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I. Bevezető

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiak szerint
rendeli el a gazdasági programkészítési kötelezettséget a 116. §-ban:
(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által
nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban –
tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon
belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt
az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.
Jelen gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól.
E program keret jellegű, az elérendő célokat és a végrehajtásukhoz rendelhető eszközöket veszi számba.
A program egy irányvonal, amely a gazdasági, közigazgatási, ágazati jogszabályi változásoknak
megfelelően bővülhet, illetve szűkülhet, folyamatos változásokon mehet keresztül. A program fő
gerincét az Ötv-ben meghatározott kötelező önkormányzati feladatok alkotják, kiegészítve az önként
vállalt feladatokkal. A programnak nem célja az elkövetkező öt év valamennyi feladatának tételes
felsorolása. Nem biztos, hogy a programban szereplő feladatok teljes mértékben megvalósításra
kerülnek, mint ahogy az sem, hogy nem valósul meg olyan feladat, amely nem szerepel a programban.
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Az elvégzendő feladatok megvalósítását a jogszabályi környezet, a pénzügyi lehetőségek, illetve a
település lakóinak akarata nagyban befolyásolhatja.
II. A település helyzetének feltérképezése
1. A település földrajzi elhelyezkedése
A 73,38 km2 területű Tázlár község Bács-Kiskun megyében, a megye közepén, Kiskunmajsa (18,5 kmre), Kiskunhalas (16 km-re) és Soltvadkert (10 km-re) városok között található, 2013-tól a Kiskőrösi
járás része, a járásközponttól való távolsága 20 km. Budapesttől kb. 130 km-re található a község. A
településen a Bács-Kiskun megyei települések közül Kiskőrös vonzása érvényesül leginkább, de
hasonlóan jelentős Kiskunhalas vonzása sem. A korábbi Kiskőrösi kistérséggel azonos Kiskőrösi járás
települései: Kiskőrös, Izsák, Kecel, Soltvadkert, Akasztó, Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Fülöpszállás,
Imrehegy, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre, Tabdi, Tázlár. A környező nagyobb települések jelenléte,
valamint környezeti, közlekedési adottságai következtében a község eddig kevés fejlesztési forráshoz
jutott. Tázlár község önkormányzati hivatala a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal Tázlári
kirendeltségeként működik 2013.03.01. óta.

A Kiskőrösi járás települései

www.jaras.info.hu 2015.
A kistérségben működő társulások: Kiskőrös és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
(Kiskőrös székhellyel), Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (Kiskőrösi székhellyel), Kiskőrös és
Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati illetve a Kiskőrös és Térsége Turisztikai Egyesület
(Kiskőrös székhellyel) keretében a települések szintén együttműködnek.
2. A település természeti környezete
A NOS Szeged Kft., Hazai térségfejlesztő Rt., és Duna-Tisza RF. Rt. által készített Kiskőrösi kistérség
2005. évi fejlesztési programja szerint az Alföld nagytájon belül, döntően a Duna - Tisza közti síkvidék
középtáj, vagyis mezorégió határozza meg a kistérségi települések elhelyezkedését. Ezen belül a Bugaci
- homokhát és az ettől északra elterülő Kiskunsági - homokhát kistájak területén helyezkedik el a térségi
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15 településből 14. Tázlár a Bugaci - homokhát keleti felén található. A kistájakon a felszínközeli
üledékek döntő többsége futóhomok. Vastagsága néhány m -től 50 - 60 m -ig terjed. A futóhomokos
rétegsort gyakran löszös betelepülések tagolják. Az összlet az ős-dunai hordalékkúp anyagára települt,
és a futóhomok legnagyobb része ebből származhatott. A hordalékkúp - anyag feküje pannóniai –
kőolajat és földgázt tartalmazó – tengeri - tavi üledék.
Domborzat
A kistájak 94 és 150 m tszf - i magasságú, szélhordta homokkal fedett hordalékkúp - síkságok. Az
átlagos relatív relief 3,5 m/km², a buckás vidéken 8 -10 m/km², egyébként 2-4 m/km², a buckaközi
laposokon 0 - 2 m/km². Orográfiai domborzattípusukat tekintve enyhén hullámos síkságok, elgátolt kis
medencékkel, laposokkal. Legjellemzőbb félig kötött buckacsoportjai: bócsai (Tolvajos - erdő) - tázlári;
soltvadkerti - keceli; bugaci (Nagy - erdő); tázlári - bodoglári, valamint az Ágasegyháza - izsáki.
Minderre jellemző a sok ÉNy – DK - i irányban húzódó buckasor és a hasonló csapású széles, vizenyős
lapos, gyakran láppal, tőzeggel borítva.

Éghajlat
A terület mérsékelten meleg - száraz, de már a meleg határán van, a D - i részek pedig mérsékelten
szárazak. Az évi napfénytartam 2100 óra körüli; ez az ország legnapfényesebb területe. A nyári
évnegyed napsütéses óráinak száma majdnem eléri a 840 - et, míg a téli időszakban kb. 210 órán át süt
a nap. Az év i középhőmérséklet 10,2 - 10,3 ºC, DNy - on 10,4 - 10,5 ºC. A vegetációs időszak
középhőmérséklete 17,3 ºC. Az évi csapadékösszeg a kistérség közepén, ahol Tázlár is található, 560 580 mm. A szélirányeloszlás egyenletes, kismértékben az ÉNy - i irány emelkedik ki. Az átlagos
szélsebesség 2,5 - 3,0 m/s körüli. A meleg - száraz a szárazságtűrő növények számára megfelelő
éghajlat.
Vízrajz
A terület gyér lefolyású, kifejezetten száraz, vízhiányos. A térségi vízfolyások egy részét nyugatra a
Dunavölgyi - főcsatorna, keletre a Dong - ér (84 km, 1672 km²) vezeti le. Jelentősebb hozzáfolyások
között említhetjük az előbbi esetében a Büdös – tói - csatornát, az utóbbinál a Tázlári-mellékcsatornát
(6 km, 36 km²), Bócsai - csatornát (20 km, 174 km²).
A térségi homokhátak között számos kisebb - nagyobb állóvíz húzódik meg, melyek jó része időszakos.
Legnagyobb a soltvadkerti Vadkerti-tó: 38 ha. Jelentősebb tavak közé sorolható a Tázlár közelében
található Lázár-tó és Szarvas-tó.
Növényzet
A Duna - Tisza közti flórajárásba (Praematricum) tartozó kistáj elterjedtebb potenciális erdőtársulásai a
pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris danubiale), gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario Quecetum roboris danubiale), valamint a sziki tölgyesek (Festuco pseudovinae - Qiercetum roboris) és
a jellegzetes fehérnyáras borókások (Junipereto Popoletum albae). Elterjedt nyílt társulások a pusztai
csenkeszek (Festucetum sulcatae), a homoki legelők (Potentillo Festucetum - pseudovinae) és az alföldi
homokpuszták jellegzetes rét-típusa, az Astragalo - Festucetum sulcatae. Jellemző lágyszárú fajok az
árvalányhaj (Stipa sabulosa), a báránypirosító (Alkanna tinctoria), a ternyefélék (Alsyssum montanum
A. tortuosum), a homokviola (Syrenia cana), a tartós szegfű (Dianthus diutinus) stb. A lefolyástalan
területeken a telelősás (Cladium mariscus) állományai díszlenek.
Az erdészetileg kezelt területeket fedő erdők zömében fiatalkorú, keménylombos állományból állnak.
Az átlagos évi folyónövedék lényegesen 3,0 m³/ha alatt marad.
Jelentősebb termelési értékeket képviselő mezőgazdasági kultúrák a rozs, az őszi árpa, a kukorica és a
lucerna.
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Talajok
A kistérségben a legkiterjedtebb talajtípus a futóhomok, amelyet homokpuszta-gyep, nyárfások, a
legeltetéssel felhagyott helyeken borókások, helyenként tájba nem illően fenyvesek, kis kiterjedésben
legelők borítanak. Mezőgazdaságilag értéktelenek, esetleg gyenge legelők.
Jelentős hányadot foglal el a területen a humuszban gazdagabb (1-1,5 % humusztartalmú) humuszos
homoktalajok. Termékenységük szélsőséges, homokokra jellemző vízgazdálkodásuk és kis
tápanyagtőkéjük miatt gyenge (VIII.). Szőlők, vagy gyenge szántóföldek.
Megtalálhatók továbbá csernozjom jellegű homoktalajok, melyek termékenysége a humuszanyagok
felhalmozódása következtében kedvezőbb (VII.) a humuszos homoktalajokénál.
A szigetszerűen megjelennek, löszös üledéken képződött réti csernozjomok is. Termékenységük a kistáj
talajai között a legkedvezőbb, humusztartalmuk szerint az V., vagy a VI. talajminőségi kategóriába
tartoznak. Többnyire szántóterületekként kerülnek hasznosításra.
A löszös talajképző kőzetű, homokos vályog fizikai féleségű, talajvízhatás alatti talajok a talajvízhatás
erősségétől függően réti vagy lápos réti, kis kiterjedésben síkláp talajok. Termékenységük általában a
VII. talajminőségi kategóriába esik. Rendszerint rétekkel, láprétekkel, vagy mocsárrétekkel borított
kaszálók.
Kisebb kiterjedésben megtalálhatók szikes talajok, erősen szikes szoloncsák-szolonyecek,
szoloncsákok. A kevésbé szikes szolonyeces réti talajok gyenge termékenységű (VII. vagy IX.) szikes
legelők, kaszálók. Általában a szikes talajok is löszös üledékeken képződtek.
A táj mezőgazdasági potenciálja összességében kicsi, de speciális homoki és sziki növénytársulásaik
fajgazdagok és természetvédelemre érdemesek. Speciális termőhelyeik madár- és rovarvilága
ugyancsak értékes.
Természetvédelem
A térségben jelentős nagyságú természetvédelmi terület található. Az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet Tázlár községet
érintően jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (NATURA 2000 terület) közé
sorolja többek között a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében levő 1929,05 ha területű HUKN20023
Tázlár-Kiskunhalasi homokbuckák területét, valamint a 256,54 ha területű HUKN20030 Pirtói Nagy-tó
területét. A Tázlár-Kiskunhalasi homokbuckák területén kiemelt fontosságú cél a következő
élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 6260 (pannon homoki gyepek),
91N0 (pannon borókás-nyárasok), Colchicum arenarium (homoki kikerics). A Pirtói Nagy-tó területén
kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének
helyreállítása: 3150 (természetes eutróf tavak), 6410 (kékperjés láprétek), 6440 (mocsárrétek), Cirsium
brachycephalum (kisfészkű aszat), Emys orbicularis (mocsári teknős), Bombina bombina (vöröshasú
unka), Triturus dobrogicus (dunai gőte).
Tázlár-Kiskunhalasi homokbuckák
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Forrás: www.natura.2000.hu
Pirtói Nagy-tó

