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„Csak egyetlen módja van a hibák elkerülésének: az,  
hogy ne cselekedj semmit, vagy legalább ne kísérelj  

meg semmi újat cselekedni. Ez azonban, úgy lehet,  
maga a legnagyobb hiba minden hibák között.”  

Szent-Györgyi Albert (1893-1986) 

Söjtör Község Önkormányzatának 

Gazdasági programja 
 

I. BEVEZETÉS 

 

Az önkormányzati rendszer szemlélete változás előtt áll. A történelmi jelentőségű 

változások sebessége felgyorsul, érződik a társadalom konszolidációja, így a havi, vagy legfeljebb 

éves ütemű előregondolkodást lépésről lépésre ugyan, de egyre érezhetőbben kiegészíti a 

hosszabb távú tervezés. Ehhez a körülményhez hozzájárul az Európai Uniós belépésből adódó 

kényszer, mivel a többletforrások lehívását az Unió csak a saját költségvetési elveit és fejlesztési 

célkitűzéseit magában hordozó tervezés-fejlesztés esetén biztosítja. 

Ennek a tervezési munkának egyik terméke, középtávú fejlesztési dokumentuma a jelen 

Gazdasági Program, amelynek elkészítését a jogalkotó az 1990. évi LXV. törvény1 91.§ (1) 

bekezdésében írja elő. 

A Gazdasági Program alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, megállapítsa 

azokat a prioritásokat, meghatározza mindazon teendőket, amelyek lehetővé teszik, hogy 

önkormányzatunk 

- biztosítsa a község lakói számára fontos intézmények működését, 

- képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve fejlesztésére, 

- gondoskodjon a falu infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről, 

- törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására, 

- segítse a területén élő munkavállalók versenyképességét a munkaerőpiacon, 

- javítsa a halmozottan hátrányos helyzetű személyek életminőségét, 

- fokozza a közbiztonságot, 

- teremtse meg a munkahelyteremtő beruházások megvalósításának társadalmi, -gazdasági 

feltételeit. 

                                                 
1 Az Önkormányzati törvény. A továbbiakban Ötv. 
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II. HELYZETÉRTÉKELÉS 

 

Községünk Zalaegerszegtől 25, Nagykanizsától 35 km-re fekszik, a Zalaegerszeg és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás és a 

Közép-Zala Belsőellenőrzési Társulás tagja. Lakosságunk jelentős hányada inaktív, a 

közmunkaprogram révén sikerült a szociális segélyből élők számát csökkenteni. Mivel 

Önkormányzatunk vonzáskörzetében állandó, több embert foglalkoztató munkahely nem 

működik, ezért a dolgozók ingázásra kényszerülnek. A lakosságunk adókkal tovább nem 

terhelhető, iparűzési adóbevételünk pedig vállalkozások hiányában alacsony. 

Intézményrendszerünk jelentős változáson ment át, 2015. január 1-től a Söjtöri Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz 10 település tartozik, közel 5.300 fős lakosságszámmal. Önállóan 

működő intézmény még a helyi óvoda. Az általános iskolát a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ működteti, így annak bér- és működési költségei nem az Önkormányzatot terhelik. 

Önálló intézményeink az elmúlt évek során jelentős karcsúsításon estek át, közigazgatási és 

oktatási feladatainkat minimális személyzettel látjuk el. A ciklus során törekedni kell az óvoda, 

valamint a közös hivatal hatékony és gazdaságos működtetésére! 

Megállapítható, hogy bevételhiányunk alapvető oka, hogy termelőüzem híján vállalkozóktól 

származó adóbevételünk minimális. Feladatkörünkhöz tartozik a Deák Ferenc szülőházában 

berendezett múzeum működtetéséhez tartozó teendők ellátása is, melyhez korábbi években Zala 

Megye Közgyűlése is jelentős összeggel hozzájárult, ám évek óta a támogatásuk elmarad. 

Intézményrendszerünk fenntartása, valamint a csatorna-beruházás minden tartalékunkat 

felemészt, fejlesztésre, pályázatokon való részvételre csak szerény lehetőségünk lehet, mivel az 

önerő biztosítása nehéz feladatnak látszik. Feladatainkat növeli, hogy három külterületi lakott 

településünk van, melyekre az alacsony lakosságszám és rossz szociális körülmények jellemzők. 

