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BEVEZET  
 
Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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. A gazdasági program, fejlesztési terv 
meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat 
költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok 
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv – a 
megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban- tartalmazza, különösen: 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, és mindezek érdekében a 
gazdasági lehetőségek feltárását, a területfejlesztési és az Európai Unió forrásainak hatékony 
kihasználását. 
 
A program összhangban van Sáska  község  rendezési tervével, figyelembe veszi a település  
sajátosságait, előnyeit, lehetőségeit, s ennek megfelelően határozza meg a gazdasági 
beruházások, fejlesztések irányát.  
 

HELYZETÉRTÉKELÉS 
 

 
Önkormányzat által fenntartott  intézmények ( óvoda,önkormányzati hivatal,  faluház,  
könyvtár, orvosi rendelő/. Az óvodát társulási megállapodás keretében közösen működtetik 
Zalahaláp települési Önkormányzattal. Hat település (Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, 
Vigántpetend, Taliándörögd, Sáska)  közigazgatási feladatait a Monostorapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. Egészségügyi szolgáltatást az önkormányzat által fenntartott 
háziorvosi rendelőben vállalkozó házorvos látja el, a rendelési idővel megegyező 
időpontokban fiókgyógyszertár működik. Fogászati ellátás Tapolcán biztosított. Védőnői 
szolgálat hasonlóan a háziorvosi szolgálthoz Zalahaláp és Sáska településen végzi feladatát.  
 
Sáskán az idősek száma stagnál, az összlakosság száma is csak kismértékben csökken. A 
2014. december 31. állapot szerint  állandó lakosok száma  295 fő. 
 
Ebből: 0-18 év közötti:  66 fő 
           19-62      „         161 fő 
            63- X      „          68 fő 
 
A község egész belterületén teljes a közműellátás (elektromos áram, ivóvíz, szennyvíz, 
földgáz, telefon, közvilágítás) biztosított. A kiépített utak állapota jó. Szennyvíztisztító telep 
nem működik, a szennyvizet a tapolcai szennyvíztisztító telep fogadja. A közművezetékek a 
szolgáltatók tulajdonában vannak. Az önkormányzati tulajdonú  víz- és csatornahálózat 



üzemeltetésére az önkormányzat a DRV Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződést. A települési 
szilárd hulladék szállítását jelenleg az NHSZ. Csobánc Kft. Tapolca, Halápi u.33.  végzi. Az 
önkormányzat tagja  az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulásban, melynek célja a települési hulladék környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő gyűjtése, szelektálása, kezelése, megsemmisítése. 
 
A községben a mezőgazdaság melléküzemága, ipara jelentette a fő megélhetési forrást a 
termelőszövetkezet megszűnéséig. Jelenleg a helyben lévő ipari alapanyagok gyártásával 
foglalkozó Za-Sa Kft-nél,  a szomszédos település, Zalahalápi parkettagyárába,  illetve 
Tapolcán tudnak elhelyezkedni a település aktív dolgozói.  
A településen  24 regisztrált  vállalkozás működik. A mezőgazdasági szektorban 2 fő családi 
gazdálkodó dolgozik. A regisztrált őstermelők száma 70 fő. A település iparűzési adó 
bevételének legnagyobb részét a társas vállalkozások fizetik be.  Jelentős a helyi ZA-SA-Kft, 
a Kámán Bt., a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. befizetése, valamint az - országos vagy 
regionális működési területű cégek befizetései, - mint a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., az 
E.On Energiaszolgáltató Kft.,  E.ON ÉDÁSZ Zrt., KDT Gázszolgáltató Rt. DIGI Távközlési 
és Szolgáltató Kft.,  -  amelyek a településre is kiterjedő vonalas létesítményeik után fizetik az 
adót.    

 
A Program a 2014-2019 évekre  - választási ciklusra - 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, vagyont, melyhez az alábbi elveket, feladatokat rögzíti: 

 Meg kell keresni a működési bevételek növelésének lehetőségeit, 
 Nyomon kell követni a költségvetési támogatási rendszert, ki kell használni a 

támogatási rendszer által nyújtott előnyöket (a feladatokat olyan formában, 
feltételekkel kell ellátni, hogy a legkedvezőbb legyen az állami támogatás) 

 

GAZDASÁGI PROGRAM 
I. községkép-községfejlesztés 

 
A településrendezési terv kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, 
jellegét, meghatározva ezáltal a községképet.  Törekedni kell arra, hogy a fiatalok a 
településen maradjanak.  

FELADAT  
1. Községi  arculat megtartása  
 Önkormányzati épületek folyamatos karbantartása.  
 Település  virágosítási program kiszélesítése  
2. Fejlesztések, beruházások  
 Tájház felújítása, faluház tetőterének beépítése, szálláshely 

biztosítása. Rendezési tervben lakóterületként kijelölt területek 
megvásárlása, közművesítése  

 



II. IDEGENFORGALOM, TURIZMUS 
 
Ki kell használni a község  páratlan természeti adottságait. A turisztikai kínálatot az 
igények figyelembe vételével kell szélesíteni.  
 