Forrás: www.natura.2000.hu
Az érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza. Tázlár
települést érintő helyrajzi számok a következők:
HUKN20023 Tázlár-Kiskunhalasi homokbuckák:
03/3, 03/8, 03/13, 03/14, 03/15, 03/16, 04/4, 04/7, 04/8, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13, 04/14, 05/1, 05/2,
05/3, 06/4, 06/9, 06/17, 06/27, 06/29, 06/39, 06/45, 06/50, 06/54, 06/55, 06/56, 06/57, 06/58, 06/59,
06/60, 06/61, 06/62, 07/13, 011/1, 012/4, 012/5, 012/6, 012/7, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12,
012/13, 013, 014/7, 014/8, 062/6, 062/13, 088/15.
HUKN20030 Pirtói Nagy-tó: 025/4, 026/52
A fenti NATURA 2000 területeken a gazdálkodás a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak, a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által készített NATURA 2000 területek fenntartási tervének
megfelelően történhet csak.
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A Tázlár-Kiskunhalasi homokbuckák természetvédelmi terület a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósággal egyeztetve lehetőséget nyújthat a természet-megfigyelő ökoturizmusra (pl. tanösvény
kialakításával).
Gazdasági lehetőségek
Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Által 1998-ban készített, a Kiskőrösi
kistérség területfejlesztési koncepciója c. dokumentum szerint a kedvező klimatikus adottságokkal,
magas napfénytartammal jellemezhető terület meghatározó gazdasági ágazata a mezőgazdaság, a nagy
hagyományokkal rendelkező szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés.
Izsák, Csengőd, Kiskőrös, Soltvadkert, Kecel, Császártöltés térségében van az Alföldi Borvidék jelentős
nagyságú, összefüggő területe, s az ország legnagyobb hegyközsége is. Ennek, vagyis a Soltvadkerti
Hegyközségnek a tagja/része Tázlár is, mivel a szőlőterülete nagysága nem éri el az önálló hegyközség
alakításához jelenleg szükséges 500 ha-t. A hatékony mezőgazdasági termelést erőteljesen nehezíti a
hosszú ideje tartó csapadékhiány, a talajvízszint süllyedése.
A kistérségben a turizmus jelentősége az adottságokhoz képest ma még szerény (kivéve Soltvadkert és
Kiskőrös), a lakosság megélhetésében ugyancsak elhanyagolható. A térség kedvező adottságai
nincsenek kihasználva. A terület adottságai közül fontossági sorrendben első helyen a kulturális
értékeket (a Petőfi-kultuszt; a terület nemzetiségi hagyományának ápolását és az egyedi országos
nagyrendezvényeket) kell kiemelni. A kistérség agroturisztikai értékeit (bor és borutcák, szüreti bál)
megyei szinten is az elsők között tartják számon. A térségi települések között összehangolt turizmus
tekintetében Tázláron a fentebb jelzett agroturizmus (bor, szőlő) és ökoturizmus mellett a
vadászturizmus lehetőségét érdemes kihasználni. Ez kiegészíthető kerékpáros turizmussal pl. a
Soltvadkert-Tázlár-Kiskunmajsa közötti kerékpárút kiépítése esetén, vagy tanyai turizmussal is.
Mindenképpen szükséges azonban a turisztikai attrakciók mellett a kiszolgáló létesítmények kialakítása,
és a megfelelő marketing is. A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra és a speciális
turisztikai infrastruktúra hiánya (a településeket összekötő utak állapota, a szilárd burkolat hiánya, a
csatornázottság mutatói, eligazító táblák, nyilvános WC hiánya).
3. Infrastrukturális ellátottság
Közlekedés
Az MTA RKK tanulmány szerint a térség nemcsak a Homokhátságnak, hanem Bács-Kiskun megyének
is a középső részén helyezkedik el. A térség forgalmi helyzete rendkívül kedvező, hiszen központi
fekvésénél fogva É-D-i és K-NY-i irányban egyaránt fontos útvonalak haladnak át rajta. Az 53. és az
54. sz. főközlekedési út - a kistérség településeinek felét fölfűzve - Kiskőrös közelében metszi egymást
és Fülöpszállás határában csatlakozik a Kecskemétet a Dunántúllal összekötő 52. sz. főúthoz. A
településegyüttes forgalmi tengelye a 150. sz. Budapest-Kelebia-Belgrád vasúti fővonal, amelyhez egy
szárnyvonal (Kiskőrös-Kalocsa) és egy helyi jelentőségű, keskeny nyomközű vasútvonal (KecskemétKiskőrös) kapcsolódik. Az öt falu közül - amelynek nincs vasútállomása - Akasztót, Bócsát és
Császártöltést kárpótolják a főútvonalak, ám Imrehegyet és Tázlárt csak alsóbbrendű utakon lehet
megközelíteni. Tázlárról Kiskunhalasra (ahol a kórház is található) az 5406. sz. országos közúton
(bekötőúton) keresztül lehet eljutni, amely az 53. sz. úthoz csatlakozik. A Tázlárt Soltvadkerttel és
Kiskunmajsával összekötő alsóbbrendű út (5405. sz. országos közút) állapota katasztrofális,
rekonstrukciója elmaradt. A 46 km-re levő megyeszékhely Kecskemét a Tázlárt Fischerbócsával
összekötő keskeny mezőgazdasági összekötő úton, illetve a Fischerbócsa - 54. sz. összekötő úton (54122
sz. országos közút) keresztül az 54. sz. útra csatlakozva érhető el. Az 54. sz. főút északkelet-délkelet
irányban az M5 autópályát (Kecskemét) és Baját köti össze. Tázlárról Budapestet közvetlen járat híján
Soltvadkertig, vagy Kiskőrösig busz közlekedéssel, majd ott a budapesti vonatra szállva lehet elérni
(legjobb esetben két és negyed óra alatt).
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A közúthálózat fejlesztése kettős feladatot jelent: a városok inkább elkerülő, a községek pedig összekötő
útszakaszok építésében érdekeltek. Ez utóbbi útvonalak a mezőgazdasági területek jobb megközelítését
is szolgálnák. Tázláron az önkormányzati utak felújítása a lehetőségekhez képest folyamatosan történik.
A belterületi földutak burkolattal való ellátása szükséges a következő utcákban: József A. - Mátyás
Király – Ady Endre összekötő, Ady E. – Radnóti utca- Kecskeméti utca összekötő, valamint TázlárFelsőtelepen.
Tázlár parkolóhelyeinek száma a belterületen korlátozott, 40 db kiépített parkolóhely van a következő
területeken: Kecskeméti utca, Templom köz, Árpád utca . A meglevő parkolók száma nem elegendő,
állapotuk leromlott, javításra szorulnak. A meglévő gyalogjárdák sok helyen balesetveszélyesek,
leromlott állapotúak, szintén javításra szorulnak. Kiépített kerékpárút jelenleg csak Tázlár és TázlárFelsőtelep között van a településen.

Közművek, hulladék
Hulladékgazdálkodás
A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjaként Kiskunhalas és környékén a kommunális
hulladék elszállítását és kezelését a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. (6400 Kiskunhalas,
Szegedi út 4.) végezte 2014-ig a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt
településein: Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Imrehegy, Jánoshalma, Kecel, Kéleshalom, Kiskőrös,
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kunfehértó, Kömpöc, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana.
A társaság a kötelező közszolgáltatási feladatokat 2014. júliustól átadta a Kunság-Halas
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz.). A
tázlári települési szilárd hulladék a kiskunhalasi hulladékudvarba kerül beszállításra. Az összes
elszállított települési szilárd hulladék 2013-ban 402,5 tonna, ebből lakosságtól elszállított 361,5 tonna.
A településen működik szelektív hulladékgyűjtés, Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. végzi,
közterületeken található szelektív hulladékgyűjtő szigeteken keresztül.
Vezetékes földgáz
A települési gázellátást a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. biztosította, (ma már NKM Energia
Zrt) Tázláron. Az összes gázcsőhálózat hossza 2013-ban 24,3 km. A tázlári gázátadóról a település
mellett Bócsa kap még ellátást, a két községben a 2015. február havi fűtőérték 33,65 MJ/m3. Tázláron
2013-ban 471 gázfogyasztó volt, ebből 437 háztartás, mind fűtési gázfogyasztó. A gázcsőhálózat 1995.
évben került kiépítésre.
Villamos energia
Villamos energia szolgáltatást a szegedi székhelyű EDF Démász Zrt. ( Ma már NKM Áramszolgáltató
Zrt 6720 Szeged, Klauzál tér 9.) nyújt Tázláron. A települési villamosenergia-fogyasztók száma 2013ban 920 db, ebből 866 háztartás. A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza 39,7 km 2013ban. A villamosenergia-hálózat 1957. évtől került kiépítésre.
Ivóvíz
A települési ivóvízhálózat a KSH adatok szerint 14,6 km hosszú (2013), a közüzemi ivóvízhálózatba
bekapcsolt lakások száma 2013-ban 654 db, tehát a belterületi lakások 98%-ában van vezetékes ivóvíz.
Az ivóvízhálózat 1963. évben került kiépítésre. Az ivóvízhálózat üzemeltető 2013-tól a Kiskunsági
Víziközmű Szolgáltató Kft. A gazdasági társaságot a Halasvíz Kft., a Kalocsavíz Kft. és a Kőrösvíz Kft.
tulajdonosai alapították. A Társaság az átalakulás előtti vállalkozásoknak általános jogutódja.
Vízbázisként a Kiskőrösi és a Kiskunhalasi Üzemigazgatóság ellátási területén kizárólag mélységi
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rétegvizek állnak rendelkezésre. Az utóbbi két üzemigazgatóság területén minden településen önálló
vízellátó rendszerek üzemelnek.
Magyarországnak 2014. december 31-ig kellett teljesítenie az Európai Unió által elvárt paramétereket
az ivóvizek minőségére vonatkozóan. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete településenként mutatja be a határérték feletti
ivóvíz-minőségi paramétereket (arzén, vas, mangán, ammónium, bór), illetve a vízminőségi célállapotot
kielégítő fejlesztési teendőket. A kistérség valamennyi településen a megadott határértékek felett van
többek között az arzén, a vas, illetve a mangán tartalom. A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás 2010. február 3-án a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program II.,
megvalósítási szakaszában történő részvétel céljából jött létre. A Társulás tagjai: Akasztó, Császártöltés,
Csengőd, Fülöpszállás, Imrehegy, Jakabszállás, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös és Kiskőrös-Ökördi,
Kunszállás, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi és Tázlár. A kistérségben 2009-ben indult
nagyszabású ivóvízminőség-javító programnak köszönhetően megvalósul 2015-ben a 15 Bács-Kiskun
megyei település lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátása. A projekt megvalósítás tervezett
határideje 2015. augusztus 31. A fizikai befejezés napja 2015. július 31., ekkor már valamennyi település
esetében sikeresen lezárul a kivitelezés, illetve a próbaüzem időszaka is.
Szennyvíz
Szennyvízhálózat nem épült ki Tázláron. Mivel a település lakosságszáma 2000 fő alatti, derogációs
kötelezettség nem vonatkozik rá.
Demográfiai adatok
Tázlár területe 73,38 km2. A 2011. évi népszámlálás szerint Tázláron 1755 fő volt a lakónépesség, ebből
348 fő élt külterületen. A KSH népszámlálásból továbbvezetett adata szerint a lakónépesség 2013-ban
1774 fő, az állandó népesség 1724 fő, a népsűrűség 23,5 fő/km2. A megyei lakónépesség 0,34 %-a él
Tázláron. A kistérség egésze ritkán lakottnak tekinthető a hazai viszonyok között.
A népesség alakulása
Forrás: KSH
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Halálozások

