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BEVEZETŐ 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § 
előírásai szerint az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 
programban rögzíti.   

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy Pápateszér Község Önkormányzata a 
ciklus időtartama alatt előre meghatározott célrendszer szerint működjön.  

 A program célja, a település zavartalan és kiegyensúlyozott működtetése, fejlesztése, 
az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek feltárása, az eddig megszerzett rangjának 
megőrzése, az itt élő lakosság életkörülményeinek javítása és hosszabbtávon is a 
magasabb színvonalon tartása, a területfejlesztési és az EU források hatékony 
kihasználása.  

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi azt, hogy a   
jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden 
gazdasági jellegű, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, a 
2015-2019-es időszakban az éves költségvetések tervezésekor.   

A gazdasági program tartalmazza a meglévő sajátosságokat, előnyöket, hátrányokat 
és a lehetőségeket, valamint a beruházásokat, a fejlesztési irányokat, a közösség 
erősítési szándékot, a település nyújtotta programokat. 

A program elkészítésénél figyelembe vettük: 

- a képviselő-testület és a polgármester elképzeléseit, 

- a lakosság által megfogalmazott elképzeléseket, igényeket, 

- az önkormányzat jelenlegi, ill. várható pénzügyi helyzetét. 

 
A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a 
Képviselő-testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani. 
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a 
szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van 
- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, 
illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 
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HELYZETÉRTÉKELÉS 

   
 

A  lakosságszám:  1225  fő. A község összes lakosságán belül 225 fő nyugdíjas él.  A 
18 éven aluliak száma 209 fő. 326 fő a munkaképes korú lakosság, akik főleg 
Győrbe, Pápára, Tétre, Sárvárra, Franciavágásra járnak dolgozni, vagy 
közfoglalkoztatásban vesznek részt (önkormányzat, vízitársulat, erdészet). A helyi 
vállalkozások is sok munkahelyet biztosítanak, ezek a környező nagyobb gazdasági 
egységekhez (pl: erdészet) kapcsolódnak. 
 
 
Vállalkozások: 
 faipari 
 szállítási 
 mezőgazdasági (földművelés és állattenyésztés) 
 kereskedelmi 
 ipari 
 szolgáltató  
 

 

Pápateszér Község Önkormányzata intézményei:  
 

 Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal  
-   Pápateszéri Napsugár Óvoda  
-   Háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat 
 
 

Civil Szervezetek: 
Pápateszéri Sportegyesület 
Pápateszér Községért Közalapítvány 
Pápateszér Község Polgárőr Egyesület 
Nyugdíjasklub 

 
 

Infrastruktúra: 
 

villany, víz, gáz, telefonhálózat rendelkezésre áll.  
A szemétszállítás, a szelektív hulladékgyűjtés megoldott.  
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PRIORÍTÁSOK 

 A Gazdasági Program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű 
célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati 
döntések irányát és összehangoltabbá teszik azokat. 

 Pápateszér Község Önkormányzatának Gazdasági Programja a település 
feladatcentrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. A lehetséges 
fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek 
forrásteremtő partneri együttműködésben valósulnak meg. Különösen 
értékesnek tekintjük azokat a programokat, amelyek a civil, magán- és a 
közszféra érdekegyesítése által jönnek létre. 

 A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források 
arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben 
részesíti azokat a programokat, amelyek a község fenntartható fejlődését 
segítik elő. 

 A község fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából 
meghatározó jelentősége van népességmegtartó képességének.  

 A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok 
teljesítését, a jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által 
előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak.  

PÉNZÜGYEK, VAGYON 
 
Az önkormányzat bevételei körében továbbra sem számolhatunk a szabad 
felhasználású állami támogatás számottevő növekedésével.  
Nem lehet cél az önkormányzati ingatlanvagyon értékesítése. 
A saját bevételek növekedése, pályázati források elérése teremthet forrást a 
fejlesztéshez, a közszolgáltatásokhoz.  
A saját bevételek körében meghatározóak a helyi adókból származók, különösen a 
gépjármű és iparűzési adóbevétel. Az igazságos közteherviselés elve alapján az 
önkormányzati feladatok finanszírozhatósága érdekében az adóviselési képességgel 
rendelkezők továbbra is hozzá kell járuljanak a közösségi kiadásokhoz. 
A tervezett adóbevételek megszerzése érdekében a hivatalnak hatékonyabbá kell 
tenni a behajtást és a végrehajtást, kiterjesztve a saját bevételt jelentő szabálysértési 
bírságokra is. 
 
Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen törzsvagyon részének (pl. utak, 
közterületek, intézmények) funkciója a közszolgáltatások biztosítása, amelynek 
állagát javítani, értékét lehetőség szerint növelni kell (karbantartással, felújítással, 
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beruházással). Az önkormányzat vagyona tartósan nem csökkenhet, 
vagyonhasznosítási alapelv a „vagyonért vagyont”, tehát a forgalomképes vagyon 
hasznosításából származó bevételeket vagyonszerzésre, beruházásra lehet 
felhasználni.  
Fel kell mérni a hosszú távon nem használható ingatlanokat, ezek értékesítéséből 
származó bevétel alapja lehet a pályázati önrészeknek.  
 
Az ésszerű, takarékos gazdálkodás, a fejlesztési tervek legalább pályázati saját 
részének biztosíthatósága érdekében a működést szolgáló költségvetési kiadások a 
legszükségesebb mértékűek, valós igényeket szolgálók legyenek. A költségvetési 
gazdálkodásban figyelembe kell venni, hogy a tervezett beruházásokhoz a pályázati 
önrész biztosított legyen. 
 
A költségvetési tervezésben továbbra is előre kiszámítható, célszerű, igazságos, 
feladatfinanszírozó módszereket kell alkalmazni.  
 
Vagyoni helyzet  
 
Az elmúlt két választási ciklusban az állami finanszírozás nem volt elégséges az 
önkormányzat feladatainak ellátásához. Vagyonvesztés történt. Több lakóingatlan, 
termőföld került eladásra. Jelentős volt a fakitermelésből származó bevétel is. Az 
eladásokból származó bevételt a költségvetési hiány pótlására fordította az 
önkormányzat. Nem érvényesült a „vagyonért vagyont” elv. Az általános iskola 
államosításával jelentősen csökkent a költségvetés hiánya.  
A feladatalapú támogatás bevezetése is segíti a reális finanszírozást.  
 
Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 251.834 ezer forint. Saját 
erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani, sikeres 
pályázatokon vett részt (alapítványi közreműködéssel), és annak eredményeképpen 
nőtt a vagyon, de működtetése (pl. tejautomata) a jövőben kiadást jelent.  
  
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: 
 

 Vagyonelem megnevezése 
Ingatlan db 

száma 
Bruttó értéke 

(e Ft) 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem 
értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező 
feladatatok ellátását biztosító vagyon) 

131 232.260 
 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
(meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve 
megterhelhető vagyon) 

13 118.130 
 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon 
értékesíthető és megterhelhető) 

58 11.557 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, 
árkok. 
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Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek:  
középületek, sportpálya, stb. 
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: a beépítetlen földterületek, 
zártkerti és mezőgazdasági területek. 
  
 
Pénzügyi helyzet  
  
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak 
jellemezték: az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami 
támogatást kellett igénybe vennie. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatást címén (ÖNHIKI) 2011. évben 7.374 e Ft, 2012. évben 3.881 e Ft és 2013. 
évben 3.600 e Ft bevételünk keletkezett. E támogatásnak köszönhetően 2012. július 
1-től már nem kellett folyószámla hitelt igénybe vennünk. 
 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
 
A település a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásban látja el az  
 
- egészségügy (központi ügyelet), 
- családsegítés, 
- házi segítségnyújtás,  
- gyermekjóléti szolgálat, 
- belső ellenőrzés 
                feladatait.  
 
A települési önkormányzati közszolgáltatásokat szerződés formában (szemétszállítás, 
hó eltakarítás) oldja meg, illetve közfoglalkoztatottak alkalmazásával látja el a 
település karbantartást, a kisebb fejlesztéseket. Az egészségügyi szolgáltatást a 
háziorvos és fogorvos vállalkozásban látja el.   
A védőnői szolgálatot Pápateszér Község Önkormányzata által fenntartott védőnői 
körzet (Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási és Gic községek) védőnője látja 
el.   
 
A közigazgatási feladatokat Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  
 
A közszolgáltatások körében a szervezeti keretek kialakultak, stabilizálódtak, 
jelentősebb átszervezés nem tűnik indokoltnak. A gyógyszertár elhelyezése a 
háziorvosi és fogorvosi rendelővel közös épületben ésszerű megoldás lenne.  
 
