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BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

GAZDASÁGI - CSELEKVÉSI  PROGRAMJA

2015- től 2019- ig terjedő időszakra 1

1 a programot Bátaszék Város Képviselő-testülete a 45/2015.(II.26.) önk.-i határozatával fogadta el.
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I.

Bevezető és történelmi áttekintés

A II. Géza királyunk uralkodása idején elsőként Bátaszék területére települő és itt ko-
lostort építő cisztercita rend 1142-ben kelt a cikádori apátság alapító levelében említik a te-
lepülést írásos formában először.

A ciszterci szerzetesek tevékenysége folytán valamint a település kedvező földrajzi
fekvése, valamint közlekedés csomóponti szerepe következtében a település fejlődése szin-
te folyamatos.

1441-ben Bátaszék mezővárosi rangot kapott és már akkor központi szerepet töltött be
a környező települések viszonylatában.

A folyamatos fejlődést csak a török pusztítás állítja meg. A hódoltság megszűntével új-
jáéledő mezőváros az ide telepített nagyszámú német telepes munkája nyomán a négy
irányba kiépülő vasúthálózatnak is köszönhetően Tolna megye egyik legjelentősebb telepü-
lésévé válik.

A város gazdasági, szellemi életét jelentősen befolyásolta a II. világháború, majd azt
követően a sváb lakosság kitelepítése, valamint a felvidéki magyarok, bukovinai székelyek
betelepítése.

Az 1960-as évek elején újrainduló gazdasági fejlődésében és a településnek a térség-
ben betöltött vezető szerepében az 1989-90-es „rendszerváltó” évek újból megtorpanást je-
lentettek. Ez a megtorpanás 1995-ig tartott, amikor is a városi rang ismételt megszerzése új
lendületet adott a város gazdasági kulturális életének és soha nem látott nagyságú infrast-
ruktúra fejlesztésekre került sor az elmúlt években.

Bátaszék az 1990-es évektől 2014-ig jelentős változáson, fejlődésen ment keresztül.
Az akkori több települést magába foglaló nagyközségi közös tanácsból 1990-ben önálló
nagyközségi önkormányzat lett. Megkezdődött az önkormányzatiság „kitalálása” települé-
sünkön is, ami sok nehézséggel és buktatóval járt. Sok éves lemaradást pótolva megépültek
a különböző infrastrukturális hálózatok (gázhálózat, kábeltelevíziós hálózat, telefonhálózat,
bizonyos település részeken a vezetékes ivóvíz, szennyvízhálózat, csillagpontos rendszerű
televíziós hálózat, szilárd burkolatú közutak). Folyamatosan átalakult a mai formában fellel-
hető intézményi struktúra, mely a lakosság igényeit hivatott ellátni.

Mindeközben a település 1995-ben visszakapta városi rangját, melyhez méltóan ke-
mény munkával sikerült a település térségi meghatározó szerepét visszaállítani.

Erősödött és folyamatosan erősödik a város kistérségi központi szerepe. Intézmény-
rendszere a környező településeken is jelentős szerepet tölt be. Ezt a térségi meghatározó
szerepet kívánja az önkormányzat tovább erősíteni oly módon, hogy általa a város is tovább
fejlődjön, nőjön a település népességmegtartó ereje, lakói egyre szebbnek, jobbnak komfor-
tosabbnak lássák és érezzék lakóhelyüket.

Mindezeket is figyelembe véve Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 116. §-ban foglaltak alapján megbízatásának idejére Gazdasági–cselekvési Program
megalkotását tartja szükségesnek.
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A program összeállításakor rövid helyzetelemzés követően kiemelten foglalkoztunk az
önkormányzat gazdasági feladataival, főbb vonalakban meghatározásra kerültek a város-
gazdálkodás, városfejlesztés, oktatás, művelődés, sport, egészségügy, szociálpolitika, illetve
a város működés egyéb területein teendő főbb feladatok, prioritások.

A program meghatározásakor figyelembe kellett venni az önkormányzat korábban
meghozott döntéseit, gazdasági helyzetét, mely alapvetően befolyásolja a feladatok megva-
lósíthatóságát. Ez még stabil gazdasági viszonyok között sem könnyű feladat, így előfordul-
hat, hogy a most meghatározásra kerülő feladatok közül néhány ˝csak˝ előkészítése történ-
het meg e program meghatározott időszakában, míg megvalósítása a következő ciklus, cik-
lusok feladata lesz.

Tekintettel a körülményekre, az előttünk álló feladatok sokaságára rendkívül nagy a
képviselők, a képviselő-testület, a bizottságok, valamint az önkormányzat intézményeiben
dolgozó szakembereinek felelőssége, hisz kizárólag összefogással, együttgondolkodással
lehet Bátaszék város fejlődését előmozdítani.

