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Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke területfejlesztési kérdőívvel kereste meg a települési 
önkormányzatokat, a civil szervezeteket és vállalkozásokat. 

A kérdőíves adatgyűjtés két nagy blokkból állt, egyrészt a megkérdezett szervezet meglévő 
fejlesztési  dokumentumaira  (településfejlesztési  koncepció,  településrendezési  terv, 
környezetvédelmi  koncepció  és  hulladékgazdálkodási  terv,  egyéb  fejlesztési  koncepciók, 
stratégiai tervek) és azok készítési és felülvizsgálati idejére, másrészt a szervezet fejlesztési 
elképzeléseire  2020-ig és 2030-ig terjedő időszakra bontva,  az elképzelés  forrásigényének 
forintosításával. 

Az adatgyűjtést  követően,  a  közgyűlés  elnöke  2012.  július  26-án  egyeztetett  a  fejlesztési 
elképzelésekről a megkérdezettekkel.

A megyei adatgyűjtés európai uniós és hazai aktualitása: 
Az Európa 2020 a következő évtizedre szóló európai uniós növekedési stratégia, melyben a 
célkitűzés,  hogy  az  EU  gazdasága  intelligens,  fenntartható és  inkluzív legyen.  E  három, 
egymást  kölcsönösen  erősítő  prioritás  azt  hivatott  elősegíteni,  hogy  az  Unióban  és  a 
tagállamokban magas legyen a  foglalkoztatottság és a  termelékenység, a  társadalmi kohézió 
erősödjön.

Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé: a  foglalkoztatás, az  innováció, az  oktatás, a 
társadalmi  befogadás és  az  éghajlat/energiapolitika területén,  melyeket  2020-ig  kíván 
megvalósítani. Mindegyik tagállam saját nemzeti célokat fogadott el az említett területeken. 

A területfejlesztés  hazai  szabályozásában 2012.  január  1-jén hatályba  lépett  rendelkezés  a 
korábban szétválasztott  feladatokat  a megyei  önkormányzatok hatáskörébe rendelte  és  így 
megteremtette a területi tervezés egységét. Az adatgyűjtéssel, a területfejlesztési koncepció és 
program kidolgozásával a megyei önkormányzat a 2014-2020. évi tervezési időszakra kíván 
felkészülni,  a megye jövőképének, a fejlesztési  irányoknak meghatározásával,  úgy,  hogy a 
megyei  sajátosságoknak  és  adottságoknak  megfeleljen,  ugyanakkor  illeszkedjen  a 
magyarországi fejlesztési tervekhez, de a fent hivatkozott uniós stratégiához is. 



Az  előzmények  ismeretében  tájékoztatom  a  Képviselő-testületet,  hogy  településünk 
vonatkozásában milyen főbb elképzeléseket, irányokat jeleztünk: 
A turisztikai elképzelések terén 2020-ig a Makó-Kiszombor közötti kerékpárút fejlesztését, a 
szállásbővítést  és a Rónay-kastély felújítását  jelöltük meg (80.000; 30.000; 1.400.000eFt), 
továbbá 2030-ig a műemléki településközpont rekonstrukcióját ( épületek is – 130.000eFt).

Egészségügyi szolgáltatások  terén  2020-ig  az  alapellátást  szolgáló  gép-eszköz-
műszerbeszerzést jelöltünk meg (25.000eFt), 2030-ig az egészségügyi alapellátást kiszolgáló 
épületek felújítását (20.000eFt). 

Az  intézményi  infrastrukturális fejlesztése  témában  a  könyvtár  és  a  művelődési  ház 
épületeinek felújítsa, az ezekhez kötődő szolgáltatások bővítése, eszközök fejlesztése, továbbá 
a gyermek- és idős étkeztetést kiszolgáló konyhák bővítése, korszerűsítése került megjelölésre 
(80.000; 35.000eFt).

Akadálymentesítés  terén  a  bölcsőde  épületét  jelöltük  meg  fejlesztési  elképzelésként 
(25.000eFt).

Épületenergetikai  fejlesztések  blokkban az  önkormányzati  intézmények  fűtéskorszerűsítése 
szerepel (40.000eFt). 

Gyermekjóléti alapellátás terén a bölcsőde épülete és eszközfejlesztés (35.000eFt).

Szociális  alapinfrastruktúra fejlesztési  elképzeléseknél  az  alapellátást  kiszolgáló  épületek 
fejlesztése került be (35.000eFt).

Foglalkoztatás támogatás  megnevezésű  „ablaknál”  csak  magasabb  szintű  fejlesztési 
elképzelésekhez  (kormányzati,  régiós,  megyei)  tudunk  csatlakozni,  rövidebb  távban  a 
belvízelvezető árkok burkolása a település teljes területén. 

Kerékpárút fejlesztést lásd korábban.

Egyéb  közlekedési hálózat  fejlesztésnél  a  szennyvízberuházással  érintett  közutaknak  a 
település teljes területén történő felújítását jelöltük. 

Üzleti  infrastruktúra  (ipari parkok),  KKV,  az  innováció,  K+F  olyan  fejlesztési  területek, 
amelyek  településünkre  nem  vonatkoznak,  vagy   csak  magasabb  szintű  fejlesztési 
elképzelésekhez (kormányzati, régiós, megyei) tudunk csatlakozni. 

A  megújuló energia alapú  fejlesztésnél  megjelöltük  a  külső  cég  által  megvalósítandó 
szélerőmű parkot.

Ivóvízellátás terén a Dél-alföldi Ivóvíz-minőségjavító Programot írtuk be.

Szennyvízelvezetés  fejlesztési  elképzelésnél  már  a  kivitelezés  alatt  álló  szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítése szerepel.

Árvízvédelmi  fejlesztések:  itt  csak  az  ATIKÖVIZIG  programjaihoz  csatlakozva  tudunk 
fejlesztésben  gondolkodni.  Ugyanez  érvényes  a  vízgazdálkodás,  kül-  és  belterületi 
fejlesztésekre is akként, hogy nagyobb fejlesztési elképzelésekre csatlakozunk (1.400.000eFt).



A mezőgazdaság fejlesztése igen fontos, de önkormányzati szinten csak nagyobb fejlesztési 
elképzelésekre (kormányzati, régiós, megyei) tudunk csatlakozni. 

Hangsúlyozom,  hogy  ezen  fejlesztési  irányok  megjelölése,  csupán  elképzelés  szinten 
mozognak. Ennek ellenére úgy vélem, hogy a helyi adottságok és igények ismeretében úgy 
jelöltem meg ezeket, hogy azok illeszkednek a négy éves Gazdasági Programunkba, az annak 
részét képező középtávú fejlesztési terv gondolataihoz, de csatlakoztatható megyei, országos 
tervekhez,  a  következő  uniós  támogatási  ciklusban  belépő  források  és  alapok  nyújtotta 
lehetőségekhez is. 
A tájékoztatásom gondolatébresztő is abban a formában, hogy ezek mentén vizsgáljuk meg és 
súlyozzuk a mindig a megnyíló lehetőségek alapján fejlesztési elképzeléseinket.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem szíveskedjen a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni.

Kiszombor, 2012. augusztus 6.
 Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester

Tárgy: Tájékoztató a fejlesztés irányairól.
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HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  és tudomásul 
vette  Szegvári  Ernőné  polgármesternek  a  „Tájékoztató  a  fejlesztés  irányairól”  című 
tájékoztatóját.

A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár


	HATÁROZATI JAVASLAT

