ház korszerűsítése, közösségi terek kialakíása, kulturális
szolgáltaás

A Múvelődési Ház, mint a közösségi tér funkcióját, működésének hatékonyságát
kihasználtságát növelni ke!!.

A Művelódési Ház belső terének - a volt mozi helyiség - korszerűsítése befejeződött
ezzel kialakult egy olyan zárt, többfunkciós közösségi tér, amely több generáció
igényeit maradéktalanul kielégíti.

A közösség építése a telepüIés népesség megtartó erejének növeIéséhez nem kis
mértékben hozzájárul. Ennek érdekében keressük a lehetőséget a templom melletti
volt parókia épületének lebontására és a helyén illetve a hozzá tartozó kertben
közösségi tér - sétány, pavilonok, játszótér, stb, - kialakításának lehetőségét.

AE Rom .Kat. egyházzal együttműködve, pályázati lehetőségeket kihasználva
kívánjuk kialakítani a település központjában az idősek és fiatalok érdekét egyaránt
szolgáló új közösségi teret.

Határidő: 2016- 2017.



A leégett és utóbb összedőlt Ti4ház a településünk hagyományainak és értékeinek
gyújtőhelye volt. Ott került bemutatásra a hagyományos népi kultúránk örökségének
számtalan emléke. ATé4ház volt hivatva demonstrálni azokat az értékeket amelyek
kifejezetten tájegységünkre jellemző. Tervezzük a volt Tsz iroda és a mellette lévö
lakőház megvásárlását, amelyben Ti4ház jelleggel helyeznénk el és állítanánk ki
egyrésá a leégett Tájházből kimentett tárgyakat, másrészt összegyűjtenék a
tájegység re jel lemző eszközöket, tárgyakat.

Határidő: 201 6-tóI folyamatos

1 . 3. M u n ka h e lyte re m tés fe t téte l e i n e k el ő s eg ítés e, kö zfo g l a l koztaás

A munkanélküliség csökkentése a foglalkoztatás bővítése érdekében továbbra is
aktívan tenni kíván a képviseló-testület, mivel a munkanélküliséggel érintett
családokban rom lan ak az életkörülmények.
A képviselő-testület segíti a helyi vállalkozásokat, igyekszik kedvező feltételeket
biztosítani a helyi munkanélkülieket foglalkoztatók számára.

A közfoglalkoztatás államilag támogatott rendszerét önkormányzatunk továbbra is
kihasználja. Folytatni kívánjuk a rövid távú (2-6 hónap) középtávú közhasznúi (6-12
hónap) foglalkoáatási rendszert, emellett a hosszú távú Start Mezőgazdasági
projektben való részvételünket is fenntartjuk, sőt a lehetőségeken belül bővíteni
kívánjuk.

Határidők: Közfog lalkoztatás : folyamatos

A Start Mezőgazdasági projekt keretében a képzéssel egybekötött kertészeti
n övénytermesztés és á l lattartás megva lósítására kerü l sor.
A projekt keretében foglalkoztatottak részére 3 év időtartamra folyamatos munkát
biztosíthat az önkorm ányzat.

A megtermelt zöldségek és a tenyésztett állatok részben a napközis konyhán
kerülnek fel használásra, részben a településszintű rendezvények alkalmával
fogyaszthatók el.

A projekthez va!ó csatlakozás a konyha nyersanyagszükségletének jelentős részét
biztosítani tudja, így számottevő megtakarítás érhető el.

E körben bővíteni és hatékonyabbá kívánjuk tenni a termelést és a saját
szükségletek feletti mennyiséget a településen kialakításra kerülő Termetői piacon
értékesíten i szeretnén k.

Határidők: Start Mg. Projekt folyamatos,



2. Adópolitika célkitűzések

2.1. A helyi adőkkal 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 igazságosság ra is.

Meg kell szilárdítani az adőzási fegyelmet, a behajtható tartozások beszedése iránt
intézkedni kell, a behajthatatlan tartozásokat az előírások szerint törölni kell.