A Mötv. 13. § (1) bekezdése tételesen felsorolja, hogy az önkormányzatnak működés
során mely feladatokat kell ellátni, illetve melyek azok a feladatok, melyeket ezen felül el kí-
ván látni. A Mötv. erről az alábbiak szerint rendelkezik:

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátan-
dó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozé-
kainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,

rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszín-

ház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a
helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – érté-

kesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás.
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény ren-

delkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”
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A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
2/2011.(II.01.) önk.-i rendelet ugyanakkor a szabadon választott közfeladatokról az alábbiak
szerint rendelkezik:

„6. § (1) Az önkormányzat – a Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező fela-
datain túlmenően – az alábbi szabadon választott közfeladatokat látja el:

a) bölcsődei ellátás,
b) civil szervezetek anyagi támogatása,
c) fizikotherápiás ellátás,
d) gyermekek átmeneti gondozása (Gyvt. 51. §),
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §),
f) utcai szociális munka (Szt. 65/E. §),
g) nappali ellátás (Szt. 65/F. § (1) bek. c.) pont),
h) helyi autóbusz-közlekedés biztosítása,
i) közterület-felügyelet fenntartása,
j) tájház fenntartása,
k) uszoda fenntartása,
l) központi háziorvosi ügyelet,
m) versenysport és szabadidősport támogatása.

(2) Az önkormányzat abban az esetben választhat szabadon valamely közfeladat ellátását,
ha;

a) ellátása nem sérti más település érdekeit,
b) nem tartozik más szerv kizárólagos feladat és hatáskörébe,
c) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását,
d) ellátásához szükséges feltételek fennállnak.”

A város főbb demográfiai jellemzői:

A település lélekszáma sajnos csökkenő tendenciát mutat, ami a születés csökkenése
mellett az elöregedésből, másrész elköltözésből adódik. Erre vonatkozóan jelenítettünk meg
néhány adatot.

a) Születések, halálozások számának alakulása

Év Születések száma (fő) Halálozások száma (fő)
2011. 44 86
2012. 50 85
2013. 45 73
2014. 58 112

b) Lakosságszám alakulása (december 31-én)

Év Lakosság száma (fő) Csökkenés előző évhez képest
(%)

2011. 6728 - 1,6
2012. 6689 - 1,6
2013. 6627 - 1,0
2014. 6575 - 1,7
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b) Népesség kor szerinti megoszlása 2015. január 1-jén

Kor szerinti
csoportosítás Fő Korcsoport Fő Megoszlás

%-a
0-2 169 Gyermek és

fiatalkorú 1017 15,53-5 154
6-13 459

14-17 235 Munkaképes 4276 65,0
18-64 4276 korú

65- 1282 Időskorú 1282 19,5
Összesen: 6575 Összesen: 6575 100

Szociális helyzet, foglalkoztatás politika

Hazánkban tavaly a IV. negyedévben a munkanélküliek száma az előző év azonos
időszakához képest 80 ezer fővel, 319 ezerre, a munkanélküliségi ráta 2,0 százalékponttal
7,1 %-ra mérséklődött.

Tájékoztatásul a településen regisztrált álláskeresők és szociális ellátásban részesülők leg-
főbb adatait:

Megnevezés
Mutatószám

2013. december 2014. december

Regisztrált álláskeresők száma (fő) 207 165
365 napnál hosszabb ideje munkanélküli (fő) 54 42
Álláskeresési ellátásban részesülők száma (fő) 20 28
Szociális ellátásban részesülők száma (fő) 61 44
25 év alatti (fő) 41 27
50 éves és idősebb (fő) 58 46
Pályakezdő (fő) 37 25
Munkaképes korú lakosság száma (fő) 4400 4598
Lakónépesség (fő) 6388 6380
Munkanélküliségi ráta (%) 7,7 6,3

A városban a munkanélküli ráta tavaly év végén 6,3 %-os, ami az országos és a megyei át-
lag alatt van. Ennek ismeretében az önkormányzat lehetőségeihez mérten úgy ítélem meg,
mindent elkövetett a helyi foglalkoztatottság helyzetének javításán, így hatékonyan közre-
működött az év során adódó közfoglalkoztatási programok helyi megvalósításában.

