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BEVEZETŐ 

 
 

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

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

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

időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól.  Vigántpetend község Önkormányzata 

gazdasági programja épít a képviselő-testület által 2014 novemberében elfogadott középtávú 

szakmai munkaprogramban foglaltakra. A gazdasági program, fejlesztési terv meghatározza 

mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az önkormányzat költségvetési 

lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 

figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának 

javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv – Veszprém megyei 

területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza: az egyes közszolgáltatások 

biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

 

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

kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, lakosai életkörülményeinek javítását, az ide 

látogató vendégek elégedettségét, az idegenforgalom fejlesztését. Mindezek érdekében a 

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

kihasználását, a településen működő gazdasági egységekkel, vállalkozókkal összehangoltan 

kívánja végezni. 

 

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

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

beruházások, fejlesztések irányát.  

 

HELYZETÉRTÉKELÉS 

 
 

Önkormányzat által fenntartott intézmény az óvoda, a kultúrház, a többcélú közösségi ház, és 

az orvosi rendelő. Az óvodát társulási megállapodás keretében közösen működtetjük 

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

Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd, Sáska) közigazgatási feladatait a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  

  

Településünk jellemzőit a 2013. évben kidolgozott és elfogadott "Helyi Esélyegyenlőségi 

Program" /2013-2018./ c. dokumentum aktuálisan bemutatja. A falu legfőbb demográfiai 

jellemzője az elöregedés. Az ezredforduló idején még jellemző elvándorlás 2010-től csökkenő 

mértékű, illetve a beköltözésekkel kiegyenlítetté vált (a lakosság létszáma éves szinten 2-10 

fő ingadozást mutat). A településen a regisztrált vállalkozó 20, ugyanakkor a munkalehetőség, 

a foglalkoztatott létszám minimális. A községben, 1 vegyesbolt biztosítja a lakosság ellátását, 

7 vállalkozó végez különféle vállalkozási tevékenységet. 

 



Népességszám 2014. január 1-én 

 

Állandó lakóhellyel rendelkezők száma: 227 fő 

 

Ebből: 0-18     év közötti:    56 fő 

           19-60   év között:  125 fő 

           61- X    év közötti   46 fő 

 

Az öregedési index: 66%. Természetes szaporodás, élve születések az elmúlt tíz esztendő 

átlagában 1-3 fő/év. Halálozások száma 1-4 fő/év 

 

A közigazgatási terület nagysága:  11,5 km
2
 (külterület: 10 ha; belterület 19 ha) 

 

A községben a villany, víz, - szennyvíz és gázhálózat szinte teljes körűen kiépült. Az Arany 

János utcában 13 építési telek víz - és szennyvíz hálózatának kiépítése folyamatban van. A 

telefon és internet hálózat, illetve szolgáltatás biztosított, a szemétszállítás megoldott, közutak 

állapota megfelelő. 

 

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

az anyagi lehetőségek - különösen a pályázatok – kihasználása.  

 

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

a szükséges anyagi forrásokat, melyhez az alábbi elveket, feladatokat kell követni: 

• az önkormányzati vagyon optimális hasznosítása, az ingatlanok állagának megőrzése, 

fejlesztése; 

• a működési bevételek növelése, maximalizálása, különös tekintettel a Művészetek 

Völgye Fesztivál során realizálható bevételi forrásokra; 

• a költségvetési támogatási rendszer kihasználása, építve a támogatási rendszer 

előnyeire (a feladatokat olyan formában, feltételekkel kell ellátni, hogy a 

legkedvezőbb legyen az állami támogatás) 

 

Az önkormányzat 28-35 millió forintból gazdálkodott az elmúlt években. Alapvetően 

biztosított volt az önkormányzat működése, az orvosi rendelő építésekor (2008-2009) években 

keletkezett hitelállományt 2014 évben sikerült rendezni. Az önkormányzat a vagyonleltára 

szerint ..... db ingatlannal rendelkezik, ebből korlátozottan forgalom képes .... db, 

forgalomképes vagyonnal nem rendelkezik.       

 

GAZDASÁGI PROGRAM 
 

I. KÖZSÉGKÉP - KÖZSÉGFEJLESZTÉS  

 

Az 1/2007. (I. 31.) sz. rendelettel elfogadott (2011. évben átdolgozott) 

településrendezési terv kijelöli a településen belül az egyes településrészek 

funkcióját, jellegét, meghatározva ezáltal a községképet. A település a 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével egy időben jelentősen növelni tudta a 

belterületet. Az Arany J. utcában jelenleg is 12 építési telek vár értékesítésre. 

