
 
 

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2006.(XII. 21.)  rendelete 

 
az Önkormányzat 2007. január 1.-tól 2010. december 31-ig terjedő 

időszakára szóló 
gazdasági programjáról 

 
 
Taktaszada Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az 2007. január 1-tól 
2010. december 31.-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját, és annak 
végrehajtásával összefüggő feladatait a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésére való tekintettel a 
következők szerint határozza meg. 
 

I. RÉSZ 
 

Általános rendelkezések 
 

Alapelvek 
 

1. § 
 

Az önkormányzat a település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának 
javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a gazdasági programban 
megfogalmazott feladatok megvalósítását. 
 
 
 

II. RÉSZ 
 

A gazdasági program végrehajtásával összefüggő feladatok 
 

2. § 
 

Az önkormányzat a gazdasági program megvalósítása érdekében kiemelt 
feladatának tekinti: 

- a település természeti kincseinek fokozott védelmét, 
- az infrastruktúra további fejlesztését, 
- a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését, 
- a feladat- és intézménystruktúra átszervezését, 
- az intézmények minőségi ellátottságának és kihasználtságának javítását. 



3.§ 
 
A program ütemterv szerinti megvalósítása érdekében a fejlesztés alapját képező 
tanulmányterveket részben elkészültek, de  legkésőbb 2009. december 31-ig kell 
elkészíttetni. A tanulmánytervek határidőre történő elkészítéséért a polgármester 
a felelős. 
 
 

III. RÉSZ 
 

A gazdasági program végrehajtásának irányítása és ellenőrzése 
 

4. § 
 

(1)  A jelen rendelet által meghatározott feladatok végrehajtásáért a 
polgármester a felelős 

(2)  A program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves 
költségvetés készítésekor biztosítani kell. 

(3)  A programban meghatározott ütemtervtől eltérni, illetve 
módosítani csak a képviselő-testület előzetes jóváhagyása után 
lehet. 

(4)  A polgármester a jóváhagyott gazdasági program időarányos 
teljesítésének alakulásáról a féléves és éves költségvetési 
beszámoló előterjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-
testületet tájékoztatni. 

 
 
 

IV. RÉSZ 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 
A gazdasági programról szóló önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép 
hatályba. 
 
 
         Harangozóné Vitális Márta                                Vajtó János 

jegyző ...........................................polgármester 
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I. 
 

BEVEZETŐ 
 
 
 
Taktaszada Község Borsod-Abaúj-Zemplén megye dél-keleti részén, 
Zemplénben található. Miskolc városától 40 km-re, Szerencs Várostól 7 km-
re , a Takta partján helyezkedik el. 
Az elmúlt 10-15 év folyamán a település jelentős változásokon ment 
keresztül, ezen belül is az elmúlt 6 év fejlődési üteme kiemelkedő volt. 
Kiépül telefonhálózat, gázhálózat, vezetékes víz már régebb óta van a 
településen. Kábeltévé hálózat kiépítése most van folyamatban. Az 
önkormányzat az alapellátási feladatokat ellátja: általános iskolát, óvodát 
működtet. Háziorvosi, védőnői, szociális ellátás intézményhálózata 
biztosított. 
Az önkormányzati tulajdonú utak aszfaltozása 96%-os, új Művelődési Ház, 
felújított orvosi rendelő. A temető és a ravatalozó karbantartása illetve 
felújítása folyamatosan történik, 2002 évben átadásra került a Szerencs-
Prügyi utat Taktaszadával összekötő út. 
 
Az eddigi elvégzett építkezések, korszerűsítések pályázati pénzek 
felhasználásával történtek. A hátrányos helyzetű település csak ily módon 
képes fejlesztésekre. A továbbiakra nézve is: 
 
A gazdasági programban meghatározott feladatok megvalósításában a 
forrásokat saját bevételből és pályázati forrásból biztosítja az önkormányzat. 
 
