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Tisztelt Kiszombori Lakosok! 
 
A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 10. § d) pontjában meghatározott át nem ruházható jogkörében állapítja 
meg az Ötv. 91. § (6) bekezdése szerint a gazdasági programját. 
„ (6) A gazdasági program a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, vagy azt 

meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten 
meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével 
- a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által 
nyújtandó kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A 
gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés 
feltételeinek elısegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitőzéseit, az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá 
városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika célkitőzéseit.” 
A Képviselı-testület a 84/2007. (III. 26.) KKÖT határozatával fogadta el a 2007-2010. évekre 
vonatkozó gazdasági programját. 

 
A Képviselı-testület a programjában elsıdleges szempontként határozta meg az 
intézményeink mőködıképességének megtartását, a szolgáltatásukhoz kapcsolódó eszközök 
bıvítését, az épületek karbantartását, környezetük szebbé tételét. 
Meghatározó elvként fogadtuk el azt is, hogy a fejlesztési pénzforrásokat, csak fejlesztésre 
használjuk fel, ezeket a pénzeszközöket nem éljük fel a mőködés céljaira.  
Ugyancsak alapelvként rögzítettük, hogy segélyezés helyett, illetve mellett a foglalkoztatást, a 
munka világába történı integrálás részeként folytassuk a közmunkaprogramot. 
 
A ciklus indításakor összefoglaltuk azokat az akkor ismert feladatokat, területeket, amelyeket 
uniós és saját források felhasználásával fejleszteni kívántunk, mint 

- a járdaprogram folytatása, 
- az Óbébai  utcai iskola felújítása, hıszigetelése, 
- a Móricz utcai iskola bıvítése, felújítása, 
- a Sportcsarnok főtésének korszerősítése megújuló energiaforrások bevonásával, 
- Kiszombor-Makó közötti kerékpárút vízrendezése. 
- külterületi önkormányzati  csatornák  felújítása, karbantartása, 
- Vályogos-tó turisztikai célú fejlesztése,   
- a Rónay- kúria felsı szintjének befejezése, 
- Rónay kastély felújítási terveinek elkészítése ezt követıen újabb pályázat 
eredményeként az épület felújítása. 

 
A Képviselı-testület további kiemelt elvként rögzítette programjában a civil kapcsolatok 
erısítését. 
 
A program részét képezı középtávú fejlesztési koncepcióban hangsúlyosan jelenítettük meg a 
mőemléki falukép megırzését, rekonstrukcióját, a közterület képének rendezését, 
egységesítését, ennek elemeként a buszvárók felújítását és egységessé tételét, térburkolatok, 



járdák felújítását, zöldfelületek, parkok felújítását, egységesítését, melyek az elkészült 
kertészeti terv elgondolásaihoz híven kerültek megújításra.  
Mindezek nyomon követhetıek a megvalósítás során a településközpontot érintı 
beruházásokban, mint az orvosi rendelık, fogorvosi szolgálat, a könyvtárépület és a környezı 
közintézmények, önkormányzati ingatlanok felújításánál és külsı környezetének 
rendezésénél. 
A mőemléki épületek rehabilitációja körében eredményes pályázattal újítjuk fel a 
Helytörténeti Győjteménynek helyet adó magtárépületet és lebontásra kerültek a Rónay-
kastély udvarában lévı elhasználódott, nem mőemléki raktárépületek is. Egyes köztéri 
szobraink is megújultak. 
Kiemelt fejlesztési terület volt a Vályogos-tó, melynek környezeti, infrastrukturális 
rendezésével turisztikai, míg záportó szerepével védelmi elvárásainkat valósítjuk meg.  
Oktatás terén részben az oktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése volt célkitőzésünk, míg az 
intézmény felújításával, az energiatakarékos mőködtetéssel (főtéskorszerősítés, a nyílászárók 
cseréje, szigetelés) a korszerő elvárásoknak történı megfeleltetés volt az elsıdleges elvárás.  
A térségi együttmőködés jegyében bıvült ki az iskola intézményfenntartó társulása és így a 
klárafalvai és ferencszállási tanulókat is 1-8 évfolyamig fogadjuk. 
Kulturális értékeink megırzése érdekében ebben a ciklusban áttértünk a jogszabály által 
meghatározott keretekben a civil szféra pályázati úton történı támogatására. 
A közmővelıdés terén bekövetkezett finanszírozási változásra reagálva más keretek között, 
jelenleg szakfeladatként teljesítjük feladatellátásunkat, ezzel a formával sikerült a megszokott 
színvonalon megıriznünk a mővelıdési ház és a könyvtár szolgáltatásait úgy, hogy 
megtartottuk a munkahelyeket is.  
A kommunális szolgáltatások terén megtörtént a közszolgáltatók kiválasztása. A 
szilárdhulladékkal összefüggı feladatok ellátásában továbbra is a Szegedi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Programban veszünk részt, ennek keretében valósul meg 
településünkön a bezárt szeméttelep rekonstrukciója és épült meg a hulladékudvar is. A 
folyékonyhulladékkal összefüggı feladatokban, a szennyvízprogramban Makóval mőködünk 
együtt. Részt veszünk az uniós elvárásoknak megfelelı ivóvíz-programban is. 
Járdaprogramunkat folytattuk, figyelemmel voltunk a majdani szennyvízprogramra is és 
minden infrastruktúrát érintı fejlesztésnél, felújításnál elvárásként fogalmaztuk meg, hogy a 
munkálatok során meglévı utak, járdák ne sérüljenek, bontás helyett a burkolat alatti átfúrást 
javasoltuk. 
A közmunkaprogram folytatásával többes célt kívánunk elérni, erısíteni a foglalkoztatást, a 
munka világába integrálást, továbbá azt az elvárást, hogy ne a segélyezést bıvítsük, hanem a 
foglalkoztatást, illetve a közmunka járuljon hozzá a településfenntartáshoz, a helyi 
értékmegırzéshez, -teremtéshez. 
A ciklusban pályázati forrásból megvalósítottuk az intézményeink akadálymentesítését, a 
bölcsıde  tetıcseréjét, , az óvoda, az ÖNO épületében vizesblokkok és nyílászárók cseréjét. 
 
A helyi iparőzési adómérték megállapításánál az adóalanyok teherviselı-képességét is 
figyelembe vette, ezért az elmúlt négy évben az adókulcs nem emelkedett. 
 
Az elızıekben a programot a teljesség igénye nélkül, felsorolás jelleggel, a kiemelt célok,  
alapelvek, alapelvárások mentén elevenítettük fel, a következıkben pedig a tények és számok 
tükrében, a jelentés esszenciális összefoglalásában tekintsük át, hogy az adott pénzügyi-
gazdasági, pályázati környezetben hogyan valósultak meg elképzeléseink.    
 