Részükre az egészséges ivóvízzel való ellátás heti rendszeres elfoglaltsággal, leterheléssel és 

költséggel jár. 

 

Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 

Rövid, illetve hosszú távú gazdasági program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, stabil 

pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak 

egyik alrendszerét jelenti, legfontosabb feladata a működőképesség biztosítása, a költségvetési 

egyensúly megtartása. Az elmúlt közel másfél évtized folyamán az önkormányzatok bevételi 

struktúrájának átrendeződése volt tapasztalható, ezen belül a saját bevételek felértékelődése, az 

állami támogatások leépülése volt jellemző. 
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 Ez a tendencia várható a következő időszakban is, ezért az állami szabályozás átalakítása 

során fel kell készülni a helyi adórendszer átalakítására; 

 Az iparűzési adó mértékének árbevételhez kötődése továbbra is fennmarad; 

 Az egyre szűkülő költségvetési források – különösképpen a felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek -, valamint a növekvő társadalmi szükségletek miatt jelentkező beruházási, 

fejlesztési feladatok egyre nagyobb mértékben igénylik az önkormányzatoktól a hitel, mint 

külső forrás igénybevételét; 

 Fel kell tárni a belső tartalékokat: a költségvetési szervek létszám- és feladatgazdálkodását 

tovább kell ésszerűsíteni;  

 Az önkormányzati támogatásokat át kell gondolni a kiemelt céloknak, prioritásoknak 

megfelelően;  

 Az ésszerűség, a közteherviselés és széleskörű közmegegyezés mentén szükséges növelni 

a saját bevételeket; 

 Az Önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Sikeres pályázat 

feltétele, hogy ne a pályázati kiírásokhoz igazítsuk fejlesztési elképzeléseinket, hanem meg 

kell határozni a célokat, elő kell készíteni, és meg kell határozni a pályázatokhoz szükséges 

önrészt. Koncentráltan nagyobb hatékonysággal nyerhetünk külső forrásokat; 

 A megalapozott gazdasági döntések legfontosabb feltétele a gyors és pontos információ. 

Ennek révén nemcsak a központi költségvetési szervek részére nyújtandó információ-

szolgáltatásnak kell hatékonyabbá válni, hanem a helyi döntési mechanizmusokhoz 

kapcsolódó adatszolgáltatásnak is. 

A fenti célok megvalósítása párhuzamosan kell, hogy történjen és elengedhetetlen ahhoz, hogy 

településünk megfeleljen a kor kihívásainak. Hogy az egyes célok elérése érdekében a megoldásra 

váró feladatok sorrendisége milyen lesz, az függ majd a pillanatnyi kondícióinktól, 

lehetőségeinktől. Ez a célrendszer vezérfonalként kell, hogy szolgáljon számunkra. Természetesen 

a kötelező feladataink ellátása, intézményrendszerünk működése és állandó korszerűsítése a 

fentiek mellett állandó feladatunk.  

Az Önkormányzat gazdálkodásának általános fejlesztési elvei 

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz az önkormányzatok számára 

forrásbővülést, új igazodó tervezési, pályázási és igazgatási kultúrát is feltételezi, ami tudatos 

felkészüléssel, többek között általános fejlesztési alapelvek rögzítésével, valamint megfontolt 

tervezéssel alakítható ki.  
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Az új helyzet kihívásaira az európai városok és települési önkormányzatok egyre nagyobb hányada 

stratégiai típusú fejlesztési terv, azaz hosszú távú fejlesztési koncepció és ezekhez kapcsolódó 

Gazdasági Programok készítésével és tudatos megvalósításával reagál. 

