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1. Bevezetés 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény szerint „Az 

önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését”. A tartalmi és formai 

elemekre vonatkozóan nincs kötelezı jogszabályi elıírás, és egységes gyakorlat sem alakult 

ki. A program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselı-Testülete a ciklusának 

idıtartama alatt egy egységes, elıre meghatározott célrendszer szerint mőködjön, fejlıdjön. A 

dokumentumot úgy próbáltuk összeállítani, hogy az illeszkedjen a különbözı szintő gazdasági 

elképzelésekhez: az Európai Unió átfogó fejlesztési elképzeléseihez, az Új Magyarország 

Fejlesztési Tervhez, az Ágazati és Regionális Operatív Programokhoz, a Nyugat – 

Magyarországi Régió Fejlesztési Tervéhez, Vas megye elképzeléseihez, illetve a Felsı – 

Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás terveihez.  

Csepreg Város gazdasági programja 2011 – 2014 között határozza meg a középtávú 

elképzeléseket, mely a település mőködtetési, fenntartási és fejlesztési elképzeléseit veszi 

számba. A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsıbbséget élveznek azok, 

amelyek pályázati úton elnyert források igénybevételével valósulnak meg. A jelenlegi 

programnak építenie kell az elızı évek gazdasági programjaira, az elıkészítés során 

begyőjtött véleményekre és javaslatokra, a törvény által meghatározott önkormányzati 

feladatokra, ugyanakkor figyelemmel van a város sajátos adottságaira és jelenlegi helyzetére 

is.  

Tisztában kell lenni azzal, hogy városunk gazdasági ereje csekély. Költségvetésünk másfél 

évtizede önhibánkon kívül forráshiányos. Kiegészítı állami költségvetési támogatásra 

szorulunk. Jelentısebb fejlesztési források bevételeinkbıl nem képzıdnek. A pályázatokhoz 

szükséges önerı felmutatása nehézséget okoz. Ugyanakkor városunk gazdálkodása stabilnak 

mondható. ( A Városrehabilitációs program nehézségeket okozhat. ) 



Intézményrendszerünk településkategóriánkon belül hatékonynak minısíthetı. 

Hitelállományunk nem jelentıs. 10 millió Ft – os folyószámla hitellel rendelkezünk és 30 

millió Ft –os fejlesztési hitelt törlesztünk 1,5 éven keresztül a pénzforgalmat kezelı 

Takarékszövetkezetnek. Településünk gazdasági és társadalmi szempontból is kettıs 

megítéléső kistérségben található. A két városon kívül a többi település aprófalvas szerkezető, 

sok gonddal és problémával küszködı falu, míg a térségben található Bük városa, mely az 

ország kiemelt idegenforgalmi és üdülési centruma.  

Városunkban az értelmiség, mint humán erıforrás összefogása a célok eléréséhez szükséges. 

A város fenntartható fejlıdése, jövedelemtermelı kapacitása szempontjából meghatározó 

jelentıségőnek kell lennie a népességmegtartó képességének. A Gazdasági Programnak 

elsıséget kell adnia a dinamikus, személyes boldogulásra is esélyt adó, a Csepregen élık 

komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi azonosulásának kialakítását elısegítı 

programoknak. A városszerkezet alakításában a fenntartható fejlıdés és népességmegtartó-

képesség szempontjai minden más megfontolást meg kell, hogy elızzenek.  

 

Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitőzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következı feladatokat tervezi elvégezni:  

 
� meg kell keresni a bevétel növelési lehetıségeket 
 
� lehetıség szerint ki kell alakítani egy, a jogszabályi háttérnek is megfelelı, sajátos 

helyi adórendszert 
 

� folyamatosan nyomon kell követni az állami támogatási rendszert, lehetıség szerint 
olyan feladatokat kell felvállalni, összhangban az önkormányzat elképzeléseivel, 
amelyek a legmagasabb támogatást biztosítják 

 
� át kell tekinteni a meglévı vagyontárgyakat, azok hasznosításának módjait és 

lehetıségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot kell 
kidolgozni az egyes vagyontárgyak megfelelı hasznosítására, a felesleges 
vagyontárgyak kihasználására (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetıségére), 
valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére 

 
� törekedni kell arra, hogy a gazdasági programban meghatározott célkitőzéseket 

lehetıség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítja 
meg a település 

 
 
 
 
 
 



2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 
 
 
A városnak a fenntartható fejlıdés érdekében az ésszerő városüzemeltetés feltételeinek 

biztosítására a racionális terület-felhasználásra, a beépíthetı és be nem építhetı területek 

egészséges arányának megtartására kell törekedni. Mindezekkel összefüggésben kiemelt 

hangsúlyt kell adni az épített és a természetes környezet rehabilitációs folyamatainak.  

 

Feladatok:  
 

� az ingatlan vagyon áttekintése mind a forgalomképes, mind a korlátozottan 
forgalomképes ingatlanok tekintetében  

 
� a magas költségráfordítást igénylı ingatlanokat, a használaton kívül lévı ingatlanokat 

az ingatlanpiac változásait figyelembe véve el kell idegeníteni lehetıleg funkció 
meghatározásával 

 
� az önkormányzat feladatellátására szolgáló épületek folyamatos karbantartására 

figyelmet kell fordítani (pl: Egészségház, Városháza, „középsı iskola”, stb..) 
 

� az infrastrukturális hátteret folyamatosan fejlesztve biztosítani kell 
 

� az önkormányzati tulajdonban lévı, nem lakás célú ingatlanok bérleti jogviszonyát és 
díját felül kell vizsgálni, a bérleti díjakat a piaci viszonyokhoz kell kialakítani 

  
� az ipari park funkciójának megfelelı beindításához- a jog adta lehetıségek 

kihasználásával- a tulajdonosra nyomást kell gyakorolni 
 

� a Malomkert ésszerő hasznosítása, megfelelı funkciók megtalálása, kialakítása, 
figyelembe véve a helyi Rendezési Terv irányelveit 

 
� a Deák Ferenc utcai (volt sportpálya) ingatlan ésszerő hasznosítása, megfelelı 

funkciók megtalálása, kialakítása, figyelembe véve a helyi Rendezési Terv irányelveit 
 

� az önkormányzati tulajdonban lévı bérlakások lehetıség szerinti  elidegenítése, a 
mindenkori piaci viszonyok figyelembevételével, vagy a bérleti díjakat a piaci 
viszonyokhoz kell kialakítani  

 
 

Az önkormányzat gazdasági társasággal nem rendelkezik, az elıttünk álló ciklusban célszerő 

lenne saját gazdasági társaság létrehozása a következı feladatok ellátására:  

 
� zöld területek, valamint a védett természeti területek gondozása 

 
� településtisztasági szolgáltatás 

 



� köztisztasági szolgáltatás 
 
A gazdasági társaság célszerő jogi formája a közhasznú társaság (Kht) lenne.  

