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I.  BEVEZETŐ 
 
A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször 
módosított 2011. évi CLXXXIX. évi törvény 116. § (5) bekezdése rendelkezik. A gazdasági 
program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a megyei 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és 
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 
Kőtelek község gazdasági programja a 2015 – 2019. közötti időszakot öleli fel, a benne 
foglaltak olyan irányelv-gyűjteménynek tekinthetőek, melynek megvalósítási szándékát 
Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkoztatta. A feladatok 
végrehajtásának ütemezését az önkormányzat éves költségvetései tartalmazzák. 
 
 

II.  HELYZETELEMZÉS 
 
 

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága, rövid történeti áttekintés 
 

Kőtelek Szolnoktól Északkeletre, a Tisza jobb partján fekszik. Északnyugaton Tiszasüly, 
Délen Nagykörű, Délnyugaton Hunyadfalva a szomszédja. Keleti határát a Tisza képezi. A 
Szolnok-Kőtelek-Tiszasüly összekötő úton közelíthető meg, rendszeres autóbuszjárattal. 
Vasútvonala nincs. A folyóvíz, a jó termőtalaj, a magas part olyan itteni adottságok, amelyek 
már az ősember számára is vonzóvá tették a környezetet.  
A szántóföldi művelések során előbukkanó emlékanyagok arról tanúskodnak, hogy a falu 
évezredek óta lakott. Kőtelek már a XIII. század elején is népes hely lehetett. Nevét az 
egykori kői apátságtól nyerte, melynek romjai az ún. Monostori dombon még ma is láthatók. 
A régi oklevelek a kői apátságot "Abbatia de Kew ad Tibiscum" névvel jelölték. A falu nevét 
egy XIV. századi oklevél említi először, Keutelek alakban. Folyamatosan lakott település 
marad, átvészeli a török hódoltságot, fizeti a tizedet, a dézsmát, majd a törökök kiűzése után 
sűrűn változó földesuraknak a jobbágyszolgáltatásokat. A XVIII. század végén kuriális 
(kisnemesi) település volt. 
A magyar történelem jelentős eseményei, tragikus sorsfordulói mindig nyomot hagynak a 
kollektív emlékezetben. A Rákóczi-szabadságharcra kedves, népmesei elemeket tartalmazó 
mondával emlékeznek Kőtelken: "valamikor erre járt a fejedelem, aztán elfáradván megpihent 
a határban álló nagy körtefa árnyékában." A képzelet még tovább szövi a történetet: "a 
kurucoknak hirtelen menekülniük kell a közeledő ellenség elől, de a hadikincstárat nem tudják 
magukkal vinni, elássák hát a körtefa közelében". A körtefa képét, emlékét megőrizte Kőtelek 
XVIII. századi pecsétje, s méltán kapott helyet a mai címerben is. 
 Az 1848-'49-és szabadságharcban sok itteni lakos vett részt, a bujdosóknak egyebek mellett-
menedéket adtak a határbeli nádasok. Az első világháború nagy veszteség: 104 hősi halottat 
gyászol a település, nevüket a falu főterén álló emlékmű őrzi. A Tanácsköztársaság bukását 
követő megtorlás három emberi életet követelt. A román megszállás szintén nagy károkat 
okozott. Ma sem tudjuk hányan lettek a második világháború áldozatai: katonák, civilek, 
munkaszolgálatosok, akik sohasem tértek haza. A településnek mindez a veszteség ma is 
fájdalmas hiány.  
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A lakosság fő megélhetési formája mindig a mezőgazdaság volt. Főként gabonát termeltek, de 
jelentős volt az állattartás (juh). A szántók területe a XIX. században ugrásszerűen emelkedik, 
nő a birtokok száma is. A századforduló után már csak egy ezer holdon felüli nagybirtok 
maradt. Mégis sok a föld nélküli család. A XX. században szinte az egész országot bejárják a 
kubikos munkát vállaló kőtelkiek.  
Két földreform juttat némi földet a nincstelen parasztságnak. A Nagyatádi-féle földosztás 
idején (1920) 191 kat. hold szántót, 22 hold házhelyet parcelláznak fel, 1945-ben 1212 holdat 
osztanak szét, de csupán 41 volt gazdasági cseléd és 195 nincstelen napszámos juthatott 
egyenként alig 3-3 hold földhöz, mivel kevés volt a felosztható terület. 1949. márciusában 
alakul meg az első közös gazdaság, a Petőfi rizstermelő csoport. Később több tsz is 
szerveződik, legtovább maradt fenn a nagykörűi és a csataszögi szövetkezetet is magába 
fogadó Ady Tsz. Jelentős ipari üzem nincs. 
Az ismert helytörténész, Boros Imre, az 1730-as évekből találkozik az oktatásra vonatkozó 
adatokkal: Kőtelek jegyzője, kántora és tanítója is az a Gulyás Ferenc, aki feleségével együtt 
"tanítgatja" a helyi gyerekeket. Kezdetben saját lakásán. Az első iskola 1779-ben épül fel. A 
katolikus egyházi iskola mellett később községi iskola is működik. Jelentős személyiség még 
a község tanítói közül Kádár Mátyás, aki a 1848-49-ben Görgey seregében szolgált 
segédtisztként. A kettősség az 1948-ban a nyolc osztályos oktatás bevezetésével szűnik meg. 
1996. október 5-én, a kőtelki oktatás kezdetének 260. évfordulóján avatták fel a község új, 
korszerű iskoláját. Az iskola történetét jól bemutatja a kezdetektől napjainkig, az iskola egyik 
termében berendezett Iskolatörténeti kiállítás. Az iskola mellett három csoportos óvoda is 
üzemel.  
Kőtelek lakóinak száma jelenleg 1619, mely az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökken. 
Az elmúlt években megtapasztalhatták, hogy áldás és átok is a festői szépségű Tisza partján 
élni. A kilakoltatással fenyegető árvizeket sikerült legyőzni, az ár- és belvízkárokat 
helyrehozni. Kiépült a belvízelvezető rendszer, felújították az iskolát, a polgármesteri hivatalt, 
a klubkönyvtárat, óvodát, az iskola konyháját, a technika tantermet. Az átlagosnál jobbnak 
mondható a község közművesítése. A 855 lakás mindegyikében van villany és vezetékes víz, 
illetve csatornacsonk, vezetékes gáz. A belterületi utak 80%-a aszfaltozott. A '80-es években 
épült ki a telefonhálózat. 2000-ben teljesen kiépítésre került a csapadékelvezető rendszer. A 
kohéziós alap keretében megvalósult a teljes ivóvízrendszer rekonstrukciója. A településen 20 
költségalapú bérlakás van.  
Kőtelek lakói régtől katolikusok. 1782-ben épült templomuk. Állami-önkormányzati 
támogatással újították fel, újabb felszentelése 2001. augusztus 20-án történt. Ez volt a község 
legemlékezetesebb millenniumi rendezvénye. 
Ki kell emelni az általános iskola Helytörténeti Gyűjteményének és Iskolatörténeti 
kiállításának jelentőségét, valamint a 13 alkalommal megrendezett képzőművészeti 
alkotótábort és kiállítást. Minden év augusztusában terepjáró találkozó színhelye a település. 
Növekvőben a falusi turizmus, a látogatókat elsősorban a Tisza vonzza. A település 
rendelkezik egy 25x12m-es tanmedencével, amely jelenleg nem üzemel. A gát, és a folyó 
közötti terület sajátos növény és állatvilágával a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet része. A falu 
közelében lévő holtágak és csatornák, a helyi Horgász Egyesület kezelésében lévő intenzíven 
telepített horgásztó és az élő Tisza kiváló horgász lehetőséget biztosítanak. Vadászni is lehet a 
környéket övező fűzes nyaras ligetekben, ahová egyre több külföldi vendég is ellátogat. 
Sikerei, eredményei alapján a község kiérdemelte a Magyar Örökség Díjat. 
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2. Főbb demográfiai jellemzők 