A népesség fokozatosan csökkenő tendenciájú a természetes fogyás és elvándorlás következtében. A
lakosság természetes fogyása jellemző, bár 2015-től átlagosan 20 fő születés állandósulni látszik. A
2010 és 2012 közötti népességnövekedés oka láthatóan a bevándorlásban keresendő. 2012-ben 103
állandó és ideiglenes településre vándorlás, valamint 75 elvándolási eset fordult elő, a vándorlási
egyenleg 2013-ra ismét megfordult, és 55 odavándorlási esetre 76 elvándorlás jutott. A beköltözők kor
és egzisztencia szerinti összetétele, azonban több esetben nem túl kedvező a település számára: az
elszegényedett városi lakosok és a városból elköltöző nyugdíjasokból tevődik össze nagy részük. A
térségi vándorlási egyenleget több tényező is alakítja. A térség népességmegtartó képessége elsősorban
az alap és középfokú végzettségűek esetében igaz. A gazdálkodási kultúra és az ahhoz kapcsolódó
borászat, valamint a szolgáltató tevékenységek számukra megfelelő életkörülményt, sőt néhányuknak a
gazdasági felemelkedés lehetőségét is biztosítja. Ezzel szemben megállapítható, hogy a felsőfokú
végzettséget szerző lakosság számára a kistérség nem nyújt elég lehetőséget a helyben tartásukra.
Tipikus probléma, különösen a külterületeken, hogy a fiatalok elvándorolnak, hátrahagyva az időseket.
A népesség kormegoszlása
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2019.01.01-én Tázlár lakosságának (1730fő) kor szerinti
megoszlása
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Forrás: KSH
4. A gazdasági erő
Gazdasági helyzet
Tázláron a települési földrészletek művelési ágak szerinti bontását tartalmazza a következő táblázat:
Földrészlet statisztika művelési áganként
összes alrészlet terület
művelési ág
(m2)
erdő
22568893
gyep (legelő)

21968917

gyep (rét)
3078951
gyümölcsös
274277
kert
22989
kivett
6234954
nádas
670497
szántó
14463247
szőlő
4095679
Forrás: www.takarnet.hu 2015. március
Tázláron Regisztrált őstermelők: 226 fő, egyéni vállalkozó: 168 fő, gazdasági vállalkozás 181.
A településen a legnagyobb foglalkoztatók az Önkormányzat, Katolikus Egyház (általános iskola és
óvoda fenntartója) Tázlári Műanyagüzem Kft ( 18 fő), HEPO Kacsa Kft (16 fő)+Pomázi József e.v.,
F&F Pack Kft. (16 fő)
A településen az 5 legtöbb iparűzési adót befizető vállalkozás :
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1.
2.
3.
4.
5.

F&F Pack Kft.
2.745.867 Ft
Pomázi József e.v. (HE-PO Kacsa Kft.) 1.603.314 Ft
Tázlári Műanyagüzem Kft.
1.583.337 Ft
Molnár-Pack Kft.
773.370 Ft
Nautic Vision Kft.
630.678 Ft

Munkanélküliség
Tázláron a munkanélküliek száma a következőképp alakult az elmúlt években:

Munkanélküliek számából a
Tartós munkanélküliek
aránya %
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Forrás: KSH
2014 októberében a munkaügyi központban 110 fő feletti regisztrált álláskereső volt, akik közül sokan
a közmunka programon belül kaptak munkát. 2014. év végén a tázlári nyilvántartott álláskeresők
száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 90 fő, ezt a létszámot sikerült 20fő körülire
lecsökkenteni úgy, hogy aki az elsődleges munkaerőpiacon nem tudott elhelyezkedni, a közmunka
program valamely területén segítette munkájával a települést.
III. Az önkormányzat gazdasági helyzetének és tendenciájának megismerése
1. A vagyoni helyzet elemzése
Az önkormányzat vagyona a 2019. évi zárómérleg alapján 1.344.956 ezer forint. A vagyon az elmúlt
időszakban növekedést mutat.
Az elmúlt időszakban tapasztalt vagyonnövekedés oka: hogy az önkormányzat több sikeres pályázaton
vett részt és nyert forrást, így azok megvalósításával gyarapodott az önkormányzat vagyona.
Az önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

Vagyonelem megnevezése

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

193

62 %

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

20

7%
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31 %
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Egyéb (forgalomképes vagyon,
amely szabadon értékesíthető és
megterhelhető)
Összesen

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: önkormányzati hivatal, intézmények:
Művelődési Ház, Konyha, Egészségház továbbá közterületek, utak, csatornák.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Lakások, tűzoltó szertár.
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: telkek, földterületek, illetve a következő más
vagyon: szoftverek, egyéb gépek, berendezések, gépjárművek.
Az önkormányzat vagyoni helyzetéről, a vagyon értékéről, összetételéről pontos információval kell
rendelkezni a folyamatosan aktualizált vagyonkataszter alapján, mivel ez nélkülözhetetlen a
helyzetértékeléshez és a tervezéshez. Az önkormányzat vagyonrendelete szabályozza a vagyon
hasznosításának módját, a döntések meghozatala ennek megfelelően történik.
Az ingatlanvagyon tekintetében elmondható, hogy az alapfeladatok ellátását szolgáló ingatlanok jó
állapotban vannak, ám felújításokra, karbantartásokra visszatérően szükség van. Az oktatási,
művelődési közintézmény rekonstrukciója nagy részben megvalósult, de a teljes létesítménynek még
további fejlesztése szükséges. A faluképet nagymértékben javította a polgármeteri hivatal, az orvosi
rendelő, az iskola és tornaterem energetikai felújításaként –pályázatból megvalósuló- szép színes,
időtálló homlokzatkialakítása is, valamint a központi park gondozott fenntartása, folyamatos díszítése,
a park körüli járda térkövezése.
2. A pénzügyi helyzet
Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt időszakban az alábbiak jellemezték: az
önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást, hitelt nem kellett igénybe
vennie a megfontolt takarékos gazdálkodás eredményeként.
Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a takarékos gazdálkodásra.
3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
Az önkormányzat költségvetési rendeletében a költségvetési főösszeg az elmúlt 3 évben nőtt, 185 Mft-ról 345 M ft-ra nőtt. (elsősorban az elnyert pályázati források, beruházások miatt).
2017. január 1-től a jogszabályi előírások alapján az önkormányzat által működtetett konyhát külön
intézményként (Tázlár Község Önkormányzat Konyhája) kellett tovább működtetni, valamint 2019.
január 1-től bejegyzésre került a Tázlári Mini Bölcsőde is, mivel a jogszabályi előírások alapján az
önkormányzatnak biztosítani kell bölcsődei ellátást. Az intézmények támogatása finanszírozási
kiadásként jelenik meg az önkormányzat kiadási adatai között.
Kiadások
15
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Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadás
Beruházás
Felújítás
Egyéb felhalmozási kiadás
Finanszírozási kiadás
Kiadások összesen:

Kiadások összege és aránya
2017
2018
2019
Összeg
Arány
Összeg
Arány
Összeg
Arány
(eFt)
(%)
(eFt)
(%)
(eFt)
(%)
59.921
32
51.206
32
49.839
14
10.900
6
7.910
5
7.426
2
49.483
26,9
38.016
24,9
58.439
17,47
7.151
4
5.247
3
5.193
2
16.682
9
8.490
5
8.398
2
26.543
14
27.497
18
188.065
55
0
0
0
0
1.761
0,5
220
0,1
150
0,1
100
0,03
14.457
8
18.934
12
25.634
7
185.357
100
157.867
100
344.855
100

Kiadások összege: ezer Ft-ban
400 000
344 855

350 000
300 000
250 000
200 000

185 357
157 867

150 000
100 000
50 000
2017

2018

2019

A költségvetési kiadások közül:
- nőttek a személyi és a dologi kiadások is
- és közel változatlan maradt a közművekre fordított kiadások aránya.
A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy:
- a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát
- növeli:
- a kötelező munkabéremelés (minimálbér-emelés, kötelező átsorolások stb.),
- csökkenti:
- az átgondoltabb személyi juttatás-gazdálkodás miatti megtakarítás,
- az energetikai pályázatoknak köszönhető rezsicsökkenés
- közmunkások megtartása több területen
- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát:
- növeli az infláció,
- csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.
Bevételek
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:
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Megnevezés
Működési célú állami támogatás

Bevételek összege és aránya
2017
2018
2019
Összeg Arány
Összeg
Arány
Összeg
Arány
(eFt)
(%)
(eFt)
(%)
(eFt)
(%)
125.864
46
113.412
22,8 112.492
21

Felhalmozási célú állami
támogatás

80.461

30

267.936

53

54.661

10

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási és tőkebevételek
Működési c. átvett pénzeszközök