Az elmúlt két évben a testület által elfogadott közfoglalkoztatási terv alapján a program kere-
tében a közfoglalkozatás az alábbi táblázat szerint valósult meg:
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Tervezett
létszám

(fő)

Tényleges
létszám

(fő)

Garantált
min.bér

(fő)

Közp.
tám.
(e Ft)

Önkorm.
forrás
(e Ft)

2013. év 76 91 9 27.638 1.570

2014. év 91 144 14 26.315 3.034

2013. november 1-jén indult a 2014. április 30-áig tartó a képzéssel egybekötött köz-
foglalkoztatás. A program során 17 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
személy vett részt alapkompetencia képzésben, 8 fő település-karbantartó, 3 fő konyhai ki-
segítő, 2-2 fő pedig betegápoló és motorfűrész-kezelő képzésben. A képzés és az áprilisi
foglalkoztatás finanszírozására 100 %-os támogatást tudtunk igénybe venni, mely
16.521.000 Ft-ot jelentett a településünknek. A foglalkoztatás mellett 1.259.450 Ft értékben
közvetlen költséget eszközvásárlásra fordítottunk, így kis értékű eszközök (lapát, seprű, ta-
licska, kasza, csákány, ásó, konyhai köpeny, csúszásgátló cipő) beszerzése mellett fűrész,
fűkasza, lombfúvó vásárlása hatékonyabbá tette a munkavégzést.

A bérköltségek teljes finanszírozásával tavaly az év első négy hónapjában 12 fő dol-
gozott, majd december 1-jétől ez év február 28-áig 37 fő. Májustól novemberig tartó ciklus
nagyobb létszámot igényelt, ekkor összesen 84-en dolgoztak, a támogatás erre az időszakra
85 %-os volt.

Decemberben 10 fő képzésben való részvételére kaptunk lehetőséget, amikor is er-
dőművelő, parkgondozó és kerti munkás végzettséget szerezhetnek azok, akik vállalták a
négy hónapos tanulást. A program 2015 márciusában fejeződik majd be, az igénybe vehető
támogatás 100 %-os, ami 3.861 E Ft.

2014-ben összesen 26.315 E Ft támogatást tudtunk igényelni, melyhez a 3.034 E Ft
önerőt a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében biztosította.

A foglalkoztatás során városüzemeltetési, köztisztasági és kommunális környezetvé-
delmi feladatokat láttunk el. A közfoglalkoztatottak közreműködésével megoldottuk a telepü-
lés kritikus pontjain lévő árkok tisztítását, útpadkák javítását, de részt vettek a bel- és árvízi
helyzet kezelésében is, kisebb munkálatokat végeztek az intézményeinknél és az előző
évekhez hasonlóan közterületeink tisztántartásában, parkjaink gondozásában is. Intézmé-
nyeinknél is szép számban foglalkoztattunk közfoglalkoztatottat. A Gondozási Központ mel-
lett a nappali ellátás (idősgondozás és a házi segítségnyújtás) feladatait segítettük rendsze-
resen szociális gondozó és betanított munkás alkalmazásával. Dolgozott még közfoglalkoz-
tatott a közös önkormányzati hivatalnál is és a roma nemzetiségi önkormányzatnál.

A Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével 2013 novemberében indult a váro-
sunkban is az országos kulturális közfoglalkoztatási program, melyben az önkormányzatunk
partnerként szerepel, így külön forrást a foglalkoztatás nem igényelt, csupán a programban
dolgozók számára a megfelelő munkafeltételeket kellett és kell biztosítanunk. Az április vé-
géig tartó első program tavaly szeptemberben folytatódott, s ez év február 28-án fejeződik
be. A folytatásra ígéretet kaptunk. Három fő bátaszéki lakos dolgozik jelenleg a Keresztély
Gyula Városi Könyvtárban és a Petőfi Sándor Művelődési Házban, a napi tevékenység mel-
lett jelentős munkát végeznek a helyi értéktár felkutatásában. Egy fő települési koordinátor-
ként látogatja a környező településeket, és tartja a napi kapcsolatot a foglalkoztatott és az
Intézet között.
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A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat az intézményeit terhelő rehabilitációs
hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása érdekében megváltozott munkaképességű sze-
mélyek alkalmazását a jövőben is folytatni kívánja, így az óvodánál jelenleg 3 fő, míg a kö-
zös önkormányzati hivatalnál 1 fő foglalkoztatását

Önkormányzati költségvetési politika

Az önkormányzatnak nagy erőfeszítések árán sikerült az elmúlt ciklusban stabil gaz-
dasági helyzetét megőrizni, illetve a folyamatos fizetőképességét fenntartani. A képviselő-
testület a szigorú gazdálkodásra ösztönző költségvetéseket fogadott el. A legfontosabb fela-
datok, mint a város intézményhálózatának működtetése, az alapvető szolgáltatások és inf-
rastruktúra biztosítása jó színvonalon megvalósult. Az önkormányzat mobilizálható vagyon-
tárgyainak jelentős részét értékesítette, így ezen tartalékait lényegében kimerítette.

Az önkormányzat várható bevételeinek alakulása:

Bátaszék önkormányzatának várhatóan beérkező bevételei 2015-2019-es időszakban
a korábbi évek tendenciájától lényegesen nem térnek el. Továbbra is nagy jelentősséggel bír
a saját bevételeken belül az iparűzési adó. A város gazdasági teljesítőképessége alapot ad
arra, hogy ezen bevétel stabilan bevételeivel szolgálja az önkormányzat működőképességé-
nek megőrzését, valamint a fejlesztéseket.

