
5. függelék a 29/2012 .  (XII . 14.) önkormányzati rendelethez 
(80/2011. (XI. 25.) Ökt határozattal jóváhagyott) 
 

Csanytelek Község Önkormányzata rövid- közép- és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési 
programja 

 
I. Rövid távú gazdasági és fejlesztési program 

 
1. Utak pormentesítésének pályázati program keretében. 
2. Piaccsarnok megépítése, működtetése. 
3. Környezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos megoldása (DAREH). 
4. Járda felújítási, építési  program ütemezés szerint. 
5. Az önkormányzati tulajdonú portalanított utak karbantartása, felújítása. 
6. Településközpont rehabilitációjának folytatása. 

a)„Európai Csanytelekért” Közalapítvány támogatásával Volentér János tér rendezése, a 
közpark fejlesztése keretében, 

             b) Polgármesteri Hivatal épülete részleges felújítása,  
c) „Zöldóvoda” melletti területen községi játszótér kialakítása az óvoda szerves egységében, 

mely az óvodai nyitvatartási időn túl is működtethető 
7. Földutak, belvízelvezető csatornák karbantartása. 
8. Szennyvíz csatornázás első körös pályázat benyújtását követő feladatok végrehajtása. 
9. Felszíni vízelvezető rendszer pályázattal való kiépítése. 
10. Civil szervezetek támogatása az érvényben lévő helyi rendeletnek megfelelően. (Helyi polgárőrség 

kiemelt anyagi támogatása által a helyi Rendőrőrs támogatása). 
11. Munkahelyteremtés aktív korúak részére a Kossuth utcai (volt KTSZ) varroda épületében. 
12. Önkormányzati ingatlanok bérbeadással történő hasznosítása. 
13. Környezetvédelmi program felülvizsgálata, megújítása. 
14. Pályázat figyelő szolgáltatás nyújtása honlapon keresztül helyi vállalkozóknak. 
15. Térfigyelő kamera rendszer kiépítése, egyéni vagyonvédelmi szolgáltatási rendszer kiépítése 

megfelelő pályázati támogatás esetén. 
16. Jelzőrendszeres szolgáltatás továbbfejlesztése. 
17. Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése, védőoltásokhoz anyagi támogatás biztosítása. 
18. Ügyfélbarát ügyintézési rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatalban. 
19. Start Közmunka minta programban részvétel (mezőgazdasági termelés fóliás, szabadföldi) helyi 

vállalkozásokkal történő koordinálása, kiterjesztése környezetvédelmi programok megvalósításával. 
20. Önkormányzati tulajdonú gép- és járműpark fejlesztése, lakossági szolgáltatások körében való 

hasznosításra. 
21. Belvízvédelemmel összefüggő eszközpark bővítése. 
22. Felsőoktatásban résztvevő helyi (rászoruló) hallgatók támogatása. 
23. Szociális Alapszolgáltató Központ (Baross G. u. 2.) (Kistérségi pályázat) kialakítása, működtetése 
24. Tilalmas területén ingatlan vásárlása turisztikai célra (Hét Vezér Egyesület pályázat). 
25. Település Rendezési Terv felülvizsgálata. 
26. A település digitális térkép beszerzése. 
27. Agrár Ipari-park kialakítása. (Árpád utcában logisztikai központ) 
28. Otthonteremtési program tervezet „adok-veszek-cserélek” lakáshoz jutás feltételrendszerének 

pályázat kiírás feltételeinek meghatározása 
29. Köztemető kialakításához ingatlan igénylése az NFA-tól. 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Közép-távú gazdasági program 
 

1. Csongrád Csanytelek Önkormányzati Társulás keretében az Ivóvíz-minőségjavító program 
végrehajtása. 

2. Munkahely teremtés lehetőségeinek folyamatos feltárása. 
3. Szilárd hulladék lerakó rekultivációs munkáinak elkezdése az orosházi projekt (DAREH) adta 

lehetőségek felhasználásával. 
4. Szelektív hulladék gyűjtés hulladékgazdálkodási tervnek megfelelő kivitelezésének előkészítése, 

tekintettel az orosházi projekt adta lehetőségekre. 
5. Agrár-ipari park működtetése. 
6. Kertészeti termékek feldolgozó kapacitásának kiépítése:  
6.1 ipari növények termeltetésének elősegítése, 
6.2 I. fokú feldolgozó technológiák telepítése, 
6.3 fentiekhez szükséges csomagolástechnika feltételrendszerének kialakítása. 
7. Sportlétesítmény felújítása a korábbi engedélyes tervek átdolgozása kapcsán pályázati alapon. 
8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energia-racionalizációs programjának folyamatos 

végrehajtásához önerő biztosítása, térségi pályázat függvényében. 
9. A bölcsődei finanszírozási rendszer megváltozása után bölcsődei szolgáltatás bevezetése. 
10. Homokbeton alapú önkormányzati utak felújítása pályázati lehetőségektől függően. 
11. A korábbi években beadott „Tanya program” pályázat kedvező elbírálása esetén a külterületi utak 

szilárd burkolatú kiépítése. 
12.  Ifjú házasok számára gyermek vállalási illetve lakáshoz jutási támogatási rendszer kidolgozása. 
 

III. Hosszú-távú gazdasági program 
 

1. Infrastrukturális lemaradás felszámolása: 
1.1 elkerülő út megépítése a Település Rendezési Terve szerint, 
1.2 utak pormentesítési programjának folytatása, 
1.3 szennyvízcsatornázás. 
2.  A település gazdálkodási struktúrájának átalakítása: 
2.1 munkahelyteremtés (a kertészet alternatívájaként), 
2.2 megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése,  
2.3 ipari munkahelyek létesítése és megtartása aktív korúak számára (Kossuth Lajos utcai megvásárolt 

üzemépületben.) 
3.  Falusi turisztikai vonzerőfejlesztés „Tanyaprogram” lehetőségeinek felhasználásával: 
3.1 madarász turistaház (erdei iskola) kialakítása alkalmas területen, 
3.2 Tömörkény községgel közös turisztikai lehetőségek fejlesztése,  
3.3  Kiskunsági Nemzeti Parkkal közös madár megfigyelőhely kiépítése a Labodárban.  
 
 
 


