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I. Bevezetés 

 

 

Az 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 

meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező tartalmát jogszabály 

nem írja elő. E program alapvetően befolyásolja a képviselő-testület munkáját, 

noha nem csak és elsősorban a közvetlenül megoldandó konkrét feladatokat 

jelöli ki, inkább állandó iránymutatásul szolgál. 

 

A 2010. októberi választások után, az előző ciklusban folyó és megkezdett 

munkát, illetve pályázati támogatással induló fejlesztések folytatódnak. 

A gazdasági és munkaprogram meghatározza a következő négy évre (UNIO 

költségvetés figyelembe vételével 2007-2013 hátralévő időszakára) a képviselő-

testület települési és intézmény fejlesztési célkitűzéseit. 

Az összeállítása során a polgármesteri program, az intézményvezetők, a civil 

szervezetek és a képviselő-testület tagjainak javaslatai lettek figyelembe véve. 

Tartalmaz konkrét és koncepcionális terveket, melyek a pályázati (hazai, UNIO-

s) és költségvetési lehetőségek figyelembe vételével valósíthatók meg. 

 

 

II. A program célja 
 

 

Az Európai Uniós támogatások figyelembe vételével, a II. Nemzeti Fejlesztési 

Tervet szem előtt tartva, mind az UNIO-s, mind az országos és helyi források 

igénybevételével, Földeák község tervszerű, folyamatos fejlesztésével, a 

lakosság megfelelő színvonalú alapellátásának és egyéb igényelt 

szolgáltatásokat nyújtó intézményhálózat működtetésével, fenntartásával, 

életminőséget biztosító és javító, vonzó, élhető település maradjon. 

 

 

III. Az önkormányzat intézményeinek fejlesztési, felújítási feladatai 

 

 

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának, szolgáltatások biztosításának 

építészeti és tárgyi feltételeit biztosítani, illetve javítani szükséges.  

 

Návay Lajos Általános Iskola:  

- Gagarin utcai napközi épület tetőszerkezetének és homlokzatának felújítása, 



- Szent László téri épület tetőszerkezetének felújítása, szilárd burkolatú pálya 

kialakítása, 

- A Zárda utcai iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje, 

- A Zárda utcai kéttantermes iskola bővítése, és homlokzati felújítása, 

- Tornaterem építése. 

 

Gyermekmosoly óvoda: 

- A két csoportszobás épület homlokzati nyílászáróinak cseréje, 

- Az udvari játékok cseréje, felújítása. 

 

Egyesített Egészségügyi és Szociális intézmény: 

 Egészségügyi Központban  
- kazáncsere, 

- nyílászárók cseréje, 

-babakocsi tároló építése,  

-előtető kialakítása. 

 Idősek Napközi Otthonánál (Gondozási Központ) 

-  udvari tároló helység építése. 

Bölcsődénél: 

-  utcai homlokzatának és tetőszerkezetének felújítása, 

-  udvari játékok (libikóka, csúszda) beszerzése, 

-  csoportszobáira, irodájára redőnyök felszerelése, 

- csoportszobák parketta burkolatainak laminált padlóra cserélése,   

-  az előtér, átvevő helyiség padozatának felújítása, 

- konyhai eszközei, berendezései beszerzése. 

 

Művelődési Ház: 

- Színpad felett tető hőszigetelés, 

- A „tükrös” terem és a nagyterem homlokzati nyílászáróinak cseréje, 

- A színpad ajtajának cseréje, 

- Homlokzat festése. 

 

Körjegyzőségi Hivatal: 

- Nyílászárók cseréje és az ebből következő homlokzati károsodás javítása, 

- Fűtéskorszerűsítés befejezése. 

 

A részben vagy egészben forgalomképes ingatlanok hasznosítási módja 

határozza meg a felújítási szükségleteket: 

- Volt Mozi épületének a helyén üzletház kialakítása. Három üzlethelyiség 

kialakításának tervezése (zöldség üzlet, lángossütő épületek közterületen való 

megszüntetése, és azok helyén parkoló kialakítás) 

- Szolgáltató ház homlokzata, padozat-felújítása szükségessé vált, felújításra 

szorul, 



- 4 lakásos szolgálati lakás: lépcsőház hőszigetelése, homlokzaton nyílászárók 

cseréje, 

- Makói utca 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan külső homlokzat 

felújítása, hasznosítása. 