A saját bevételeken belül legnagyobb részarányt képvisel a helyi iparűzési adó bevétel.
Az iparűzési adóbevételek nagyban hozzájárulnak a városban élők, itt dolgozók, tanulók
szempontjából fontos infrastrukturális és egyéb közösségi célokat szolgáló beruházások
megvalósításához.

A magánszemélyek kommunális adójának bevételei jelentős, de nem meghatározó té-
tel az aktuális költségvetésekben. Az adótételek emelése a lakosság nagy részének komoly
fizetési nehézségeket okozna, így csak komoly fizetési nehézségek esetében célszerű az
adótétel emelésén elgondolkodni.

Fontos költségvetési tétel a bevételek között a TETT–től érkező rendszeres támoga-
tás.

Az állami feladatalapú támogatások, és kiegészítések adják a bevételek döntő többsé-
gét. Az önkormányzat által ellátandó kötelező, és állami feladatok kiadásait nem fedezik a
támogatások és így jelentős összeget vonnak el az önkormányzati saját bevételekből.

Az európai uniós támogatások fejlesztési célokra történő kihasználása továbbra is
nagy jelentőséggel bír a település életében. Alapvető cél ezeknek a lehetőségeknek a ma-
ximális kiaknázása, amihez mindenekelőtt az önkormányzat pályázati önerő képességét kell
növelni.

Külső forrásként figyelembe vehető tételek:

 a város körzetében megvalósuló kormányzati fejlesztések,
 a területfejlesztési alapok (országos és helyi regionális alapok),
 pályázati alapok,
 európai uniós programok forrásai,
 a városban és a megyében működő decentralizált szervek és képviseleti szervezetek

fejlesztési forrásai,
 a gazdasági szereplők ilyen célra mozgósítható forrásai.



8

Az önkormányzat működtetésénél a továbbiakban is arra kell törekedni, hogy a működési
kiadások és a fejlesztések jól elkülönüljenek egymástól. A működési kiadások forrását az
államtól kapott támogatás mellett a saját bevételek adják. A fejlesztési lehetőségeket első-
sorban a pályázatokból illetve a további saját bevételekből tudjuk finanszírozni.

Tudni kell azt, hogy vannak kötelezően finanszírozandó feladatok, illetve önként vállalt fela-
datok: A kötelező feladatok az állam által meghatározott alapellátások (pl., óvoda, egész-
ségügy stb…). A nem kötelező feladatok azok, amelyek egy település életminőségét, élhe-
tőségét befolyásolják (pl. sport, uszoda, bölcsőde, fizikoterápia, közterület-felügyelet, szak-
rendelések vagy a különböző fejlesztések). Az önként vállalt feladatok nagymértékben a vá-
ros gazdasági erejétől függenek, melynek legfőbb forrásai a különböző adók.

A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források
biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthetők. A pályázati források figyelése, igény-
lése és megszerzése. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetősége-
it meg kell keresni olyan adórendszer megteremtésével, mely megfelel a helyi adópolitika
elvárásainak és hatékony eszköze az önkormányzati saját forrás növelésének. Köztehervi-
selés (indokolatlan mentességek megszüntetése, helyi adók racionalizálása, hátralékok be-
hajtása, adómorál javítása) biztosítása. Az intézményi kiadások csökkentése, valamint az
intézmények ösztönzése további saját bevételek növelésére. A képviselő-testület nyomon
követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyek-
szik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket (legkedvezőbb összegű támogatás
megkeresése). Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának
módját.

A program céljaiból egyértelműen a növekedés és a foglalkoztatottság került előtérbe.
Az önkormányzatnak a helyi gazdaságban jelentős befolyásoló szerepe van. Nemcsak az
általa képviselt stratégiai elképzelések és ennek alapján elkészített szabályozási-, adó-, be-
fektetés-, és támogatáspolitika révén, hanem saját erejénél és súlyánál fogva is mely első-
sorban a tulajdonában és kezelésében álló szolgáltató és egyéb funkciót betöltő társaságain
keresztül valósul meg.

II.

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Vagyongazdálkodás

Az önkormányzat vagyontárgyai közül a legjelentősebb tételt az ingatlanok képviselik.
Központi előírásoknak megfelelően a földhivatali ingatlan-nyilvántartási adatok összevetésre
kerülnek az önkormányzati nyilvántartási rendszerekkel, ezzel biztosítva a két rendszer kö-
zötti egyezőséget.

Az elmúlt évek során pályázati támogatások segítségével az önkormányzati intézmé-
nyek felújítására, bővítésére komoly összegeket fordított a képviselő-testület. Az elkövetkező
időszakot egy jó állapotban lévő intézményhálózat, illetve városi infrastruktúra birtokában
tudjuk megkezdeni.