 
 

a) Születések, halálozások számának alakulása: 
 
 

Év Születések száma (fő) Elhalálozások száma (fő) 
2010 22 36 

2011 19 33 

2012 14 20 

2013 13 27 

2014 18 39 

 
Az elhalálozások száma évről évre meghaladja a születések számát a településen. A település 
lakosságszáma az elmúlt években lassú csökkenést mutat, (amelyet a beköltözések sem 
tudnak megállítani,) és amely az országos átlaghoz képest kedvezőbb. 
 

 
b) Népesség kor szerinti megoszlása (KSH) 2015. január 1-jén: 

 
 

Kor szerinti csoportosítás Létszám  Megoszlás %-a 
0 - 2 39 2,45 

3 - 5 55 3,46 

6 - 13 143 8,99 

14 - 17 68 4,27 

18 - 59 879 55,31 

60 - 79 315 19,82 

80 - 90 5,66 

Összesen 1468 100,0 

 
A 60 év felettiek aránya az aktív korúakhoz viszonyítva 43%, míg a fiatalkorúak aránya az 
aktív korúakhoz viszonyítva 25%, amely mutatja, hogy az ország többi településéhez 
hasonlóan Kőtelek is az elöregedő települések közé tartozik. 
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3. Az infrastruktúra helyzete 
 

 
A települést átszeli a 3224-es főút, amely keresztülhalad még Csataszögön, Tiszasülyön, 
Besenyszögön, majd visszatér Szolnokra. Az út minősége szükség szerint megfelelő, állapota 
romló, balesetveszélyes. A település jövőjét veszélyezteti az elkezdett autópálya-szakasz 
félben hagyása. 
 A település belterületi útjai közül az útalappal rendelkező utak hossza: 11.500 m, a belterületi 
kiépítetlen utak hossza 7.732 m, a külterületi földutak hossza: 10.060 m. A teljes belterületi 
önkormányzati úthálózat hossza: 19.232 m. Tehát a teljes úthálózat 59,8 %-a aszfaltozott út.  
A településen lévő lakásállomány 99 %-a csatlakozott rá a vezetékes ivóvízhálózatra, a 
közüzemi szennyvízhálózatra 95,0%-a gázhálózatra 98%-a rácsatlakozás mértéke. Teljesen 
kiépített a villamos-energia hálózat.   
A mobiltelefon szolgáltatók valamennyi rendszere elérhető a településen.   
A településen a kommunális hulladékszállítás és hulladék elhelyezés, a veszélyesnek 
minősített egészségügyi hulladékok gyűjtése és elszállítása, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtés – pillanatnyilag kényszerszállító kijelölésével - megoldott, sőt még használt 
ruhagyűjtő konténer is áll rendelkezésre. 
 
 

4. Vállalkozási tevékenységet végzők összetétele 
 

 
A településen megtalálhatóak a következő termelő és szolgáltató egységek: mezőgazdasági 
tevékenységet folytató vállalkozások, közétkeztetési igényeket és rendezvényeket kiszolgáló, 
vállalkozásban üzemeltetett konyha, élelmiszer-kereskedelmi egységek, tüzép, fogadó. A 
vendéglátó egységek kínálata szegényes, az ide érkező vendégek elszállásolása a 10-15 fő 
fogadására alkalmas fogadót leszámítva nem megoldott.  
 