20.139
10.668
0
562

7
3,8
0
0,2

20.462
10.226
0
1.169

4
2
0
0,2

18.402
7.157
1.522
970

3,38
1,3
0,3
0,02

0

0

0

0

0

0

34.014
271.707

13
100

88.995
502.199

18 347.389
100 542.593

64
100

Felhalmozási c. átvett pénzeszk.
Finanszírozási bevételek
(Előző évi maradvány
igénybevétele, megelőlegezés)
Bevételek összesen:

Bevételek összege: ezer Ft-ban
600 000

542 593
502 199

500 000
400 000
300 000

271 707

200 000
100 000
2017

2018

2019

A költségvetési bevételek közül:
- csökkentek az önkormányzatok működési bevételei között az egyes bevételek, így az iparűzési adó
bevételek, egyéb helyi adó bevételek (gépjárműadó) növekedtek,
- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek, különösen: állami
normatívák
- közel változatlan maradt a működési bevételek aránya.
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások
reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz
szükség.
Az önkormányzat évek óta folyamatosan egyre szerényebb költségvetési pozíciók mellett gazdálkodik.
A költségvetésben egyre nagyobb szerepe van a saját bevételeknek (helyi adó) és a pályázati pénzeknek,
mivel az állami támogatás egyre kevesebb. A pályázati támogatások nagyon fontos szerepet játszanak a
fejlesztések terén.
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A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás folyószámla-hitelkeret igénybevétele nélkül is
biztosítva van. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a takarékos gazdálkodásra.
IV. Az előző 2015 - 2018 évekre vonatkozó gazdasági program végrehajtásának értékelése
A gazdasági program célkitűzései túlnyomó részben teljesültek.
2015-2018 gazdasági program célkitűzések megvalósulásuk szerint:
A játszótér jogszabályi előírásoknak megfelelő fenntartása (óvodai fejlesztése is megvalósult)
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek folyamatos karbantartása, felújítása.
A parkok és közterületek folyamatos rendben tartása, szépítése, rekonstrukciója.
A helyi közutak karbantartása, és ennek keretében a külterületi utak karbantartása, a közutak, buszvárók
tisztántartása és a hó-eltakarítása
Köztemető fenntartás
Helyi egyesületekkel, civil szervezetekkel az együttműködés
Óvoda és általános iskola helyben tartása, sőt Mini bölcsődét is sikerült létrehoznunk
Rendszeres kulturális rendezvények fenntartása, újak szervezése
Hagyományőrzés, Művelődési Ház kihasználtságának növelése
Könyvtár működtetése
Közfoglalkoztatás
Egyes célok nem valósultak meg, melyek alapvetően a következő okokra vezethetők vissza:
Cél megnevezése

Cél meg nem valósulásának oka

szennyvízcsatorna hálózat

pénzügyileg irreális célkitűzés

idegenforgalom fejlesztése

a pályázati lehetőségek elmaradása

A gazdasági program költségvetési kihatással járó célkitűzései közül a költségvetési rendeletben
tervezésre kerültek a következő célok az alábbi következő kiadási összegekkel:
A gazdasági program helyi adórendeletek hatáskörébe tartozó célok a rendeletben az alábbiak szerint
jelentek meg: helyi iparűzési adó mértékének meghatározása.
A gazdasági program egyéb önkormányzati rendeleteket érintő elképzeléseinek rendeleti szabályozása
az alábbiak szerint történt meg: vagyonrendelet, eseti testületi határozatok.
Az önkormányzat pályázati rendszerére elmondható, hogy a benyújtott pályázatok többnyire igazodtak
a gazdasági program céljaihoz.
Az előző gazdasági programot felölelő időszakban a következő pályázati tevékenység történt:
2015.év
Pályázat megnevezése

Elnyert támogatás

MVH 8895385273
Vidéki
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztése (mikrobusz beszerzése)
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7 840 785

Önerő

2 117 012

Összesen

9 957 797
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HF/236/2016

1 473 000

37 578

1 510 578

20 000 000

0

20 000 000

29 313 785

2 154 590

31 468 375

41 000 000

0

41 000 000

9 986 000

0

9 986 000

100 000 000

0

100 000 000

979 820

0

979 820

151 965 820

0

151 965 820

FM-LSZF/2017-01
Tázlár
lakossága szelektíven gyűjt vagy arra készül

2 111 500

0

2 111 500

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Gallybálázó,
külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz
szükséges erő- és munkagépek beszerzése

4 177 665

0

4 177 665

ikt.sz.:BMSK-I-120/0007/2018

8 000 000

0

8 000 000

5 000 000

0

5 000 000

20 680 580

0

20 680 580

9 499 976

0

9 499 976

TOP-4.1.1-15BK1-2016-00007
felújítás

Hungarikum
Egészségház

Összesen:
2016. év
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00017
elvezetés
BMSK-III-004/0202/2016
terem bővítése

Csapadékvíz
Bírkózó

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00020
Hivatásforgalmi kerékpárút építés Tázlár belterülete
és Felsőtelep között
GUL-16-D
hazatérés öröme- emléktábla kihelyezése Tázlár
községben a szovjet kényszermunkára ítéltekért

A

Összesen:
2017.év

Sportpark

GINOP-3.3.1-16-2016-00001
DJP
pontok infrastrukturális fejlesztése (művelődési ház,
iskola, református alapítvány)
EFOP-1.5.3-16-2017-00102
egy szebb jövőért
NGM/24160/3/2017
kialakítása

Együtt
Minibölcsőde
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BMÖGF/69-63/2017
Szociális
célú tüzelőanyag támogatás (278,05 m3)

2 295 525

353 151

2 648 676

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00011
Kijelölt
iparterület megközelíthetőségének javítása

30 000 000

0

30 000 000

133 945 962

0

133 945 962

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00003
A
helyi identitás és kohézió erősítése „A helyi
közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében”

2 849 790

0

2 849 790

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

7 657 210

0

7 657 210

120 000

0

120 000

2 000 000

600 000

2 600 000

15 000 000

0

15 000 000

1 250 000

0

1 250 000

223 907 628

953 151

224 860 779

Csoóri Sándor pályázat

1 000 000

0

1 000 000

Szoc tüzifa pályázat (243,46 m3)

2 009 775

309 194

2 318 969

Összesen:

3 009 775

309 194

3 318 969

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00044
Energiahatékonyságot növelő felújítások iskolatornaterem és polgármesteri hivatal energetikai
korszerűsítése

Let's Color
Közösségi
terek blsejének festése (felsőtelepi művelődési ház
kifestése) 50liter Dulux festék 120000Ft +
társadalmi munka
NKA 207134/00312
Árpádkori és Kun temető, valamint település feltárásának
folytatására Tázlár Templomhegyen
SEK
Segítő
Kezek modellprogram kiterjesztése (80+18 laptop
internettel, oktatással +egyéb eszközök, irodabútor,
irodaszerek)
TTP-KP-1-2017/1-000477
pályázat (Bethlen Gábor)

Testvértelepülési

Összesen:
2018.év

2019.év
20
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Szoc tüzifa pályázat (220,5 m3)

2 240 280

280 035

2 520 315

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00013
Meglévő
minibölcsőde bővítése új csoportszobával,
tornaszobával és fedett közlekedővel Tázláron

22 222 000

0

22 222 000

MFP-TFB/2019
Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása

14 629 999

0

14 629 999

2 422 037

0

2 422 037

22 697 744

0

22 697 744

64 212 060

280 035

64 492 095

Óvoda

MFP-OUF/2019
udvar fejlesztése
MFP-NHI/2019
nemzeti és helyi identitástudat erősítése

A

Összesen:

V. Folyamatban lévő beruházások (fejlesztések)
Az önkormányzatnál a következő beruházások (fejlesztések) vannak folyamatban:
2015.év
Pályázat megnevezése

Elnyert támogatás

Önerő

Összesen

2016. év
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00017
elvezetés

Csapadékvíz

41 000 000

0

41 000 000

9 986 000

0

9 986 000

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00020
Hivatásforgalmi kerékpárút építés Tázlár belterülete
és Felsőtelep között

100 000 000

0

100 000 000

Összesen:

150 986 000

0 150 986 000

BMSK-III-004/0202/2016
terem bővítése

Bírkózó

2017.év
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00011
Kijelölt
iparterület megközelíthetőségének javítása
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00044
Energiahatékonyságot növelő felújítások iskolatornaterem és polgármesteri hivatal energetikai
korszerűsítése

30 000 000

133 945 962

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00003
A
helyi identitás és kohézió erősítése „A helyi
közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében”
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2 849 790

0

30 000 000

0 133 945 962

0

2 849 790
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VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
Összesen:

7 657 210

174 452 962

0

7 657 210

0 174 452 962

2018.év
Csoóri Sándor pályázat

1 000 000

0

1 000 000

LEADER piac, népviselet pályázat

4 817 091

535 232

5 817 091

Összesen:

5 817 091

535 232

6 352 323

22 222 000

0

22 222 000

14 629 999

0

14 629 999

2 422 037

0

2 422 037

22 697 744

0

22 697 744

61 971 780

-

61 971 780

MFP-BJA/2020
Önkormányzati
járdaépítés, felújítás, anyagtámogatása

4 000 000

0

MFP-ÖTU/2020
Önkormányzati
tulajdonban lévő út -hídépítés/felújítás

20 000 000

0

MFP-KKE/2020
Közterület
karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

5 000 000

0

2019.év
TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00013
Meglévő
minibölcsőde bővítése új csoportszobával,
tornaszobával és fedett közlekedővel Tázláron
MFP-TFB/2019
Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása
MFP-OUF/2019
Óvoda
udvar fejlesztése
MFP-NHI/2019
A
nemzeti és helyi identitástudat erősítése
Összesen:
2020.év

Összesen:

29 000 000
Mindösszesen

481 458 361

VI. A különböző szintű fejlesztési-, szolgáltatási-, és egyéb programokkal kapcsolatos érintettség
Az önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési-, szolgáltatási-,
illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. Leginkább a
Magyar falu Program, illetve a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Koncepció és Bács-Kiskun
22
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Megye Integrált Településfejlesztési Programja érinti, minden tervezett települési fejlesztésnél vizsgálni
szükséges az ezekhez való illeszkedést.
VII. A gazdasági program
1. Fejlesztési elképzelések
Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2024. évekre vonatkozóan a következő
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági
program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)
Ipar, vállalkozások
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat,
mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel,
szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az
önkormányzatot.
Célok:
1. A helyi iparterület adottságainak javítása, szükség szerint infrastruktúra fejlesztése
2. Helyi ipari terület népszerűsítése. A vállalkozások betelepedését ösztönözni szükséges. A
népszerűsítést elsősorban hirdetéssel, valamint a honlapon kell megvalósítani.
3. A településre betelepülő, vagy új vállalkozások befektetés-ösztönzése kedvezményes feltételek
biztosításával (pl. adópolitika a kedvező mértékű adó biztosításával)
4. A vállalkozók támogatása:
4.1 A helyi vállalkozások támogatása érdekében össze kell állítani az ún. Vállalkozói
térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak
és milyen címen található a telephelyük. Ezt a települési honlapon is meg kell jelentetni.
4.2 Az önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi
vállalkozásoknak. Címük, e-mail címük, telefonszámuk feltüntetésével.
4.3 A kedvező mértékű vállalkozói díj további fenntartása

Idegenforgalom
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol nincsenek még kiaknázva a lehetőségek. Ki kell
használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s
jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre
szélesedik, ahol Tázlárnak meg kell találnia, illetve ki kell alakítania a saját arculatát, és tovább kell
fejlesztenie a turisztikai vonzerejét (pl. a fesztiválturizmus (Kiskuntor, Gulyás Fesztivál), a borturizmus,
ökoturizmus, kerékpáros turizmus, vadászturizmus területén). A turisztika fontos azért is, mert
munkahelyteremtő és népességmegtartó képessége is jelentős lehet.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
1. Ki kell alakítani a település turisztikai arculatát. Lehetőség szerint bővíteni kell a turisztikai
attrakciókat, vonzerőket kell kialakítani, a meglévőket fejleszteni a kapcsolódó
szolgáltatásokkal (pl. vendéglátás) együtt.
2. A turisztikai célpontok mellé kiszolgáló létesítményeket is ki kell alakítani.
3. A turisztikai tevékenységet a környező települések turisztikai kínálatával össze kell hangolni.
4. A települési turisztikai lehetőségeket minél szélesebb körben ismertetni szükséges, elsősorban
a helyi és a turisztikai honlapokon, megyei, országos kiállításokon keresztül, a későbbiekben
kiadvány készítésével.
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5. A „Kulcsos ház” (olcsó önkormányzati szálláshely) intézményét ki kell alakítani, mely célra
legmegfelelőbb ingatlant még keressük. Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási
lehetőségek kialakításának módjait.
6. A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói térképre.
(Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.)
7. A település közösségi tereinek, közterületeinek, zöldfelületeinek kialakításakor, fejlesztésekor
a turisztikai szempontokat is figyelembe kell venni (pl. pihenőhely kialakítás, nyilvános WC,
tájékoztató táblák stb.)
8. Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő
rendezvényeket (Szüreti felvonulás, Juniális, Kiskuntor, Gulyás Fesztivál, stb.),. A
rendezvények időpontjait össze kell hangolni, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények
időpontja, programja a térségi és megyei lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön.
9. Ki kell használni a település Szeged–Kiskunmajsa–Soltvadkert–Kiskőrös útvonalon való
elhelyezkedését, illetve az 53. számú nemzetközi főút közelségét. Szorgalmazni kell egy
lehetséges közlekedésbiztonsági és turisztikai célú kerékpárútból fakadó lehetőségeket
Soltvadkert és Kiskunmajsa között. Mindezekhez együtt kell működni a településen lévő
vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, valamint a két szomszédos önkormányzattal.
Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúrafejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult
infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.
Az önkormányzat képviselő-testülete ezért fontosnak tartja az alábbi infrastrukturális fejlesztéseket:
1. a közúthálózat, a járda, ( akár egy lehetséges kerékpárút)
2. a csapadékvíz csatornahálózat, az ivóvíz-hálózat,
3. a villamos energia,
4. a gáz,
5. a közvilágítás
6. a még nem kiépült szennyvízcsatorna-hálózat.
E területekre vonatkozó konkrét célokat a gazdasági program további részei tartalmazzák.
Bár az informatika nem kapcsolódik közszolgáltatáshoz, de infrastruktúra szempontból fontos az
informatikai lehetőségek biztosítása és kihasználása (optikai kábel, wifi pontok).
Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy:
1. az önkormányzat korszerű honlapját folyamatosan naprakész információval tudjuk feltölteni
hogy az önkormányzattal és intézményeivel, valamint a helyi vállalkozásokkal kapcsolatos
fontosabb tájékoztatás biztosítható legyen,
2. az ingyenes internet-hozzáférés/wifi biztosítva legyen a lakosság széles köre számára a falu több
pontján. A hozzáférést biztosítani kell a következő helyeken: könyvtárban, Művelődési Házban,
önkormányzati hivatalban, központi buszvárónál, közösségi tereinkben, sportpálya öltözőjénél.
Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2024. évekre az alábbi feladatokat és
célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében.
Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek további javítása a településen fontos feladat, bár a munkanélküliek
aránya nagymértékben csökkent. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel a
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munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az
önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat:
1. a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi
vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozásokat,
2. segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy
a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
3. hozzájárul ahhoz, hogy az egyéni vállalkozói kedvet élénkítse, a munkanélküliek számára
olyan fórumokat szervez, melyen megismerhetik az egyéni, illetve családi vállalkozások
lehetőségeit, adópolitikájával segíti ezen vállalkozások megerősödését,
4. aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a
honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
5. rendszeresen együttműködik a munkaügyi szervekkel,
6. a munkanélküliek szociális ellátásához kapcsolódóan olyan rendszert működtet, amely segíti
a munkanélküliek piacképes tudásának a megszerzését.
Közmunkások foglalkoztatása
A közfoglalkoztatási terv előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje
munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel
(részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud ellátni közcélú feladatokat.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat:
1. minden évben megalapozott közfoglalkoztatási tervet készít, ennek keretében megvizsgálja a
közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, összehangolja a feladatokat és az érintett
személyek tudását és tapasztalatát,
2. kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.
2. A településfejlesztési politika célkitűzései
Tázlár Község Önkormányzatának településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az
önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen, inkább növekedjen,
mint az előző ciklusban. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket,
programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudjon.
A településfejlesztés széles nyilvánossága
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 nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések:
1. Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.
2. A honlapon biztosítani kell a helyet továbbra is:
- a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- a Vállalkozói térképnek,
- a turisztikai kiadványnak,
- a település intézményeinek,
- a helyi civil szervezeteknek,
- a településen megrendezett programoknak.
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3. A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő
közösségeket.
4. Érdekegyeztető és tájékoztató fórumokat kell szervezni az egyes fejlesztésekhez
kapcsolódva,
5. Törekedni kell az érintettekkel való párbeszédre, a nyilvánosság ne szorítkozzon csak a
megismerhetőségre, az önkormányzat befogadó legyen az érintettektől érkezett észrevételekre,
felvetésekre.
A településrendezési terv
Az önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma (jogszabályban
előírt tartalommal), amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A képviselő-testület feladata, hogy:
1. a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a
rendezési terv módosítására,
2. biztosítsa a rendezési terv és a településfejlesztési célok harmonizációját,
3. lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására.
Felkészülés a pályázatokra
Mivel a képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg,
szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszköze maradjon a pályázati tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
- folyamatosan felelősöket kell kijelölni az önkormányzat különböző szintű, jellegű pályázatok
előkészítésére, segítésére, adatok szolgáltatására, az adminisztráció segítésére,
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket
kell megbízni (lehet külsős is),
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba való
illesztéséhez,
- amennyiben lehetőség van rá a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú
fejlesztésekre előre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés
időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,
- figyelni kell az előre elkészített tervek és engedélyek hatályosságát, szükség esetén kérni kell a tervek,
engedélyek felhasználhatósági idejének módosítását,
- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának
szükségességét,
- ki kell alakítani és működtetni kell azt a rendszert, mely segíti a lakosság, valamint a szervezetek és
vállalkozók pályázati forrásokhoz való hozzájutását.
Településfejlesztési célok
Az önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános
fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak. A
részletes célokat a gazdasági program más részei tartalmazzák.
Az épített- és természeti környezet védelme
Az épített környezet védelme érdekében kitűzött célok:
- Önkormányzati ingatlan felújítása, Kecskeméti u. 1. Régi varroda épület,
vagy teljes elbontása növelve a park területét, kulturált piac kialakítása a közterülettel érintkező
részen. A terület belső felére civilház építése közösségi kis és nagy terekkel, tetőtéri szállás
lehetőséggel. Max 80 fős kisterem kialakítása kisebb rendezvényekhez. Külső megközelítésű mosdó.
- Önkormányzati ingatlan felújítása, Dobó u. 14. Gyógyszertár, szolgálati lakás
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- Önkormányzati ingatlan felújítása, Árpád u. 10. szolgálati lakás
- Önkormányzati ingatlan felújítása, Béke u. 1. szolgálati lakás
- Önkormányzati ingatlan felújítása, Templom köz 5. szolgálati lakások
- Önkormányzati ingatlan felújítása, 673/2 hrsz.-ú Felsőtelepi iskola, szolgálati lakás, hátsó udvari
parkoló kialakítása
- Önkormányzati ingatlan felújítása, vagy értékesítése Hunyadi u. 5. szolgálati lakás
- Önkormányzati ingatlan felújítása, vagy értékesítése Radnóti u. 27. szolgálati lakás
- Önkormányzati ingatlan felújítása, Rákóczi u. 23. tájház
- Sportpálya:
Új tetővel fedett rendezvény helyszín építése színpaddal
Betonpálya labdafogó drót elbontása
- Vásártér:
Fa ültetés
A helyi közutak és közterületek fenntartása
A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására
törekedik, melyek megfelelnek a település igényeinek és egyben a településfejlesztési célok is:
Új utak építése szükséges a következő területeken:
- aszfalt burkolattal a József A.-Mátyás Kir. utca összekötő út 256 hrsz.-ú,
- aszfalt burkolattal a Mátyás Kir. utca-Ady E. utca összekötő út 165 hrsz.-ú,
- aszfalt burkolattal a Felsőtelep 669. hrsz-ú út,
- aszfalt burkolattal a Felsőtelep 622 hrsz.-ú út,
- aszfalt burkolattal a Kecskeméti utca-Ady E. utca összekötő út 100 hrsz.-ú,
- 90 méteres közúti felhajtó építése 535 hrsz.-ú Sportpályáról,
- 20 méteres dűlőúti felhajtó építése 0230. hrsz.-ú út,
- 20 méteres dűlőúti felhajtó építése 302. hrsz.-ú út,
- 20 méteres dűlőúti felhajtó építése 098/27. hrsz.-ú út,
- 20 méteres dűlőúti felhajtó építése 080/61. hrsz.-ú út,
Meglévő utak felújítása szükséges a következő területeken:
- aszfalt burkolattal a Jókai utca 303 hrsz.-ú,
- aszfalt burkolattal az Arany J. utca 398. hrsz-ú,
- aszfalt burkolattal a Kecskeméti utca, és a Fischer-bócsai 0101. hrsz-ú,
- mezőgazdasági út
- Tázlár és Tázlár-Felsőtelep még nem aszfaltozott utcáinak aszfaltozása
- központi rész járda megújítása
- 2-4 buszváró és burkolat megújítása
- kerékpártárolók
- temetőknél utcai parkolók kialakítása
Járdaépítés szükséges a következő területeken:
- 0230. hrsz.-ú út mellett a Tázlár-Felsőtelepi temetőig
- Árpád utca, Dobó utcától – Emlékműig 278 hrsz. Állami közút területe
- Soltvadkerti utca, Béke utcától- Templomhegyig, 278 hrsz. Állami közút területén a 5405-ös út mellett
- Kecskeméti utca vége, 0101. hrsz.
- Radnóti u., 113/25. hrsz.
- Dobó utcán a Mini Bölcsőde és a játszótér mellett
- Árpád utca (buszmegálló)
Járda felújítás szükséges a következő területeken:
- Dobó utca, Ady E. utca saroktól – Gyógyszertárig 143 hrsz.
- Dobó utca, Templom köz saroktól – Rendelőig, 143 hrsz.
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- Templom köz mindkét oldala 8. hrsz,
- Rákóczi u. Kossuth u. sarki épülete mellett
A közútkezeléssel összefüggésben fontos, hogy az önkormányzat:
- Az utcákban a közlekedési táblákat cserélje, pl..elsőbbségadás, stop, stb,
- Forgalom szabályozó tárgyak, jelek elhelyezése. Kecskeméti utcában a Dobó utcától az Árpád
utcáig, 3 db fekvő rendőr telepítése ledes villogóval. Meg kell oldani fényvisszaverős sárga szegéllyel
megnövelt Stop tábla kihelyezését 100 m, 50 m, 0 m-nél figyelem felhívő világítással.
- Körforgalom lehetőségének vizsgálata szaktervezővel Kecskeméti-Árpád-Rákóczi-Soltvadkerti u.
sarok.
Az önkormányzat képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza
meg:
- az EU-s szabványnak megfelelően át kell alakítani játszótereket.
- az EU-s szabványnak megfelelően kialakított játszóterek felülvizsgálatát el kell végezni.
Parkolási lehetőség biztosítása
A parkolási lehetőségek biztosítása érdekében feladat:
Parkolással összefüggő fejlesztési célok:
- parkolók kialakítása a következő helyszínen: Dobó utca (orvosi rendelő).
- parkolók kialakítása a következő helyszínen: Árpád utca.
- parkolók kialakítása a következő helyszínen: Templom köz.
- parkolók kialakítása a következő helyszínen: Kecskeméti utca.
- parkolók kialakítása a következő helyszínen: Jókai utca végén a temetőnél
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
A közbiztonsággal kapcsolatos fejlesztési célkitűzések:
- térfigyelő kamerák kihelyezése.
Általános településfejlesztési célok:
- településrendezési tervben meghatározott tervek megvalósítása,
- belterületi közút felújítása, szilárd útburkolat építése,
- járda építése, felújítása, kerékpárút fenntartása, építése,
- középületek felújítása, megfelelő színvonalú állapotban tartása,
- zöldfelületek, közparkok állapotának megfelelő színvonalon tartása,
- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
- ivóvízvezeték rendszer megfelelő színvonalon tartása, szükség szerint felújítása, építése,
- temető létesítményeinek fenntartásában segítés, fejlesztés segítése
- közösségi terek fejlesztése
- önkormányzati intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
- nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok hasznosítása, pihenő parkká alakítása,
- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása,
- iparterület fejlesztése
- külterületek fejlesztése
Konkrét településfejlesztési célok, melyeket a gazdasági program más részei nem tartalmaznak:
- építési/fejlesztési célra meglévő önkormányzati lakótelkek, ipari területek értékesítése
- - önkormányzati ingatlanok fejlesztése
- - a sportpálya fejlesztése, kapuk, padok, áram bővítés, áram, víz -leállások.
- - energiatakarékos áramszolgáltatás bővítése napelemek segítségével
- - népviseleti ruhák varratása a hagyományápolás segítésére
- - állandó kiállítóterem kialakítása - kézimunkának, fotóknak stb.
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Az adópolitika célkitűzései
Tázlár Község Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását,
mivel az:
- jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, ezáltal közvetlenül hat a településen
keletkező helyi fejlesztés anyagi forrás nagyságára, illetve
- hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire,
- valamint arra, hogy milyen mértékben hajlandóak részt vállalni a településfejlesztési kiadásokban.
A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
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, figyelemmel az adóalanyok
teherbíró képességére. Előzőekre, valamint a települési adóerő képesség számítására figyelemmel, a
makro- és mikro gazdasági mutatók javulása esetén lehet emelni a helyi iparűzési adó mértékét, de
lehetőség szerint törekedni kell a környező településekhez mérten a kedvezőbb mérték megtartására.
2019-ben a következő helyi adónemekből származott bevétel:
- iparűzési adó :
- gépjárműadó bevétel alap 2019:
Kincstárnak utalás:
Önkormányzatnál marad:

15.542.412 Ft
14.380.952 Ft
8.628.571 Ft
5.752.381 Ft

A helyi adóztatás során az önkormányzat képviselő-testülete:
- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott
bevételszerzési lehetőségeket,
- adófajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a gazdasági
program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket és az
adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendeletmódosításokról,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely:
- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.
Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy:
- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek
nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adóvégrehajtási szankciók
alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör
adóbejelentkezési kötelezettségének teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó
nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert
felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést (a honlapon közzé kell tenni
az adóbevételek nagyságát és az adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást),
- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési jogával, és az
adóellenőrzések eredményéről a képviselő-testület legalább évente tájékoztatást kapjon.
Az adóbevételek növelése érdekében az önkormányzat rendszeresen tájékozódik arról, hogy a
településkörnyéken milyen adópolitika, milyen adókat és milyen összegben és feltételekkel
működtetnek.
29

TÁZLÁR KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2019-2024
Cél, hogy a vállalkozók adóztatása területén olyan helyzet alakuljon ki, amely vonzóvá teszi a települést
a vállalkozók számára. A helyi iparűzési adó kedvező feltételeire fel kell hívni a vállalkozások figyelmét
a gazdaságfejlesztéssel összefüggő tájékoztató és reklámanyagokban is.
Egyéb adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az önkormányzat képviselő-testülete az
adóbevételek maximalizálására törekedik.
Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások
Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja
az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a hivatala
útján látja el.
A képviselő-testület a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
- épített- és természeti környezet védelméről,
- lakásgazdálkodásról,
- vízrendezésről és vízelvezetésről,
- köztemető-fenntartásról,
- helyi közutak és közterületek fenntartásáról,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartásáról,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról,
- közösségi tér biztosításáról,
- közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységről, sport támogatásáról rendelettel.
Közigazgatás
Az önkormányzat közigazgatási feladatait az önkormányzati hivatalon keresztül látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében az alábbi nem anyagi jellegű célok
megvalósítása szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, a község lakóinak és vállalkozásainak gyors, érdemi
ügyintézése,
- az ügyfélfogadási idők évenkénti átgondolása,
- az ügyfelek várakozási idejének csökkentése, kulturált várakozási feltételek megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének fejlesztése,
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése.
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos anyagi jellegű fejlesztési elképzelések:
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása érdekében el kell készíteni fejlesztési tervet, valamint annak
érvényesüléséről gondoskodni kell a költségvetési tervezés során.
Az épített- és természeti környezet védelme
A képviselő-testület az épített- és természeti környezet védelme érdekében:
- áttekinti a védelmet igénylő vagy védelem alá vonandó építészeti, valamint természeti értékeket,
- szükség szerint, módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét,
- vizsgálja az önkormányzati tulajdonú értékek védelmi lehetőségét, illetve a védett értékek hasznosítási
lehetőségét.
Az épített környezet védelme érdekében kitűzött célok:
- a tulajdonosok segítése abban, hogy az épített környezet méltó védelmet kapjon,
- az önkormányzati ingatlanok felújítása,