A 2015-2019-es választási ciklus egyik fontos feladata az önkormányzati vagyon meg-
tartása, illetve szerény gyarapítása.

Az önkormányzati tulajdonú lakás állományt folyamatosan karban kell tartani, műszaki
állapotát évente felül kell vizsgálni és a képviselő-testület által évente elfogadott felújítási
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terv szerint ütemezve, a lakbér bevétel terhére, a felújításokat folyamatosan el kell végeztet-
ni.

Amennyiben erre a pályázati kiírások illetve a saját források lehetőséget biztosítanak,
az önkormányzati bérlakás állományt pályázati támogatások bevonásával növelni kell igény-
be véve a Bátaszék, Baross u. 3. szám és a Bátaszék, Flórián u 3. szám alatti ingatlanokat 6
db új önkormányzati bérlakás kialakításának céljából. Indokolt lenne a szolgálati lakások,
mint olyanok folyamatos megszüntetése, a lakások önkormányzati bérlakássá történő átmi-
nősítése.

Felül kell vizsgálni a funkció nélkül maradt vagy csak részben hasznosuló önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok műszaki állapotát. Hasznosításukra rövid illetve középtávú haszno-
sítási koncepciót kell kidolgozni. Döntést kell hozni olyan ingatlan esetében melynél ez le-
hetséges az esetleges értékesítésről.

Fontos szempont, hogy az önkormányzati feladatellátás és vagyonműködtetésből
származó forráshiány mértékét kezelni tudja az aktuális költségvetés, így biztosítva a hitel-
képesség fenntartását.

Közszolgáltatások

Ezen a téren változást nem szükséges, hiszen mind a városi köztemető, mint a helyi
autóbusz-közlekedés közszolgáltatására, mind pedig a települési szilárd és folyékony hulla-
dék begyűjtésére érvényes szerződése van az önkormányzatnak.

Indokolt lenne a Városháza bővítése pályázati források bevonásával, a meglévő ter-
veket figyelembevételével az udvari épület II. fejlesztési ütemének megvalósításával.

Szükséges az elöregedett, elavult, és rengeteg szolgáltatás stabilitási hibát (csőtö-
rés) okozó vízvezeték hálózat rekonstrukciója a település egészére nézve. A fejlesztés csak
pályázati források bevonásával valósítható meg.

Szükséges a viziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX törvény előírásainak
megfelelése céljából egy közép és egy hosszú távú karbantartási ütemterv elkészíttetése,
melyben a Bátaszék város közigazgatási területén lévő viziközművek karbantartási igényei
és annak költségei kerülnek tervszerűen megállapításra.

Intézmény-hálózat átalakítása, fejlesztése

Oktatás, nevelés, sport

Törekedni kell az új, illetve felújított épületegyüttesben elhelyezett óvoda és bölcsőde
folyamatos állagmegóvására. A helyi általános iskola és gimnázium létesítményeinek kar-
bantartására akkor nyílik közvetlen lehetőség, ha megtörténik a működés átvétele a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központtól, gyakorlati tapasztalatok és tény adatok ezt bizonyí-
tották, ezért e szándékot meg kell valósítani ebben a tervezési ciklusban.

2015-ben felül kell vizsgálni a gimnázium kihasználtságát és környékbeli (akár megye-
határon túli) települések bevonásával szükséges a diákok számának növelése, a gimnázium
fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Követni kell minden olyan oktatáspolitikai válto-
zást (pl. szakgimnázium), amelynek kihasználásával növelhető a tagintézmény kihasznált-
sága.
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Bátaszék köznevelési intézményhálózatában az infrastruktúra fejlődését szolgálják a
TIOP (informatikai eszközfejlesztés; laptop program; iskolakönyvtár informatikai fejlesztése)
és KEOP (kerékpártároló; napelemes rendszer) pályázatok megvalósítása és fenntartása.
Tárgyidőszakban a továbbfejlődést biztosító pályázatok megtalálása változatlanul fontos fe-
ladat.

A konyha rekonstrukció során az iskola konyhában kiépült szellőzőrendszer tovább
bővítése szükséges mellyel biztosított lenne a konyhában a levegő hűtése a nyári időszak-
ban. Szükséges lenne a konyhai fogyasztások (víz, villany, gáz) mérésének elkülönítése,
almérő órák beépítésével. A meleg konyha kihasználtságának biztosítása érdekében to-
vábbra is az A és B menüs szolgáltatás fenntartása célszerű.