 
A település gazdasági, kereskedelmi adatai (2014. év) 
 
 

Megnevezés Vállalkozások száma 
Működő vállalkozások száma 39 

Jogi személyiségű vállalkozás   19 

Jogi személyiség nélküli vállalkozás   20 

Működő társas vállalkozás   19 

Működő egyéni vállalkozás   20 

Kiskereskedelmi üzlet   4 

Vendéglátóhelyek száma   5 
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5. Az önkormányzat által ellátott feladatok 
 

A. Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: 
 

a) településfejlesztés, településrendezés; 
b) településüzemeltetés (köztemető kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

c) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
d) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
e) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 
f) óvodai ellátás; 
g) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; helyi 

közművelődési tevékenység támogatása; 
h) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
i) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
j) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
k) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
l) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
m) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
n) sport, ifjúsági ügyek; 
o) nemzetiségi ügyek; 
p) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
q) hulladékgazdálkodás; 
r) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 

B. Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok: 
 

a) felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatása (Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer működtetése), helyi rendelet alapján a 
rászoruló középiskolai tanulók ösztöndíj támogatása, 

b) fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása (gyermekétkeztetési támogatás 
működtetése), 

c) egyesületek, civil szervezetek, szerveződések tevékenységének segítése, támogatása,  
d) tájház működésének támogatása, 
e) bűnmegelőzési feladatok (helyi közbiztonság erősítése, térfigyelő kamera rendszer 

üzemeltetése), 
f) önkormányzatok közötti partnerség erősítése, 
g) nemzetközi kapcsolatok ápolása. 

 
 

6. A feladatok ellátását szolgáló intézményhálózat 
 

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 
 
- Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal  
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b) Önállóan működő költségvetési szerv: 

 
- Gazdasági Ellátó Szervezet  

 
c) Vállalkozásba adott szolgálatok: 

 
- Háziorvosi szolgálat 
- Fogorvosi szolgálat 
 

d) Önkormányzati szakfeladaton: 
 
- Védőnői szolgálat 
- Községgazdálkodás 
- Község és intézményi gazdálkodás 
- Sportlétesítmények 

 
 
 

7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 
 
 

a) A katolikus egyház által fenntartott oktatási intézmény: 
 
- Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

 
 

b) Társulásos kapcsolatok: 
 
- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, Tárulási Tanácsa  
-  Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi 

Központja 
- Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító 

Társulás 
- Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás 
- Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület. 

 
 

c) Nemzetközi kapcsolat: 
 
- Testvértelepülés: Hármasfalu, Románia 

 
 

8. Kőtelek gazdasági helyzete 
 

 
Az Önkormányzat vagyona annak ellenére, hogy az elmúlt években nem sok fejlesztés 
valósulhatott meg, nőtt. Értéke a 2014. évi zárómérleg alapján 1.802.662 Ft.  
Az Önkormányzat vagyonszerkezete 2014. évben a következő volt:  
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Vagyonelem megnevezése Érték 
ezer forintban 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a 
kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 

1180081 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel 
értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 

256641 

Üzleti (forgalomképes) vagyon (szabadon értékesíthető és 
megterhelhető) 

365940 

Összesen 1802662 

 
 
 
A költségvetés szerkezete 
 
 
A költségvetési kiadások és bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult: 
 
 

Megnevezés 2011 2012 2013 2014 
Kiadások összesen (e Ft) 559.965 298.298 267.230 746.028 

Bevételek összesen (e Ft) 582.028 308.562 336.663 730.108 

 
 
Az elmúlt évek költségvetéseit nagymértékben meghatározta a lefolytatott adósságrendezési 
eljárás. 
 
A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a kiadásokat: 
- növeli a kötelező béremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.), az emelkedő 

járulékok,  
- csökkenti a megfontoltabb gazdálkodás és a takarékossági intézkedések, 
- a kiadások nagyságát befolyásolja a további központi feladatok leadása. 

 
 
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési 
támogatások reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzése, illetve pályázati 
forrás bevonása válik szükségessé. 
 
 
 

9. A település jelenlegi állapotában meglévő főbb gyenge és erős pontok (a teljesség 
igénye nélkül): 
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Erősségek: 
 

• szép természeti környezet (Tisza 
part, ártér) 

• nagy mezőgazdasági terület 
• nemzetközi kerékpárút 
• felújított műemlék templom 
• közművek kiépítettsége 
• közétkeztetés megléte 
• óvoda, iskola megléte 
• kereskedelmi egységek megléte 
• háziorvos, védőnő, nyugdíjas 

klub 
• térfigyelő kamerarendszer  
• polgárőr szervezet megléte 

 
 
 

Gyengeségek: 
 

• helyi utak rossz állapota 
• országos utak rossz állapota 
• munkahely hiánya 
• település elhelyezkedése a várostól 
• szálláshelyek hiánya 
• étterem hiánya 
• idegenforgalmi vonzerő hiánya 
• rossz állapotú középületek 
• bölcsőde hiánya 
• házi segítségnyújtás keretében történő 

hétvégi étkeztetés hiánya 
• helyi rendezvények hiánya 
• benzinkút hiánya 
• fiatalok elvándorlása 
• sportlétesítmény hiánya 
• minimális közösségi élet 

 

Lehetőségek: 
 