 

 

IV. Infrastruktúra 

 

 

A területi kiegyenlítés és az Uniós alapokra történő pályázatok lehetőségeit 

kihasználva, illetve önerő biztosításával az alábbi fejlesztések vannak 

folyamatban, kerülhetnek sorra: 

 

- Szennyvízhálózat kiépítése,  

- Ivóvízminőség javító program megvalósítása, 

- Vízhálózat rekonstrukció és fejlesztés, 

- Járdák felújítása (cement hozzájárulás biztosítása), 

- Utak, útalapok karbantartása, 

- Informatikai eszközök, szoftverek folyamatos modernizációja, 

- Belvízrendszer felülvizsgálata, karbantartása, 

- Külterületi utak, csatornák karbantartása, 

- Energetikai fejlesztés (hőszigetelés, nyílászárók, fűtési rendszerek), 

    - Közterületi kamerarendszer kiépítése, 

Településrendezési terv módosítása.  

 

 

V. Egyéb fejlesztések 

 

 

- Szent László téri (önkormányzati) épülethomlokzatok felújítása,  

- Kornél-erdei gyermek, diák táborozóhely kialakítása,  

- Játszótéri játékpark bővítése, 

- Sportpályán öltöző épület alárakása, felújítása, 

- A régi hulladéklerakó-telep rekultivációja, 

- A korszerű európai szintű elvárásoknak is megfelelő hulladéklerakási 

technológia kialakítása, annak régiós szinten történő megvalósítása a 

DAREH –val, 

- Helytörténeti gyűjtemény, faluház kialakítása. 

 

A fejlesztések, felújítások pályázat és önerő függőek. 

A munkaprogramba való felvétel azt a lehetőséget biztosítja, hogy projektként 

terveztethető és költségelhető elképzelések álljanak rendelkezésre. 

 



 

VI. Település üzemeltetés 

 

 

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait a normatív támogatások, 

egyéb állami hozzájárulások, valamint a helyi adók és bevételek segítségével 

finanszírozza. 

 

Az állami finanszírozás nem fedezi a kiadásokat, ezért folyamatosan a 

normatívák -, illetve működési bevételek növelése és forrás kiegészítése 

szükséges. Az intézmények elsődleges önkormányzati fenntartását, 

működtetését biztosítani kell. 

 

Intézményi szinten a kihasználtság 75 % feletti. 

 

Az önkormányzatnak és az intézményeknek a pályázati lehetőségek 

kihasználása jelentős többletforrást biztosítanak. 

A közmunkaprogram kihasználása jelentősen segítheti a közterületek, 

önkormányzati ingatlanok fenntartását, karbantartását. 

 

 

VII. Közösségi élet 

 

 

A demokrácia és önkormányzatiság kapcsán nagy jelentősége van a 

faluközösségnek, ezen belől a civil szervezeteknek. Az önszerveződések civil 

szervezetek jelentősége, lehetőségeik az Európai Uniós csatlakozással tovább 

nőttek (NCA). Nagyon fontos a velük történő együttműködés, a kölcsönös 

segítségnyújtás és a tájékoztatás. 

 

VIII. Egyházakkal való kapcsolat 

 

 

Jó a jelenlegi kapcsolat, melyet fenn kell tartani, illetve tovább kell fejleszteni, 

mind informálisan, mind az együttműködés területén. 

A közös kapcsolódási pontokon (hitoktatás, temető, park) együttesen 

hatékonyabban kezelhetők a feladatok és a problémák. 

 

 

IX. Gazdaság 

 

 



A település gazdasága főleg a mezőgazdaságra épül, illetve mezőgazdasági 

alapanyag termelést folytat. 

A lakosság másik része a közeli városokban dolgozik. A munkanélküliség 

csökkentésében a helyi termelésű mezőgazdasági termékek további 

feldolgozása, illetve a Makói Ipari Park beindulása, valamint a kis- és 

középvállalkozások megerősödése játszhat szerepet. Jelentős változást hozhat az 

M43-as autópálya, mind a munkalehetőség, mind a munkahely teremtés 

területén.  

A helyi vállalkozóknak főleg informális segítséget tud nyújtani az 

önkormányzat/pályázatokhoz/.  

A szennyvízcsatornázás kivitelezése is jelentős munkalehetőséget tartogat. 

 

 

X. Külkapcsolatok 

 

- romániai: Újszékely és Alsóboldogfalva 

- németországi: Ortenburg   

 

Az Európai Unió által nyújtott pályázati lehetőségek kihasználásával az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 120 éves évfordulójára nemzetközi tűzoltó verseny 

szervezése, megtartása, illetve a civil szervezetek, a családok és az 

önkormányzatok közötti személyes kapcsolatok erősítése. 

 

 

XI. Összegzés 

 

A mindenkori gazdasági helyzetnek megfelelően, a kötelező feladatok és a 

lakosság igényeinek, ellátásának figyelembevételével, rugalmasan kell kezelni 

fejlesztési, felújítási feladatainkat, céljainkat. 

A program megvalósításához kérjük a lakosság, a gazdálkodók, a civil 

szervezetek és egyházak támogatását, segítségét.    
 