A Tanuszoda működéséhez a pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell az uszoda
zavartalan működése céljából. Meg kell találni a Tanuszoda melletti szabad terület sportcélú
hasznosításának lehetőségét akár külső vagy pályázati forrás bevonásával. Meg kell vizs-
gálni, hogy a meglévő épületben lehet-e és ha igen milyen módon új szolgáltatás bevezeté-
sét megteremteni, és ezáltal a bevételeket növelni. Célszerű lenne tanulmány keretében
megvizsgálni, hogy a meglévő épülethez kapcsolódó új épület kialakításával milyen új szol-
gáltatásokat lehetne bevezetni. A vizsgálatban ki kellene térni a megvalósítás költségeire, az
összekapcsolt működtetés lehetőségeire illetve az üzemeltetés, működtetés bevételeire, ki-
adásaira is. E tanulmánynak ki kellene térnie egy kültéri medence kialakításának és működ-
tetésének költségeire is.

A meglévő sportolásra alkalmas létesítmények, terek fenntartása és karbantartása fon-
tos feladat, kiemelt figyelmet igényel ebben a ciklusban Kalász János Városi Sportcsarnok
küzdőterének megújítása, valamint Vicze János Sportpálya lelátójának és futópályájának
korszerűsítése. A Besigheim Játszótéren az aszfaltos felület balesetmentesítése (új felület
esetleges megépítése) is szükségszerű.

Indokolt lenne a Vicze János Városi Sportpálya többfunkciós, és folyamatos kihasz-
náltságot biztosító fejlesztése, lelátójának korszerűsítése, atlétikai pálya kialakítása és egy új
műfüves focipálya építése, melyet a sportolni vágyók egész évben használhatnának.

A városban hiánypótló szerepet tölthet be a tömegsport és a szabadidős sporttevé-
kenység népszerűsítése, ennek érdekében kívánatos volna egy „Kondipark” létesítése a
Besigheim Játszótéren. Kiemelt feladat a versenysport (nemzetközi és hazai területen egya-
ránt) támogatása.

Közművelődés, idegenforgalom, műemlékvédelem

Mindent meg kell tenni a Bátaszéken meglévő néprajzi gyűjtemények megóvásáért
fejlesztéséért és bővítéséért, valamint a nem önkormányzati tulajdonban lévő gyűjtemények
helyben tartásáért.

A gondoskodni kell a Helyi Értéktár Bizottság munkája nyomán kiemelt „bátaszéki
hungarikumok” népszerűsítéséről, turisztikai vonzerejének növeléséről.

A műemléki védettség alatt álló épületek, építmények jó karbantartásáról gondoskodni
kell.

Át kell gondolni a meglévő intézményhálózat esetleges átalakítását, esetleges új vá-
rosmarketing iroda létrehozását.
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Mindenképpen növelni, és más módon propagálni kell településünk turisztikai látvá-
nyosságait, hogy azok vonzóak legyenek turisták számára.

Törekedni kell a művelődési közösségi tér létrehozására a közművelődési intézmények
épületeinek felújításával, átalakításával, bővítésével a már elkészült építési engedélyezési
tervek alapján. E cél megvalósítása csak pályázati úton nyert fejlesztési támogatásokkal le-
hetséges.

A meglévő közművelődési intézményhálózat átszervezésének irányvonala: marketing
szemlélet beépítése, városi arculat kialakítása, ifjúságpolitika fejlesztése és a turizmus nép-
szerűsítése újításokkal (többféle média megjelenés; kiemelten támogatott nagyrendezvé-
nyek).

A képviselő-testület gondoskodik forrásbiztosítással a helyi civil szervezetek támoga-
tásáról. A civilek bevonásával, alulról jövő kezdeményezéseik beépítésével szerveződjön a
település közművelődési élete (közművelődési – ifjúsági – és sport koncepció középtávú ter-
veztetése), az esélyegyenlőség figyelembe vételével.

A képviselő-testület a 203/2010.(XI.09.) önk.-i határozatával csatlakozott a Magyar Za-
rándokút Önkormányzati Társuláshoz. Éppen ezért feltétlenül ki kell használni az ebben, va-
lamint a borturizmusban rejlő idegenforgalmi lehetőségeket, be kell vonni, a helyi termelőket,
és civil szervezeteket is meg kell találni a lehetőséget a bátaszéki termelők boltjának létesí-
tésére.

Egészségügy, szociális ellátások

A jelenleg ellátott egészségügyi és szociális faladatainkat és az ellátást biztosító in-
tézményrendszerünket, az alapellátást ellátó társulással együtt meg kell tartani.

A Gondozási központhoz tartozó idősek nappali ellátását biztosító Vörösmarty utcai
ingatlan teljes felújítása szükséges lesz, melyet pályázati források bevonásával kívánunk
megvalósítani.

Törekedni kell egy háziorvosi rendelőknek központi orvosi ügyeletnek helyet biztosító
új létesítmény az Egészségház megvalósítására (a már elkészült tanulmányterv alapján a
Bezerédj utcában) Be kell fejezni a jelenlegi egészségügyi célt szolgáló épületnek az átalakí-
tását, korszerűsítését.