A működés területén kiemelt figyelmet érdemel az általános iskola és az 
óvoda színvonalas működtetése  
A fejlesztés területén prioritást élvez:  
- az óvoda bővítése, ami megoldja, hogy 1 csoporttal több (+25 fő) gyerek 

járhasson az óvodába. 
- a község területén a szennyvízhálózat kiépítése  
- a településen ellátandó feladatok hatékonysága érdekében az intézmények 

átvilágítása,  
- kistérségi társulásokhoz való csatlakozás, vagy azok létrehozása 
- a település hazai kapcsolataik erősítése, erre jó példa a TÖOSZ és ZTSZ 

tagság. 
- a nemzetközi kapcsolat erősítése: 

 
 



 
 
 

II. 
 

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
 
A falu története 
 
A község területe már a prehisztorikus időben is lakott hely volt, amit a község 
belterületén talált urnák bizonyítanak. A táj ősi magyar település. Anonymus 
krónikája szerint a honfoglaló magyarok egy része, a Takta vize /Tukota/ vize 
mellett telepedett le. Az Árpád-kori oklevelek Zoda, Zada néven emlegetik. 
 
1241-42-es tatárjárás idején a falu elpusztult. Lakossága a Taktahát nádasaiban 
keresett menedéket, nádkunyhókban, földvermekben bujdostak. A tatárok sokat 
megöltek közülük. 
 
Hajdan Földvár nevű sáncokkal körülvett vára is volt,  a XV. század elején  
1467-ben már regiumként szerepel, Rákóczi Györgyöt iktatták itteni 
birtokrészekbe. 
 
1567-ben a törökök felégették a falut és a nádtengert is rágyújtották az itt 
rejtőzködő emberekre. Már ekkor elpusztult helyek között említik. 
 
1603-ban Szada Rákóczi Zsigmond birtoka. A falu lakossága részt vett a 
Tokajban kirobbant felkelésben, minek az lett a következménye, hogy a császári 
csapatok teljesen szétszórták a felkelőket és súlyosan megtorolták a felkelésben 
való részvételt 
 
A Szatmári békekötés utáni okiratokban ismét pusztaként szerepel, csak 1730 
körül telepítették be újra. Ekkor a királyi kamara, az Andrássy, Almássy és 
Zábráczky család a birtokosai. Az Andrássy család szerződést kötött  Prügy 
község néhány lakójával, hogy telepedjenek át Szadára.  
32 család jött át a Taktán Budai Miklós református prédikátor vezetésével és így 
negyedszer alapították újra a falut. 
 
1831 és 1850 között kolerajárvány tizedelte a lakosságot. 
A lakosság száma 1869-ben 993 fő, 1900-ban 1532 fő, 1970-ben 2300 fő. 

A település nevezetességei, történelmi hagyományai , szokásai: 
- református és római katolikus templom 

I-II .világháborús emlékmű 
Petőfi szobor 



Tájház 
- Történelmi hagyományai, szokásai: A katolikus vallású emberek körében      
      hagyomány, hogy Húsvét ünnepe előtt a keresztre feszített és eltemetett     
     Jézus sírhelyét a „feltámadásig őrzik . Szintén vallási eredetű hagyomány,  
     hogy a Pávakör tagjai Karácsony estéjén kántálással dicsőítik Jézus  
     születését. Népszokásokhoz tartozik, a húsvéti locsolkodás, ami már      
     sajnos elveszti jelentőségét, valamint a hímes tojás festés. Ezt azonban jó     
     lenne  minél jobban feleleveníteni. 

 
III. 

HELYZETELEMZÉS 
 
1. A település földrajzi adottsága 
.A Hegyalja kapujában vagyunk. Jellemzően sík terület. A folyó a falu közvetlen 
közelében, a kertek alatt folyik.  
A település szélén fut a Miskolc Nyíregyházát összekötő fővasútvonal 
A település 25,74 km2 területen helyezkedik el.  
A szántóföldi terület 24,22 km2

A földek minősége jó, aranykorona átlaga 19,6. 
 
