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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                     Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik a gazdasági program megalkotása.  
 
A gazdasági programmal kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Mötv. 116. §-a tartalmazza: 
„116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára 
vagy azt meghaladó időszakra szól. 
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 
színvonalának javítását szolgálják. 
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 
összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 
vagy módosítani.” 
 
A gazdasági program célja tehát, hogy meghatározza az önkormányzat részére helyi szinten 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 
helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az 
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését 
szolgálják.  
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Fentiek alapján elkészült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Gazdasági Programjának 
tervezete, mely a jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, azaz a 2019-
2024-ig tartó időszakra szól.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a jelen 
előterjesztés mellékletét képező Gazdasági Programot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2020. március 26.    
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Szirbik Imre 
  alpolgármester 

 



 
Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2019-2024. évekre vonatkozó Gazdasági 
Programja 
 
_____/2020.(_______) KNÖT h 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata 2019-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programja tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 42. § 4. pontjában és 116. §-ában foglaltak alapján - a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése szerint normatív határozattal - elfogadja Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata 2019-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programját (a 
továbbiakban: Gazdasági Program) a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Az Mötv. 51. § (2) bekezdése alapján, mint a képviselő-testület normatív határozatát, a 
helyben szokásos módon közzé kell tenni a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő 
kihelyezéssel. 
 
A Gazdasági Program a jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 
 

GAZDASÁGI PROGRAMJA 
 

2019-2024. 
 
 
 

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. 
 
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 
időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat 
Képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a 
lehetőségek figyelembe vétele mellett a település fejlődjön is. 
 
A gazdasági program az Önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 
koncepciókhoz illeszkedve – az Önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 
 
A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi 
minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó 
döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása 
során. 
 
A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra 
kell koncentrálnia: 
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. 
 
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. 
állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van: 

- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására, 
- az Önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére, 
- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására. 

 
HELYZETELEMZÉS: 
 
Kiszombor a Dél-Alföldi régióban, Csongrád megyében, a Makói járás területén található, a 
járás második legnagyobb települése. A közigazgatási területe Északról a Maros folyó és 
Délről a Magyarország-Románia országhatár között található. Az összeköttetést a 43-as 
számú elsőrendű főútvonal biztosítja, mely Szegedet köti össze Nagylakkal. Kiszombor 
Nagyközséget Makó Várostól csak a Maros folyó választja el, de Közúti hídon /43-as közút/ 
és Vasúti hídon, Kerékpárúton az összeköttetés, megközelíthetőség megoldott. Az M43-as 
autópálya megépítésével az országos gyorsforgalmi úthálózat a községből 20 percen belül 
elérhetővé vált. Ugyanakkor a 43-as főút terhelése jelentősen lecsökkent, mely a helyi 
életminőség javulásához is hozzájárult 
 



Közigazgatási területe 6.300 ha, ebből 350 ha belterület, a többi elsősorban mezőgazdasági 
tevékenységre alkalmas öntéstalaj.  
 
A település gazdag, több mint 750 éves múltra tekint vissza. Zombor első ismert írásos 
említését egy 1247-ben kelt oklevélből ismerjük. Zsigmond király 1418-ban adományozott 
Zombornak mezővárosi rangot, amelyet Oláh Miklós is megemlített 1536-ban. A települést 
1609-ben Báthory Gábor puszta faluként adományozza a hadházi hajdúknak. A török 
hódoltság után a terület határvidék lett.  
 
1781-ben került Zombor Oexel Mátyás birtokába. A család ágakra való szakadásával a birtok 
is osztódott. A folyamatot a templomtól északra és keletre az ez időben épült romantikus 
Rónay-kastély és a klasszicista stílusú gazdasági épületek, magtárak is jelzik, a családba 
benősült Rónay Alajos a család kriptáját 1882-ben építtette.  
 
Kiszombor a szegedi nagytáj műemléki jellegű épületekben leggazdagabb faluja. A Szent 
István téren álló római katolikus templom leválasztott hajdani székhelye az Árpád-kori 
körtemplom (Rotunda) Csongrád megye egyik legjelentősebb román kori emléke. A XII-
XIII.század fordulóján épülhetett, feltehetően a johannita lovagrend közreműködésével. A 
román stílusú körtemplomhoz 1744-ben kápolnát építettek, amit a templom újabb, 1776. évi 
bővítésekor hajóvá alakítottak át. A mai leválasztott, neoromán hajót és tornyot 1910-ben 
emelték, Csányi Károly tervei alapján. 
 