Közigazgatás, önkormányzati igazgatás

A közös önkormányzati hivatal átszervezése szakmailag jelenleg nem indokolt, a
2015-ben biztosított létszámbővítéssel a hivatal előtt álló feladatok maradéktalanul megold-
hatók. Közreműködni kell a Járási Kormányhivatal által helyben ellátandó feladatokhoz iga-
zodó (kormányablak) helység átalakításokban.

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, állattartás

Fokozott ellenőrzéssel el kell kerülni, hogy a város külterületén illegális hulladék lera-
kók alakuljanak ki. Az esetlegesen önkormányzati területen lerakott hulladékot (amennyiben
a lerakó személye nem deríthető fel) el kell szállíttatni a Bát-Kom 2004 Kft. bevonásával.

Közvetett módon elő kell segíteni a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztését a lakosság
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körében, az ehhez szükséges feltételek elősegítésében részt kell vállalni.

Fokozott ellenőrzéssel érvényt kell szerezni az állattartás, a közterület-használat, a
környezetvédelem helyi szabályainak.

A kóbor ebek befogásának megoldása a Bát-Kom 2004 Kft. bevonásával, esetlegesen
külső vállalkozás bevonásával.

Városrendezés, városfejlesztés, városüzemeltetés

Módosítani kell a város területrendezési tervét az Alsónyék településsel történt terület-
csere és közigazgatási határmódosítás szerint.

A városközpont felújítását, újra kell gondolni a már benyújtott (és elutasított) Város re-
habilitációs pályázatunk tervei alapján saját és pályázati források bevonásával. A település
közelgő 775 éves alapítási évfordulójára (2017) célszerű egy köztéri, II. Gézát ábrázoló szo-
bor felállítását előkészíteni.

A városüzemeltetés terén változás nem javasolunk, ezen feladatokat továbbra is az
önkormányzat 100 %-os tulajdonú Kft.-je végezné.

Az energiaellátás (villany, gáz) területén törekedni – a takarékosság érdekében – új
szolgáltató felkutatására, az érintett szakértő további bevonásával. Az elmúlt években szol-
gáltató váltását kezdeményezte az önkormányzat. Mindenképpen előrelépést kell elérni a
megújuló energiák felhasználásnak a területén pályázati források bevonásával.

Társadalmi szervezetek, egyesületek

A civil szervezetek és egyesületek támogatását a sokszínű társadalmi élet fenntartása
érdekében továbbra is biztosítani kell, úgy anyagilag, mind pedig helybiztosításával összejö-
veteleik, rendezvényeik számára.

Meg kell vizsgálni egy civil ház kialakításának lehetőségét és feltételeit a Budai utcai
Schindler ház átalakításával.

Tűzvédelem

Az elmúlt években megtörtént az Önkéntes Tűzoltó Egyesület köztestületté alakítása.
Éppen ezért továbbra is fontos a működésükhöz még hiányzó feltételek biztosítása, hogy
mikrotérségi központi szerepünket ezen a téren is biztosítani tudjuk.

Nemzetiségi szervezetek

Városunkban 1994-óta két nemzetiségi önkormányzat működik. A Német Nemzetiségi
Önkormányzat elsősorban kultúra, hagyományápolás területén, míg a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hagyományápolás területén fejt ki aktív működést városunkban. Éppen ezért
a jövőben is fontos, hogy az önkormányzat és a hivatal továbbra is együttműködő szerepet
töltsön be a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges adminisztratív feladatok
ellátásában (ülések előkészítése, jegyzőkönyv, határozati kivonatok elkészítése stb.).
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Nemzetközi kapcsolatok

A korábbi években testvérvárosi kapcsolat alakult ki a németországi Besigheim, a
szlovákiai Nagysalló és a romániai Ditró településekkel. A nemzetközi kapcsolatok további
bővítésére jelenleg nem látok reális igényt.

Reális igény mutatkozik testvérvárosi kapcsolatok ápolása során oly sokszor felmerülő
probléma megoldásának lehetősége a delegációk fogadására, elszállásolására vonatkozó-
an. Ez a volt Kossuth utcai óvoda tervek szerinti vendégházzá történő átalakításával tudna
megvalósulni, melyhez szükséges pályázati forrás bevonása.

Infrastruktúra fejlesztése

Az utak, gyalogjárdák tekintetében a már elöregedett útburkolatok, járda burkolatok
felújítása a cél az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak és járdák esetében,
melyhez pályázati forrás bevonása is szükséges. Ehhez szükséges egy felújítási, rendezési
koncepció kialakítása.