 
2. Főbb demográfiai jellemzők 
 

a.) Születések, halálozások számának alakulása az elmúlt 5 évben 
 

Év Születések 
száma (fő) 

Halálozások 
száma (fő) 

2000 29 31 
2001 30 23 
2002 35 17 
2003 31 29 
2004 30 26 
2005 38 15 

 

b.) Népesség kor szerinti megoszlása 2005 év DECEMBER 31-jén 
 

Kor szerinti 
csoportosítás Fő 

0- 3 136 
4 –6 98 
7 –14 263 
15 –18 149 
19 –60 1189 

61 - 337 

Összesen: 2172 



 

Korcsoport Fő Megoszlás 
%-a 

Gyermek és fiatalkorú 646 29,7 
Munkaképes korú 1189 54,7 
Időskorú 337 15,6 
Összesen: 2172 100 

 
A népesség száma  növekvő tendenciát mutat, a bevándorlás oka, hogy a 
községben eladó ingatlanok viszonylag olcsók, azonban akik ide költöznek 
más településről, rövid ideig maradnak itt. 

(A lakosság száma 1970-ben 2300 fő, 2006-ben 2172) 
A településről az elvándorlás már a 70-es években elkezdődött, akkor a 
fiatalság részéről tömeges volt. Szerencsre és Miskolcra költöztek a 
fiatalok. Már nem tömeges az elköltözés, akik elköltöznek, a munkahely 
hiány az oka. 

 
3. Infrastruktúra helyzete 
 
A település közúton és vasúton is megközelíthető.  
2002. szeptemberéig a település zsák település volt, mára már a települést a 
   Szerencs - Prügy    úttal összekötő út épült 2,15 km-ben. 

- önkormányzati utak 96 %-a aszfaltozott 
- Vonalas közművek kiépítettsége még nem teljes, a víz, a gázhálózat 

kiépített. 
- A szennyvízhálózat kiépítése szükségszerű, mindent megtesz az 

önkormányzat, de a forrásai akadályozottak. 
- telefonellátottság 100%-ban igénybe vehető, 331 lakos veszi igénybe. 
- szilárd hulladék elszállítás már 1994-től megoldott. 
- TV kábelhálózat kiépítése megtörtént 2004 az évben. 

 
4. Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele 
 

a.) A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma 
és összetétele 2006 évben 

 
Ágazat Vállalkozások száma 

Ipar 9 
Építőipar 4 
Mezőgazdaság 28 
Távközlés, közlekedés 1 
Kereskedelem 20 
Vízgazdálkodás - 



Egyéb anyagi 19 
Egészségügy, szociális, kulturális 3 
Összesen: 84 

 
A vállalkozók 1,9 % iparűzési adót fizetnek évente 
 
5. Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, 
humán erőforrások alakulása 

a.) Oktatás 
Oktatás terén a feladat ellátott. Az Általános Iskolában 1-8 osztálya folyik az 
oktatás, 228 tanulóval, 12 tanteremben. Cigány kisebbségi oktatás is folyik, 
valamint 1 osztályban oktatják a sajátos nevelési igényű tanulókat. Az iskola 
tehetséggondozást is végez a szerencsi iskolával közösen. 
 
b.) Egészségügy 
Háziorvosi ellátás és a védőnői ellátás vállalkozás formájában működik.  
Ügyeleti ellátást 2007 január 1 napjától Tiszalúc-Taktaharkány-Taktaszada 
községek közösen központi ügyeleti ellátás keretében látják el Tiszalúc 
nagyközségi székhellyel. 
 