A Kht. létrehozásának és fenntarthatóságának vizsgálatakor a következı szempontokat 

kellene figyelembe venni:  

 
� képes-e az általa ellátott feladatok jövedelmezı ellátására 

 
� fejlesztéséhez adottak-e a személyi- és tárgyi feltételek 

 
� tevékenysége megfelelı-e az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek  

 
 
 

3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 
 
 
Az egyre szőkülı önkormányzati források ellenére biztosítani kell a város alapvetı 

mőködését. Takarékos gazdálkodással a kötelezı és önként vállalt feladatok 

finanszírozhatóságát fent kell tartani. Várhatóan további erıfeszítésbe kerül, hogy az 

intézmények pénzügyi stabilitását megtartsa a város. Az önkormányzat forráshiányát, ha ez 

szükségessé válik, komoly intézkedések árán is kezelhetı mértéken kell tartani. Az 

önkormányzat költségvetése másfél évtizede önhibáján kívül forráshiányos, kiegészítı állami 

támogatásra szorul. Jelentısebb fejlesztési forrás saját bevételbıl nem képzıdik. Az 

önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Sok esetben az ehhez szükséges 

önerı biztosítása is problémát jelent. Meg kell keresni a lehetséges legkedvezıbb konstrukciót 

az önerı biztosításhoz. A mőködési célú hitel igénybevételét a lehetı legalacsonyabb összegre 

kell szorítani, mivel ez az önkormányzati vagyon csökkenését eredményezi. 2011. évi 

költségvetési terv 3 %-a mőködési hitel. A növekvı társadalmi szükségletek miatt jelentkezı 

beruházási feladatok egyre nagyobb mértékben igénylik a fejlesztési hitel igénybevételét. 

Olyan beruházási célú, kedvezményes kamatozású hitel felvételét javasolja a Képviselı-

Testület, amelyhez pályázati úton Európai Uniós támogatás is járul. Jelenleg ilyen a 

„Funkcióbıvítı város-rehabilitáció”, illetve erre a ciklusra tervezett „Csepregi Térségi Vízmő 

vízminıség javítása” KEOP EU-s fejlesztési projekt. A 2011-2014. évi gazdasági program 

idıszakát lehetıleg a vagyongyarapítás idıszakának kell tekinteni. Gazdasági lehetıségekhez 

(fejlesztés) mérten gyarapítani kell az önkormányzat vagyonát. Értékesítésre csak kivételes 

esetben kerüljön sor. Ilyen eset lehet azon vagyonelemek köre, melyek karbantartására nincs 

kellı forrás, vagy nem érdemes, nem gazdaságos megtartásuk, és a távolabbi jövıben sem 



illik a városrendezési tervbe. Az önkormányzati tulajdonú földek esetében a 

legjövedelmezıbb, a lakosság számára a legkedvezıbb kihasználású lehetıséget kell 

megkeresni.  

Az önkormányzat legfontosabb feladata a település költségvetési egyensúlyának megtartása, a 

mőködıképesség biztosítása. Az államháztartás rossz állapota miatt, az alulfinanszírozottság 

következtében egyre jobban elıtérbe kerül az önkormányzat saját bevételei növelésének 

szükségszerősége, amelynek egyik lehetséges forrása a pályázati források. A sikeres, a város 

fejlıdését szolgáló pályázat feltétele, hogy ne a pályázatokhoz igazítsuk fejlesztési 

elképzeléseinket, hanem fordítva, a meghatározott célok eléréséhez keressük meg a megfelelı 

pályázatot. Ehhez az kell, hogy az önkormányzat mindig pontos információkkal rendelkezzék, 

amihez jól szervezett hivatalra, benne jól képzett szakemberekre van szükség, és a beruházási 

irányokat meghatározó, konszenzuson alapuló fejlesztési koncepcióra.  

A gazdálkodás szempontjából fontos, hogy az önkormányzati intézmények azonos könyvelési 

metódust, programokat alkalmazzanak, az intézmények közötti adatáramlás gyors legyen. Ez 

elısegíti a gyors adategyeztetést, lekérést, ezáltal a döntések elıkészítése is hatékonyabbá 

válik, kevesebb munkát és idıt vesz igénybe. 

 
 
 

4. Gazdaságfejlesztés 
 
 
Csepreg földrajzi adottságaiból kifolyólag mindig is mezıgazdasági tevékenységet folytató 

település volt, az ipari tevékenység a 70-es, 80-as években erısödött. Meghatározó munkaerı 

felvevı a Csepregi Állami Tangazdaság és a Gyızelem Termelıszövetkezet volt. Az ipari 

tevékenység területén a Soproni Ruhagyár, a Vegyesipari Ktsz volt a meghatározó. Nagy 

jelentıséggel bírt a kereskedelem, amely a térség igényét hivatott kiszolgálni (ABC, Hangya, 

tüzép, Bútorbolt, ruházati bolt, szolgáltatóház) Csepreg és a térség munkaképes korú 

lakosainak döntı többségét csepregi telephelyeken tudták alkalmazni a mőködı egységek. A 

rendszerváltást követıen, a mezıgazdasági tevékenység szevezett, vállalati formában 

megszőnt. A földterületek magánkézbe kerültek, ahol már viszont csak a tulajdonos családnak 

adott munkalehetıséget a földmővelés. Az állattenyésztési és gyümölcstermesztési ágazatok 

teljesen felszámolódtak, ebbıl következıen sok ember maradt munka és munkahely nélkül. 

Az ipari tevékenységet végzı, több száz dolgozót foglalkoztató üzemek bezártak, helyettük 

kevés vállalkozás tudott megerısödni, a munkaerı felvevı képességük azonban nem oldotta 

meg a felszabadult munkaerı alkalmazását.  



Az általános foglalkoztatást segítı célokat kell megfogalmazni, törekedni kell arra, hogy a 

munkanélküliség aránya csökkenjen településünkön, hisz a munkanélküli családokban 

romlanak az életkörülmények, ezáltal az Önkormányzat szociális kiadásai nınek, amelyek 

újabb forrásokat vehetnek el a fejlesztésektıl.  

 
� kedvezı infrastrukturális háttér biztosítása a vállalkozók számára 

 
� a közszolgáltatások beindításával munkahelyeket teremt 

 
� aktívan részt kell venni a munkaadók és munkavállalók igényeinek 

közvetítésében  
 

� a vállalkozásokat érintı helyi adórendeletekbe foglalkoztatást és fejlesztést 
elismerı kedvezményeket kell beépíteni  

 
� figyelemmel kell kísérni a közmunkások foglalkoztatásának lehetıségeit 

 
� ki kell használni a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási elınyeit 

 
� folyamatosan párbeszédet kell folytatni a munkaügyi hivatalokkal 

 
� meg kell vizsgálni az alkalmi munkavállalás lehetıségének 

feltételrendszerét 
 
 
Fontosnak ítéljük meg, hogy a településfejlesztési célkitőzések eljussanak a lakossághoz.  

Ebben segítségünkre van a város honlapja, melynek biztosítania kell a következıket:  

 
� a Képviselı-Testület mőködésével kapcsolatos közérdekő adatok 

 
� a turisztikai információk 

 
� a település intézményei 

 
� a település civil egyesületei, szervezıdései 

 
� a településen megrendezett programok 

 
� helyi vállalkozások  

 
Azokat a fejlesztéseket kell támogatni, amelyek igazolhatóan megtérülnek vagy növelik a 

népességszámot, illetve új munkahelyek létrejöttét eredményezik.  

Háttérbe kell szorítani azon beruházásokat, amelyek a rontják a környezet állapotát, illetve a 

megvalósuló beruházás aránytalanul nagy mőködtetési kiadásokkal jár. 

