
 
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatinak felsorolása és részletes leírása 
 
5/2021. (I. 25.)  Ökt határozat 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési programja módosítása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kattv.) felhatalmazása alapján a Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. 
§-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére, a koronavírus 
világjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében.  A Kattv. 46. § (4) bekezdése rendelkezése értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a 
települési önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 
melyhez igazodva az alábbi döntést hoztam. 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestereként a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a szerint eljárva, ezen határozat mellékleteként 
beterjesztett, a    55/2019. (IX. 29.) Ökt határozattal jóváhagyott 1. melléklete szerint tárgyi 
fejlesztési program módosításáról szóló előterjesztésben foglaltakat változtatás nélkül jóváhagyom, melyben 
foglaltak megvalósítása az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetésében 
meghatározott anyagi eszközök, pályázati források erejéig terjedhetnek.  

 
2.)   Felkérem Kató Pálné jegyzőt az ezen határozattal elfogadott rövid- közép- és hosszú-távú 

fejlesztési programból a tárgyévet és azt követő éveket érintő fejlesztési célkitűzések költségei 
fedezetének az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetébe történő beépítésére az eddig 
vállalt fejlesztési kötelezettségek tárgyévi kihatását figyelembe véve. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Erhard Gyula polgármester  

       Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje: költségvetési évet követő zárszámadás keretében 
 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Erhard Gyula polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa  
- Tóth Józsefné az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár  

 

 
 
C s a n y t e l e k, 2021. január 25. 
        Erhard Gyula polgármester 

 
 
 
 
 
 

 
 



Az önkormányzat  
2016. – 2020. időszaka gazdasági programja  

 
I. Rövid-távú fejlesztési program 

 
1. Vidékfejlesztési program keretében külterületi földutak szilárd burkolatú kiépítése pályázati 

részvétellel, 
2. Oláh-állási tanyasorhoz vezető út stabilan járhatóvá tétele, 
3. Helyi termékek értékesítését szolgáló piac működtetése, 
4. Környezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos megoldása, 
5. Radnóti úti védett platánsor korona felújítása, 
6. Járda felújítási, építési program ütemezett folytatása, 
7. Kerékpárút kiépítése a település déli végétől a Dong- érig, 
8. Településközpont rehabilitációjának folytatása: 

-  az „Európai Csanytelekért” Közalapítvány támogatásával a Volentér János tér további rendezése a 
közpark fejlesztése keretébe kandeláberek, virágtartók beszerzése, öntözőrendszer kiépítése, 
eszközök beszerzése, 

-    a Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítása, külső irattár kialakítása, fűtéskorszerűsírése, 
-  az integrált közösségi szolgáltató szintérként működő Faluház külső környezetének parkosítása 

(fás- és lágyszárú növények beszerzése), parkoló kialakítása, látvány térelemek beszerzése a 
beadott pályázat szerint, Parkoló kiépítése, 

9. Földutak, belvízelvezető csatornák karbantartása, szükség szerinti felújítása, 
10. Szennyvíz csatornázás lehetőségének megteremtése a település külterületi részén, 
11. Felszíni vízelvezető szárny-csatorna rendszer pályázati támogatással való kiépítése (TOP) 3. 

üteme 
12. Civil szervezetek támogatása a hatályban lévő önkormányzati rendeletnek megfelelően a helyi 

Polgárőrség kiemelt anyagi támogatása által a helyi Rendőrőrs támogatása), 
13. Munkahelyteremtés aktív korúak részére a Kossuth utcai (volt KTSZ) varroda épületében, 
14. Önkormányzati ingatlanok bérbeadással történő hasznosítása, 
15. Pályázat figyelő szolgáltatás nyújtása honlapon keresztül - az eddigieknek megfelelően 

(www.pafi.hu)  - a helyi vállalkozóknak, 
16. Jelzőrendszeres szolgáltatás továbbfejlesztése a helyi Polgárőrség bevonásával, 
17. Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése, védőoltásokhoz anyagi támogatás biztosítása, 
18. Ügyfélbarát ügyintézési rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatalban, 
19. Start-munka minta programban további részvétel (mezőgazdasági termelés fóliás, szabadföldi) 

helyi vállalkozásokkal történő koordinálása, kiterjesztése környezetvédelmi programok 
megvalósításával, továbbá őstermelői bedolgozó rendszer kimunkálása a megkezdett minta alapján, 