A külterületi utak állapotának javítása érdekében együttműködést kell kezdeményezni
a földtulajdonosokkal és egyéb gazdálkodókkal a források megteremtése a pályázatok felku-
tatása érdekében.

A csapadékvíz elvezetést ebben a választási ciklusban kiemelten kell kezelni, mivel
Bátaszék belterületének mintegy 60-70%-án gondot okoz a csapadékvíz elvezetése a belvíz.

Kezdeményezni kell az ennek megfelelő fórumokon az átfogó, a környező települése-
ket is érintő, a Kövesdi árok Lajvér patak vízgyűjtő területére kiterjedő vízrendezési tervek
készítését és közös összefogással, pályázati támogatással a tervek alapján kidolgozott a
veszélyelhárítást szolgáló megoldások megvalósítására kell törekedni.

Mindenképpen meg kell valósítani a „Bátaszék szennyvízitelep fejlesztése, Bátaszék,
Báta szennyvízcsatornázás befejezése” megnevezésű, már benyújtott projektet. A projekt
megvalósulása következtében a bátaszéki szennyvíztelep nagyobb hatásfokkal tisztítaná a
beérkező vizeket, míg a csatornázás befejezésével (Báta, Kövesd, Lajvér, Gauzer telep,
Vázkerámia ltp.) mindkét településen a csatornázott területek aránya megközelítené a
100%-ot, hozzásegítve ezzel az Államot az Európai Uniós vállalásainak eléréséhez.

Esélyegyenlőség (akadálymentesítés)

Bátaszék Város Képviselő-testülete első ízben 2007. májusában tárgyalta önálló napi-
rendi pontként a bátaszéki önkormányzati intézmények akadálymentesítését, melynek
eredményeként a 110/2007.(V.29.) KT határozatával elfogadta az akkor előterjesztett aka-
dálymentesítési programot. A 2007-ben készült előterjesztésben szerepelt valamennyi ön-
kormányzati működtetésű közintézményre vonatkozóan felmérés, megjelölve épületenként
az elvégzendő akadálymentesítési munkákat és ezen munkák tervezett időpontját, befejezé-
sének határidejét. A 2007. májusától eltelt időben több közintézményünkben is történtek
részbeni vagy teljes körű akadálymentesítési munkák, mégis az a célkitűzés, hogy vala-
mennyi önkormányzati közszolgálati feladatot ellátó épület akadálymentessé váljon 2014.
december 31-ig nem valósult meg. Ennek ellenére elmondható, hogy minden olyan épület-
nél, ahol építési, átalakítási munkák folytak, törekedtünk az épület akadálymentesítésére is.
Ugyanakkor csak részben magyarázható pénzhiánnyal, hogy nem valósult meg valamennyi
épület akadálymentesítése. Az önkormányzatnak ugyanis olyan távlati fejlesztési elképzelé-
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sei vannak intézményrendszerének átalakítása, bővítése terén (akár az egészségügyi alap-
ellátást biztosító intézményekre, akár a kultúrát, sporttevékenységet szolgáló intézményekre
gondolok), melyek keretében a felújítással egyidejűleg valósulnának meg a teljes körű aka-
dálymentesítések. Ezért is merül fel kérdésként, hogy érdemes-e pénzt költeni, vagy ha igen
milyen mértékben ezen épületek akadálymentesítésére addig is, míg a nagy beruházások
megvalósulnak. Részben ez okozta bizonyos akadálymentesítést célzó beruházások megva-
lósítását (gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, Kossuth L. utcai orvosi rendelők, könyv-
tár és művelődési ház), illetve, hogy jelen programban akadálymentesítés nem szerepel
önálló programként.

Fontos a Keresztély Gyula Városi Könyvtár akadálymentesítésére forrást biztosító pá-
lyázatot találni.

Gazdaságfejlesztés

Az Európai Uniós pályázati források igénybevételével az önkormányzatnak törekedni
kell a gazdasági élet beindítására, fejlesztésére. Itt elsődleges szempont az „Ipari park” titu-
lus megpályázása megszerzése, ahol a későbbiekben gazdasági társaságok alakulhatnának
ki. Ennek alapfeltétele a Bonyhádi út mellett kialakított 13 ha terület rendezése, közműellá-
tottságának kiépítése, infrastruktúra fejlesztése, és vízrendezése. A területen úgynevezett
„Inkubátorház” kialakítása.

A környék legnagyobb potenciáljával rendelkező szektor, a mezőgazdaság ésszerű
kihasználása egy szociális szövetkezet létrehozásával, melynek keretein belül zöldség és
gyümölcstermelés, feldolgozás, gyógynövénytermesztés lehetne a profil. Ezt az önkormány-
zat társulási formában tudná megvalósítani a környékbeli önkormányzatok és gazdák bevo-
násával.

Fejleszteni szükséges az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok inf-
rastruktúráját, telephelyfejlesztéssel.