 



4.1. Településfejlesztési céljaink 
 

� belterületi utak és járdák karbantartása, építése 
 

� középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása 
 

� csapadékvíz elvezetı rendszer megtervezése 
 

� egészséges ivóvíz rendszer fokozatos felújítása, új helyre bevezetése 
 

� temetı bıvítése, korszerősítése, régi meg nem váltott sírok kitáblázása 
 

� buszvárók kialakítása 
 

� turisztikai jellegő területek fejlesztése, kialakítása 
 

� a megújuló energiák fokozatos kiaknázása külsı vállalkozók segítségével 
 

� játszótér kialakítása 
 

� malomkert közösségi funkciójának kialakítása 
 

� parkok, közterületek virágosítása, kulturált pihenıövezetté alakítása 
 

� külterületi utak karbantartása, kiemelten a bor és horgászturizmust 
elısegítı területeken 

 
Településünkön a foglalkoztatottsági szint alacsony. A munkavállalók kénytelenek a 

környezı ipari és szolgáltató centrumokba naponta ingázni. A gazdasági szerkezetben nagy 

részarányban szerepel mőanyag- ruha- és popszegecs gyártás. Fel kívánunk készülni arra, 

hogy a konvergencia program után országunk iránt ismét felélénkül az érdeklıdés. Meg kell 

újítanunk befektetési kiadványainkat, és ajánlatunkat el kell juttatni a potenciális befektetık 

legszélesebb köréhez. Ehhez felhasználhatjuk a befektetési konferenciákat és az Internet adta 

lehetıségeket.  

 
Tıkevonzó képességünket növelheti az alacsony telekár, s más az EU-s szabályokkal 

összeegyeztethetı kedvezmények. Ennek keretében különös figyelmet fordítunk a már 

meglévı üzemek megtartására, bıvítésére. Számolunk azzal, hogy nagyobb beruházás esetén 

a munkaerı térségünkön kívülrıl biztosítható. Minden támogatást megadunk az 

iparterületünkre jelentkezı beruházóknak. Ehhez felhasználhatjuk a befektetési 

konferenciákat és a  Foglalkoztatási Paktum által készített kiadványt, valamint az Internet adta 

lehetıségeket. Szeretnénk elérni, hogy az  iparterületként értékesített területen a vevı 

ígéretének megfelelıen beruházások valósuljanak meg.  



A munkaerı képzéséhez, átképzéséhez önkormányzatunk segítséget nyújt. Intézményeinket 

(iskolaépület, mővelıdési ház) erre alkalmassá kell tennünk. 

Az Önkormányzat sajátos mőködési bevételeinek növelési lehetıségét meg kell keresni. 

Törekedni kell egy olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi 

adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze a saját forrás növelésének.  

Követni kell a költségvetési támogatási rendszert és összhangba kell hozni az 

elképzeléseinkkel.  

Át kell tekinteni a meglévı vagyontárgyainkat és azok hasznosításának módját és lehetıségeit 

(különösen a bérbeadás lehetıségét).  

Különösen körültekintıen kell eljárni a hitelfelvételek esetében és törekedni kell a pályázati 

források igénybe vételére.  

 

 
 

5. Mezıgazdaság 
 
 
Az egykoron erıs mezıgazdasági tevékenységet folytató szövetkezet és gazdaság 

megszőnését követıen az egyébként is hátrányos helyzetben levı mezıgazdasági 

vállalkozóknak igény szerint segítséget kell nyújtani.  

 
 
6. Folyamatban levı beruházás, fejlesztés 
 
 
Városunk jövıjét meghatározó beruházás megindítása elıtt állunk. A Városközpont 

revitalizációs programja a városmag megújításán kívül jelentıs kihatással lehet az itt élık 

életminıségére. A program megvalósítása reményeink szerint generálja a meglévı 

kereskedelmi hálózatunk felélénkülését és hatással lesz a városba érkezı idegenekre is.  

A másik nagy futó projektünk az ivóvízminıség javításával kapcsolatos programunk, amely 

az arzéntartalom határérték alá történı csökkentését célozza meg.  

 
 
 
 
 



7. Turizmusfejlesztés 
 
 
Városunk nem tartozik az idegenforgalom által ismert és elismert települések közé. Fontos, 

hogy értékeinket elfogultságmentesen leltárba vegyük és azokat a turizmusfejlesztés 

szolgálatába állítsuk. 

 
7.1. Természeti környezet 
 
A Répce vadvízi világa, Boldogasszony – patak, ısi szelíd gesztenyés, Promenád fái, 

nagyvadakban gazdag erdık, túraútvonalak, kerékpárút, tavaink. 

 
7.2. Vallási tradíció 
 
Erıs Mária-kultusz, Szent Miklós templom, Szent Katalin kápolna, Boldogasszony kápolna, 

Szentkúti kápolna. 

 
7.3. Kulturális tradíció  
 
CSIN Napok, Pünkösdi Lovas Nap, Kihívás Napja, Csepregi Augusztus, Csepregi Szüret, 

zenei és irodalmi estek, rendezvények, koncertek 

 
7.4. Egyéb értékeink 
 
Megújult Területi Gondozási Központ, jó közbiztonság, helytörténeti győjtemény, új általános 

iskolaépület, Bene-hegyi táj és szılıhegy, Boldogasszony-tó, malomkert, promenádi sétány 

 
 
A szálláshelyek száma sajnos kevés, egy teljes ellátást biztosító panzió valamint Turistaház és 

Ifjúsági Szálláshely és camping fogadja a vendégeket. Javult a lehetıség a CSIN turistaház 

üzemeltetésével. Az Ifjúsági szálláshely kialakítása és mőködtetése a település sikertörténetei 

közé tartozik, bizonyítva azt a tételt, hogy helyi civil szervezet összefogásával is lehet 

gazdasági eredményeket produkálni. A rendezvények, programok magasabb szintő 

propagálásával növelni kellene a Csepregen töltött vendégéjszakák számát, amely plusz 

bevételt biztosíthatna a városnak. Ugyanúgy, mint az ipar területén, be kellene vonni az 

idegenforgalmi döntések elıkészítésébe az érintett szervezeteket.  

 
 
 
 
 



Konkrét tennivalók, a teljesség igénye nélkül: 
               

� a helyi helytörténeti múzeum látogathatóságának megvalósítása 
 
� horgászati lehetıségek kiszélesítése mindhárom tóra és a Répcére 

 
� parkerdı megvédése a fakitermeléstıl 

 
� a Rotterman kert továbbfejlesztése 

 
� „Borút”, Orbán szobor lehetıségeinek kiszélesítése 

 
� Vadászház (Rumi ház) funkciójának és népszerőségének növelése 

 
� Turisztikai kiadványok szerkesztése, elkészítése, propagálása nem csak 

városi szinten 
 

� FIP Pont hálózat és a Foglalkoztatási Paktum eredményeinek kihasználása 
 

� Turisztikai információs központ 
 

� Helyi termékek boltja kialakítása 
 
 
Az ökoturizmus fejlesztésének nagy lökést adhat a Répce-parti horgász helyek kialakítása, 

valamint a Téglagyári – tó horgásztóvá történı alakítása, környezetének rendbetétele, és  a 

Csepreg és vonzáskörzetének erdészeti térségfejlesztési tervének megvalósulása. 

A vallási turizmus fogadására a következı idıszakban is törekednünk kell, a kegyhelyek 

felújítását, valamint fokozottabb tisztántartását meg kell oldanunk. 

Az önkormányzat nyitott minden más, a város területén megvalósuló munkahelyteremtı és 

esztétikát javító beruházások támogatására.  