• vízi út  
• épülő mentőállomás 
• épülő tűzoltólaktanya 
• pályázat benyújtása 
• faluközpont kialakítása 
• a horgásztó környékének 

további parkosítása 
•  az önkormányzat által 

megszerzendő területen faházas 
camping kialakítása 

• fejleszthető belterületek 
• elhagyott porták önkormányzat 

általi karbantartása díjazás 
ellenében 

• közfoglalkoztatottakban rejlő 
lehetőségek nagyobb fokú 
kihasználása 

• szakmanagement kialakítása 
• turizmus fejlesztése 
• termálkút tulajdonának vagy 

használatának megszerzése 
 

Veszélyek: 
 

• háziorvos esetleges nyugdíjba vonulása 
• lakosság elöregedése 
• egyedül lakók magas aránya 
• a munkanélküliség várható fokozódása 
• a lakosság szerkezetének átalakulása 
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III.  FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

 
A helyzetelemzés során feltárásra került a település jelenlegi helyzete, ezen túl a 
helyzetelemzés eredményeként felszínre kerültek a gyenge és erős pontok, valamint a 
lehetőségek és az esetleges veszélyek, melyek alapvetően meghatározzák a jövő fejlesztési 
elképzeléseit. Kőtelek Községi Önkormányzat gazdasági programja olyan stratégiai jellegű 
célokat tűz ki, melyek megszabják az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazzák 
azokat az elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkednek céljaihoz, és amely célok 
eléréséhez, megvalósításához a képviselő-testület meg kívánja teremteni a szükséges anyagi 
forrásokat. Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy 
évben megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe 
bekerültek a kormányhivatalok, a járások. Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az 
önkormányzatnak kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és 
az ehhez kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került 
előtérbe, mindezek Kőtelek Község Önkormányzatát még szigorúbb gazdálkodásra 
kényszerítik. Jelen helyzetben nagyobb nagyságrendű bevételnövelést saját erőből nem lehet 
elérni, a gazdaság szereplőinek a fejlődése többnyire stagnál, vagy alig emelkedik. Ebből 
következik, hogy a fejlesztések jelentős része szinte csak pályázati forrásból oldható meg. 
 
 

1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők 
 
Az Európai Unió tagjaként Magyarország jogosulttá vált az Európai Unió fejlesztési 
támogatásainak, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és 
Kohéziós Alap továbbá a Szolidaritási Alap forrásainak igénybe vételére. Magyarország a 
2014-2020 évek között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program 
keretében tervezi, mely programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. Az operatív 
programok tartalma - azok brüsszeli jóváhagyásáig - még változhat. 
A tervezett operatív programok az alábbiak: 
 
 

- Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP): elsődleges célja a 
közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési 
hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. 
 

- Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP): elsődleges célja, hogy a 
humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi 
felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a 
szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a 
társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés 
minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre. 

 
- A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP): célja, hogy a 

magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági 
növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is 
figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. 
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- A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP): egyik legfontosabb 
célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez 
egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók 
képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország 
innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató 
szektornak a fókuszált fejlesztése.  

- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP): fő küldetése, hogy 
kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és 
megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a 
helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. 

- A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP): segítségével 
kívánják biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, 
gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli 
fejlettségbeli különbségek csökkenését. 

- A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP): nyomán 
hajtják végre a közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit. 

- A Vidékfejlesztési Program (VP): elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek 
és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a 
gazdasági fejlődés támogatása. 

- A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP): a halászati ágazat támogatási 
lehetőségeit tartalmazza. 

- A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP): elsődleges célja, 
hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a 
hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő 
étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. 
 

 
Az Operatív Programok segítségével önkormányzatunk igen széles körben juthat 
támogatáshoz mind a Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatai ellátása tekintetében, mind 
az önként vállalt kötelezettségek körében. 
 
A források elérését tovább segíti a gazdálkodás EU-logikájú átszervezése, a meglévő források 
hatékony, célorientált felhasználása, a szomszédos településekkel történő együttműködés 
kialakítása bizonyos önkormányzati feladatok együttes ellátása céljából. Az együttműködés 
hatékonyabb szervezeti keretek kialakulásához vezethet, amely biztosíthatja a gazdaságosabb, 
valamint magasabb színvonalú ellátás megvalósítását. 
 
Összességében megállapítható, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz az 
önkormányzatok számára forrásbővülést, új potenciális növekedési pályát jelentett. Az új 
helyzet kihívásaira önkormányzatunk stratégiai, azaz hosszú távú általánosan érvényes 
fejlesztési célok kijelölésével, valamint az azoknak megfelelő lehetőségek kihasználásával, 
tudatos megvalósításával reagál. 
 
 
2. Fejlesztési alapelvek 
 
 
Kőtelek Község Önkormányzata a stratégiai célok megvalósításához a következőkben rögzíti 
az általánosan érvényesítendő fejlesztési alapelveket: 
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- bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának megteremtése az önkormányzati 
kötelező feladatok ellátásának szinten tartásával, 

- a stabil pénzügyi helyzet és a fizetőképesség megtartása, szigorú költséggazdálkodás, 
- stratégiai tervezésre és az EU alapelveire is építő fejlesztés megvalósítása a bevételek 

lehetséges maximalizálásával, többletbevételi források feltárásával, az ésszerű, 
takarékos gazdálkodás keretein belül, 

- a fejlesztések, beruházások megvalósítása során a leggazdaságosabb megoldás 
(összességében a legkedvezőbb ajánlat, megfelelő garancia, stb.) kiválasztása, 

- a gazdasági környezet és regionális kapcsolatok élénkítése, a térségi szerepvállalás 
hangsúlyozása, 