Az Önkormányzat Képvise!ő-testü.lete csak olyan adórendeletet fogad el, amely a
lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, és a helyi munkahely-
teremtést nem gátolja.

Hatá rid ő : Ad óhátra lékok beh ajtása fo lyamatos,
Be nem hajtható hátralékok törlés, folyamatos.

3. í. Te l e p ü l ésfej l esztés, te le p ü l és re n d ezés ;

A Szakály község 2007. év óta húzódó rendezési tervét - a többszöri jogszabály
módosítások e|lenére is - 20í5. végéig a rendeletalkotással le keIl zárni.

3.2. Településüzemettetés (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 temető hosszútávú rendjének kialakítása érdekében pontos, naprakész
Temető kataszteri nyilvántartás felállítását kell elvégezni. A parceIlák
szám bavételével, azok rögzítéséve l az új parce! lák kia |akításáva l átteki nthetőbbé
és követhetővé válik a temetkezés renÓle, a sírhelyek megváltásának nyomon
követése.

Hatráidő: Sírhelyek számbavétele, rögzítése, 2016.jútius 30.

- Pályázati lehetőségek kihasználásával a Temetőben !évő ravatalozóhoz elötetőt
kell kialakítani.

Hatá ridő : P ály ázalil lehetőségektől fü g g ően 2016.

- A közvilágítás a korszerűsítése 2015, áprilisában zajlik. A LED-es közvilágításra
vaIó áttérés energia fogyasáás csökkenést eredményezi. A költségeket 60
hónapon át részletekben egyenlíti ki az Önkormányzat, amit részben az áramdíj
megtakarításból fedezünk.

Határidő: 2015. május 1.



- Az önkormányzati tulajdonú közutak, járdák karbantartását, kátyúzását
folyamatosan eI kell látni. Alapvető céIunk a település belterü|eti útjainak
járdáinak te!jes fe!újítása. Mindezt a köItségvetésünkból képtelenek
vagyunk finanszírozni, Addig a gondos és folyamatos hibajavításokra
heIyezzük a hangsú!yt.

- Az önkormányzat előtti árok lefedéséveI, kulturált parkolót kívánunk
kialakítani. Az árok a!ácsövezése elkészüIt, folyamatos feltöItése zajlik,
A töltés ülepedésének függvényében kerül sor a burkolat kialakítására.

Határidő : 2O15. december.

- A megIévó közparkok, közterüIetek fenntartásáról a köáoglaIkoztatottakkal
folyamatosan gondoskodunk. A lehetóséghez mérten az.e!öregedett és
veszélyessé váló fákat eltávolítjuk a közterületekről és helyébe legalább
ugyanannyi facsemetét ültetünk.

Határidő: Folyamatos

3.3. A közterületek, valamint az önkormányzat tutajdonában áttó közintézmény
elnevezése;

- A Tanácsköztársaság út nevének megváltoztatása Fő útra 2013, márciusában
megtörtént. Jelenleg nincs tervezve közterület, vagy közintézmény elnevezése,
vagy nevének megváltoztatása,

3.4.Egészségügyi aIapellátás, az egészséges életmód segítését célző
szolgáltatások.

A háziorvosi alapeIlátás megoIdott, foIyamatosan biztosított.

A Fogorvosi ellátás helyettesítéssel megoldott a szotgáltatás a fogorvosi szék
beszerzésével megnyugtatóan rendeződött.

Az egészséges életmód segítésében jelentős szerepe van a folyamatos ellátást
biztosító Védőnői szolgálatnak.

3.5. A környezet-egészségügy (köztisáaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása,);

A környezet-egészségügy a településen folyamatosan biztosított. A közterületek
takarítása, hulIadékgyűjtése, buszmegá!!ók takarítása folyamatos. A közterüIetek
karbantartását, gondozását a közfogla|koáatott állománnyal megoIdott.