Törekvésünk a megüresedı épületeink értékesítése, a befolyó pénzt csak is fejlesztésre 

fordítsuk. A belvárosunk rehabilitációs programjának végrehajtása segítségével szeretnénk 

még vonzóbbá tenni Csepreg városát. 

A turizmus fejlesztésére a Répcementi Kistérség kisönkormányzataival közösen próbálunk 

közös programot kidolgozni. Szeretnénk közösen gondolkodni a szomszédos településen 

passzív turizmusban résztvevık aktivizálásában.  

Meglévı programjainkat, melyek a borturizmushoz kötıdnek, tovább kívánjuk folytatni és 

lehetıség szerint segíteni ennek a megvalósulását.  

 
 
 



8. Infrastruktúra  
 
 
 
8.1. Közlekedési infrastruktúra 
 
Az Országos Területrendezési Tervben az M9-es gyorsforgalmi út Csepreg és Bük közötti 

elhaladásának rögzítése a tervekben. Törekvésünk, hogy Csepreg városa regionális logisztikai 

központtá váljon.  

A város belsı úthálózata folyamatosan felújítandó. Sajnálattal lehet megállapítani, hogy az 

önkormányzati utak állapota a négy felújított utcát leszámítva (Vörösmarty, Bercsényi, 

Nádasdy, Deák) rohamosan és jelentısen romlik, egyes útszakaszok, utcák (Alkotmány, 

Zrínyi, Csokonai, Taksony, Mátyás) szinte járhatatlanok. Sajnos a járdarendszer sem fejlıdött 

rohamosan, jó minıségő járdával csak az Ady, Bajcsy, Rákóczi egy szakasza és a Nádasdy 

utca büszkélkedhet. A legsürgetıbb teendıink egyike a saját úthálózatunk kátyúzása. Anyagi 

erınk nem teszi lehetıvé az úthálózatunk egyszerre történı felújítását, ezért ütemtervet kell 

készíteni a ciklusra vonatkozóan, s egyben folyamatosan figyelni ebben a körben a pályázati 

lehetıségeket.  

Középületeink körül a parkolókat rendbe tesszük. A Városközpont felújítását követıen a 

parkolóra vonatkozó rendeletet kell elkészítenünk, mely bevételi forrást is jelenthet 

városunknak.  

Folytatjuk a gyalogos járdák bıvítést és felújítását, az útszéli zöldfelületek rendezését. Az 

utak szélét virágokkal próbáljuk szebbé tenni. A Közútkezelı Kht. tulajdonában lévı utak 

felújítását kezdeményezzük. 

 
 
8.2. Szennyvízkezelés – csapadék vízelvezetés 
 
Az esıelvezetı rendszer Csepregen a XIX. század végén, XX. század elején kialakításra 

került, ami a gazdák, telektulajdonosok odafigyelésének és egyéni érdekeiknek köszönhetıen 

sokáig jól is mőködött. A Répce szabályozásával és a mentesítı árok elkészítésével az 

árvízveszély is minimálisra csökkent. Az elmúlt évtizedek harácsoló, pazarló, nemtörıdöm 

életvitele oda vezetett, hogy az anno jól mőködı esıvíz elvezetı árkok sok helyen eltőntek, 

betemetıdtek, a telektulajdonosok egyéni érdekbıl vezérelve betemették azokat (pl. 

Alkotmány utca jelentıs szakaszán, Ady-Kossuth  utcai kertek találkozásánál). A ciklus 

fontos teendıje lesz, hogy a meglévı árkok karbantartása, funkcióba visszaállítása 

mihamarabb megkezdıdjék, ehhez fontos szerepet kell vállalnia a jegyzıi intézménynek, 



hivatkozva az ide vonatkozó jogszabályokra, fel kell szólítani a lakosságot az eredeti állapot 

visszaállítására.  

A szennyvíztisztító kapacitásának felmérésének alapján a szennyvízrendszert alkalmassá kell 

tennünk a befektetık fogadására. A rendszer korszerősítéséhez pályázati forrásokat 

szeretnénk igénybe venni.  

A csapadékvíz elvezetésének komplex tervét elkészíttetjük, ha forrásaink rendelkezésre 

állnak, majd az úthálózat korszerősítésének megfelelıen a munkát elvégeztetjük. 

 
8.3. Szilárd hulladékkezelés 
 
A köztisztaság és a településtisztaság hangulatjavító tényezı, amely elısegíti az 

idegenforgalom bıvülését is, és a lakosság önkormányzatot megítélı magatartását, 

véleményét is befolyásolja, ezért a településtisztaság érdekében a következı feladatokat kell 

szem elıtt tartani: 

 
� gondoskodni kell a hatékony, pontos szemétszállításról, keresni kell a 

legjobb megoldást a szemétszállítással foglalkozó vállalkozások 
kiválasztásakor 

 
� elıtérbe kell helyezni a szelektív hulladékgyőjtés lehetıségét 

 
� gondoskodni kell a városban hulladékudvar és több hulladéksziget 

kialakításáról 
 

� évente lomtalanítási akciót kell szervezni 
 

� a közterületeken elhelyezett szemétgyőjtık meglétérıl, állapotáról 
gondoskodni kell 

 
� gondoskodni kell a téli síkosságmentesítésrıl, hóeltakarításról  

 
� gondoskodni kell a nem lakott ingatlanok területének gondoztatásáról  

 
� gondoskodni kell a gyomírtásról, pollenmentesítésrıl  

 
� gondoskodik, ellenırzi a köztemetık tisztaságát 

 
A Rekultív Kft-vel kötött megállapodás alapján a hulladékkezelés hosszabb távon is 

megoldott. Más cégekkel közösen új hulladékhasznosítási elképzelésekben is partnerséget 

vállalunk.  

 
 
 



8.4. Ivóvíz 
 
Csepregen és a vízellátó rendszeréhez tartozó önkormányzatok ivóvíz minıségének javítása 

fontos feladat. Ehhez élni kell az Európai Uniós pénzeszközök igénybevételével. Lehetıség 

nyílik arra, hogy 2013-ig KEOP „Ivóvízminıség javítása” tárgyú kiírásra pályázatot 

nyújtsanak be az érintett önkormányzatok, együttmőködve a Vasivíz Zrt-vel. 

Az ivóvízhálózat felújítását el kívánjuk végezni. A felújítási munkálatok már elkezdıdtek a 

Fıtéren és a tőzcsapok is a felszín fölé kerültek. Az újonnan kialakított telkekhez az ivóvizet 

eljuttatjuk. 

 
8.5. Villanyhálózat 
 
Az ipari célra igénybe vehetı villamos teljesítményt, a nagy fogyasztók igényeihez mérten 

megpróbáljuk segíteni. A villanyhálózat a település minden utcájában kiépített.  

 
8.6. Földgázszolgáltatás 
 
Településünk minden utcáján kiépített vezeték a szolgáltatás. Az utak korszerősítése esetén 

összehangoljuk az esetleges rendszerkarbantartásokat.  

 
8.7. Kábel Tv hálózat 
 
Városunkban a kábeltelevíziós hálózat korszerőnek mondható, üzemeltetıje a Trió Média Kft. 

A rendszeren lehetıség van a televíziós adásokon kívül internet és telefonos szolgáltatás 

biztosítására is. A következıkben megpróbálunk közremőködni, hogy versenyképesebb 

árakkal történjen a televízió szolgáltatás, valamint megvizsgáljuk a helyi televízió adás 

feltételeit, valamint anyagi lehetıségeinkhez igazítjuk a helyi televízióban való 

megjelenésünket.  