- az önkormányzati ingatlanvagyon hatékony kihasználása, hasznosítása,  
- a környezettudatos, környezetbarát gazdaságfejlesztési szempontok figyelembevétele, 
- a lakosság igényeinek figyelembevételével kialakított gazdaságfejlesztési stratégia 

kidolgozása, a polgárok identitástudatának, lokálpatriotizmusának erősítésével, 
- a gazdaság igényeire is nyitott, a munkaerő-piaci kihívásokra reagáló humánerő-

fejlesztési stratégia megvalósítása, 
- a munkanélküliség alacsony szinten tartása, aktív foglalkoztatáspolitika megvalósítása,  
- a szociális ellátások rászorultságtól függő biztosítása,  
- az önkormányzati intézmények működésének racionalizálása, költséghatékonyabb 

közszolgáltatások biztosítása,  
- a sorra kerülő fejlesztések az intézményhálózat, ezen belül a lakosság ellátásának 

korszerűsítését célozzák, azok minőségi javulását eredményezzék,  
- a helyi vállalkozások élénkítése, 
- civil szervezetek közéleti szerepének és gazdaságfejlesztési, társadalmi kohéziós 

funkcióinak erősítése,  
- az idegenforgalmi adottságok fokozottabb kihasználása. 

 
 
 
 

 
IV.  STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK 

 
 

1. Fejlesztési célok, elképzelések 
 

1.1. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítés 
 
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 
romlanak az életkörülmények és gyengül az emberek életminősége, másrészt az 
Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A 
munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen kiemelt feladat. 
 
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 
 

- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn 
a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,  

- figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatási és a kistérségi startmunka program pályázati 
lehetőségeit, 

- közfoglalkoztatási programok megvalósítása céljából együttműködik a munkaügyi 
központtal,  



14 

- továbbra is részt vesz közfoglalkoztatásban, amely előnyt biztosít az állás nélküli 
személyeknek azáltal, hogy a közfoglalkoztatás ideje munkavégzésnek minősül, 
másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel - a 
munkaügyi központ pályázati finanszírozásával, valamint állami támogatással - tud 
elláttatni olyan közfeladatokat, mint pl.: a közterületek gondozása, téli síkosság-
mentesítés, takarítás stb., 

- megvizsgálja a közfoglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásának lehetőségeit, 
- átképzéseket, továbbképzéseket szervez, előtérbe helyezi a helyi mezőgazdasági 

termelés fejlesztését, ezáltal bővíti a munkalehetőségek körét, 
- megbecsüli a helyi vállalkozókat, akik munkát és ezáltal megélhetést biztosítanak az 

itt élők számára (vállalkozásbarát önkormányzat), 
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a 

honlapján szükség szerint hirdetési lehetőséget biztosít. 
 
 

1.2. Településfejlesztés, közszolgáltatások biztosítása, színvonalának javítása 
 

 
Kőtelek Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Az Önkormányzat 
lehetőleg olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a 
működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja, esetleg bevételnövelést is biztosít. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település 
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a 
biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek 
tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. 
 
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú 
fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket: 
 

- az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, 
amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét, így a 
ciklus ideje alatt törekedni kell a településrendezési terv áttekintésére, szükség esetén 
a rendezési terv módosítására irányuló lépések megtételére, a rendezési tervben 
szereplő fejlesztések megvalósítására,  

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyek hosszú távon a 
népességszám emelkedését idézik elő, valamint munkahelyeket teremtenek,  

- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek a lakosság, vagy a vállalkozók 
nagyon szűk körét érintik, és amely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan 
nagy működtetési kiadásokkal jár. 

 
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt ismét jelentős pályázati források 
nyílnak meg, fontos hogy a pályázati tevékenység a településfejlesztés egyik fontos eszközévé 
váljon, törekedni kell arra is, hogy az adott fejlesztés a megyei fejlesztési programhoz is 
illeszkedjen. Kőtelek község további töretlen fejlődése érdekében törekedni kell az Európai 
Uniós és hazai pályázatok adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználására. A pályázatok 
benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni – 
mivel gyakran nagyon szűk a pályázatokban a tervezésre, engedélyeztetésre megadott 
határidő. 
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a) A Képviselő-testület a helyi közúthálózat mielőbbi szilárd burkolattal való ellátását 
kiemelt feladataként kezeli. A közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek 
megfelelnek a település igényeinek: 

 
- az útalappal rendelkező utak felújítására, később aszfaltburkolattal történő ellátására,  
- nélkülözhetetlen a belterületi utak folyamatos karbantartása, kátyúzása, az útpadkák és 

a külterületi utak rendbetétele, 
- a hiányzó járdák pótlása, a meglévők felújítása szükséges,  
- szükséges a KRESZ és egyéb táblák karbantartása, célszerűségük átvizsgálása. 

 
Az utak építése azonban pályázati forrás és lakossági hozzájárulás nélkül nem valósítható 
meg.   
 
b) A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer javításához pályázati lehetőségeket kell 

keresni, mivel a beruházást csak önerőből a település nem tudja megvalósítani.  
 