3.6. Óvodai eIlátás;

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

3.7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biáosítása,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védeIme; 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 biáosított.

3.8. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

Az önkormányzat a szociális szolgáltatásokat jelenleg a Tamási székhelyű Tamási
és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális lntegrációs Központjának
közrem ű ködésével nyújtja. (csa lád seg ítő és gyermekjó léti szoIgá ltatás)

3.9 Lakás és Helyiséggazdálkodás.

Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek és lakások száma alapján a velük
való gazdálkodás egyedi döntések alapján történik. A hosszabb ideje nem
hasznosított vagy nem hasznosítható ingatlanokat célszerű értékesíteni.

g.10. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

Avízgazdátkodással és helyi vízkárelhárítással kapcsolatos feladatokat - ár és belvíz
elIeni védekezéssel kapcsolatban - a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
lgazgatósággal kötött megállapodás alapján, velük együttműködve látjuk el,

A lakosság részére az egészséges ivóvizet jelenleg az ERÖV regionális vízmű
biztosítja.

elvezetó árokrendszer felújítása, szükség szerinti kialakítása, szintezése,
iszapcsapd ák készítése megvalósítás ra vá ró feladat.

} A költségigényekre tekintettel a hosszú távú tervek közé tarozik részletek: a V.
fejezet .3. pontja szerint.

3.11. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi
közfoglalkoztatás

A feladatcsoport ellátása az illetékes Hatóságokkal együttműködve va!ósul meg,
részben a 3.9. fejezet szerint.



3.12. A helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok;

tarlalmazza, ,

3.13. Sport, itiúsági ügyek;

A sport támogatását az önkormányzat fontosnak tartja, ezért a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően támogatja futball sportot. A sportöltöző és kapcsolódó
épületek felújítása a nyertes pályázatalapján 2015. évben befejeződik.

A fiatal, illetve minden korosztály számára további sportolási lehetőséget
biztosítu n k a M űvelődési H ázban kial akított tö b bfu n kciős helyiségben,

3.1 4. Nemzetiségi ügyek;

A helyi Nemzetiségi Önkormányzatlal meglévő együttműködési megállapodás
alapján az önkormányzat a továbbiakban is támogatja a nemzetiségek
kezdeményezéseit.

3.í5. a kistermetők, őstermetók számára jogszabályban meghatározott
termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás
lehetőségét is;

A Rákóczi utcában lévó volt Tsz iroda és a hozzá tartoző udvar megvásárlásával
lehetőségünk nyílik egy termelói piac kialakítására, esetleg üzletek működtetésére is.
A termelő piacon való árusításra lehetősége nyílik a környék őstermelői által
előállított termékek mellett a Start munkaprogram keretében előáttított termékek
értékesítésére is.
A terület megvásárlására 2015, év első felében lehetóség nyítik, ezt követöen
kerülhet sor a termelői piac kialakítására.

Határidő: 2015.1l. féIéve -2016.1. féléve.

3.1 6. Közreműködés a telepü!és közbiztonságának biztosításában;

A település közbiztonsága érdekében támogatja a helyi Polgárórszervezetet,
együttmŰködik a Tamási Rendőr-kapitányságga! és a helyi KMB képviselőjével.

Az Önkormányzat rendetkezik Bűnmegelőzési Programmat, aminek keretében a
rendszeres felvilágosító munka folyik.

g. 1 7. H ul ladékgazdá! kodás ;

Szakály Községben a kommunális hulladékgazdálkodással (gyűjtéssel szállítással
és ártalmatlanítással és elhelyezéssel) kapcsolatos feladatokat 2013-tól az
szekszárdi Alica Terra Kft. közmegelégedésre végzi,



4.