c.) Szociális ellátás 
Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat a törvényben előírtak alapján 
működik.a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül Prügy 
Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. mint  
Intézményfenntartó Társulásként. 2 főállású családgondozó látja el 
Taktaszadán a helyi feladatokat.  Főállású házigondozó gondozási körzetben 
látja el a feladatokat, 2007. január 1-től 2 fővel.. Idősek klubja még nem 
működik, de várhatóan 2007. áprilisától beindul, mivel az épület kialakítása 
most van folyamatba 
  
d.) Kultúra 
Főállású könyvtáros látja el az önkormányzat könyvtári feladatait. 
Továbbá a 2001-ben átadott Művelődési Ház ad otthont a kultúrának. Itt 
működik a többszörös Arany Páva díjat nyert Pávakör, Remény Nyugdíjas 
Klub, Kertbarát Kör, Tigris Ifjúsági Klub, Szivárvány Hagyományőrző 
Cigány Kisebbségi Csoport, Kézimunka Szakkör. Itt működik az E- 
Magyarország pont, amely 2004. május 1-től kedvezményes internet 
elérhetőséget biztosít mindenki számára.   
 
e.) Sport 
A településen Sportegyesület működik, Megyei  II. osztályú labdarúgó 
csapattal rendelkezünk, finanszírozását az önkormányzat fedezi. 
 



 
f.) Foglakoztatás, munkanélküliség 

     A településen a főfoglalkoztató az Önkormányzat. Ezen kívül a helyi      
     varroda,  a mezőgazdaság területén gazdálkodó szervezetek,  
     egyéni vállalkozók, valamint kereskedelmi egységek. 
 
A településen regisztrált munkanélküliek és szociális ellátásban részesülők 
legfőbb adatait egy meghatározott időpontra vonatkozóan a következők szerint 
ajánlott bemutatni: 

Megnevezés 
Mutat

ó-
szám 

Regisztrált munkanélküliek(álláskeresők) 
száma (fő) 284 

Álláskeresési segélyre jogosultak száma (fő)  17 
Járadékra jogosultak száma (fő) 36 
Szociális ellátásban részesülők száma 
(család) 175 

Munkaképes korú lakosság száma (fő) 1311 
Munkanélküliségi ráta 21,7 

Sajnos a munkanélküliség évek óta változatlan. Sok a képzetlen munkaerő, a 
környéken a képzetlen munkaerőre nincs szükség. Közülük többen eljárnak 
Budapestre dolgozni építkezésekre. 
 
 g., Közrend, közbiztonság 
 
A polgárőr egyesület megalakulása elősegíti a község közrendjét, 
közbiztonságát. Szorosan együttműködve a rendőrséggel, (2006. február 1-től 
KMB szolgálat működik a településen) a részükre a régi Polgármesteri Hivatal 
épületében kialakított helységekben. 
 
6. Környezeti állapot 
A település környezetére negatív hatással van, hogy magas a belvíz szintje, a 
település nincs csatornázva, így a szennyvízgödrök telítődése vízzel és 
szennyvízzel keveredik. Az ivóvíz minősége jó. A levegő nem szennyezett. A 
zöldterülettel való ellátottság jó, a telkek nagyok szellősek, a település még 
mindig nincs teljesen beépítve. 
 
7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 
A környező településekkel jó a kapcsolat. Az önkormányzat tagja a 



- Szerencsi Többcélú Kistérségi társulásnak, ami 13 önkormányzati 
feladatra kötött megállapodást, 2007. január 1-től átveszi a Műszaki 
Társulás feladatait is. 

- Zempléni Település Szövetségnek  
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 
- Faluszövetségnek 

Romániai Kaplony községgel már korábban testvér települési szerződést kötött. 
2006. november 26. napján került aláírásra  Kálmánd községgel a testvér 
települési  szerződés. 
 