A téren, a templom közelében szép díszkutat találunk, amelyre 1997-ben került a restaurált 
XVIII. századi Nepomuki Szent János-szobor. Vele szemben az első világháború 
katonafigurája látható, átellenben pedig a második világháborús hősök emlékműve (1994.). 
Szent István egész alakos szobra 1896-ból való, a millenniumi emlékmű a kovácsoltvas 
kereszttel és a keresztre feszített Krisztussal a paplak előtt áll.  
A térből nyíló Makói utca sarkán áll a romantikus volt Rónay-kastély. A falu központjában 
található volt uradalmi épületek az alföldi klasszicizmus figyelemre méltó alkotásai. A 
Helytörténeti Gyűjtemény egy régi magtárépületben kapott helyet. Törvény általi védettséget 
élveznek a község határában elhelyezkedő kunhalmok. 
 
2018-2019. években megvalósult a kiszombori Rónay kúria műemlék épületének turisztikai 
funkciókkal való kibővítése. Az épület tetőterében közel 250 m2 kiállítótér és annak 
kiszolgáló helyiségei kerültek kialakításra, ahol a Rónay család életét bemutató állandó 
kiállítással kívánt az Önkormányzat emléket állítani a zombori birtokos családnak. 
 
Kiszombor a makói Vállalkozási Övezeten belül található, az utóbbi két évtizedben jelentős 
infrastruktúra-fejlődés ment végbe a nagyközségben. A település belterületén már nincs 
földút, vezetékes gáz, egészséges ivóvízhálózat, vezetékes szennyvízhálózat, telefon, internet, 
kábel-TV szolgálja a lakosságot, valamint az ide látogatókat. 
 
Kiszombor határ menti település, önálló határátkelőhellyel. A Kiszombor- Csanád 
határátkelőhely 2000-ben került átadásra, a végleges határátkelő a nap 24 órájában 2003. 
január 1-től működik. 
 
A nagyközség demográfiai helyzete a 2010-es évektől közelít az országos átlaghoz.  A 
lakónépesség az elmúlt években, kis mértékben ugyan, de folyamatosan csökkent. A 
népességen belül az idősek száma jelentősen meghaladja a fiatalokét, illetve a születés és 
halálozás egyenlege jellemzően negatív. A jelenlegi lakosságszám 3880 fő.  
 
A település intézményi ellátottsága a megyei átlaghoz képest átlagosnak mondható, ugyanis a 
község a működéshez szükséges valamennyi egészségügyi szolgálattal (háziorvosi alapellátás, 



fogászati ellátás, körzeti védőnői szolgálat) rendelkezik. Az intézmények műszaki állapota, 
felszereltsége megfelelő. Az Önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít az 
intézmények állagmegóvására, korszerűsítésére. 
 
 
A GAZDASÁGI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNY EZŐK:  
 

 a kormányzat gazdaságpolitikája, 
 a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, 
 nemzeti és EU-s pályázati források, 
 a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, 
 az Önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, 
 a polgármesteri program,  
 a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,  
 a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai. 

 
 
A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLKIT ŰZÉSEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI: 
 
A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek 
számbavétele. 
 
A Kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, 
a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az 
önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is. 
 
Az Országgyűlés Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozatában a nemzeti jövőkép elérése érdekében 
a Koncepcióban foglalt négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt jelöl ki.  
Az átfogó célok a gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak szerint: 
a)  értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 
b)  népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 
c)  természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 
védelme, 
d)  térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 
 
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai: 
- területi operatív program, 
- az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás, 
- az idegenforgalom és falusi turizmus. 
 
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI 
HELYZETE ÉS VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK: 
 
Az Önkormányzat vagyona 2019. évi zárómérleg alapján 3 176 595 e Ft volt. 
 
VAGYONSZERKEZET: 
 
Vagyonelem megnevezése Az összes vagyonból a vagyon részaránya 

/ezer forintban/  
Immateriális javak                                    2 316 
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok 

                            3 441 228 



     Gépek, berendezések, felszerelések,  
     járművek   

                                  22 158 

     Egyéb eszközök 
(tartós részesedés,készlet, pénzeszköz) 

                               287 097 

 
A vagyon az elmúlt öt évben jelentős növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat 
sikeres vagyongazdálkodási politikája: 

- sikeres pályázatokból, valamint önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott 
megvalósítani (pl.: szennyvízcsatornázás), és annak eredményeképpen nőtt a 
vagyon. 

 
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, árkok. 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények, 
középületek, sportpálya stb. 
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: önkormányzati lakások, egyéb 
épületek, illetve a beépítetlen földterületek. 
 