Az önkormányzat célja, hogy a helyi foglalkoztatás lehetőségei bővüljenek, a 



fiatalok a településen maradjanak, illetve beköltözőkkel növekedhessen a 

lakosság lélekszáma.   

 
FELADAT  

1. Községi  arculat megtartása, rendezési terv karbantartása  

 Lakótelkek értékesítése  

 "Amíg a karod elér, tegyük szebbé portáinkat, falunkat!"- akció 

kidolgozása és meghirdetése 

 

2. Fejlesztések, beruházások  

 Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, betonozott sáncok 

felújítása  

 

 Patakmeder rendezése, a Tókert hosszú távú hasznosítási tervének 

elkészítése 

 

 0122/7 Hrsz telken "Adj távlatot" projekt keretében római őrtorony 

építése a VJA közreműködésével 

 

 

 

II. IDEGENFORGALOM, TURIZMUS 

 

Kihasználva a község páratlan természet-földrajzi adottságait; történelmi, -kulturális 

értékeit; építve a helyi hagyományokra - elősegíteni az idegenforgalomban, turizmusban 

rejlő lehetőségek kihasználását.  

 

FELADAT  

1. "Római őrtorony" és környéke  

  A "görbeút" mentén kialakításra kerülő "Látópont" panoráma hellyé 

alakítása. A környék közösségi-szabadidős programok lehetőségeinek 

számbavétele, és kihasználása. 

 

2. Szabadidős rendezvények, hagyományok ápolása  

 Hajliliom, Petendi Pünkösdölő, Adventi hétvégék, ... rendezvények 

folytatása. Gyermekeket, időseket érintő  rendezvények, játékos 

foglakozások szervezése. 

 

3. Egyéb  

 A  szomszédos településekkel összekötő gyalogos- és kerékpárutak 

karbantartása. "Völgykörút" (Kapolcs- T.dörögd - Öcs-Pula-V.petend) 

kihasználtságát elősegítő tájékoztató táblák, térkép készítése. 

Kapolcs-Petend  közötti "Sédány" folyamatos karbantartása.  
 

 

 

III. EGÉSZSÉGÜGY 

 
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás. A 2010 évben Uniós 

forrásból és jelentős önerővel megépített orvosi rendelő színvonalának megőrzése. 

 

 

  



FELADAT  

1. Egészségügyi ellátások  

 Kötelező alapellátások (háziorvos, védőnői szolgálat, fogászati 

alapellátás, ügyeleti ellátás) megfelelő szintű biztosítása, a 

fűtésrendszer biztonságos üzemeltetése (széndioxidjelző 

felszerelése) számítógépes eszközfejlesztés támogatása. 

 

2. Egészséges életmód  

 Az egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel, időskorúak 

problémáival kapcsolatos felvilágosító- és szűrőprogramok, 

valamint tájékoztató, segítő tevékenységek támogatása. 

 

 Szabadidős programok népszerűsítése, a "Vigántpetend Jövőjéért 

Alapítvány" Kuratóriumával együttműködve a szabadidő kulturált 

eltöltése feltételeinek biztosítása. 
 

 

 

IV. KÖZBIZTONSÁG 

 

A jogkövető magatartás és a közbiztonság állapota meghatározó a település lakóinak, és 

javainak biztonsága szempontjából. Cél a bűnözés megelőzése, visszaszorítása, a 

faluban élő emberek biztonsága. Vigántpetend község - a jelentősebb látogatottsággal és 

átmenő forgalommal járó rally versenyek, Művészetek Völgye Fesztivál rendezvények - 

mellett is közbiztonság szempontjából biztonságos település.  

 

FELADAT  

1. Rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelet  

 Együttműködés a körzeti megbízottal, a rendőrség munkájának 

támogatása, valamint a Kapolcsi Polgárőrség munkájában való 

közreműködés.  

Az Önkormányzat az éves bűnmegelőzési fórumok keretei között 

javaslatot tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, 

a közbiztonságot veszélyeztető körülmények megszüntetésére. 
 