Söjtör Község Gazdasági Programja többek között az alábbi általános alapelveket rögzíti: 

 bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának megteremtése az önkormányzati 

kötelező feladatok ellátásának szinten tartásával; 

 az önkormányzati intézmények működésének racionalizálása, költséghatékonyabb 

közszolgáltatások biztosítása; 

 a gazdasági környezet és regionális kapcsolatok élénkítése; 

 az idegenforgalmi adottságok fokozottabb kihasználása; 

 a helyi vállalkozások élénkítése; 

 az önkormányzati ingatlanvagyon hatékony hasznosítása; 

 a szociális ellátások rászorultságtól függő biztosítása; 

 a környezettudatos, környezetbarát gazdaságfejlesztési szempontok figyelembevétele; 

 civil szervezetek közéleti szerepének és gazdaságfejlesztési, társadalmi kohéziós 

funkcióinak erősítése; 

 az oktatás színvonalának biztosítania kell az új kihívásoknak megfelelő tudást. 
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Söjtör község gazdaságfejlesztési adottságai: swot-elemzés 

 

Az önkormányzat egész környezetének2 komplex vizsgálatára, az elemzések összegzésére és 

átfogó helyzetkép kialakítására a leghatékonyabb módszernek ez az eljárás bizonyult.3  

Az eljárás alkalmas arra, hogy ne csak felmérjük, hanem összefogottan, átfogóan 

értékeljük az önkormányzat helyzetét. A lehetőségek és fenyegetettségek összegyűjtésével a külső 

befolyásoló tényezőkkel tudunk számolni, míg az erősségek-gyengeségek a belső helyzet 

felmérésére alkalmasak, így ez az elemzés jól felhasználható stratégiaalkotásra, segítségével jól 

kiaknázhatók a kínálkozó lehetőségek és a fenyegetettségek, azaz a kihívások legkockázatosabb 

elemei kezelhetők, adott esetben elkerülhetők. 

Az elemzések alapján egyértelműen megállapítható, hogy Söjtör község gazdasága a 

rendszerváltás sokkhatásán túljutva, fő vonalaiban kialakultnak tekinthető. Ezzel együtt a fejlődés 

igen ellentmondásos képet mutat. Látványos és jelentős eredmények nincsenek, viszont olyan új 

feszültségek jelentek meg – részben az önkormányzat elmúlt 25 évi munkájának 

következményeként –, amelyek a fejlődés további lehetőségeit befolyásolni tudják, illetve 

korlátozzák azt. 

 

AA  ggaazzddaassáággii  kköörrnnyyeezzeett  eerrőőss  ppoonnttjjaaii::  

 Rendezett szabályozási környezet, a település fejlesztésére, a gazdálkodási feltételekre a 

területfejlesztésre egyaránt; 

 Javuló infrastrukturális (csatornázás) környezet; 

 A vállalkozók nyitottak az önkormányzattal történő együttműködés felé; 

 A Válicka völgye, mint idegenforgalmi adottság; 

 Viszonylag jó közbiztonság; 

 Csendes környezet, jó levegő; 

 Nem csökkenő népességszám. 

AA  ggaazzddaassáággii  kköörrnnyyeezzeett    ggyyeennggee  ppoonnttjjaaii::  

 Hiányzik a helyi gazdasági szereplők közötti integráció, technológiai, termelési 

együttműködés; 

 Jelentősek a területi elhelyezkedésből adódó logisztikai hatások; 

                                                 
2 Az önkormányzat esetén környezet alatt kell érteni az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő minden 
intézményt, legfőképp azokat, amelyek befolyásolják az önkormányzat működését, céljainak teljesülését. 
3 A mozaikszó feloldására az alábbi angol szavak adnak segítséget: Strengths – Erősségek, Weaknesses – 
Gyengeségek, Opportunities – Lehetőségek, Threats – Fenyegetettségek 



SÖJTÖR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 

- 7 - 

 

 Nem működik a megfelelő minőségű és hatékonyságú gazdaságszervezői vállalkozói 

intézményi háttér; 

 A mikro-gazdasági háttér (kisvállalkozók, szolgáltatók) nem kreatívak és lassan reagálnak; 

 Alacsony a vállalkozói készség és az önerőből fejlődni képes vállalkozások aránya; 

 Jelentős a piacképes szakképzett munkaerő hiánya; 

 A helyi vállalkozások tőkeszegények, így versenyképességük alacsony; 

 Erősödik a települések közötti konkurencia a befektetések megnyerésében; 

 Szociális intézményrendszer hiányai. 

AA  ggaazzddaassáággii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  rreejjllőő  ffeennyyeeggeetteettttssééggeekk..  