Ünnepségek, rendezvények

4. 1 . Telepü lés i ren dezvények megta rtására vo natkozó célok

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

o A kaposmenti Fiatalok Találkozóját
o Szakályi Lovasnapok
o szüreti felvonulás

A település egészét megmozgató és szinte minden korosztályt érintő
rendezvényeken túl a hagyományokban megfelelően, ha szerényebb kereteken belülis szükséges évente megemlékezni a nemzeti ünnepekről, gyerekekről
(gyermeknap, Télapó ünnepség, karácsony), anyákról, idősekrő!.
Az éves költségvetésben biztosítani kell a rendezvények támogatásához szükséges
pénzeszközöket.

V.

Hosszú távú célkitúzések

2015-2020

Szakály Község jelenlegi gazdasági helyzete szorosan összefonódik a kistérség, a
megye és tágabb értelemben az ország lassú gazdasági növekedés jeleit mutató
helyzetével. Nem egyszerű és nem könnyű folyamatosan alkalmazkodni a gyorsan
változő kihívásokhoz. A jövőt i]lető tervek, etképzelések kivitelezhetősége olykor
megkérdőjeleződik és nem egy esetben váltoáatni kell a korábban bizonyosnak
tűnő, mindamellett valós igényekre, elvárásokra épüló terveken.

Vannak azonban olyan tervei az önkormányzatnak, amelyek megvatósítása
egyszerre a környezetvédelmi célokat, a települési komfort javulását és az élhetőbb
települést megvalósító célokat szolgál.

Négy olyan hosszú távú elképze!és körvonalazunk, amelyek megvalósítása indokolt
azonban meglehetősen költségigényes valamennyi beruházás.

1.1

A telepü!és csatornázásának megva!ósítása egy a fenti célkitűzés irányába
mutató hosszú távú terv,



PE elkövetkezendő 2015-2020. közötti időszakra hosszú távú célkitűzése az
önkormányzatnak az egész települést átfogó csatornázás megvalósítása.

A megvalósítás érdekében lakossági fórumon ismertetésre került a célkitűzés és a
megnyilvánulások a|apján a terv széles állampolgári támogatást élvez.
A kivitelezés irányába tett lépések alapján alapos okkal feltételezhető, hogy 2020-ig
megvalósítható a célkitűzés!

2.1

Az ivóvízminőség javító program során sürgető kényszerkén jelentkezett az egész
településen az ivóvizhálőzat rekonstrukciójának igénye. A hálózat közel 60 éves
elöregedett, emiatt gyakoriak a csőtörések.

Az ivővizhálőzat rekonstrukciója nem kerülhető el, ezért hasonlóan a
csatornázáshoz a megvalósítás érdekében feI kell tárni a pályázatv és minden
egyéb támogatási lehetőségeket. A megvalósítást célszerű szakaszosan elvégezni a
költségkímélés miatt.
A pályázati lehetóségek folyamatos figyelemmel kísérése az elsódleges feladat,
tekintve, hogy az önkormányzat a vízhálőzat rekonstrukcióját önerőből nem képes
elvégezni,

3.1

A csapadékviz elvezető árkok rekonstrukciója szintén megvalósításra vár. Az
éghajlatváltozás okoáa hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadék elvezetése
égető kérdés és mego|dásra vár.
Pc. árkok karbantartása, szintezése, iszapcsapdák építése, a fedett csatorna
rendszer tisáítása, átereszek karbantartása szintén költségigényes feladat ezér|
csak pályázati lehetőség kihasználásával oldható meg.

4.1

Tervszinten létezik egy Tamási-Regöly kerékpár út építése. Célszerűnek !átszik a
kerékpár út kibővítése Regöly -Szakály esetleg Regöly-Szakály-Hőgyész irányába
is. A lehetőségek figyeIembe vételével Hőgyész nagyközséggel közösen pályázatot
nyújtunk be a kerékpár út tovább építése érdekében

Szakály, 2015. április í0.

Törő Péter
polgármester