 

 

V. KÖZIGAZGATÁS, ÖNKORMÁNYZAT, 
EGYÜTTMŰKÖDÉS  A LAKOSSÁGGAL 

 

Az önkormányzat döntéseinek előkészítése, végrehajtása, az államigazgatási ügyek 

ellátása a Monostorapáti körjegyzőség feladata. A lakosság elégedettsége 

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

előkészítésbe és az értékelésbe a civil szervezeteket, közösségeket (falufórumok, 

közmeghallgatás), s a Hivatal milyen színvonalú ügyintézést nyújt számára. A 

partnerségi, és együttműködési megállapodások, az abban foglaltak teljesítése, a 

nyilvánosság és a kommunikáció (internet, facebook, Hirdető) segíti a részvételi 

demokrácia kiszélesítését.   

 



 „ 

FELADAT  

1. Hivatali ügyintézés a településen belül  

   

 Ügyfélbarát hivatali ügyintézés, ügyintézés személyi és tárgyi  

feltételeinek biztosítása,  

 

 Együttműködés, kommunikáció a lakossággal  

 Községi  honlap folyamatos karbantartása  

 Lakossági fórumok szervezése, Együttműködési megállapodások 

kötése az információ áramlás és közös tevékenységek érdekében   

 

 Együttműködés a "Vigántpetend Jövőjéért” Alapítvánnyal, az 

Egyházközséggel, a Magtárstúdió Oktatási Központtal, valamint a 

Hello Wood és a Nap-kőr Alapítvány Kuratóriumával. 
 

 

 

VI. OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKVÉDELEM,  SPORT  

 

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

önkormányzat intézményei útján – elsősorban az óvoda, iskola (Monostorapáti, 

Nagyvázsony), valamint a gyermekjóléti szolgálat által – lát el. Az óvodásaink többsége 

a Monostorapáti közös fenntartású intézményt veszi igénybe. A Gyermekjóléti Szolgálat 

feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás keretében látjuk el.  
 

 

FELADAT  

1. Óvodai nevelés, iskolai oktatás  

 Hatékony, színvonalas oktatás, nevelés biztosítása  

   

2. Gyermek és ifjúságvédelem  

 Megelőző tevékenység szerepének növelése, közösségi helyek 

fejlesztése. A felnövekvő korosztállyal foglalkozó intézmények, 

szervezetek közötti hatékony együttműködési formák alkalmazása.  

( "Vándoriskola", könyvtári rendezvények). 

 

3. Sport és túrisztikai tevékenység  

 Úszásoktatás támogatása szükség szerint /óvoda/ túraútvonalakon, 

"Látópontok", élményhelyek kialakítása (pl. Fejfájóskút, Papkert) 

rendszeres szabadidős programok szervezésében közreműködés. 
 

 

 

VII. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, IDŐSEK GONDOZÁSA 

 

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

biztonságot nyújt a település lakosainak. Különösen fontos az idősekről való 

gondoskodás. A szociális gondozói feladatot - a Falugondnoki szolgálat mellett - a 

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás szakmai és anyagi eszközeinek igénybe 

vételével célszerű komplexé tenni. 



  
FELADAT  

1. Szociális alapellátások biztosítása  

 Rászorulók segélyezésénél a természetbeni juttatások előtérbe 

helyezése (élelmiszer beszerzés, szociális tűzifa biztosítása) 

 

 Házi segítségnyújtás hatékonyságának növelése, hogy minél tovább 

saját háztartásban, családban történjen az idős ember gondozása 
 

 

 

VIII. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
Az épített és természeti környezet védelme - a lakossággal együtt -  közös érdekünk, és 

felelősségünk. Feladatunk a köztisztaság és településtisztaság fenntartása, ezzel 

kapcsolatos közszolgáltatás biztosítása. A Falugondnok irányításával - közmunkások, 

közfoglalkoztatottak bevonásával - településtisztaság folyamatos biztosítása. 

 
 

FELADAT  

1. Környezetünk védelme érdekében  

 Az önkormányzati területeken rendszeres parlagfű irtás, parkosítás, 

közterületek gondozása (kiemelten: Temető és környéke, Tókert, 

Papkert, Kultur-udvar)  

 

 Illegális szemétlerakó helyek megszüntetése. A lakosság és a civil 

szervezetek bevonásával évente egy alkalommal szemétgyűjtő 

akció, lomtalanítás szervezése. 

 

 Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése után - környezetterhelést 

csökkentő - rácsatlakozások, ill. szennyvízszállítások ellenőrzése, 

szankcionálás  

 

 Szilárdhulladék projektben való részvétel 
 

 

 
 

 

 

 

Vigántpetend, 2015.  január ".... " 

 

 

 

 

              Nemoda István 

         polgármester  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