FELADAT  
Szálláshelyek kialakítása, programok szervezése   
 Kerékpárút kialakítása Sáska-Zalahaláp-Tapolca között  

III. EGÉSZSÉGÜGY 
 

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.   
FELADAT  

1. Egészségügyi ellátások  
 Kötelező alapellátások (háziorvos,védőnői szolgálat, fogászati 

alapellátás, ügyeleti ellátás) megfelelő szintű biztosítása 
 

2. Egészséges életmód  
 Az egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel, időskorúak 

problémáival, hátrányos helyzetű személyekkel kapcsolatos 
felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységek támogatása 

 

   

IV. KÖZBIZTONSÁG 
 

A közbiztonság állapota határozza meg az emberek személyek, élete, javai biztonságát. 
Cél a bűnözés visszaszorítása, megelőzése, az itt élő emberek biztonsága. Sáska   község 
közbiztonság szempontjából biztonságos település.  
 

FELADAT  
1. Rend rség, polgár rség  
 A rendőrség technikai fejlesztésének támogatása, Zalahaláp   

Polgárőrség munkájának segítése.  Az önkormányzat javaslatot tesz 
a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, felhívja a 
rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot 
veszélyeztető körülményekre.   

 

 

V. KÖZIGAZGATÁS, ÖNKORMÁNYZAT, KOMMUNIKÁCIÓ 
A LAKOSSÁGGAL 

 
Az önkormányzat döntéseinek előkészítése, végrehajtása, az államigazgatási ügyek 
ellátása a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal feladata. A lakosság 
elégedettsége nagymértékben múlik azon, hogy a képviselő-testület hogyan vonja be a 
döntéshozásba, s a hivatal milyen színvonalú ügyintézést nyújt számára. Képviselő-
testület által hozott döntések megismertetése a lakossággal közmeghallgatás és 
falugyűlés keretében,  információk  a sáskai  honlapra törtérő feltöltésével. 

 



 
   

FELADAT  
1. Hivatali ügyintézés  
   
 Ügyfélbarát hivatali ügyintézés, ügyintézéshez kulturált feltételek 

biztosítása. 
 

 Kommunikáció  
 Községi  honlap folyamatos karbantartása  
 Lakossági fórumok rendezése  
 Együttműködés a ”Sáska Településért Közalapítvány”-nyal, 

Zalahaláp-Sáska községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, Megyei 
Vöröskereszt Sáskai helyi szervezetével,a nyugdíjas klubbal,  
véleményük kikérése 

 

 

 

VI. OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKVÉDELEM,  SPORT  
 

Az oktatás, a nevelés, a gyermekek védelme kötelező önkormányzati feladat, melyet az 
önkormányzat intézményei útján látja el. Az általános iskolások a Zalahalápi Csontváry 
Általános Iskolába, valamint Tapolcára járnak, mely 2013. január 1-jétől állami fenntartásba 
került.  Óvodás korúak a Zalahaláp „Kacagó”Napközi Otthonos Óvodát veszik igénybe.  
Gyermekjóléti Szolgálat feladatait  a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás keretében 
látjuk el. Községben sportegyesület nem működik, a  község gyermekeinek  
sportprogramokhoz való hozzáférése az iskolában  megoldott. A kötelező tanórai testnevelési 
foglalkozásokon kívül az iskola biztosít fakultatív sportprogramokat, versenyzési 
lehetőségeket.  

    
FELADAT  

1. Óvodai nevelés, iskolai oktatás  
 Hatékony, színvonalas oktatás, nevelés biztosítása  
      
2. Gyermek és ifjúságvédelem  

 Gyermekvédelmi programok szervezése, fiatalok részére 
klubhelyiség biztosítása.  

 

3. Sport tevékenység  
 Úszásoktatás, óvodai, iskolai szervezésben   

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. Szociális gondozónői feladatokat 1 fő látja el, a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás keretében.    

FELADAT  
1. Szociális alapellátások biztosítása  
 Rászorulók segélyezésénél a természetbeni juttatások előtérbe 

helyezése 
 

 Házi segítségnyújtás hatékonyságának növelése, hogy minél tovább 
saját háztartásban családban történjen az idős ember gondozása 

 

 

VIII. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Az épített és természeti környezet védelme közös érdekünk. Feladatunk a köztisztaság és 
településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása.   
 

 

FELADAT  
1. Környezetünk védelme érdekében:  
 Rendszeres parlagfű irtás, parkosítás, gondozás  
 Illegális szemétlerakó helyek megszüntetése, évente egy alkalommal 

szemétgyűjtési akció szervezése, a lakosság és civil szervezetek 
bevonásával. 

 

   
 Elősegíteni a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését. 

Évente 1 alkalommal megszervezni a lomtalanítási akciót. 
 

 
 
 

 
Sáska , 2015. március 19.  

 
               
 

Kovács Nándor   
          Polgármester  
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