
737-4/2015.  előterjesztés 1. melléklete 

 
Szakmai program 

 
 
 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,  
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 

2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló  
21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete szerinti,  

 
a 2. célterületként megjelölt  

kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére  
egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan  

 
 

1 db mikrobusz beszerzéséhez 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  

Csanytelek Község Önkormányzata 
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.  



 



A pályázó szervezet Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.).  A 

projekt megvalósulásának helyszíne, Csanytelek község, amely a  Csongrádi kistérségben, Csongrád 

megye északnyugati részén, a Tisza Magyarországi szakaszának alsó folyásánál helyezkedik el. A község 

területe 34,71 km2, legnagyobb vonzerejét csodálatos természeti környezete jelenti. Az ide látogató 

embereket a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzethez tartozó Csaj-tó és a Tiszai ártér rendkívül gazdag madár- és 

érdekes növényvilágával, illetve a Tisza folyó ejti rabul. 

Csanytelek  Csongrád megyéhez, Csongrádi járáshoz tartozik 2013. évtől, székhelye Csongrád. Területe 

339,24 km², népessége 22 633 fő, népsűrűsége 67 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. A Csongrádi 

járás közigazgatási területéhez Csongrád város  és 3 község: Csanytelek, Tömörkény, Felgyő tartozik.  

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékelte 

alapján a Csongrádi Járás kedvezményezett járások besoroláshoz tartozik.  

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) 

Korm. rendelet szerint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések közé 

tartozik Csanytelek, melynek az elsődleges okai a következőek: 

-  A községben nincsenek ipari, kereskedelmi, feldolgozóipari, illetve mezőgazdasági vállalatok, ebből 

eredően a község iparűzési adóerő- képessége is alacsony.  

- A munkanélküliség aránya az aktív korú népességen belül meghaladja a 10 %-ot.  

- Jelentős a település infrastrukturális elmaradottsága is. Külterületi utak többsége burkolatlan. A 

felszíni és csapadék elvezető rendszer kiépítettsége alacsony a meglévő hálózat 80 %-a korszerűsítésre 

szorul. A településen jelenleg még nincs közművesített szennyvíz hálózat és befogadásra alkalmas 

szennyvíz tisztítómű sem (ez utóbbi megvalósítása folyamatban van). 

 

Csanytelek településen a következő intézmények, szolgáltatások működnek: 

- jegyző által vezetett önálló polgármesteri hivatal; 

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Önkormányzati Társulásba fenntartott) 

- posta; 

- rendőrőrs körzeti megbízottal; 

- 2 háziorvosi körzet, 1 vállalkozó orvosi rendeléssel; 

- gyermekorvosi rendelés  (vállalkozói szerződéssel) – szerdánként;  

- gyógyszertár (vállalkozói); 

- gyermekjóléti alapellátás – gyermekjóléti szolgáltatás (társulásban ellátott feladatként),  

- családsegítő szolgáltató (önkormányzati társulásba); 

- óvoda (önkormányzati társulásba); 

- iskola/alsó tagozat (állami fenntartású); 

- iskola/felső tagozat (állami fenntartású); 

- művelődési ház (Faluház) közösségi színtér; 

- nyilvános és iskola könyvtár (KSZR-ben működtetett formában); 

- teleház (Faluház) közösségi színtérben; 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (társulásban); 

- házi segítségnyújtás (társulásban); 

- idősek nappali ellátása (társulásban); 

- szociális étkeztetés (társulásban); 

- élelmiszerboltok (vállalkozásokban működtetett); 

- egyéb iparcikküzlet (Kínai ruházati üzlet, Barkács üzlet, Mezőgazdasági Bolt, Húsbolt, 
Dohánybolt, 100 Ft-os Bolt); 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g


- gázpalack-csere telep; 

- táp-terménybolt; 

- bió - csíra telep;  

- lakossági szolgáltatások (fodrász, kozmetikus, szolárium, pedikűr- manikűr). 
 
Csanytelek településen nem működnek a következő intézmények, szolgáltatások 

- falu-tanyagondnoki szolgálat; 

- lakossági szolgáltatások  közül pl. háztartási kisgépjavító, cipész, informatikai bolt, 
papírbolt. 

 
A mikrobuszt az alábbi fejlesztéssel érintett szolgáltatások vennék igénybe: 

- A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ keretein belül működtetett szociális 
szolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása – Idősek Klubja, 
családsegítő szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, ápolást, gondozást nyújtó intézmény- Idősek Otthona). 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által működtetett szolgáltatások ellátása a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A.  §-ának megfelelő szakmai programon 
alapszik.  

- A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal közösségi színtereként működő Faluház – közösségi 
szolgáltatások. 

- Civil szervezetek, óvoda, iskola közösségi, bűnmegelőzési, szociális feladatai. 

- Közterület felügyelő bűnmegelőzési feladatai. 
 
A fejlesztéssel érintett szolgáltatásokat minden esetben 5 évnél hosszabb ideje végzi a 
szolgáltatást nyújtó, pl. Faluház 2003.02.01. óta, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
2003.01.01. óta végzi a szolgáltatásokat, mely azóta folyamatosan bővül.  
 

Az önkormányzat 2014. – 2019. időszakra szóló gazdasági programjában is szerepelő, rövid-távú fejlesztési 
programjában és a település bűnmegelőzési stratégiájában foglaltakra a közösségi, művelődési, sport- és 
szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,  Csanytelek Község Önkormányzatának elsődleges 
feladatai közé tartozik, igazodva az önkormányzat kötelező közszolgáltatási feladatait 
meghatározó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében foglaltakhoz.  
Az önkormányzati feladatok ellátásában közreműködik a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ, a Faluház mint közösségi színtér, civil szervezetek, óvoda, iskola, közterület felügyelő. 
 
A fejlesztéssel érintett szolgáltatást igénybevevők köre közösségi szolgáltatások vonatkozásában főleg 
0-14 évesek korosztálya, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ keretein belül működtetett 
szociális szolgáltatások és civil szervezetek esetén 65 év feletti lakosság, akiknek egy része mozgásában 
korlátozott. 
 
A kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére a Csanytelek településen lévő egyéb 
szolgáltatások ellátásához nélkülözhetetlen a mikrobusz megléte, ugyanis ilyen jellegű jármű sem 
a fenti szervezetek, sem az önkormányzat tulajdonában sincs!  
 
Bízunk pályázatunk kedvező elbírálásában! 
 
Csanytelek, 2015. április 27. 
         Forgó Henrik 
         polgármester 


