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Tisztelt Dr. Lázár János Országgyűlési Képviselő Úr! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014-2020 közötti európai 
uniós fejlesztési elképzelései az alábbiak: 
 

• Munkahelyteremtés, mezőgazdasági termékfeldolgozás, vetőmagtermesztés, 
vállalkozások fejlesztése 
Célja: 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: projekt becsült költsége 1.500.000.e Ft. 
Célja: 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 Levéltár feladatához 
kapcsolódó raktár és látványraktár létrehozása. 

• Belterületi belvízelvezető rendszer fejlesztése: projekt becsült költsége 1.200.000.e Ft. 
Célja: a belvízelvezetésre szolgáló árokrendszer teljes kiépítettségének, felújításának 
és az állagmegtartásának érdekében azok burkolattal történő ellátásának 
megvalósítása. 
A csapadék- és belvíz elvezetése a település sajátos talajviszonya, alacsony fekvése és 
a Maros folyó közelsége miatt különösen szükséges. 

• Közvilágítás korszerűsítése: projekt becsült költsége 76.000.e Ft. 
Célja: a közvilágítás költségeinek csökkentése energiatakarékos lámpatestek 
felszerelésével. 
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• Bölcsőde épületének felújítása: projekt becsült költsége 40.000.e Ft. 
Célja: az alapellátás minőségi feltételekkel történő biztosítása, az életminőség javítása 
érdekében az önkormányzati feladatellátást biztosító bölcsőde helyi lakossági 
igényeket és esélyegyenlőséget szolgáló fejlesztésével. 

• Gyermekétkeztetést kiszolgáló konyhák bővítése, fejlesztése: projekt becsült költsége 
40.000.e Ft. 
Célja: a települési alapellátást kiszolgáló étkeztetés helyi biztosítása, működtetése a 
feladatellátás mellett színvonalas, modern ellátása az eszközök, a technikai feltételek 
és a kapacitás rendelkezésre állásával, a helyi lakosság esélyegyenlőségét szolgálni, az 
alapellátás színvonalát megőrizni a feladatellátást helyi szinten biztosítani – helyi 
munkahelyek megőrzése mellett. 

• Időskorúak nappali ellátását biztosító intézmény épületének felújítása: projekt becsült 
költsége 25.000.e Ft. 
Célja: a település szociális alapellátásának működtetése feladatellátás mellett a 
színvonalas, modern ellátás feltételeinek biztosítása, az alapellátás színvonalának 
megőrzése. A szociális alapellátás színterét biztosító önkormányzati tulajdonú épület 
állagának megóvása, felújítása révén érték megőrzése, az ellátást igénybe vevők és az 
ott dolgozók megelégedettségének javítása. 

• Fogorvosi rendelő felújítása: projekt becsült költsége 20.000.e Ft. 
Célja: a település egészségügyi alapellátásának működtetése feladatellátás mellett a 
színvonalas, modern ellátás feltételeinek biztosítása, az alapellátás színvonalának 
megőrzése. Az egészségügyi alapellátás színterét biztosító önkormányzati tulajdonú 
épület állagának megóvása, felújítása révén érték megőrzése, az ellátást igénybe vevők 
és az ott dolgozók megelégedettségének javítása. 

• Fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és nyílászáró-csere az önkormányzati tulajdonú 
vállalkozók részére bérbe adott épületekben (gyógyszertár, üzletház, kereskedőház): 
projekt becsült költsége 60.000.e Ft. 
Célja: 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. 

• Fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és nyílászáró-csere az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásokban: projekt becsült költsége 72.000.e Ft. 
Célja: az önkormányzati tulajdonú 12 bérlakás fűtéskorszerűsítésével 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: projekt becsült költsége 400.000.e Ft. 
Célja: 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. 

• A Rónay-kúria étterem padlásterének befejezése, rendezvénytér kialakítása: projekt 
becsült költsége 50.000.e Ft. 
Célja: az önkormányzat, a civil szervezetek és a lakosság által szervezett 
rendezvények színvonalas helyen történő megtartása. 
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• Kiszombor és Klárafalva közötti kerékpárút megépítése: projekt becsült költsége: 
400.000.e Ft. 
Célja: 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. 

• Kiszombori műemléki épületek felújítása (Tibor-kúria, Nina-kúria, emeletes magtár): 
projekt becsült költsége: 50.000.e Ft. 
Célja: a történelmi, kulturális értékek megőrzése. 

 
 
Kiszombor, 2014. május 22. 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
 