PÉNZÜGYI HELYZET: 
 
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 5 évben az alábbiak jellemezték: 

- az Önkormányzat fizetőképessége stabil, 
- 100.000 e Ft beruházási célhitel felvételére került sor. 
- a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 
 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI EL ŐIRÁNYZATAI 
(EZER FORINTBAN – AZ UTÓBBI 5 ÉVBEN) 
 
2015. ÉV 2016. ÉV 2017. ÉV 2018. ÉV 2019. ÉV 
1.029.577 937.903 1.275.226 1.305.177 1.169.814 
 
A költségvetési kiadások: 
 
A költségvetési kiadások közel változatlanok maradtak. 
 
A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy 
- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a 
kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.),  
- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a takarékos, 
gazdaságos, megfontolt gazdálkodás, 
- a fejlesztési kiadások jelentősen növekednek a tervezett felújítások és beruházások miatt. 
 
A költségvetési bevételek: 
 
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 
 
A költségvetési bevételek közül 
– változatlanok az Önkormányzat működési bevételei, 
– nőttek az Önkormányzat költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek, különösen: 
önkormányzati hivatal, óvodai nevelés. 
 



A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési 
támogatások reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati 
források bevonására lesz szükség. 
 
 
A GAZDASÁGI PROGRAM ANYAGI FORRÁSAINAK MEGTEREMTÉSE  
 
A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források 
biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthetők: 
- Takarékosabb gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása. 
 
-  Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 
keresni.  
 

- A racionális és kiegyensúlyozott közteherviselés megteremtése a helyi adók 
racionalizálása, az adófizetési morál javítása, a hátralékok behajtása hatékonyságának 
növelésével.  
 

- Elsősorban olyan pályázatokon indulni, ahol a későbbi fenntartás nem jelent újabb 
működési költségnövekedést. 
 

- Át kell tekintenünk meglévő vagyontárgyainkat. Meg kell találni a jelenleg 
kihasználatlan ingatlanok funkcióját. Értéknövelő beruházásokkal, telekalakításokkal, egyes 
vagyontárgyak értékesítésével további források nyerhetők.  
 

- Azokat a fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, melyek hosszú távon a népességszám 
emelkedését idézik elő, valamint munkahelyet generálnak. Háttérbe kell helyezni azokat a 
fejlesztéseket, amelyek a lakosság, vagy a vállalkozók szűk körét érintik, és azokat a 
fejlesztéseket, melyek a megvalósuló beruházás aránytalanul nagy, gazdaságtalan működtetési 
kiadásaival járnának. 
 

- Egyedi idegenforgalmi, turisztikai vonzerővel bíró program és/vagy önkormányzati 
fejlesztés révén községünk vonzereje növekedhet, mely a gazdaságos működését is 
biztosíthatja. 

 

- A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az 
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott 
lehetőségeket (legkedvezőbb összegű támogatás megkeresése). 

 

- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 
célkitűzéseket lehetőség szerint minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 
 
Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: 
 
A települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I. 18.) 
Korm. határozat alapján bölcsődefelújításra, óvodakonyhafelújításra 60 millió Ft összegű 
támogatásban részesült Önkormányzatunk. 
 
VP6-19.2.1.-84-5-17 „A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések 
megvalósítása” című pályázat keretében Kiszombor József Attila utca, 13/2 hrsz-ú játszótéren 
meglévő játszótéri elemek mellé új játszótéri elemek kerülnek beszerzése. 
 



VP6-19.2.1.-84-9-17 „Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív 
turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések” című pályázat keretében 3 db háttámlás pad, 
és 6 db asztal-pad garnitúra (háttámlás paddal, fedett kivitelben) kerül beszerzésre és 
telepítésre a Vályogos-tó partján. 
 
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program alapján a Magyar Falu Program 
„Sportparkok építése” alprogram keretében 1 db „B” típusú sportpark épül meg a Szegedi u. 
5. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon (Játszótér). A beruházás megvalósítója a 
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemelési és Közbeszerzési Zrt. Az elkészült 
létesítmény térítésmentesen kerül az Önkormányzat tulajdonába.    
 
MFP-OUF/2019 Magyar Falu Program „Óvoda udvar” alprogram keretein belül a Kiszombori 
Karátson Emília Óvodában az elavult, régi udvari játékok helyett új játékelemek kerülnek 
elhelyezésre. 
 
 
JÖVŐKÉP, MEGVALÓSÍTANDÓ ELKÉPZELÉSEK, FELADATOK: 
 
A település fejlesztésének alapelvei:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, 
hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan 
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló beruházásokat, programokat a működtetés 
során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 
 
A településfejlesztés során elsősorban azokat a fejlesztéseket, programokat kell megvalósítani 
melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként 
az Önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb 
kiadással számolhat. 
 