. 
 
8.8. Tömegközlekedés 
 
Az autóbusz közlekedés menetrendjének összehangolását továbbra is igényeljük a MÁV és a 

GYESEV által indított vonatszerelvényekkel. Esztétikusabb megállóhelyek megvalósulása 

indokolt. 

 
8.9. Energia  
 
Az Önkormányzat által mőködtetett intézmények energiaellátása egyre több pénzt emészt fel, 

ráadásul a főtési rendszerek csak és kizárólag a világpiactól és a politikai helyzetektıl függı 



gázra épül. Villamos energia felhasználás terén is nagy az elmaradás, hisz az 

intézményrendszerekben a magas felhasználású világító- és villamos berendezések megléte a 

jellemzı. Mind a gázfogyasztás csökkentésére és függıségének megszüntetésére, mind a 

villamos energia fogyasztás csökkentésére keresni kell a megoldásokat, a megújuló energia 

felhasználására alkalmas technológiák bevezetésével (pl: napkollektorok elhelyezése mind a 

melegvíz elıállítására, mind a villamos energia megtermelésére). Célul kell tőzni, hogy a 

térségünkbe is telepedjenek szélerımő parkok, ami egyrészt plusz bevételt biztosíthatna a 

városnak, másrészt az egyoldalú függı viszony enyhülne.  

 

 

9. Közbiztonság, tőzvédelem helyi feladatainak ellátása 
 
 
A közbiztonság ugyanolyan hangulatmeghatározó tényezı, mint a köztisztaság. Az 

Önkormányzatnak a következı célokat kell kitőzniük, és feladatokat elvégezni a 

közbiztonság, tőzvédelem érdekében:  

 
� állandó személyi jelenlét biztosíttatása a rendırséggel 

 
� támogatja a rendırırs mőködtetését, biztosítja számukra a helyiséget 

 
� felhívja a rendırség figyelmét a közbiztonságot veszélyeztetı tényezıkre 

 
� javaslatokat, észrevételeket tesz a rendırség munkájának hatékonyabbá 

tétele érdekében 
 

� támogatja a közbiztonság növelését segítı programok, tájékoztatók 
szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi 
szerveknél 

 
� biztosítja a rendırség komplex bőnmegelızési programjának a DADA- 

programnak az általános iskolai oktatásba való beépülését 
 

� támogatja polgárırség mőködtetését, szorgalmazza a polgárır szervezet 
aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az 
eszközbeszerzéseket 

 
� Az Önkormányzati Hivatal, illetve az önkormányzati intézmények 

vonatkozásában figyelemmel kíséri a tőzvédelmi szabályzattal való 
rendelkezést 

 
 



� tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a 
tőzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások 
vezetésének megtörténtérıl 

 
� támogatja a helyi tőzoltóságot 

 
� közremőködik a tőzoltóság eszközeinek korszerősítését, bıvítését célzó 

pályázati tevékenységben  
 
 

10. A város intézményrendszere 
 
 
10.1. Nevelés, oktatás 
 
 
A város jelenlegi intézményi ellátórendszere a feladatokkal arányos kiépülése indokolt. Ezek 

olyan értékek, amelyek szinten tartása kiemelt feladat a következı években is. 

Racionalizálással a struktúrát átalakítjuk, amelynek keretén belül egy-egy intézményen belül a 

feladat ellátásának szervezését az önkormányzati érdekhez és az ellátott feladathoz kell 

igazítani. Az intézmények fenntartását a környék oktatási intézményének bezárására való 

tekintettel minél szélesebb társulással célszerőbb megoldani. 

 
10.1.1. Dr. Csepregi Horváth János KIKI  
 
10.1.1.1. Bölcsıde, óvoda 
 
Épületének belsı tere erısen amortizálódott. Forráshiány miatt évek óta nem történt felújítás, 

nagyobb karbantartás. Az épületben szükségessé vált egyes helyiségekben a járólapok és 

linóleum cseréje. A konyhára indokolt 1 fızıüst vásárlása, mivel a jelenlegiekbıl egy teljesen 

üzemképtelen. Fontos és elkerülhetetlen- ÁNTSZ által is elıírt- a konyha helyiség fertıtlenítı 

meszelése, amit már nagyon régen végeztek. Ezt minél elıbb meg kell oldani már csak a 

fertızésveszély kiküszöbölése végett is. Nyílászárók, elsısorban ajtók javítása, esetleg 

cseréjük is célszerő lenne, mivel azok nem záródnak rendesen. Jelentıs energia megtakarítás 

érhetı el a jól záródó ajtókkal, ablakokkal.  

Az intézmény (egység) jelenlegi kapacitása a város óvodai szolgáltatásának ellátására 

megfelelı. A férıhelyek kihasználást optimalizálni kell. 

Az óvodai szakemberek képzettsége törvényben elıírtaknak megfelel. Az óvoda szakmai 

munkája a megyében is elismert. Az óvodai nevelés ún. bázisóvodája. Az intézmény gyakran 



szervez továbbképzéseket óvodapedagógusok számára. Az óvónık fıiskolai végzettségőek, 

többen rendelkeznek másoddiplomával. 

A tárgyi eszközellátottság jónak mondható. Az egyéni bánásmód, a minıségi nevelés 

megvalósításához a létszám is adott. Az óvoda iránti érdeklıdés a kistérség településeibıl is 

jelentıs. A városban az elıjelzések alapján csökken a születések száma, ezért évenként a 

Képviselı-Testület figyelemmel kíséri annak alakulását, az intézmény optimális 

kihasználtságát. A normatív támogatás csökkenése, a szőkös önkormányzati források 

nehezítik a folyamatos karbantartást, eszközpótlást, pedagógia területeken a bıvítést. Egyre 

több a családok negatív anyagi helyzete, életvitele és az egyéb környezeti hatások miatt a 

mentálisan veszélyeztetett gyermekek száma. Ezek kiküszöbölésében az érzelmi tényezıkön 

kívül a tervezett, jól mőködı infrastruktúrának is szerepe van. 

Az ellátórendszerben pedig sem a gazdaságos mőködtetés, sem a HACCP-nek való 

megfelelés feltételei nincsenek meg, gyakoriak a nagyobb meghibásodások. A felújításra az 

épület belsı közmővei is rászorulnak. 

Az elkövetkezı idıszak feladata az optimális létszámok megtartása mellett, elısegíteni a 

mentális egészségmegırzést a gyermekeknél. A kistérségen belül a kedvezı feltételek további 

megırzése a cél. 

 
 
10.1.1.2. Általános iskola 
 
Az iskola épülete 2007. évben került átadásra. Az intézmény eszközellátottsága, felszereltsége 

jó, kivételt képez az orvosi szoba. Látás- és hallásvizsgáló eszközök, súly- és magasságmérı 

eszközök hiányoznak, aminek következtében iskolaorvosi ellátás nem itt, hanem a háziorvosi 

rendelıben történik. Az épület mennyezetén a téglák meglazultak, ezért nagy balesetveszély 

forrását képezi. A földrajz és számítástechnikai teremben már esett le tégla. Mielıbb 

megoldást kell keresni a balesetveszély elhárítására. Álmennyezet kialakítása vagy a 

mennyezet bevakolása lehetne megoldás, de mindez rendkívül nagy kiadással jár. A 

tornaterem fertıtlenítı meszelését szintén el kell végezni, mert ez is régen történt utoljára. Az 

intézmény szakos ellátottsága 100 %-os, ami az oktatás színvonalát hivatott emelni. Az alsó 

tagozatos tanulók elsı két évfolyamán bevezetésre került iskolaotthonos oktatás népszerő a 

szülık körében, érdemes ezt a formát az alsó tagozat többi évfolyamaira is kiterjeszteni. 