- A bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése és karbantartása különösen 
indokolt valamennyi belterületi lakóúton. Kőtelek a felszíni csapadékvíz, valamint a 
belvíz elvezetés megoldása kapcsán pályázati támogatásokra, uniós források 
bevonására törekszik.  

 
c) Az Önkormányzat a helyi energiaszolgáltatás terén törekszik az energia- szolgáltatás 

infrastruktúrájának fejlesztésére, pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás 
korszerűsítésére, melynek során a megújuló energiák használatát helyezi előtérbe 
(napelem, biogáz).  

 
d) A közvilágítás további korszerűsítésére, bővítésére törekszik. 
 
e) Az önkormányzat a tulajdonában lévő köztemető és ravatalozó üzemeltetését a 

továbbiakban kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretei között kívánja megoldani.  
f) A Képviselő-testület indokoltnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 

fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 
- elengedhetetlen a faluközpont rehabilitációja, a terület funkcióinak újragondolása, a 

volt Tsz iroda parkosítása, bevonása a faluközpont területébe, 
- fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására, 
- a „Fogadj örökbe annyit, amennyi MEGGY!” akció elindítása és kiszélesítése, 
- célszerű a település virágosítási programban való részvétele, amelyhez szükséges 

igénybe venni támogatók, és az önkéntesek segítségét, 
- gondoskodni kell a közterületeken az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és 

pótlásáról, 
- figyelmet kell fordítani a köztéri építmények, a falu központjában található 

emlékművek állagának megőrzésére, 
- lehetőség szerint látványelemekkel (pl.: szobor, pihenőpadok stb.) kell gazdagítani a 

közterületeket,  
- törekedni kell a meglévő játszóterek állagmegőrzésére, újabb játszóterek kialakítására, 
- gondoskodni kell a piactér kiépítéséről, a piac és az intézmények környezetében a 

megfelelő gépjármű parkolóhely kialakításáról. 
 
g) Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-

testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő 
módon kívánja biztosítani: 
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- biztosítja a védőnői ellátást, 
- fenntartja a háziorvosi körzetet,  
- heti egy napon helyben vérvételi lehetőséget biztosít, 
- támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő 

fejlesztéseket, 
- gondoskodik az intézmények felújítása, átalakításai kívánalmainak feltárásáról, 

kiemelve az egészségház épületének a felújítását, 
- népszerűsíti a kötelező és ajánlott szűrővizsgálatokat, 
- hangsúlyt fektet a parlagfű elleni védekezésre, támogatja a témával kapcsolatos 

ismeretterjesztést, illetve a parlagfű terjedése ellen küzdő akciókat, 
- gondoskodik a szükségszerinti szúnyoggyérítésről. 

 
h) A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében 

a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a 
szolgáltatás színvonalának emelése érdekében: 

 
- a Képviselő-testület, az önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást 

végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az 
egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében, 

- támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe 
került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre 
irányulnak, 

- az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi 
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet, 

- a nyári rendezvények helybiztosítása érdekében visszaállítja a régi lovaspályát, 
-  a vizitúrázás újraélesztésére, a túrázók fogadására kikötő stéget helyez el a Tiszán. 

 
i) A köztisztaság és településtisztaság, hulladékgazdálkodás közszolgáltatás biztosítása 

érdekében az Önkormányzat: 
 

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállíttatásáról és 
ártalmatlaníttatásáról,  

- felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, gondoskodik arról, hogy a 
településen további helyekre kihelyezésre kerüljenek szelektív hulladéktároló edények, 

- évente 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban 

legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, 
- az illegális hulladéklerakó helyeket feltárja és felszámolja, 
- részt vesz a „Te szedd” hulladékgyűjtési akcióban, 
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó 

eltakarításról, 
- gondoskodik a közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról, a Móra 

Ferenc úti lakótelep fásításáról, 
- szükség esetén gondoskodik rovar- és rágcsálóirtás megszervezéséről. 

 
j) Az Önkormányzat az óvoda vagyonkezelését átadta az egyháznak, azonban az épület 

tulajdonosaként közreműködik a szükséges felújításokban. 
- segíti az intézmény pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott 

pályázatokat és azok megvalósulását, 
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- szorgalmazza az oktatási és a nevelési intézmény közötti jó kapcsolat fenntartását, 
- a mindenkori igények, lehetőségek és finanszírozási források figyelembe vételével 

törekszik bölcsőde vagy bölcsődei csoport létrehozására. 
  

k) Az Önkormányzat a település általános iskolája vagyonkezelését átadta az egyháznak, 
azonban az iskola épületének tulajdonosaként közreműködik a szükséges felújításokban. 
- Pályázati lehetőség esetén az iskola épületének az energetikai korszerűsítését a 

megújuló energiaforrásokat előtérbe helyezve, meg kell oldani.  
- Az Önkormányzat tanodaprogram indításával kívánja segíteni azokat a tanulókat, akik 

számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket 
biztosítani a sikeres iskolai előrehaladáshoz, a továbbtanuláshoz. 
 

l) Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az előírt 
szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő 
feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: 
 

- a könyvtár működtetése során intézkedéseket kell tenni a könyvállomány további 
gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni az eddigiekhez hasonlóan a pályázati 
lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, 
elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását, 

- ismertebbé kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, 
- bővíteni kell a könyvtár eszköz ellátottságát, biztosítani kell az internet hozzáférést, az 

elektronikus információhordozók használatát egyszerre több hozzáférési helyen, 
- gondoskodni kell az épület a felújításáról, 
- a Közösségi Ház működésével kapcsolatban biztosítani kell a szükséges forrásokat, 

pótolni kell az elhasználódott eszközöket, 
- gondoskodni kell a Közösségi Ház állagmegóvásáról, pályázati lehetőség esetén a 

bővítésről, energetikai felújításról, 
- gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó 

szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, 
kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, pályázati 
tevékenységüket segítse az Önkormányzat, 

- bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi és vendég művészek számára (költői 
est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével), 

- a közintézmények és közterek képzőművészeti alkotásokkal történő ellátása érdekében 
vissza kell állítani az évenkénti alkotótáborokat, 

- hagyományápoló tevékenység folytatása,  
- támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését, településünk hírnevét öregbítő civil 

kezdeményezéseket, 
- szorgalmazzuk közösségi ünnepeink megtartását, emelni kívánjuk azok színvonalát, 

növelni kívánjuk az azon résztvevők számát.  
 

m) Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások 
biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település 
lakosságának, fentiek értelmében az önkormányzat Képviselő-testülete a következő célok 
elérésére, megvalósítására törekszik: 
 

- a szakmai követelményeknek történő megfelelés szem előtt tartása mellett a társulás 
keretében fenntartott intézmény kihasználtságának javítása érdekében szükséges 
intézkedések meghatározására, 

- az Idősek Klubja állagmegóvására, felújítására, elválasztására a GESZ-udvartól, 
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- a fogyatékkal élők életminőségének javítása érdekében a középületek 
akadálymentesítésének végrehajtására, az idősek szállítására mikrobusz beszerzését 
tervezi,  

- a Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi 
jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások 
rendszerét meghatározó rendeletét, társulási keretek között a következő szociális 
ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, családsegítés, gyermekjóléti 
szolgálat, támogató szolgálat. 

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében évente felül kell vizsgálni a szociális 
ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletet. A rendelet 
módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, 
észrevételeket, 

- társulási keretek között biztosítja a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
feladatainak ellátását.  

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül gondoskodik a helyi 
esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról.  
 

n) A katasztrófavédelmi törvény szerint a polgári védelem össztársadalmi feladat-, eszköz- 
és intézkedési rendszer, amelynek célja a lakosság életének megóvása, az életben 
maradás feltételeinek biztosítása és a lakosság felkészítése a katasztrófák hatásainak 
leküzdése érdekében. Kőtelek Község Önkormányzata a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv közreműködésével elkészíttette és szükség esetén soron kívül, egyebekben minden 
év március 31-ig felülvizsgálja a település veszély-elhárítási tervét. 
 

o) Kőtelek Község Önkormányzata aktívan részt vesz a közfoglalkoztatási, illetve majd a 
startmunkaprogramokban, a továbbiakban is meg kell ragadni az értékteremtő 
közfoglalkoztatási programok által nyújtott lehetőségeket. Közfoglalkoztatottak 
segítségével biztosítható az intézmények működéséhez szükséges munkaerő (pl. takarítás, 
előkészítő munkák stb.), a közterületek karbantartása, szemétszedés, növényzetgyérítés, 
lombseprés, belvíz elvezető árkok, helyi közutak karbantartása (padkázás) stb.  

 
p) Kőtelek Község Önkormányzata a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében 

segíti a helyi gazdaság megerősödését, a helyi vállalkozásokat, ehhez igyekszik kedvező 
feltételeket teremteni. Gazdaságfejlesztési tervei végrehajtásában az önkormányzat aktív 
szerepet szán az ipari területeknek. Törekszik arra, hogy kialakuljon egy helyi termék 
kultúra mikrotérségi értékesítési hálózattal. A kistermelők, őstermelők részére az 
értékesítési lehetőséget – a piaci árusító helyen – biztosítja önkormányzatunk, melynek 
kiépítése indokolt.  

q) Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 
érdekében: 

 
- az Önkormányzati Hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában 

figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést, tájékoztatást kér a 
szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás megtartásának és a 
kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről. 

 
r) A Képviselő-testület gondoskodik a környezetvédelmi szempontok érvényesítése mellett, 

az idegenforgalom fellendítéséről, a következő módon: 
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- törekszik a szabadidő és sport infrastruktúra kiépítésére, megteremtve az aktív 
turizmus (horgászat, gyalogos, kerékpáros és vízi-turizmus stb.) lehetőségét, 

- erősíteni szükséges a település marketing tevékenységet, kereskedelmi szálláshelyek 
kialakítását kell ösztönözni. 

- A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos 
közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek keretében gondoskodik a település 
sportéletének helyt adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben 
tartásáról, 

- támogatja települési sportegyesületet, segíti és szorgalmazza pályázati tevékenységét, 
- a lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a sporttevékenységek 

középpontjába a gyermek- és ifjúsági sportot – ezen belül a testnevelést, – a 
versenysportot, az utánpótlás-nevelést valamint a szabadidősportot állítja. 

 
s) Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében: 
 

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, 
- a lakosság biztonságérzetének javítása, a bűnözés megelőzése és a felderítés 

hatékonysága érdekében kamerás térfigyelő rendszer kialakítására, illetve bővítésére 
törekszik Kőtelek frekventált és veszélyeztetett területein,  

- támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív 
tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja működésüket), 

- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, 
felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető 
körülményekre, anyagilag támogatja a rendőrség működtetését, 

- közterület-felügyelői feladatok ellátására közfoglalkoztatottat alkalmaz,  
- a polgárőrség és a rendőrség együttműködését erősíti, a szükséges technikai 

feltételeket biztosítja, fejleszti, 
- bűnmegelőzési programokon történő aktív részvételre törekszik, népszerűsítve azokat, 
- a tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az 

Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálja a megállóhelyek korszerűsítésének 
szükségességét. 

 
t) Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal látja 

el. A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 
 

- a szolgáltató jellegű közigazgatás hatékonyabb megteremtése, 
- az informatikai lehetőségek fejlesztése a modern kor követelményeihez való igazodás, 

felzárkózás követelményét jelenti, így törekedni kell a település honlapjának 
közérdekű hírekkel történő bővítésére, 

- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok honlapon keresztül 
történő hozzáférésére, 

- az elektronikus közigazgatási szolgáltatások, ügyintézés fejlesztési lehetőségeinek 
feltárására, 

- a közigazgatás tárgyi és infrastrukturális feltételeinek javítása, a hivatal épületének a 
korszerűsítése (fűtés, ügyfélváró, irodák). 