Az elkövetkezendő években jelentős pályázati források nyílnak meg, lényeges, hogy a 
településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység. 
Ennek érdekében 

- fontos a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, 
- a pályázatokhoz megfelelő önerő biztosítása. 

 
Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely 
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 
 
A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén 
lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő 
fejlesztések megvalósítására.  
 
Adópolitika   
 
Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel 
az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételeket, illetve hatással van a 
településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire. 
 
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 
kialakítani, hogy az állandósága mellett az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, 
ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 
 



A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 
- új adónem bevezetését lehetőség szerint elkerüli, 
- a ciklus második felében kis mértékű kommunális adóemelés a lakosság teherbíró           
képességének figyelembevételével, 
- az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértékén kíván emelni. 
 
Csak olyan adórendeleteket fogad el, amely 
- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, 
- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként. 
 
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy 
- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó 
végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről, 
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 
adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a 
vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről. 
 
Önkormányzat 
 
Az Önkormányzat feladata az intézményeinek fenntartása és működtetése, az önkormányzati 
lakásokkal és egyéb helyiségekkel való gazdálkodás, a község üzemeltetése, működtetése 
(közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezető árkok, ivóvízellátás, parkgondozás, 
temetőfenntartás stb.), az egészségügyi alapellátás, kulturális szolgáltatás, a közbiztonság 
helyi feladatainak ellátása, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában. 
 
Közigazgatás 
 
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Kiszombori Polgármesteri Hivatal látja el. 
A megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges: 
- a szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás fejlesztése, 
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése, 
- a községfejlesztésre alkalmas közigazgatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 
 
Köznevelés: 
 
Az Önkormányzat a köznevelés biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő 
feladatokat látja el: 
Továbbra is gondoskodik az óvodai ellátás megszervezéséről, áttekinti az 
intézményműködtetés, fenntartás vonatkozó alapdokumentumait, intézkedik szükséges 
módosításokról.  
Intézkedéseket tesz az intézmény kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja 
az intézményt népszerűsítő programok szervezését. 
Az Önkormányzat segíti az intézmény pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a 
benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.  
Alapvető feladat a KLIK által fenntartott, az 1-8. osztályos általános iskola létszámának, 
szakmaiságának figyelemmel kisérése és a község iránti elkötelezettségének megerősítése. 
 
Egészségügyi ellátás: 
 
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. 
A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt fenntartja és fejleszti: 
- a védőnői ellátást, 



- a háziorvosi és fogorvosi alapellátást (vállalkozó orvosokkal), 
Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, 
ezekhez pályázati lehetőségeket keres.  
A fenti elvárásokkal összhangban figyelemmel kell kísérni az egészségügyi alapellátást 
biztosító háziorvosokkal és fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződések teljesülését. 
 
Szociális és gyermekjóléti ellátás: 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának.  
A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások 
miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerét 
meghatározó rendeletét.  
A szociális és gyermekjóléti ellátások területén a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény által a következő feladatokat látja el:  
- bölcsődei ellátás, 
- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat,  
- házi segítségnyújtás,   
- idősek nappali ellátása, 
- szociális étkezés.  

Közfoglalkoztatás:  
 
A Kormány 2013. évtől közfoglalkoztatási „Start minta programot” vezetett be az eddigi 
rövid és hosszú távú közfoglalkoztatási programok mellett. Az erre a célra elkülönített keret 
lehetőséget biztosít valamennyi munkanélküli lakos foglalkoztatására.   
A programok túlnyomó többségében a bér-, és járulék-kiadásokat teljes mértékben 
támogatják, valamint anyag és eszközvásárlásra is lehetőséget biztosítanak. Ennek 
köszönhetően az Önkormányzat eszközállománya és vagyona is növekszik.  
 
Tervezett beruházások, fejlesztések a következő öt évben: 
 
A szükséges fejlesztések közül azoknak kell elsőbbséget adni, amelyekhez külső forrást is 
sikerül bevonni (állami és európai uniós pályázati támogatások, településfejlesztési 
megállapodás stb.).  