 A gazdasági környezet bizonytalan egyensúlyi állapota; 

 Kiszámíthatatlan közigazgatási (regionális-fejlesztési) jogszabályi környezet; 

 A fellendülés gátja a humán-erőforrások beszűkülése; 

 A régióban működő nagyvállalatok nem jelentenek automatikusan helyi termelői piacot a 

kis- és közepes vállalkozások számára; 

 A helyi vállalkozások tőkeszegénységük miatt piacokat veszítenek az idegen 

vállalkozásokkal szemben, melynek következménye jelentős munkahelyvesztés és a 

gazdasági szerkezet további torzulása lehet. 

AA  ggaazzddaassáággii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  rreejjllőő  lleehheettőőssééggeekk..  

 Tudatos kooperáció kialakításával – az Önkormányzat és gazdasági, társadalmi partnerei 

között – az ipari fejlesztés egyik centruma lehet; 

 Iparosítási törekvések sikere esetén regionális logisztikai központ lehet; 

 A község rendezési koncepciója támogat egy lendületes, időben gyors és intenzív 

fejlődést; 

 Tovább kell fejleszteni infrastrukturális képességünket, közlekedési útjainkat; 

 Erősíteni kell a tájvédelmet, és ki kell használni a térségi együttműködésben rejlő 

lehetőségeket; 

 Erősíteni kell civil kapcsolatainkat, ki kell használni a civil szervezetekben rejlő 

lehetőségeket; 

 Fel kell kutatni a pályázati forrásokat termelő és biztosító lehetőségeket; 

 Ki kell használni a területi, földrajzi elhelyezkedésünkben rejlő, geotermikus 

adottságunkból adódó lehetőségeket; 
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 Fel kell készülni a falusi turizmus fogadására, és a Zalai Borút kínálta lehetőségek 

kihasználására; 

 Fel kell tárni és eredményesen hasznosítani a Deáki hagyaték működtetésében lévő 

forrásokat; 

 Erősíteni kell a szociális ellátás intézményrendszert, fel kell készülni ez egyre sürgetőbb 

idősprobléma megoldására. 

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az erősségek által meghatározott lehetőségek 

kihasználására reális esélyei vannak a településnek. A veszélyek főként a regionális és helyi 

gazdasági szerkezet kiegyensúlyozatlanságából adódnak, amelyet kompenzálni lehet egy célirányos 

gazdaságfejlesztési politikával. Ez indokolja az önkormányzat - veszélyek megléte miatt 

elengedhetetlen - aktív támogató részvételét minden lehetőség kihasználásában a meglévő 

korlátozó tényezők ellenére is. 

 

III. STRATÉGIA 

 

 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. 

 Söjtör Község Gazdasági Programja nem takarékossági terv, hanem a falu feladat-

centrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Program, melynek célja, hogy 

Söjtör fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, a megyében 

korábban kivívott pozíciója megtartható legyen.  

 A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek 

forrásteremtő partneri együttműködésben valósulnak meg. Különösen értékesnek 

tekintjük azokat a programokat, amelyek a magán- és a közszféra érdekegyesítése által 

jönnek létre. 

 A Gazdasági Program előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a község 

fenntartható fejlődését segítik elő. 

 A falu 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. 
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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. 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. 

A stratégia általános elveinek megvalósítására vonatkozó legszükségesebb operatív teendők: 

 Fejlesztési beruházásokhoz tervek készítése, 

 Pályázatok megfontolt előkészítése, 

 Információ áramlás kiépítése, 

 Nyilvánosság fokozása, internetes megjelenés lehetőségeinek növelése, 

 Szelektív hulladékgyűjtés rendeltetésszerű használata, 

 Illegális hulladéklerakók keletkezésének megakadályozása, 

 Oktatási infrastruktúra fejlesztése, 

 Környezetvédelem fejlesztése, parkosítása, fásítás, 

 Szociális elhelyezést biztosító intézmény létrehozásának előkészítése, 

 Ifjúsági terek, programok megteremtése. 
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IV. PRIORITÁSOK 
 

 

Célok a 2014-2019 közti időszakra 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

FALUÜZEMELTETÉS Óvodai tornaszoba kialakítása. 

Önkormányzat, óvoda konyha-ebédlő épületegyüttes „legalizálása”. 