Újdonság még az angol nyelv oktatásának bevezetése 1. és 4. évfolyamtól felmenı 

rendszerben. Az alapfokú mővészeti oktatás szintén bıvült a színjátszó tanszakkal. 

Amennyiben ez a forma érdeklıdést vált ki a tanulók körében, érdemes folytatni, hisz ez 



többlet kiadást nem jelent az intézménynek. Az oktatás- neveléshez adottak a személyi- és 

tárgyi feltételek, éppen ezért a jobb kihasználtság érdekében az intézményvezetés tegyen meg 

mindent annak érdekében, hogy a városkörnyéki kisebb településekrıl minél több tanuló 

vegye igénybe az intézmény szolgáltatásait.  

Az új épület által biztosított adottságok maximális kihasználása a cél. A felszereltség 

biztosítása az önkormányzat anyagi lehetıségének figyelembevételével, a pályázatok 

segítségével történik. A normatív támogatások folyamatos csökkenése, illetve az 

önkormányzat szőkös saját forrásai miatt arra kell törekedni, hogy az iskola pályázatok útján 

jusson kiegészítı forráshoz. Kiváló példa volt erre a 2010. évi TÁMOP pályázat.  

A pedagógusok létszáma, a szakos-ellátottság a törvényben elıírtaknak megfelelı. Az 

osztályok létszáma átlagos, néhány évfolyamon azonban alacsony. A fenntartó társulás, ezért 

a létszám törvényhez közelítését határozta el. 

Az egészségügyi ellátottságot a Képviselı-Testület biztosítja (gyermekfogászat, védını, 

gyermekorvos). A kistérségi szerepet az intézmény képes felvállalni. A térségbıl a szülık 

érdeklıdésének felkeltése indokolt. Lehetıség szerint az egyes önkormányzatok területérıl 

átjáró tanulók után a kiegészítı hozzájárulást be kellene szedni úgy, mint ahogy a Társulásban 

részt vevık is megfizetik.  

A kiegészítı források megszerzését az iskola egyre több pályázaton próbálja pótolni. 

Törekedni kell arra, hogy az országos felmérések alapján a tanulói teljesítmények érjék el a 

településszintnek megfelelı mértéket.  

A következı években a Képviselı-Testület szeretné elismerni azon pedagógusok munkáját, 

akik az átlagon felül teljesítenek.  

A Képviselı-Testület kiemelten támogatja az intézmény idegen nyelvi, informatikai, 

mővészeti és testnevelési képzését. 

 
10.1.1.3. Zeneiskola 
 
Az intézmény már több, mint 40 éve mőködik a városban. Az évek során számos amatır és 

hivatásos muzsikus pályafutását indította el a zeneiskola. A város mindazokért a nevelési 

értékekért, amelyet a mővészeti nevelés adhat a személyiség fejlıdéshez, támogatja. A 

zeneoktatása a közoktatási intézmény egyik fontos egységét képezi. A zene oktatása a 

szellemi alapja a fúvószenekarnak. Az intézmény (egység) a város közéletére is nyitott, 

térségi feladatokat is felvállal. Szakmai munkájukat a kötelezıen ellátott feladatok jó 

színvonala mellett tükrözik a különbözı általuk irányított zenei csoportok. Szakmai munkájuk 



elismerését jelzi, hogy elnyerték a „Kiváló alapfokú mővészetoktatási intézmény” 

minısítését.  

Az állami normatíva mértéke folyamatosan csökken, ezért a zenei – mővészeti oktatás 

helyszínének végsı kijelölése az elıttünk álló idıszak feladata lesz. Fı törekvésnek tőnik, 

hogy a zenei oktatást beszervezzék az általános iskola épületébe költségcsökkentés érdekében. 

Az intézmény szakmai minısítését a jobb feltételek reményében elvégeztetjük. Az iskola 

fontos kistérségi feladatokat betöltı, nagy hagyományokkal rendelkezı mővészeti szakmai 

munkát folytat. 

A Képviselı-Testület anyagi erejéhez mérten racionalizáltan az intézmény további 

fenntartását tőzi ki célul. Támogatja az intézmény minden olyan kezdeményezését, amely a 

város kulturális életének pezsdítését szolgálja. Kiemelten támogatja a városban 

hagyományokkal rendelkezı fúvószenei utánpótlás nevelését. 

 
 
10.2. Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 
 
Az intézmény a Vas Megyei Közgyőlés fenntartásában mőködik, ettıl függetlenül nagyon jó 

hatással van a város mindennapjaira. A kollégium, amely megnyitja lehetıséget városunk 

megismertetésére akár megye határain túl is. Az intézmény vezetési menedzsmentje, olyan 

szakmai képzést folytatnak, amely piacképes, és méltán népszerő a diákok és szülık körében. 

Az utóbbi években egyre több helyi diák választja ezt az intézményt. 

Településünkön, így bölcsıdétıl az érettségi vizsgát is biztosító oktatási és nevelési 

intézmény együttes jelen van. Így a kistérség egyik fontos közoktatási bázisa Csepreg.  

A továbbiakban is erkölcsileg támogatnunk kell a köziskola létét. A városi programjainkban 

viszont jobban kell építenünk erre a humán erıforrásra.  

 
 

11. Kultúra  
 
 
11.1. Petıfi Sándor Mővelıdési - Sportház és Könyvtár 
 
Az Önkormányzat a közmővelıdés és kulturális tevékenységekkel kapcsolatban a 

jogszabályokban elıírt szolgáltatásokat biztosítja.  

A kulturális területek szervezését végzik a kulturális szakemberek, a helyi civil 

egyesületekkel együtt. Kiemelt feladat a fiatalok és idısek kulturális életének, valamint 



szabadidıs programjainak szervezése, népi kultúra, hagyományok ápolása, képzımővészek 

alkotásainak megismertetése az itt élıknek, és városba érkezı vendégeknek.  

A környezeti feltételek többnyire leromlott állapotban vannak. A mővelıdési házban 

mőködnek egyes civil szervezıdések, akik az alkalmazott kulturális szakemberek mellett a 

település kulturális életének jelentıs közszereplıi.  

A lakosság egy-egy kiemelt kulturális rendezvényen mozgósítható. 
 
Gondot jelent évek óta az állami normatíva alacsony szintje, amit az önkormányzat 

lehetıségeihez mérten kiegészít, ez mégis kevés a fejlesztéshez, nagyobb kulturális 

programok megvásárlásához. A pályázati lehetıségek kihasználása folyamatos és 

eredményes. 

A civil egyesületekkel a kapcsolatok ápolása a következıkben is indokolt. Továbbra is 

indokolt a társadalmi ünnepek megszervezése, a város közösségi életére jelentısen 

befolyásoló eseményekben való közremőködés. 