30

TÁZLÁR KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2019-2024
- az építészeti védelmet igénylő, nem kihasznált ingatlanok hasznosításra való alkalmassá tétele és
hasznosítása.
A természeti környezet védelme érdekében kitűzött célok:
- helyi környezetvédelmi akciók indítása, illetve csatlakozás más szerv által hirdetett környezetvédelmi
programokhoz,
- a helyi környezeti értékek megismertetése, népszerűsítése, a természeti értékekben rejlő turisztikai
lehetőségek feltárása és kihasználása,
- természeti értékekre felhívó jelzések, táblák készítése.
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során:
- felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a lakásigényről (beleértve a nem megfelelő
lakáskörülmények felszámolása miatt jelentkező igényeket is),
- gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek felülvizsgálatáról,
- javítja a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges szolgálati lakás, bérlakás, szociális
bérlakás állomány állagát,
- lakásépítéssel, vásárlással növeli az önkormányzati lakások számát,
- a nem lakás célú helyiségek tekintetében cél az állagmegóvás, illetve a bővítés
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. Az ivóvízzel történő ellátás a
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. szolgáltatón keresztül történik. (A szolgáltatónál az
önkormányzat résztulajdonos.)
Az ivóvíz hálózat tekintetében cél, hogy megtörténjenek a szükséges felújítások és bővítések:
A csapadékvíz-elvezető rendszer általában nyílt.
Cél, hogy a csapadékvíz elvezetése megfelelő módon történjen, az kárt ne okozzon. Az elmúlt évek
tapasztalata, hogy a rendszer megfelelően működik.
A csapadékvíz a vízgyűjtő szerepet betöltő Tázlár-Bócsa összekötő csatornába kerül.
A csapadékvíz elvezető rendszer:
- karbantartása indokolt különösen az Árpád utca eleje, Kecskeméti utca eleje utcákban,
- kiépítése szükséges az Soltvadkerti utca központi részén.
A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását az illetékes közútkezelő végzi
Csatornázás
A településen szorgalmazni kell a teljes csatornahálózat kiépítését. A csatornahálózat településfejlesztés
jellegű célja a hálózat kiépítése a teljes belterületen. A kiépítéshez, korszerűsítéshez pályázati
lehetőségeket kell keresni, mivel a beruházást csak önerőből a település nem tudja megvalósítani. A
szükséges önerő biztosításához is gyakran hitelfelvétel, illetve lakossági hozzájárulás szükséges.
A köztemető-fenntartás
Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatokat.
A köztemető-fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása és színvonalának emelése érdekében az alábbi
feladatok ellátására van szükség:
- át kell tekinteni az önkormányzat köztemető rendeletét,
- gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről:
- köztemető a 298 hrsz (Jókai utca vége), valamint Felsőtelep temető címen található, melynek
üzemeltetését a Katolikus Egyház végzi,
- köztemető a 279 hrsz (Árpád utca vége) címen található,
melynek üzemeltetését a Református Egyházközség végzi,
- a sírhelyek használati jogának rendezése.
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A helyi közutak és közterületek fenntartása
A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására
törekedik, melyek megfelelnek a település igényeinek és egyben a településfejlesztési céloknak is:
- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása
- Szükséges a buszvárók tisztántartása
- Új utak építése szükséges a következő területeken:
Kerékpárút építés szükséges a következő területeken:
- Át kell tekinteni a lehetőségét helyi kerékpárút kialakításának a Soltvadkert–Kiskunhalas településeket
összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárútra történő rácsatlakozásának is valamint a SoltvadkertKiskunmajsa közti kerékpárút kiépítésének.
A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően az önkormányzat saját szervezettel, illetve
külső szolgáltatóval végzi.
A közútkezeléssel összefüggésben fontos, hogy az önkormányzat:
- lépést tegyen annak érdekében, hogy az utak állaga ne romoljon,
- figyelemmel kísérje azokat a tényezőket, melyek az utak állapotában kárt okoznak,
- hatékony eszközöket dolgozzon ki annak érdekében, hogy egyes utakat csak az arra feljogosítottak
használják, tartósan a belterületi utak mellett járművek ne parkoljanak heteken keresztül.
A fentiek érdekében gondoskodni kell az utak menti tájékoztató táblák, és egyéb forgalom szabályozó
tárgyak, jelek elhelyezéséről.
A képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását,
ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására.
- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási programba, ehhez kérni
kell támogatók, önkéntesek segítségét
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról
Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:
- önkormányzati hivatal környéke,
- önkormányzati intézmények
- játszótér,
- sportpálya,
- temető.
A közterület-fenntartási feladatokat a közútkezelő szerv látja el.
Az önkormányzat képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza
meg:
- az EU-s szabványnak megfelelően kell fenntartani a játszótereket.
- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit, balesetvédelmi
megelőző karbantartást kell végezni
Parkolási lehetőség biztosítása
A parkolási lehetőségek biztosítása érdekében feladat:
- a meglévő parkolók megfelelő állapotának biztosítása,
- parkolási helyek növelése parkolások ésszerűsítésével, parkolási jelek feltüntetésével.
Parkolással összefüggő fejlesztési célok:
- parkolók kialakítása az előzőekben részletezett helyszíneken.
- parkolók felújítása az előzőekben részletezett helyszíneken.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az önkormányzat:
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- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, a szolgáltatást
az önkormányzat a jogosult szolgáltatóval, közszolgáltatási szerződéssel végezteti el,
- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot
az ingyenes, házhoz menő lomtalanítás lehetőségéről,
- fellép a szemétégetést végzőkkel szemben,
- népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést, gondoskodik arról, hogy a településen kihasználásra
kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények,
- évente megszervezi a lomtalanítási akciót,
- évente szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával,
- rendszeresen segíti a köztemetőknél található konténerek ürítését,
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban kihelyezésre, illetve
rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosságmentesítéséről és a hó eltakarításról.
A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.
A területhez tartozó fejlesztési elképzelések:
- a köztisztaság biztosításához, zöldfelület gondozáshoz szükséges eszközök, járművek
beszerzése, szükséges karbantartása, javítása
- illegális szemétlerakó helyek folyamatos felszámolása
- az illegális szemétlerakás megakadályozása.
A helyi tűzvédelem
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,
- rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna működőképességét.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében:
- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok
tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
- támogatja a polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőrszervezet aktív tevékenységét, helyet
biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket),
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, a közbiztonságot veszélyeztető körülményekre,
- anyagilag támogatja a rendőrőrs működtetését, biztosítja számukra ingyenesen a körzeti megbízotti
irodát felszereléssel.
A közbiztonsággal kapcsolatos fejlesztési célkitűzések:
- térfigyelő kamerák kihelyezése pályázati forrás felhasználásával.
Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, energiatakarékosság
Az önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi energiaszolgáltatásban:
- lépéseket tesz a külterületek energiaszolgáltatási infrastruktúrájának kiépítésére,
- szorgalmazza a lakossági bekötéseket,
- pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére
- megújuló energiák alkalmazását fejleszti.
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Az energiafelhasználással kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- a közvilágítási korszerűsítése, energiatakarékos izzók alkalmazása
- a közvilágítás kiépítés,
- az intézmények energiafelhasználásának korszerűsítése.
Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
Az önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak
megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza.
Célkitűzés, hogy a szomszédos városokban, valamint a megyeszékhelyen munkát vállalók mobilitását
önkormányzati eszközökkel – menetrendi egyeztetések, önkormányzati tulajdonú utak karbantartása stb.
– biztosítani kell. Ezen kívül fontos feladat a munkahellyel nem rendelkező aktív korúak
közfoglalkoztatása egyrészt a piaci munka világába történő visszatérés elősegítse, másrészről az
önkormányzati közszolgáltatások garantálása érdekében.
Vállalkozók támogatása a főbb utak javíttatása.
Gondoskodás a bölcsődei ellátásról, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, az oktatásról
Az önkormányzat a közoktatás biztosítása és színvonalának javítása érdekében a következő fő célokat
határozza meg:
1. A legfőbb cél a településen a jelenleg tagintézményként működő iskola és óvoda helyben
tartása. A változó jogi környezet adta keretek között a lehető legoptimálisabb eredményt kell
elérni.
2. A fenntartóval való jó kapcsolat ápolása a fenntartói megállapodásnak megfelelően az óvoda
és alapfokú nevelési, oktatási intézmények esetében.
Az önkormányzat fentiekhez kapcsolódóan az alábbi feladatokat látja el:
- Továbbra is gondoskodik:
- a 2019-ben átadott minibölcsőde fenntartásáról, fejlesztéséről, szükség szerinti bővítéséről
- az óvodai ellátás megszervezéséről, a katolikus egyház fenntartásában
- az általános iskolai ellátás biztosításáról a katolikus egyház fenntartásában.
- Áttekinti az intézményműködtetés formáját valamint a vonatkozó alapdokumentumokat.
- Az intézményhálózat működtetésére vonatkozóan felméri, hogy a működtetés milyen formában
történhet, meg lehet-e tartani az intézményeket külön-külön, vagy csak tagintézményen keresztül.
- Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az
intézményt népszerűsítő programok szervezését, valamint az intézményeknek bemutatkozási
lehetőséget biztosít az önkormányzat honlapján.
- Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat kiépítését és fenntartását.
- Az önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott
pályázatokat és azok megvalósulását.
- Az oktatásban résztvevő tanulók részére az intézményekbe való eljutáshoz az önkormányzat:
- a tanyagondnoki busszal történő közlekedést rendkívüli körülmények esetén segíti.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A képviselőtestület a
gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja
biztosítani:
- Fenntartja:
- a háziorvosi ellátást ( önkormányzati rendelőben magán praxissal),
- a védőnői ellátást,
- a fogászati ellátást ( önkormányzati rendelőben magán praxissal).
- A parlagfű elleni védekezésre nagy hangsúlyt fektet továbbra is. Beszámoltatja az önkormányzati
hivatalt az ez irányú hatósági tevékenységéről, az elért eredményekről, támogatja a témával kapcsolatos
ismeretterjesztést, illetve a parlagfű terjedése ellen küzdő akciókat.
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- A közterületeken és az önkormányzati területeken saját erőből gondoskodik a parlagfű-mentesítésről.
Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések:
- energiatakarékos működtetés további fejlesztése a következő intézménynél: orvosi rendelők,
- rendelők további korszerűsítése, energiahatékony fejlesztése
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan
szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások
területén az önkormányzat a következő feladatokat látja el:
- A képviselő-testület szükség szerint felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó
rendeletét.
- Meg kell vizsgálni – kiemelt figyelemmel a szakmai színvonal fenntartására és a költséghatékonyságra
–, a lehetséges magasabb állami finanszírozás érdekében az alapszolgáltatások társulási formában
történő működtetését.
- A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
- a szociális információs szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás,
- étkeztetés.
- tanyagondnoki szolgálat.
A szociális ellátáshoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések:
- hatékonyságot segítő eszközök, anyagok : házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás
Az önkormányzat képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.
A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:
- Meg kell vizsgálni – kiemelt figyelemmel a szakmai színvonal fenntartására és a költséghatékonyságra
–, a lehetséges magasabb állami finanszírozás érdekében az alapszolgáltatások társulási formában
történő működtetését.
- évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi rendeletet,
- a rendelet-módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket,
észrevételeket,
- az önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:
- családsegítő szolgálat
- az önkormányzat támogatja az ilyen célú civil szervezet működését, illetve minden olyan közösségi
teret, programot, rendezvényt, amely az ifjúság kultúrált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését
szolgálja.
A gyermekvédelmi ellátáshoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések:
- épület: önkormányzati hivatal ,
- gép, berendezés, felszerelés: irodatechnikai berendezés.
Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a
sport támogatása
Az önkormányzat a közművelődés és a kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati
rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala
emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:
- Felül kell vizsgálni a helyi közművelődési rendeletet évente.
- Fontos a helyi egyesületekkel, civil szervezetekkel az együttműködés. Az összefogással a falu
fejlesztésében is nagyobb előre lépéseket lehet tenni (pl. pályázatok terén), ezen kívül a rendezvények
megszervezésében is nagy segítséget jelentenek a civil szervezetek.
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- A község évente egy falunapot szervez rendszeresen változó időközönként (Juniális, de a Szüreti
felvonulást is támogatja). A lehetőségekhez mérten törekedni kell további különböző programok,
kulturális rendezvények (Gulyás fesztivál, Kiskuntor, Májusfa állítás/díszítés, Húsvétolás, Idősek napja,
Mikulás- és karácsonyi ünnepség stb.) megszervezésére.
- Fontos feladat a hagyományőrzés, melynek keretében a Művelődési ház kihasználtságát növelni kell.
Továbbra is fontos feladat a könyvtár működtetése
A könyvtár működtetése során:
- intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni a pályázati
lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus
információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását,
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
- a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
A művelődési-ház működésével kapcsolatban:
- biztosítani kell a működtetéshez szükséges költségvetési forrásokat,
- gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek:
- számára biztosítva legyen a működéshez szükséges közösségi hely,
- kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához,
- pályázati tevékenységét segítse az önkormányzat.
- Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est, felolvasó est,
kiállítások, bemutatók szervezésével).
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását és a tárlat bővítését.
- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését.
A képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további
biztosítását is. Ennek érdekében:
- gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról,
rendben tartásáról,
- a Soltvadkerti utcai sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúrát épít ki amely alkalmas helyszínné
teszi nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény lebonyolítására.
- támogatja a település sportegyesületeit,
- segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét.
A területhez kapcsolódó fejlesztési célok:
- a közművelődési területtel összefüggésben:
- gép, berendezés, felszerelés vásárlás: irodatechnika, ill tevékenységet segítő berendezések,
- a sport területtel összefüggésben:
- épület felújítás, bővítés, létesítés: sportpálya öltöző ,
- gép, berendezés, felszerelés vásárlás: pálya-karbantartáshoz, zöldfelület kezeléshez.
Sportpálya területére programoknak megfelelő infrastruktúra, technikai háttér kiépítése: Gulyás
fesztivál, Juniális Kiskuntor - Böllértalálkozó szüreti felvonulás stb.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az önkormányzat képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogainak érvényesülését.
Az önkormányzat biztosítja a kisebbségek és civil szervezeteik részére a kulturális és sport
létesítmények használatát.
Cél a roma és a német kisebbséggel való együttműködés, a közösségi rendezvényekbe, munkákba való
bevonásuk.
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Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
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. (A kölcsönös együttműködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy
alkalommal meghallgatja az intézményvezetők, illetve a hivatalvezető tájékoztatóját.)
- 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 (lásd korábban), így biztosítja a mozgáshoz szükséges helyet.
Ellenőrzi, hogy:
- a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen.
- kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog fogyasztás ártalmaira irányuló
programok.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos fejlesztési célok:
- szabadidő park, erdő létrehozása, ennek érdekében területvásárlás, fásítás és parkosítás.
3. A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege
Kiadások
A gazdasági program egyes célkitűzései pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán
valósíthatók meg.
A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek
meghatározásra, melyek a normál költségvetési kiadásokon túl terhelik a költségvetést, és melyek a
mindenképpen megvalósítható célkitűzés fokozatba kerültek besorolásra.
A mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok
Megnevezés
Téma
TOP-4.1.1-15BK1-201600007
Egészségház
felújítás