 
Tiszasüly Község Önkormányzata az elmúlt években korrekt kapcsolatot alakított ki a 
történelmi egyházakkal, amit folytatni és erősíteni kíván a jövőben.  
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1.3. A helyi adópolitika célkitűzései  
 
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 
kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 
Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 
illetően. A fentiek értelmében a következő adónemek bevezetéséről döntött: iparűzési adó és 
építményadó. 
 
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
- minden évben megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, 

felülvizsgálja a helyi adó mentességeket, kedvezményeket, a helyi adó mértékét, 
- adónemeket összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az 

adórendeletek módosításokról, 
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amelyek mind a lakosság, mind a vállalkozások 

számára még elviselhető anyagi terheket jelentenek, 
- a befizetések ösztönzése céljából gondoskodik az adózók tájékoztatásáról az 

adóbevételek felhasználásának tényleges céljait illetően. 
 
 
2. A megvalósítás mechanizmusa 
 
A gazdasági program elkészülte önmagában még nem garancia arra, hogy a felvázolt célok 
meg is valósuljanak. A megvalósítás alapvető feltétele a döntéshozók, a képviselő-testület, 
valamint a végrehajtásban résztvevők kitűzött célok melletti elkötelezettsége. 
 
A fejlesztési elképzelések megvalósításánál kiemelten kell kezelni az előkészítés, a 
finanszírozás kérdését. Nagy hangsúlyt kell fektetni a szükséges dokumentumok, tervek (pl.: 
területrendezési tervek, projekt-tervek, megvalósíthatósági tanulmányok stb.) precíz 
előkészítésére. 
 
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 
 

- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait 
és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot 
dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 
vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 
keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a 
helyi adópolitika elvárásainak, ésszerű és elfogadható mértékű terheket ró a helyi 
lakosságra, mindamellett hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. 

- A normatív állami finanszírozás nem fedezi csak különböző mértékben és arányban 
hozzájárul a feladatellátáshoz, melyet az önkormányzat helyben képződő bevételei 
nem tudnak az önkormányzati törvényből és más szaktörvényekből eredő szintű 
ellátás mértékéig biztosítani. A Képviselő-testület feladata, hogy nyomon kövesse a 
költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekezzen 
kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik 
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olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű 
támogatást kapja). 

- Az Önkormányzat gazdálkodását, feladat-meghatározását a vonatkozó jogszabályi 
előírások mellett a település rövid és hosszú távú igényeinek, céljainak megfelelően 
alakítja. Ennek során figyelembe veszi a térségi és regionális célokat, kiemelten kezeli 
a térségi feladatok közös megoldását. Törekedni kell a jogi és gazdasági eszközök 
felhasználásával az ipartelepítés és munkahelyteremtés elősegítésére, a település 
lakosságszámának növelésére. 

- Az Önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállal, mely reálisan megvalósítható. 
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 

célkitűzéseket lehetőség szerint, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa 
meg, az infrastrukturális elmaradottság kiküszöbölésére irányuló törekvések 
megvalósítására koncentrál.  
 

Végezetül a 2014-2020 Uniós forrásokra tervezett, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés 142/2014. (IX. 26.) számú határozatával elfogadott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Integrált Területi Program 1.0 változatában szereplő kőtelki projektek az alábbiak: 
 
 
 
 

Projekt címe (projekt elemek) 
Támogatási 

igény, 
millió Ft 

A Művelődési ház energetikai korszerűsítése 180 
Fedett piaccsarnok építése 50 
Az egészségügyi és szociális ellátó intézmények akadálymentesítése 30 
Helyi komposztálók telepítése 10 
Horgásztó fejlesztése 10 
Fedett buszvárók építése 10 
Strandfejlesztés 60 
Játszótérépítés 20 
  
Összesen: 370 

Egyéb fejlesztési terveink  

Projekt címe (projekt elemek) 
Támogatási 

igény, 
millió Ft 

Orvosi rendelő felújítása 60 
Kül- és belterületi utak, járdák felújítása, aszfaltozása 100 
Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer javítása, bővítése 50 
Faluközpont rehabilitáció 200 
Virágosítási program 20 

Kemping létesítése 30 
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Művelődési ház funkcionális bővítése (tetőtér-beépítés) 60 
Tiszai vizibázis kiépítése 15 
Lovaspálya felújítása 10 
Mikrobusz beszerzése 10 
Térfigyelő kamerarendszer bővítése 15 
  
Összesen: 570 

 
 
 

V. ÖSSZEGZÉS 
 

 
Az Önkormányzat fontosnak tartja a gazdasági élet erősítését, az infrastrukturális beruházások 
megvalósítását az energetikai jellegű fejlesztéseket és az önkormányzati intézmények 
korszerűsítését. A beruházási és a fejlesztési célkitűzéseket az önkormányzat teherbíró-
képességének erejéig, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett lehet tervezni és 
megvalósítani. Éppen ezért az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania a térségben 
megvalósítható gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő beruházásokra, s ezeket minden 
lehetőségére álló eszközökkel támogatnia kell. 
A gazdasági program stratégiai célkitűzései megadják a keretét a 2015-2019. évek közötti 
választási ciklus feladatainak. A gazdasági programban rögzített célok megragadásával 
Kőtelek Község Önkormányzata egy nyílt, aktív és kezdeményező, kreatív, megújulni képes 
és egy belső és külső partnerekkel együttműködő önkormányzattá válhat.  
 
 
 
Kőtelek, 2015. július   . 
 
 
 
 
          Kőtelek Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 