20. Önkormányzati tulajdonú eszköz, gép- és járműpark fejlesztése, orvosi műszerek beszerzése, 
21. Belvízvédelemmel összefüggő eszközpark bővítése, 
22. Felsőoktatásban résztvevő helyi (szociálisan rászoruló) hallgatók támogatása, 
23. Tilalmas területén további ingatlanok vásárlása turisztikai célra (Hét Vezér Egyesület pályázat, 

tanösvény kiépítése), 
24. A település digitális térképe beszerzése, 
25. Agrár Ipari-park közművesítése, hasznosítása (Árpád utcában kertészeti termék-feldolgozó és 

logisztikai központ kiépítése) hűtőház működtetése, 
26. Otthonteremtési program tervezet „adok- veszek-cserélek” lakáshoz jutás feltételrendszerének, 

pályázat kiírás feltételeinek meghatározása, adatbázis kezelése, 
27. Csongrád Város és Csanytelek Község Önkormányzati Társulása keretében megvalósult 

ivóvíz-minőségjavító beruházás működtetése, 
28. Közterületek térburkolatának megújítása (alkalmas pályázat felhasználásával), 
29. önkormányzati tulajdonú lakások (pályázat szerinti támogatással) és szolgálati lakás 

felújítása, 
30. Az önkormányzati tulajdonú portalanított utak karbantartása, felújítása, 
31. Kiserőmű kategóriába tartozó naperőmű létesítése önkormányzati rezsi csökkentése érdekében, 
32. Autóbuszvárók, hirdetőtáblák karbantartása, felújítása, parkosítása, 

http://www.pafi.hu/


33. Szelektív- és zöld hulladékgyűjtés rendszerének működtetése, az orosházi projekt adta 
lehetőségekre alapozva, 

34. Szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése,  
35. Közlekedésbiztonság javítása (közlekedési táblák folyamatos cseréje),   
36. Önkormányzati tulajdonú intézmények energia hatékonysági projektjeinek pályázása 

(villamos-  energia költségcsökkentés), 
37. Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése, 
 38. Község múzeum kiépítése (számítógépes bemutatóteremmel), 
 39. súlya pálya és infrastruktúrája  kiépítése a Tisza érintett szakaszán. 
 

II. Közép-távú fejlesztési program 
 

1. Munkahely teremtés lehetőségeinek folyamatos feltárása, 

2. Közétkeztetést szolgáló konyha fejlesztése időszakosan működő étteremmel együtt, 

3. Agrár-ipari park rendeltetésszerű, folyamatos működtetése, 

4. A 4519-es főút elkerülő (átszelő) részének megépítése a Csanytelek Község Település 
Rendezési Terve HÉSZ szerint,- helyi, kistérségi, regionális érdekek érvényre juttatása, 

5. Munkahely megőrzési program: kertészeti termékek feldolgozó kapacitásának kiépítése:  
- Ipari - kertészeti - növények termeltetésének elősegítése, 
- I. fokú feldolgozó technológiák telepítése, 
- fentiekhez szükséges csomagolástechnika feltételrendszerének kialakítása, 

6. Sportlétesítmény felújítása utáni járulékos feladatok, 

7. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energia-racionalizációs programjának folyamatos 
végrehajtásához önerő biztosítása, térségi pályázat függvényében, 

8. Homokbeton alapú önkormányzati utak felújítása pályázati lehetőségektől függően, 

9. „Tanya program” pályázat kedvező elbírálása esetén a külterületi utak szilárd burkolatú 
kiépítése, 

12.  Ifjú házasok számára gyermekvállalási, illetve lakáshoz jutási támogatási rendszer kialakítása, 
13.  Köztemető kialakításához ingatlan igénylése az NFA-tól, 
14.  Köztemető infrastruktúrájának kialakítása, 
15.  Könyvtár és Értéktár kiépítése. 
 

III. Hosszú-távú fejlesztési program 
 
1.    Infrastrukturális lemaradás felszámolása: 

• -  utak pormentesítési programjának folytatása, 

• -  külterületi szennyvízcsatornázás kivitelezése, 

• -  lakott területek felszíni vízelvezető csatornázása, 
2. A település gazdálkodási struktúrájának átalakítása: 

• -  munkahelyteremtés (a kertészet alternatívájaként), 

• -  megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése, 

• -  ipari  munkahelyek  létesítése  és megtartása aktív korúak számára (Kossuth Lajos utcai 
megvásárolt üzemépületben), 

3. Falusi turisztikai vonzerőfejlesztés „Tanyaprogram” lehetőségeinek felhasználásával: 

• -      turisztikai attrakció – madár-les - kialakítása a 4-es tavon, a 4519-es átszelő út 
csatlakozásánál, 

• -  madarász turistaház (erdei iskola) kialakítása parkolóval, étkezési lehetőséggel, szociális 
blokkal a Tilalmas területén, az on-line madár-les, valamint a 4-es tavi attrakció látogatói 
számára, 

• -  Tömörkény községgel közös turisztikai lehetőségek fejlesztése, 

• -  Kiskunsági Nemzeti Parkkal közös madár megfigyelőhely kiépítése a Labodárban. 

 
 
 