 

A legjelentısebb rendezvények közül csak párat említve, melyek a civil szervezetekkel 

közösen kerülnek megrendezésre: 

 
� Nóta és dalos délután (Farkas Sándor Egylet) 

 
� Pünkösdi lófuttatás (Farkas Sándor Egylet) 

 
� Nyugat-dunántúli Ifjúsági Napok (Szebb Holnapért Egyesület) 

 
� Fúvószenekari találkozók (Csepreg Város Fúvószenekara) 

 
� Csepregi augusztus a búcsúval egybekötve (Mővelıdési Ház) 

 
� Csepregi szüret (Boros gazdák, Borbarát hölgyek) 

 
 

A könyvtár jó szakmai színvonalon mőködtetett szolgáltatás. A város egyik legfontosabb 

intézménye, amely az oktatási intézmény könyvtári szolgáltatását is ellátja. A könyvállomány 

és a további szolgáltatások sokfélesége biztosított. A legújabb információs lehetıségek az 

Internet használat révén is adottak. 

Normatív finanszírozás alacsony. Az önkormányzati kiegészítés teszi lehetıvé a folyamatos 

állománybıvítést, folyóirat beszerzést, információs szolgáltatásbıvítést. Tevékenységével 

segíti a mozgó könyvtárhálózat mőködtetését is. A szolgáltatások színvonalának emelése 

érdekében keresi a lehetıségeket pályázati források bevonására. A Mővelıdési- Sportház és 



Könyvtár mőködéséhez biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat. A pályázati 

lehetıségek kihasználásával az intézmény hozzájárul az ellátott feladatok biztosításához. Az 

intézményegység által szervezett irodalmi és ismeretterjesztı elıadások kulturális életünk 

teljesebbé tételét segíti. 

Az elkövetkezı idıszak feladata a jelenlegi feltételek legalább szinten tartása.  

 
 

 
12. Sport 
 
 
A civil szervezıdések körébıl létszámával és tevékenységi köreikkel is kiemelkednek a sport 

szervezetek. Legnagyobb egyesület a CSSE, amely a futball, a sakk szakosztályokkal fogja 

össze tagjait. Legjelentısebb szakosztály a labdarúgó szakosztály. Az önkormányzat 

megalakulása óta támogatja a város labdarúgó életét. A labdarúgó szakosztály jelenleg a 

megyei III. osztályban szerepel. Kitőzött cél, hogy a csapat visszajusson a megyei II. 

osztályba, ehhez azonban jelentıs anyagi támogatás szükséges. Az önkormányzati támogatás 

meghaladja a milliós nagyságrendet. Ezen felül együttmőködési megállapodás alapján a 

Képviselı-Testület vállalja a sportlétesítmény közmő díjainak kiegyenlítését, a sportpálya 

főnyírását és a gyep öntözését, amit a városgazdálkodási tevékenység keretén belül lát el. A 

labdarúgó szakosztály fennmaradását minden körülmények között biztosítani kell, hiszen 

nagyon sok ember szórakozási, kikapcsolási lehetıségét a labdarúgó mérkızések biztosítják. 

Megalakításra kerül a CSSE sakk szakosztálya, hisz ez évek óta csak amatır szinten 

mőködött. A csepregi sakkozás fennmaradása érdekében szükség van megyei elsı osztályú 

csapatra. Ez lehetıséget biztosít, hogy bejegyzett egyesület és igazolt játékosok legyenek. Az 

anyagi támogatást ehhez a sportághoz is biztosítani kell. Elıtérbe kell helyezni a szponzori 

támogatásokat, mindent meg kell annak érdekében tenni, hogy az egyesület szponzori 

pénzekhez jusson. Fontos sportágak még településünkön a kosárlabda, a lovaglás és a 

céllövészet. Sokan más egyesületekben sportolnak és érnek el kiváló eredményeket. Az 

egyéni támogatás ebben az esetben is fontos feladata az önkormányzatnak.  

Jelentıs a szabadidıs sportolási lehetıségek megjelenése. A Képviselı-Testület fontosnak 

tartja a versenysportokon kívül a tömegsport jellegő tevékenységek támogatását. Az 

egészséges életmódra nevelés egyik alapfeltétele a mozgás. Támogatunk minden gyalogos, 

valamint kerékpárral kapcsolatos szabadidı eltöltést.  



Hagyományainknak megfelelıen kívánjuk megtartani minden esztendıben a KIKI 

szervezésében a Kihívás napját, mely jelentısen átmozgatja a település fiatalságát, de az 

idısebb korosztályt is mozgásra csábítja. Törekednünk kell arra, hogy sportlétesítményeinket 

pályázati pénzekbıl próbáljuk meg felújítani és korszerősíteni.  

A versenysportok további támogatását csak jelentıs szponzori támogatás esetén tudjuk 

felvállalni. Szeretnénk, ha a késıbbiekben a város területen lévı tornatermeket mind jobban 

kihasználnánk. A szervezett természetjárást a borturizmussal összekötve reklámoznunk kell. 

A kézilabda népszerősítését az igényeknek megfelelıen és anyagi erınkhöz mérten támogatni 

kell.  

 
 

13. Egészségügy 
 
 

Az önkormányzat kötelezı feladat körébe sorolt egészségügyi ellátások személyi ellátottsága 

jó. A rendelı épület kialakítása, felszereltsége jó. Az eszköznormában elıírt megfeleléshez a 

beszerzés anyagi lehetıségek függvénye. Az ügyeleti ellátást a többcélú kistérség szervezetén 

keresztül oldjuk meg, de ez nagyon költségigényes és keresni kell más megoldási 

lehetıségeket is. Fenntartását továbbra is támogatni kell.  

A város által felvállalt szakrendelésekkel a hasonló nagyságú települések között nagyon jól 

ellátott a lakosság (idegszakrendelés, nıgyógyászat, fizioterápia, vérvételhely), ellátási 

területe Bıtıl Völcsejig terjed. Kihasználtságuk maximális.  

Az egészségügyi – szociális ellátás körébe tartozó bölcsıdei ellátást az önkormányzat jelentıs 

anyagi ráfordítások árán is, de fenntartotta. Mőködését erınkhöz mérten tovább szeretnénk 

vállalni, a kistérség településeinek bevonásával. A védınıi hálózat teljes, az iskolásokat is 

ellátja, komplex egészségnevelési tevékenységen alapul. A területen lakó családokkal- a 

gyerekek révén is- kapcsolatban áll, ily módon rálátása van azok szociális körülményeire is. A 

járóbeteg szakellátás fenntartása nem kötelezı, az önkormányzat által önként vállalt feladat. 

Ezek finanszírozása részben az egészségbiztosítási pénztár feladata, de ezen ellátások 

mőködési költségeit a fenntartónak kell kiegészíteni. A járóbeteg ellátás nagyban erısíti 

városunk regionális szerepét. 

A város lakosságának egészségügyi állapota – a rendeléseken a megjelenés alátámasztja, hogy 

az országos állapothoz viszonyítva is rossz. A szőréshez, megelızéshez szükséges vizsgálatok 

még nem általánosak a lakosság körében. 



A vérvételhely megtartásáról döntött a Képviselı-Testület, de meg kell vizsgálni az újabb 

költségcsökkentı lehetıségeket. A mőködési feltételeket javítópályázatokon részt kell venni. 

A kistérségben meg kell ırizni a szakrendelések fenntartását, amelyhez igényelni kell az OEP 

támogatását is.  

 
 
 

14. Szociális ellátórendszer 
 
 
A szociális ellátás területén folyamatosan figyelni kell a szociális szükségleteket, és ehhez 

kell igazítani az ellátási formákat.  