Az önkormányzat feladatai (anyagbeszerzés, gyermekek, családgondozók, sportolók, 
közfoglalkoztatottak szállítása stb) ellátásához rendelkezésre álló autó fenntartása a 
jövőben is indokolt, cseréje szükséges (FORD TRANSIT). 
A Daewoo személygépkocsi felújítás nélkül már nem használható. Gazdaságossági 
szempontok alapján cseréjét ütemezni kell.   
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Gépek tárolására egy gépszín kialakítása. 
 
A szociális gondoskodás, gondozás céljaira szolgáló pénzeszközök reálértéke legyen 
összhangban a lakosság szociális helyzetével, az önkormányzat anyagi 
lehetőségeivel.  
 
Kívánatos a civil szervezetek (Pápateszéri Sportegyesület, Pápateszéri Polgárőr 
Egyesület, Pápateszér Községért Közalapítvány, Nyugdíjasklub) további támogatása. 
Újabb szervezetek, csoportok támogatása, segítése (Dalkör, Testépítők). 
 
A kommunális közszolgáltatások körében alapvető feladat az elért jó színvonal 
megtartása, lehetőség szerinti fejlesztése.  
 
Fontos teendő a szennyvíz beruházás megvalósítása pályázati támogatással, 
összefogás a szomszédos településekkel. 
 
 Az időjárási szélsőségek egyre gyakoribb bekövetkezése nélkülözhetetlenné teszi a 
belvízhálózat építésének, karbantartásának folytatását, a rendkívüli időjárás (pl. nagy 
havazás, esőzés) káros következményeinek elhárítását. Ehhez szükséges géppark 
fejlesztése. 
 
A község fejlődése szempontjából szükséges a rendezési terv módosítása, melyhez 
a módosításban érdekelt vállalkozók hozzájárulása szükséges.  
 
Községünk szépülő településképe, közterületeink javuló állapota fontossá teszi a 
közterületek, fásított, parkosított zöldterületek megóvását, fejlesztését a köztisztaság 
magas szintű biztosítását. Ezekhez az önkormányzat munkája mellett, a 
szervezeteknek, lakosságnak is teljesíteni kell a jogszabályok által rájuk hárított 
teendőket. A tisztaság, rendezettség sokkal inkább igényesség, szemlélet, semmint 
pénz kérdése. Amennyiben a kérés, figyelemfelhívás nem vezet eredményre, a 
hivatalnak élni kell hatósági eszközeivel is, az ingatlanok, az előttük levő közterület, 
a vízelvezető árkok rendben tartása, a szervezett hulladékszállítás kötelező 
igénybevétele, a tiltott hulladéklerakás, szemetelés, rongálás megakadályozása, 
illetve felszámolása érdekében. 

 
SWOT –Analízis 
 
Erősségek: 

- a város közelsége, földrajzi adottság: Bakony közelsége 
- a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 

tagság 
- vízimalmok - mint idegenforgalmi adottság 
- Farkas-hegy, Fényes-hegy – mint idegenforgalmi látványosság: 100 éves 

présházak; pihenő, nyaraló övezet 
- Grófi fürdő – mint idegenforgalmi látványosság 
- az Esterházy család tradicionális épületei: templom, plébánia, vadászkastély 
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(ma óvoda), gazdasági épületek, volt cselédlakások 
- országosan egyedülálló rendezvény: Élő Betlehemes műsor 
- évek óta eredményesen szereplő futball csapat 
- fő útvonal melletti fekvés 
- jó levegő 
- csendes környezet 
- kiépített szolgáltatási rendszer 
- jól szervezett civil szektor 
- megfelelő infrastrukturális ellátottság  
- jó talajállapotok, nincs szennyező üzem 
- korszerű művelődési ház 
- korszerű orvosi és fogorvosi rendelő és védőnői tanácsadó 
- gyógyszertár 
- korszerű ravatalozó 

 
 
Gyengeségek: 

- átmenő közúti forgalom meglehetősen erős 
- külterületi utak nagy része burkolatlan 
- vonatközlekedés megszűnt 
- Ady és Szőlő utcákban az elektromos hálózat gyenge áramellátása 
- önkormányzati hivatal épületeinek kritikus állapota  
- hiányoznak a térségben a kerékpár utak 
- szálláshely hiánya 
- lakossággal való kapcsolattartás, információcsere, 
- helyi termékek hiánya 
- rendezett falukép hiánya 
- a vállalkozások zöme kistőkéjű egyéni vállalkozás 
- egyedülálló idős lakosság viszonylag magas száma 
- szociális intézmények hiánya  
- faluképet rontó elhanyagolt magánépületek, beépítetlen , elbokrosodott telkek,  
- munkanélküliek magas száma (kb.100 fő) 
- szennyvízkezelés nem megoldott 
- közbiztonság  
- Fényes-hegyben az olcsón megvásárolt présházakba beköltözött több 