8. Megvalósult és tervezett fejlesztések 
a.) Megvalósult fejlesztések 

• Telefonhálózat kiépítése 1995 
• Gázhálózat kiépítése 1997 
• Művelődési Ház építése 2001 
• Tájház építése 2000 
• Általános Iskola épület felújítása 2003-04 
     / energiatakarékos megoldások, külső homlokzat festése / 

• Temető útjának aszfaltozása, temető kerítés építése, parkoló építése 
      Ravatalozó felújítása 2002-04 
• Bekötőút építése ( Így már a község nem zsáktelepülés) 2002 
• Futball pálya megvásárlása, felújítása 2001 
• Közvilágítás korszerűsítése 2003 
• Kábeltévé hálózat kiépítése 2004 első félév 
• Közpark építése 2004 folyamatos 
• Bérlakás építése (2 lakás) 2005. 
• Új Polgármesteri Hivatal építése 2005. 
•  Óvoda bővítése/+2 csoportszoba, tornaterem, orvosi szoba 2006. 

 
b., Tervezett fejlesztések 

• Idősek otthona kialakítása a régi Polgármesteri Hivatal épületében 
2006/07. 

• Szennyvízhálózat kiépítése 2007-2010 
• Új egészségház építése (orvosi, fogorvosi rendelő, tanácsaadó + 1 

szolgálati lakás ) 2007-2008 
• Fásítás, parkosítás. Folyamatosan 
• Belső úthálózat felújításának folytatása, 2007,2008,2009,2010. 
• Az általános iskolai lapostetős tornaterem és kazánház magastetővel 

történő átépítése 2007-2008. 
• Az Új Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítésének befejezése 2007-2008. 
• A község teljes belterületén a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 

2008-2009-2010. 



• A vasútállomáson esztétikus utasváró  és mellékhelység építése 
parkosítással 2007. 

• Az idegenforgalom fellendítése érdekében a régi halastó 
helyreállításának kezdeményezése 

• A kastély épületének hasznosítására kezdeményezés 
 
A megvalósult és a megvalósulásra váró fejlesztések azt szolgálták, illetve 
szolgálják, hogy az infrastruktúra kiépített legyen. Ezzel a vállalkozások 
letelepedését kívánjuk erősíteni. Energiatakarékos megoldások a gazdálkodás 
jövőjére vonatkozóan gyakorol hatást, kiadások csökkennek. 
A tervezett fejlesztések között az idősek otthona kialakítása a szociális ellátás 
szélesebb körét szolgálja. A község teljes belterületén a csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítése azt szolgálja, hogy belvíz idején a víz elvezetése megoldott és 
nem okoz az itt lakó embereknek károkat az ingatlanokban.  A fásítás  település 
szebbé tételét szolgálja. Az Új Egészségház  építése során a fogorvosi rendelő is 
kialakításra kerülne és helyben történne a lakosok fogorvosi ellátása. 
  
 A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok 

Erősségek: 
- Vonzótermészeti 

környezet, tiszta levegő 
- Jó minőségű földek 

mezőgazdasági 
tapasztalat… 

- Takta folyó és a víztározó 
lehetőségének 
kiaknázása… 

- Olcsó ingatlanok 

Gyengeségek: 
- Infrastruktúra alacsony 

szintű kiépítettsége, 
- A gazdaság alacsony 

szintje, 
- Munkanélküliek nagy 

száma, sok az alacsonyan 
képzett munkaerő 

- Nagyvállalkozások hiánya 
- Alacsony saját bevétel 

Lehetőségek: 
- Növekszik a falusi 

turizmus iránti igény, 
- Az EU csatlakozást 

követően nagyobb 
lehetőség lesz fejlesztési 
célú támogatások 
igénybevételére, 

- Kiaknázatlan hőforrás 
- Kapcsolati tőke… 
- Pályázatok 
 

Veszélyek: 
- A település kedvezőtlen 

földrajzi fekvése miatt 
(közlekedési infrastruktúra 
alacsony szintje) 
versenyhátrányba kerülhet, 

- Fiatalok elvándorlása…… 
- Kvalifikált munkaerő 

elvándorlása 
- Munka iránti motiváltság 

gyengülése,  
- Alulképzettség  

növekedése 
- Szociális ellátások 

növekedése 



 
 

IV. 
 