• Munkahelyteremtés, mezőgazdasági termékfeldolgozás, vetőmagtermesztés, 
vállalkozások fejlesztése: a település környékén hagyományos mezőgazdasági 
termesztésre alapozott világhíres növénynemesítés szellemi tőkéjén alapuló, modern, 
tudományos eszközöket hasznosító gazdasági tevékenység fejlesztése, a szegedi 
Gabonakutató Nonprofit Kft. innovációját továbbvivő nem génmódosított, fémzárolt 
garantált minőséget képviselő vetőmagtermesztés támogatása, kihasználva a logisztika 
szempontjából a kiszombori határátkelő lehetőségeit is. Az agrárágazatban a 
foglalkoztatottság, a kvalifikált munkavégzés növelése, a közlekedési, területi 
logisztikára és szellemi innovációra épülő gazdasági megújulás elérése. A helyi 
vállalkozások fejlesztésének támogatása. 

• Rónay-kastély és kastélypark felújítása: a műemléki településközpont rekonstrukciója, 
összehangolt fejlesztése, a turisztikai vonzerő növelése, az építési örökség megóvása 
és új funkcióval megtöltése. A Csongrád Megyei Levéltárral tervezett együttműködés 
esetén a Levéltár feladatához kapcsolódó raktár és látványraktár létrehozása. 

• Közvilágítás korszerűsítése: a közvilágítás költségeinek csökkentése energiatakarékos 
lámpatestek felszerelésével. 



• Elektromos hálózat felújítása, fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és nyílászáró-csere az 
önkormányzati tulajdonú vállalkozók részére bérbe adott épületekben (üzletház, 
kereskedőház): az önkormányzati tulajdonú épületek fűtéskorszerűsítésével az 
épületek állagának megóvása, az optimális energiafelhasználás megvalósításával az 
üzemeltetési költségek csökkentése, a korszerű, energiatakarékos, környezetbarát 
energiafelhasználás alkalmazásával a finanszírozási költségek csökkentése. 

• Elektromos hálózat felújítása az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban: az 
önkormányzati tulajdonú 12 bérlakás elektromos korszerűsítésével az épületek 
állagának megóvása, az optimális energiafelhasználás megvalósításával az 
üzemeltetési költségek csökkentése, a korszerű, energiatakarékos, környezetbarát 
energiafelhasználás alkalmazásával a finanszírozási költségek csökkentése. 

• Utak, járdák felújítása: a település infrastruktúrájának fejlesztése, a lakosság 
közlekedési igényeihez mérten az életminőség javítása, különös tekintettel azon 
utakra, amelyek a szennyvíz-csatornázási beruházást követően nem kerültek 
felújításra. 

• Kiszombor és Klárafalva közötti kerékpárút megépítése: a települést Makóval 
összekötő kerékpárút bekapcsolása a nagyobb kerékpárútvonalak rendszerébe, így a 
Szeged-Makó vonalba, illetve ezen a vonalon keresztül a határ-menti 
kerékpárútvonalak csomópontjaihoz is, mellyel a turisztika vonzerő és turisztikai 
versenyképesség megőrzése, a helyi és kistérségi munkavállalás közlekedési 
támogatása, valamint a környezet közlekedési tehermentesítése is megvalósulna. 

• Vályogos-tó környékének turisztikai központtá alakítása, valamint sétáló, kocogó 
sétány kialakítása 

• Játszótér korszerűsítése felnőtt játszótéri elemekkel 
• Önkormányzati tulajdonú, használatban lévő és kihasználatlan épületek felújítása 
• Önkormányzati tulajdonú, kihasználatlan épületeknek meg találni az új funkciót 
• Szolgálati lakások felújítása 

 
 
 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A gazdasági programban igyekeztünk megfogalmazni azokat a feladatokat, melyek 
megvalósítása hozzájárulhat Kiszombor további fejlődéséhez. A célok eléréséhez a Képviselő 
testületnek szükséges felelősen felmérnie az egyes döntések következményeit. A 
továbbiakban is kiemelt feladatként kell kezelni a kötelező és önként vállalt feladatok 
biztosítását és fejlesztését, összhangban a költségvetési lehetőségekkel, illeszkedve a helyi 
(társadalmi, környezeti, gazdasági) adottságokhoz és a magasabb szintű területfejlesztési 
koncepciókban foglaltakhoz. Mindezeket alapul véve és szem előtt tartva az Önkormányzat 
Képviselő–testülete önállóan, szabadon, demokratikus módon kívánja intézni megbízatásának 
időszakában a település ügyeit, lelkiismeretesen kíván gondoskodni a helyi 
közszolgáltatásokról. A gazdasági programban megjelölt feladatokat, azok ütemezését az 
Önkormányzat éves költségvetésében kell rögzíteni. 
 
A rendelkezésre álló adatok, információk alapján 5 éves gazdasági programot állítottunk 
össze. Ennek elsődleges célja a működőképesség megőrzése mellett a szükséges és indokolt 
fejlesztések megvalósítása, és az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása. 
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