A város területén az önkormányzati feladatok közül az egyik legjobb információs segítı 

rendszer e területen mőködik. Mind az orvosokkal, a gyógyszerészekkel, az intézményekkel 

jó az információáramlás, a visszajelzés. Kedvezı az a feltétel, hogy kis városban élünk, és az 

ellátottak körébıl mindenkit ismerünk. Értéke rendszerünknek, hogy az önhibájukon kívül 

rászorulókat megpróbáljuk támogatni. Az egyre súlyosbodó társadalmi különbségek az 

önkormányzat szociális felelısségét várhatóan jelentıs mértékben megnövelik. Ebbıl 

adódóan fel kell készülni a leszakadó rétegekrıl való gondoskodási igények növekedésére. 

Indokolt esetben az aktuális élethelyzetben biztosítunk támogatást. A szociális törvényben 

ajánlott ellátások, támogatások közül valamennyit megpróbáljuk biztosítani. Rugalmas és 

rövid ügyintézés, amelyet a Képviselı-Testület azzal tett lehetıvé, hogy e területen sok 

hatáskört átruházott a polgármesterre illetve bizottságára. Így valóban gyorsan tudunk 

reagálni a rendkívüli élethelyzetekre. A szociális rendeletalkotásunk rugalmas, minden egyes 

területen igazodik a gyakorlathoz. Az önkormányzati lakások száma még viszonylag nagy. 

Ezen lakások állaga azonban rendkívül rossz. Saját forrásból a lakásokat nem tudjuk 

felújítani.  

Továbbra is fenn kell tartani az elsı lakáshoz jutók kedvezményét. Az Interneten keresztül 

hozzáférést kell biztosítani a letelepedni szándékozók számára az üres, eladásra váró 

ingatlanokról és telkekrıl. A közmunka programot a törvényi változásoknak megfelelıen 

mőködtetni kell, mert ez városi érdek is. Továbbra is fontos a város szociális hálójának 

fenntartása, zavartalan mőködtetése.  

Fenn kívánjuk tartani a Bursa Hungarica támogatási rendszert. Továbbra is fontos a cigány 

kisebbség közcélú munkavállalása keretében munkához jutásának támogatása.  



A Területi Gondozási Központ intézményén keresztül biztosítjuk az idısek teljes illetve 

napközbeni ellátását. A bentlakásos intézményben az ott lakók teljes körő ellátásban 

részesülnek, míg másoknak a nappali ellátás keretei adják a biztonságos feltételeket.  

 
 
 
 

15. Civil szervezetek 
 
 
A város civil szervezıdése egy olyan érték, amelyet megtartani, segíteni és támogatni kell. 

Sokszínőséget mutatja, hogy a város lakosságának érdeklıdı része találhat magának olyan 

csoportot, amelynek tevékenységéhez kapcsolódhat. A szervezıdések számszerőleg, 

érdeklıdési kör, továbbá életkor szerint is a város társadalmi életének széles körét átfogják. A 

kultúra, a sport, a hagyományok iránt érdeklıdı közösségek nagyon aktív és értékes szereplıi 

közéletünknek. Folyamatosan 20 fölött van a különféle civil szervezıdések száma. Az életkori 

aktivitást mutatja, hogy az egészen fiataltól, a 80 évesek is megtalálhatók e szervezıdésekben. 

A város jövıjét tekintve ez egy pozitív üzenet. Az ilyen jellegő civil aktivitás azt jelzi, hogy 

szívesen élnek itt az emberek, örömmel vesznek részt a közösségi életben és ezáltal a város 

közéletében is. Az önkormányzat erejéhez mérten próbálja támogatni a civil egyesületek 

mőködését és szervezett programjait. A Csepregi Vegyeskar Egyesület, a Városi 

Fúvószenekar, a Farkas Sándor Egylet, a Flamingo Rock & Roll Klub rendszeresen fellépnek 

más települések rendezvényein, ezzel is ismertebbé téve a csepregi közösségi életet. Az 

Önkéntes Tőzoltó Egyesület, valamint a Polgárır Egyesület a város lakosságának nyugalmát, 

közbiztonságát szolgálják. A Répcementi Horgász Egyesület kiváló kikapcsolódási 

lehetıséget biztosít a nyugalomra vágyó emberek részére.  

A forrásaink szőkülése és a megfelelıbb elosztás miatt pályázati rendszer bevezetése 

indokolt. Továbbra is szeretnénk civil szervezıdéseink önállóságát biztosítani. Erısíteni kell 

az ifjúsággal foglalkozó egyesületek szabadidıs tevékenységeinek a támogatását. Továbbra is 

biztosítjuk a civil szervezıdések bemutatkozásának lehetıséget a programjainkban.  

 
16. Ifjúság 
 
 
A települési önkormányzatok számára az Önkormányzati törvény gyermek és ifjúsági 

korosztályokkal kapcsolatban kötelezı feladatellátást ír elı. Ebbe a korosztályba az elfogadott 

normák szerint 0 – 25 éves népességcsoport tartozik. A tág intervallum eredményezheti, hogy 



az ifjúság és az ıket érintı feladatkör jelen van szinte minden intézményben, így az elızı 

témakörök szinte mindegyike tárgyalja e korosztály szükségleteit is. 

Hétköznapi gondolkodásunk és a politikai, társadalmi folyamatok is a jövıbe helyezik a 

fiatalokat, így a róluk való gondolkodással is a jövınket alapozzuk meg. A fiatalok speciális 

társadalmi csoportot alkotnak önkifejezés, életstílus vonatkozásában. A következı évek 

feladata a fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása. A felsıoktatásban 

tanulók, szociálisan rászorulók támogatására a Bursa Hungarica rendszer fenntartását 

továbbra is szükséges ellátásnak kell tekinteni.  

Jelen vannak szinte valamennyi civil szervezetben, egyesületben, kulturális csoportban. A 

közösség életében nemcsak résztvevık, hanem tisztségviselıként is szerepet vállalnak. 

Mindennapi élet során fiataljaink közösségi élete, egyéni megnyilvánulása a város társadalmi 

életében az országos viszonylathoz képest jónak mondható.  

Mindkét iskolában mőködik diákönkormányzat. Újra kell gondolni a város ifjúságsegítı 

koncepcióját. Egyes tevékenységeket, a táboroztatást, az ismeretterjesztéseket a város többi 

intézményével összhangban kell megvalósítani.  

 

 

17. Polgármesteri Hivatal 
 
 
A Polgármesteri Hivatal az ellátandó államigazgatási és önkormányzati hatásköröket 

hatékonyabb struktúrában kell megvalósítani. Az Európai Unió elvárásaival harmonizáló cél a 

Szolgáltató Önkormányzati Hivatal. A közszolgáltatások fejlesztése, a köztisztviselık egyéni 

értékelése és visszaellenırzése kiemelt fontosságú a 2014–ig tartó programban. Fontos a 

köztisztviselık folyamatos képzése a törvényi változások állandó nyomon követése, mert 

enélkül nincs megújulás. A következı idıszakban meg kell felelni a kistérségi feladatoknak.  

A köztisztviselık egyes tagjainak EU-s pályázatíráshoz való jártasságának megszerzése 

indokolt. 

 
 
 
Csepreg, 2011. április 7.       
 
 

Király Árpád 
         polgármester 

 
 
 