Háziorvosi és az „iker” szolgálati lakások felújítása, hasznosítása. 

Egységes vízelvezetési rendszer megvalósítása. 

Köztemetőkre vonatkozó hatósági előírásoknak való megfelelés és urna-elhelyezési lehetőségek biztosítása. 

A település arculatának, javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében tájékoztató táblák felújítása, számuk 

bővítése. 

A főúttal párhuzamosan futó járda tulajdonba vétele és felújítása. 

Hegyi utak folyamatos javítása, karbantartása. 

 

BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉS, 

VAGYONGAZDÁLKODÁS 

Ipari tevékenység végzésére alkalmas területek kijelölése a településrendezési terv irányelveivel összhangban. 

Helyi adórendszer vállalkozási szerkezethez igazítása. 

Befektetők igényei szerinti oktatási, továbbképzési formák kialakítása, támogatása. 

Önkormányzati földterületek, zártkertek értékesítése, ésszerű hasznosítása, bérbeadása. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS 

JÓLÉTI FEJLESZTÉSEK 

Rekultivált hulladéklerakók állagmegóvása. 

Szelektív hulladékgyűjtők üzemeltetése. 

Egészséges ivóvízhálóztat megvalósítása a közigazgatás területén. 
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Célok a 2014-2019 közti időszakra 

HUMÁN ERŐFORRÁSOK 

HUMÁN ERŐFORRÁS-

ÖSZTÖNZÉS, EGÉSZSÉGÜGY, 

IDŐSGONDOZÁS 

A mentőállomás igényeinek kiszolgálása, a mentőállomáson dolgozók letelepítésének ösztönzése és 

elősegítése. 

Humán erőforrások felkutatása, nyilvántartása, specifikus képzése. 

Jelzőrendszer üzemeltetése. 

Felnőtt informatikai és nyelvoktatás rendszerének megteremtése. 

 

FALUMARKETING, 

KULTÚRA, 

HAGYOMÁNYÁPOLÁS 

A Deák kultuszra épített turizmus felépítése. 

Helytörténeti kiállítás tovább fejlesztése. 

Turistaútvonal kialakítás a Deák-forráshoz. 

A falu főterének tovább fejlesztése. 

 

OKTATÁS ÉS 

IFJÚSÁGPOLITIKA, SPORT 

 

Az óvoda hatékony és takarékos működtetésének megvalósítása a minőségbiztosítás jegyében. 

Tornaterem építése. 

A környezetvédelmi nevelés-oktatás hangsúlyosabbá tétele az oktatási intézményben, szakkör keretében. 

 

CIVIL STRATÉGIA Egyesületek, alapítványok, RNÖ bevonása a helyi kohézió megerősítésébe, identitástudatunk elmélyítésébe. 

Civil szervezetek rendezvényekhez rendelése, ünnepi rendezvények hagyományainak kialakítása. 
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V. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A magyar települési önkormányzatok, így Söjtör község működésének külső feltételei 

nagymértékben, és nem a faluk önállóságának növelése, fejlesztése irányában változnak az 

elkövetkező években. 

A központi költségvetési támogatások bővülésével nem, vagy csak abban a mértékben 

számolhatunk, amellyel az Európai Unió strukturális eszközei Magyarország számára is 

megnyílnak. A világgazdaság jelenlegi helyzetében élénkülő tőkebeáramlás nem várható. A helyi 

gazdaság dinamikája is várhatóan csak akkor erősödik, ha a külgazdasági környezet és a magyar 

gazdaságfejlesztés állapota javul, hiszen nagymértékű gazdaságélénkítési programok csak az 

európai integráció kapcsán indulnak. 

 

Mindezekből a körülményekből következnek az Önkormányzat előtt álló gazdasági feladatok, 

melyek a következők: 

 A rendelkezésre álló materiális és humán-erőforrások felmérése; 

 Az erőforrásokra építő, az EU fejlesztési célkitűzéseit leképező és támogatási 

rendszerét kamatoztató, helyi és kistérségi gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása; 

 A fejlesztési stratégia racionalizálása, település- és infrastruktúrafejlesztési, valamint a 

humán-erőforrást optimalizáló projektek formájában. 

 

A Gazdasági Program e kihívásokra történő felkészülést kívánja szolgálni. 