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők 
 
Elsődleges cél: a teljes infrastruktúra kiépítése. 
Ennek akadálya a pénz.  
Pályázati és egyéb lehetőség kihasználásával lehet megoldani.  
• A települést vonzóvá szeretnénk tenni a vállalkozók számára. Kiépített 

infrastruktúrával és kedvezményekkel. 
• A település egy részén ipari övezetet alakítunk ki, ami közel van a 

vasútvonalhoz a 37-es főközlekedési útvonalhoz. Ezt az elfogadott rendezési 
terv szabályozza.  

• A települést vonzóvá, szebbé kell tenni a turisták számára, ezért tervezett a 
fásítás, belvízrendezés. Továbbá a vasútállomás környékének rendbetétele 
esztétikus váró kialakítása a mai kornak megfelelő kulturált utazás 
alapfeltétele 

• A mezőgazdasági fejlesztések elősegítése, LEADER + programban részvétel 
 
2. Fejlesztési alapelvek 
 

a.) A természeti környezet megőrzése 
Természeti helyek megóvása: a Takta folyóban élő állatok védelme, 
illegális szemétlerakás felszámolása, a szemetelés megszüntetése a 
településen belül és annak határában 
  
b.) A meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése 
Szakemberek által kiemelt figyelmet érdemlő épületek, lakások 
védetté nyilvánítása, makadám út aszfaltozása, járda építése, fásítás, 
vízelvezető árkok fedése, virágosítás, parkosítás 
Településfejlesztési koncepció alapján. 
 
c.) A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten 

történő kezelése 
A régi halastó tisztítása, hallal való betelepítése, halászati jog 
megszerzése.  
A mélyről törő artézi kutak tisztítása, újrafúrása, hasznosítása 
 
d.) Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó 

fejlesztések 



Házi gondozói körzet bővítése  
Fogorvosi ellátás helyben való biztosítása 
Modern egészségház megépítése 
 
e.) Meglévő intézménystruktúra átalakítása, a kihasználtság 

javítása 
Amennyiben szükséges a meglévő intézménystruktúra átalakítása a 
hatékonyság növelése érdekében 
Az általános iskolába járó gyermekek helybeli iskolában tartása 
különböző oktatási programok indításával. 

 
 
 
 

V. 
STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK 

1. Fejlesztési cél 
1.Cél: 
Szennyvízhálózat kiépítése, mivel így teljes lenne a település 
infrastruktúra ellátottsága.  
 
a.) A kitűzött céllal összefüggésben eddig elért eredmények  
A tervezés és az elvi vízjogi engedély  elkészült 
Több pályázatot nyújtott már be az önkormányzat és több 
lehetőséget próbált találni eredménytelenül, Taktaharkánnyal 
közösen.. 
 
b.) Főbb problémák és szükségletek 
A legnagyobb probléma, hogy a nagy értékű beruházást az 
önkormányzat saját forrásból megvalósítani nem tudja 
  
c.) Javasolt intézkedések 
Újabb pályázatok benyújtása, a tervezés felülvizsgálata. Lehetőleg a 
II.  NFT keretén belül pályázni. 
 
2.Cél: 
Új Egészségház építése, mivel szükségszerű lenne a fogorvosi 
rendelő, valamint megfelelő orvosi és védőnői rendelő kialakítása. 
 
a.) A kitűzött céllal összefüggésben eddig elért eredmények  
Az Egészségházra a terv elkészült, benyújtásra került az Építésügyi 
hatósághoz.  Jóváhagyása folyamatban van. 
A pályázat megjelenésére vár az önkormányzat. 



 
b.) Főbb problémák és szükségletek 
A legnagyobb probléma, hogy a nagy értékű beruházást az 
önkormányzat saját forrásból megvalósítani nem tudja. Két év alatti 
megvalósítás 
  
c.) Javasolt intézkedések 
Pályázatok benyújtása. 