gyermekes családok jelenléte  
- a falu marketingjének hiánya 
 

Lehetőségek: 
- parkok, zöldfelületek növelése, virágosítás  
- közlekedés, utak, kerékpárutak, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, 

fejlesztése 
- a térségi együttműködés erősítése 
- kulturális lehetőségek erősítése 
- pályázati, forrásteremtő lehetőségek felkutatása 
- település hálózatfejlesztése, utak, járdák felújítása 
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- a civil szervezetek erősítése, pályázatokon való részvétele, összehangolása 
- mezőgazdasági termelés a háztájiban, lehetőségek keresése 
- idegenforgalom, turizmus fejlesztése 
- marketing tevékenység  
- vízimalmokat tápláló vízforrások hasznosítása 
- látványtó, horgásztó kialakítása 
- munkahelyteremtés, oktatás, átképzés: kapcsolat keresése olyan 

foglalkoztatókkal, akik buszjáratokat közelkedtetnek 
- önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek művelése 
- hosszú távon nem hasznosítható ingatlanok eladása és befektetése 
- megújuló energiák használata, önellátásra törekvés 
- partnerség, összefogás szomszédos települések civil, gazdasági életének 

szereplőivel 
 

 
Veszélyek: 

- forráshiány, nem lesz anyagi keret a fejlesztésekre, tervezésre 
- a térség háttérbe sorolódik   
- környezeti kár események 
- közbiztonság labilitása 
- tőke és jövedelem kiáramlás 
- elvándorlás 
- partnerség hiánya 
- népességszám csökken  

 
 
 
STRATÉGIAI PROGRAM 
 
Ahhoz, hogy a településünknek jövője legyen, az itt élők életkörülményei és 
lehetőségei megfeleljenek az elvárásoknak, ahhoz mozgósítani és működésbe kell 
hozni a belső és külső erőforrásokat. 
Pápateszér Község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb 
célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan 
ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló 
eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 
A fejlesztésekhez, programokhoz meg kell találni a megfelelő hazai és uniós 
pályázati rendszert Az önkormányzat mellett a civil szervezetek, intézmények 
fejlesztési lehetőségeit is adhatják a pályázatok. 
 
- gazdasági versenyképesség javítása: kapcsolat a helyi vállalkozókkal, számukra 
információadás az esetleges pályázatokról, a település programjairól,  
 
- turizmus fejlesztése: a meglévő adottságok kihasználása: szálláshely, vízimalmok, 
Farkas- és Fényes-hegy, Grófi fürdő 
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- infrastruktúra fejlesztése:   
  csatorna beruházás, 
  utak, járdák, buszvárók  felújítása,  
  közvilágítás korszerűsítése,  
  belvízelvezetés rendezése,  
  hivatal és óvoda épületeinek felújítása,  
  középületek állagmegóvása, karbantartása, energetikai korszerűsítése,  
  temetőbe urnafal építése, 
  gyógyszertár áthelyezése, 
  játszótér létesítése,  
  sport- és pihenőpark kialakítása,  
  munkagépek (árokásó, hótoló, pótkocsi, szártépő, fűnyíró adapter, aprítógép,    
homlokrakodó)  
                        beszerzése a kommunális és mezőgazdasági feladatok ellátásának  
                        segítésére.  
 
 
- foglalkoztatás: munkahelyteremtés, munkalehetőségek keresése, ajánlása 
 

falukép rendezése:  romos, elhagyott házak, Fényes hegyi elhanyagolt présházak 
megvásárlása 

 
- közbiztonság: a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 
érdekében állandó rendőri jelenlét, keressük a lehetőséget helyi körzeti megbízotti 
iroda létesítésére. 
Szükséges a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése. 
A Pápateszér Község Polgárőr Egyesület működését támogatja.  
 
 
OPERATÍV PROGRAM  

- pályázatok előkészítése 
- fejlesztési beruházásokhoz tervek készítése 
- nyilvánosság fokozása 
- környezetvédelem fejlesztése, parkosítás, fásítás, virágosítás 
- közösségek erősítése 

 
A település gazdasági programja lehetőséget ad a célok és feladatok ciklus időszakra 
szolgáló áttekintésére, az éves költségvetések tervezésére.  
 
Pápateszér, 2015. február 11.   
 
                                                 Völfinger Béla  
                                                   polgármester 


