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2858/2010. 
 
 

Előterjesztés 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 12.-én tartandó alakuló 
ülésének  3.) napirendi pontjához 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2010-2014. időszakra terjedő gazdasági   
 programja    
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület által korábbi döntésével 2010. évre jóváhagyott és még meg nem valósult rövid-távú 
gazdasági programja beépült a jelenlegi polgármesteri programba ugyanúgy, mint a közép- és hosszú-távú 
programok is, hiszen ezek cikluson átnyúló, ezért annak felülvizsgálata az Ötv. 91. § (7) bekezdése 
értelmében kötelező (ezen alakuló ülést követő 6 hónapon belül).  
 
A Képviselő-testület a megbízatásának időtartamára szóló gazdasági program alapján működik. A 
gazdasági program tervezetének elkészítéséről és a képviselő-testület elé terjesztéséről a megválasztott 
polgármester gondoskodik az alakuló ülésen vagy az azt követő 6 hónapon belül. Ha a gazdasági program 
cikluson túl nyúló, akkor az Ötv. 91. § (7) bekezdése szerint köteles eljárni. 
A Képviselő-testület minősített többségű szavazattal dönt az elsőbbséget élvező célokról, a fejlesztési 
elképzeléseket tartalmazó koncepcióról, melyet évente felülvizsgál rövid- közép- hosszú-távú célkitűzése 
programjaként, amely a költségvetési koncepció, majd a a költségvetési rendelet alapja. 
 

 
Indítványozom az előterjesztéshez csatolt gazdasági programban foglaltak megtárgyalását és a 
beterjesztett határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
Csanytelek, 2010. október  6. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 
           Forgó Henrik  
            polgármester 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
…./2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2010.-2014. időszakra terjedő gazdasági programja 
 jóváhagyása 
 

 
Határozati javaslat 

 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Forgó Henrik Polgármester úr által ezen határozat 
1.) mellékleteként beterjesztett polgármesteri gazdasági programot megtárgyalta és változtatás nélkül 
elfogadta azt. 

2.) A Képviselő- testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen határozattal elfogadott polgármesteri gazdasági 
programból a tárgyévet (2010.) érintő költségvetési koncepcióba és rendelet-tervezetbe – (az Adó,- és 
Pénzügyi Iroda köztisztviselői bevonásával) – építse be az egyes fejlesztési célkitűzéseket, azok 
tárgyidőszakot érintő költségeit az eddig vállalt fejlesztési kötelezettségek tárgyévi kihatását figyelembe 
véve. 

Végrehajtás határideje:   folyamatos 
A 2010. évi költségvetési koncepció, rendelet- tervezet benyújtásának időpontja 

 Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester Úr 
Kató Pálné jegyző  

Beszámolás határideje:  2011. évi költségvetési koncepció és költségvetési rendelet- tervezet benyújtásakor. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester 
3.) Kató Pálné jegyző és általa  
4.) Tóth Józsefné az Adó,- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
5.) Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Polgármesteri gazdasági program 2010 – 2014.-ig 
 
Munkahelyteremtés 

- helyi őstermelők és családi gazdálkodók segítése - az Új Széchenyi Terv elvrendszerének 
megfelelően -, termeltetői rendszerbe való bekapcsolódás lehetőségének megteremtésével 

- helyi vállalkozók pályázati lehetőségekről való tájékoztatása az eddigiekben szokásos módon 
- az önkormányzati tulajdonú hűtőház bérleménykénti hasznosításával zöldségkertészeti termékek 

felvásárlási lehetőségének biztosítása az eddigieknek megfelelően 
- kertészeti termékek feldolgozó-bázisának kialakításához, ezzel együtt az Agrár-ipari park  

kiépítéséhez befektető keresése, ezáltal ipari munkahelyek teremtése 
- a feldolgozó-bázishoz széles beszállító kör kialakítása őstermelőkből, családi gazdálkodókból 
- minden helyi kertész számára pályázat figyelő szolgáltatás nyújtása  a honlapunkon keresztül  
- megújuló energiaforrások hasznosításának elősegítése a helyi kertészeti termelők részére 

 
Közbiztonság 

- a helyi Polgárőrség kiemelt anyagi támogatásán keresztül a helyi Rendőrőrs támogatása 
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése alkalmas központi pályázati lehetőség felhasználásával 
- egyéni vagyonvédelmi szolgáltatás lehetőségének megteremtése pályázat segítségével 
- jelzőrendszeres szolgáltatás továbbfejlesztése speciális mobiltelefonra telepítetten 