 
3.Cél:  
Idősek Otthona kialakítása 
A. beruházás folyamatban van. tervezett befejezés 2007. április 30.. 
 
a.) A kitűzött céllal összefüggésben eddig elért eredmények  
 A régi épület alkalmas lesz idősek klubjára, szükség esetén 
szálláshely kialakítására 
 
b.) Főbb problémák és szükségletek 
 Pályázati összeg és a saját erő felhasználása a terveknek 
megfelelően. 
 
c.) Javasolt intézkedések 
Idősek agitálása, hogy igénybe vegyék az ellátást.2007.április 30. 
befejezés. 
 
4.Cél
Út felújítások folytatása. A meglévő utak felújításra szorulnak 
 
a.) A kitűzött céllal összefüggésben eddig elért eredmények  
A pályázatok elkészítése egyszerű . Regionális szinten pályázható. 
 
b.) Főbb problémák és szükségletek 
A szennyvíz hiánya akadálya az utak folyamatos felújításának.. 
 
c.) Javasolt intézkedések 
Pályázatok benyújtása 
 
5.Cél 
Az Új Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítésének befejezése 
Vendégszobákat szeretnénk kialakítani, hogy ha a testvér 
települések képviselői meglátogatnak, el tudjuk helyezni őket. Ezen 
szobák szükség esetén átalakítás nélkül irodának is használhatók. 
 



a.) A kitűzött céllal összefüggésben eddig elért eredmények  
A terv elkészült, a pályázat kiírása után azonnal beadható 
 
b.) Főbb problémák és szükségletek 
A  saját forrás nem áll rendelkezésre, ezért csak pályázati úton lehet 
megvalósítani 
 
c.) Javasolt intézkedések 
Pályázatok figyelése 
 
6.Cél: 
Az általános iskolai lapostetős tornaterem és kazánház 
magastetővel történő átépítése 
 
a.) A kitűzött céllal összefüggésben eddig elért eredmények  
A terv elkészült, már korábban pályázott az önkormányzat, de nem 
nyert 
b.) Főbb problémák és szükségletek 
Saját forrásból nem tudja az önkormányzat megvalósítani 
c.) Javasolt intézkedések 
Pályázatok figyelése és benyújtása 
 
7.Cél: 
Járda felújítások, mivel nagyon régen épültek és ezért szükség van 
rá. 
a.) A kitűzött céllal összefüggésben eddig elért eredmények  
Arányában kisebb költséggel lehet megvalósítani 
b.) Főbb problémák és szükségletek 
Kisebb összegű beruházás, pályázati lehetőség kevés 
c.) Javasolt intézkedések 
Pályázatok figyelése, önerő biztosítása (esetleg saját 
finanszírozással megoldani). 

 
 
                           8.Cél: 

A MÁV állomáson utasváró és mellékhelység építése, mivel 
jelenleg nincs ilyen épület. 
a.) A kitűzött céllal összefüggésben eddig elért eredmények  
A terv elkészült, egyeztetés alatt van a MÁV-al, mivel az Ő 
területére épülne 
b.) Főbb problémák és szükségletek 
Pályázati lehetőségek korlátozottak, csak saját költségvetésből 
valósítható meg 1 éven belül. 
 



 
 
c.) Javasolt intézkedések 
Pályázatok figyelése hátha lehetséges pályázni, egyeztetés a MÁV-
al, hogy a költségekből Ő is vállaljon. Az utasok kulturált 
közlekedése érdekében meg kell valósítani. 
  
9.Cél: 
A megkezdett parkosítás, fásítás folytatása.  Vonzó természeti 
környezet megteremtése, esztétika, környezetvédelem  
 
a.) A kitűzött céllal összefüggésben eddig elért eredmények  
Évek óta folyamatosan megy a megvalósítás a meglévő 
pénzeszközök nyújtotta lehetőségek alapján. 
 
b.) Főbb problémák és szükségletek 
Pályázati lehetőségek korlátozottak. A civil szervezetek bevonása 
plusz lehetőség. 
 
c.) Javasolt intézkedések 
Pályázatok benyújtása, civilekkel a kapcsolatfelvétel. 
 
 

A megvalósítás mechanizmusa 
a.) A döntéshozók (képviselők) és a végrehajtásban résztvevők 

elkötelezettsége a kitűzött célok iránt 
 

A kitűzött fejlesztési célok megvalósulása érdekében a 
Képviselőtestület a döntései meghozatala után is figyelemmel kíséri 
a megvalósulást. 

 
b.) Szükséges dokumentumok, tervek  
A  Rendezési terv már elkészült, ez 15 évre meghatározza a 
település területi fejlesztési lehetőségeit. 
Az építésekhez a tervek elkészültek 
A szennyvíz-hálózatra a terv már több éve elkészült, bármikor 
benyújtható a pályázat, évenkénti érvényesítés mindig megtörténik. 
 
 
c.) Marketing munka 
Pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése 
szakemberek bevonásával. 



A kivitelezés során a legjobb szakemberek 
felkutatása.(Közbeszerzés !). 
Kapcsolati tőkék kamatoztatása, információ-szerzés 
 
d.) Finanszírozás 
Pályázati lehetőségek maximális kihasználása, az önrész biztosítása 
a gazdasági programban megfogalmazott célokhoz elsődlegesen. 
A fejlesztések az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem 
veszélyeztetheti. 

VI. 
 

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 
 
A megvalósítás költségei éves ütemezésben 
 

Ráfordítások éves ütemezése Feladat, fejlesztés megnevezése 

2007 2008 2009 2010 

Összes 
ráfordítás eFt 

Szenyvízhálózat kiépítése - 500.000 500.000         1.000.000

Új Egészségház építése 50.000   70.000       -            120.000
 
 

Út felújítások folytatása - 10.000   20.000   50.000            80.000

Idősek Otthona kialakítása  11.000     -     -            11.000

Új Polgármesteri Hivatal tetőtér 
beépítésének folytatása 
 

 10.000 - -           10.000

Általános iskolai lapostetős 
tornaterem és kazánház 
magastetővel történő átépítése 

    5.000      15.000 - - 20.000

Csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítése 

400.000 400.000 600.000 1.400.000

Utasváró és mellékhelység 
építése, parkosítás 

4.000 - - - 4.000

Összesen:  80.000 995.000 920.000 650.000 2.645.000

 
 
 



 
 
Források alakulása éves ütemezésben 
 

Bevételek éves ütemezése Források megnevezése 

2007 2008 2009 2010 

Összes bevétel  
eFt 

Szenyvízhálózat kiépítése 
UNIÓS pályázat 

- 450.000 450.000 - 900.000 

Új Egészségház építése  
UNIÓS pályázat 

114.000    114.000 

Út felújítások folytatása UNIÓS 
pályázat 

15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 

Idősek Otthona kialakítása LEKI 8.000    8.000 

Új Polgármesteri Hivatal tetőtér 
beépítésének folytatása 
UNIÓS pályázat 

9.500    9.500 

Általános iskolai lapostetős 
tornaterem és kazánház 
magastetővel történő átépítése  
UNIÓS pályázat 

4.750 11.400   16.150 

Csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítése UNIÓS pályázat 

 380.000 380.000 570.000 1.330.000 

Utasváró és mellékhelység 
építése, parkosítás  Saját forrás 

     

Összesen: 151.250 856.400 845.000 585.000 2.437.650 

 
A programot csak pályázati pénzek igénybevételével lehet megvalósítani, a saját 
forrást a Képviselőtestület az éves költségvetésében biztosítja vagy lehetőség 
szerint megpályázni. 
Szöveges indoklás: 
A fejlesztési célok meghatározása során elsődleges szempont volt, hogy a 
kötelező feladatok ellátását oldja meg a fejlesztés elsőként. Valamint az is fontos 
cél volt, hogy a község szebbé tétele érdekében is valósuljanak meg olyan 
fejlesztések, amik által az idelátogatók számára vonzó legyen a település. 
 
Taktaszada, 2006. december 8. 
                                                                  Vajtó János 
                                                                  polgármester 
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