 
Óvodai nevelés, alapfokú iskolai oktatás 

- az óvodai pályázati kötelem feloldása és a bölcsődei finanszírozási rendszer megváltoztatása 
után a bölcsődei szolgáltatás azonnali bevezetése 

- községi játszótér kialakítása az óvoda szerves egységében, amely az óvodai nyitvatartási időn túl is 
működtethető 

- alkalmas pályázati lehetőség felhasználásával napenergiás fűtés-rásegítő rendszer kiépítése az 
óvodánál a 2009-ben elkészült energia-racionalizálási program szerint 

- az iskola - legalább a jelenlegi - színvonalon történő működtetéséhez önkormányzati kiegészítő 
pénzügyi forrás biztosítása 

- az energiatakarékossági program folytatása az iskolában (hiányzó szigetelési munkálatok) 
- az iskola felújítására készült pályázat újbóli beadása 
- az iskolai tornaterem hőszigetelése, padlózatának megújítása 
- az iskolában megújuló energia használata fűtésrásegítéséként  

 

Egészségügy – Szociális ellátás 
- szűrővizsgálatok szervezése a helyi lakosság részére háziorvosok, védőnők bevonásával 
- a településen élő 14 éves lányok méhnyak-rák elleni védőoltása  
- orvosi kombinát felújítása az anyagi és műszaki lehetőségek függvényében, energia-racionalizálás 
- a szociális ellátó rendszerben eddig meg nem jelenő rászorultak megkeresése az 

esélyegyenlőség megteremtése érdekében 
- a szociális ellátó rendszer bővítése, a helyi rászorulók szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 

biztosítása 
 

Kiemelt programok 
- útépítési program folytatása az engedélyes tervvel rendelkező önkormányzati utak vonatkozásában 

(Nagy Imre út, József Attila út, Nefelejcs út) 
- földutak programszerű - időjárási viszonyoktól függetlenül - járhatóvá tétele a Nagy-gyepi úton 

alkalmazott módszer szerint 
- a homokbeton alapú önkormányzati utak felújítása új kopóréteg ráhúzásával, pályázati lehetőségtől 

függően 
- optimális kommunális szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszer megvalósítása -  lehetőség szerint 

központi címzett támogatás igénybevételével 
- felszíni vízelvezetés megvalósítása (amennyiben erre csak a ciklus második felében kerülhet sor, 

akkor a jelenlegi leginkább veszélyeztetett helyek egyedi, költségtakarékos, átmeneti megoldása, 
szükség szerinti földmedrű szikkasztó árkok készítése) 



Megnyert pályázataink megvalósítása 
- többfunkciós piaccsarnok megépítése a rendelkezésre álló pályázati támogatás felhasználásával 
- rendezvénysátor közösségi célra való átvétele, rendszerbe állítása 
 

Kommunális fejlesztések 
- járda felújítási- építési program éves ütemterv szerint 
- a 4 éve beadott „Tanyaprogram” pályázat kedvező elbírálása esetén az abban szereplő külterületi 

utak - Nagy-gyep, Martinovics, Szent István, Lehel, Bem, Arany János utcák, valamint a Nagy Imre utca 
külterületi szakaszának – szilárd burkolatú kiépítése, a többi, ritkán lakot utca zúzott kővel történő 
burkolása, szikkasztó árkok kialakítása 

 

Egyebek 
- érdekérvényesítő szerepünk erősítése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásában, különösen a 

fejlesztési célú pályázati források elosztása, koordinálása területén 
- a közmunka program ésszerűsítése, a helyi kis- és középvállalkozókkal történő koordinálása, 

kiterjesztése környezetvédelmi programok megvalósításával (pl.: a Tiszai ártér tisztítása, külterületi 
csatornarendszer tisztítása) 

- ügyfélbarát ügyintézési (informatikai) rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatalban 
- a felsőfokú oktatásban résztvevő helyi (rászoruló) hallgatók támogatási rendszerének folytatása, 

kiszélesítése (Bursa-Hungarica szociális ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás) 
- az önkormányzati tulajdonú gép- és járműpark, egyéb eszközök felesleges kapacitásként 

rendelkezésre álló részének a helyi lakossági szolgáltatások körében való hasznosítása 
- belvízvédelemmel összefüggő eszközpark bővítése (korszerű szivattyúk, tömlők, beszerzése) 
- ifjú házasok számára első lakáshoz jutás támogatása (50.000.-Ft) 
- ifjú házasok számára gyermekvállalási támogatás (gyermekenként 50.000.-Ft) 
- szemétszállítás ingyenessé tétele rászorultsági alapon, szociális helyzettől függően 

 
 