Kiadás (Ft)

Altéma

Konkrét megnevezés

Egyszeri

Folyamatos

Energiahatékonyságot
egészségház felújítása
növelő felújítások

20 000 000 -

TOP-3.2.1-16-BK1-201700044
Energiahatékonyságot növelő
felújítások

Energiahatékonyságot
növelő felújítások
Energiahatékonyságot iskola-tornaterem és
növelő felújítások
polgármesteri hivatal
energetikai
korszerűsítése

133 945 962 -

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése

Közétkeztetés
fejlesztése

közétkeztetés
fejlesztése, konyhai
eszközbeszerzés

TOP-1.4.1-19-BK1-201900013
Meglévő
minibölcsőde bővítése új
csoportszobával,

Meglévő
minibölcsőde bővítése
új csoportszobával,
tornaszobával és

minibölcsőde bővítése
új csoportszobával,
tornaszobával és fedett
közlekedővel
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tornaszobával és fedett
közlekedővel Tázláron

fedett közlekedővel
Tázláron

MFP-BJA/2020
Önkormányzati járdaépítés,
felújítás, anyagtámogatása

Önkormányzati
járdaépítés, felújítás,
anyagtámogatása
Közterület
karbantartását
szolgáló
eszközbeszerzés

MFP-KKE/2020
Közterület karbantartását
szolgáló eszközbeszerzés

Önkormányzati
járdaépítés, felújítás,
anyagtámogatása

4 000 000

Közterület
karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés

5 000 000

Összesen:

192 825 172

Bevételek
A gazdasági program egyes célkitűzéseinek megvalósítása jelentős bevétellel is járhat. A következőkben
azok a bevételek kerülnek meghatározásra, melyek az előző pontban leírt kiadások fedezetéül
szolgálhatnak.
A mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok
Megnevezés
Téma

Altéma

Konkrét megnevezés

Bevétel (Ft)
Folyamatos
Egyszeri
(működtetés)

TOP-4.1.1-15BK1-201600007
Egészségház
felújítás

Energiahatékonyságot
egészségház felújítása
növelő felújítások

kb.
200000Ft/év

TOP-3.2.1-16-BK1-201700044
Energiahatékonyságot növelő
felújítások

Energiahatékonyságot
növelő felújítások
Energiahatékonyságot iskola-tornaterem és
növelő felújítások
polgármesteri hivatal
energetikai
korszerűsítése

kb.
300000Ft/év

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése
TOP-1.4.1-19-BK1-201900013
Meglévő
minibölcsőde bővítése új
csoportszobával,
tornaszobával és fedett
közlekedővel Tázláron
MFP-BJA/2020
Önkormányzati járdaépítés,
felújítás, anyagtámogatása
MFP-KKE/2020
Közterület karbantartását
szolgáló eszközbeszerzés

közétkeztetés
fejlesztése, konyhai
eszközbeszerzés

Közétkeztetés
fejlesztése
Meglévő
minibölcsőde bővítése
új csoportszobával,
tornaszobával és
fedett közlekedővel
Tázláron
Önkormányzati
járdaépítés, felújítás,
anyagtámogatása

minibölcsőde bővítése
új csoportszobával,
tornaszobával és fedett
közlekedővel
Önkormányzati
járdaépítés, felújítás,
anyagtámogatása
Közterület
karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés

Közterület
karbantartását
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szolgáló
eszközbeszerzés
Összesen:

kb.
550000Ft/év

4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges
anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
- Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni
kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és
hatékony eszköze az önkormányzat saját forrásának növelésére.
- A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel
összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket. (A feladatok olyan
formában, illetve feltételekkel történő megteremtésére törekedik, hogy a legkedvezőbb összegű
támogatást kapja.)
- 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 (különösen a bérbeadás, a
bérmunka lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- A képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a
lehetséges hozamokat, hasznokat.
- Az önkormányzat törekedik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
- A képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az önkormányzat működtetése, illetve fejlesztése
hitelfelvétel mellett valósítható meg.
A kitűzött célok eléréséhez forrásokra van szükség. Mind a működés, mind a fejlesztés terén előrelépést
fogalmaz meg a program. A minőségi megújuláshoz szükséges pénz és külső támogatás csak stabil
költségvetés mellett biztosítható. Továbbra is keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek a bevétel
növelését, illetve minőségromlás nélküli kiadáscsökkenést eredményeznek. Egyre nagyobb jelentősége
van a pályázati forrásoknak. Törekedni kell arra, hogy minél több pályázatot nyújtson be az
önkormányzat a különböző feladatok megvalósítására, és az ehhez szükséges önerőt – a pénzügyi
stabilitás megőrzése mellett – az adott éves költségvetésekben biztosítani kell. Együtt kell működni a
helyi vállalkozásokkal, a kistérségi és a szomszédos településekkel, civil szervezetekkel egyes feladatok
hatékonyabb megvalósítása érdekében.
A Gazdasági Program célkitűzéseinek gazdasági forrásai:
Pályázati források:
1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
2. Magyar Falu Pályázat (MFP) A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és
népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az
elvándorlás visszaszorítását. Ezért meghatározta azokat a fontos alappilléreket, melyek
hozzájárulnak a nemzeti identitástudat fejlesztéséhez, ezáltal vonzóbbá téve a vidéki életet a
lakosság számára. A program keretein belül lehetőség nyílik önkormányzatok, egyházak és
2020-tól civil szervezetek számára széles körű fejlesztések megvalósítására, melyek
hozzájárulnak a kistelepülések felzárkóztatásához és modernizálásához.
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A Magyar Falu Program pályázatai több ütemben jelennek meg. Az egész program évente kb. 75
milliárd forint pályázati úton elérhető az ötezer főnél kisebb települések számára. A Kormány a
közszolgáltatások színvonalának emelését és a falusi életminőség javítását támogatja. Az
önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, valamint az alacsonyabb adóerő-képességű
települések előnyt fognak élvezni.
A program keretein belül a Kormány 3 fő célterületet határozott meg:
•
•
•

a közszolgáltatások fejlesztésére 75 milliárd forint áll rendelkezésre
“falusi csok” amely a vidéken maradást hivatott segíteni. A programra 25 milliárd forintot
fordít a kormány.
mellékúthálózat fejlesztésére további legalább 50 milliárd forint (A másik célterület a
mellékúthálózat fejlesztése, amely a három és több számjegyű utakat érinti. Ott lehet a
fejlesztéseknek része két számjegyű út is, ahol egy rövid szakasz megújítása a faluból munkára
járók közlekedését szolgálja. Jelenleg is folynak a tárgyalások további 25 milliárd forintos
kormányzati támogatásról, amelyet szintén útfejlesztésre fordíthatnak majd a kistelepülések)

A program pályázatai 2019-ben az alábbi célterületekre lehetett pályázni:
A nemzeti és helyi identitástudat erősítése
2. A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése
3. Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése alprogram
1.

Szolgálati lakás program
5. Bölcsőde, óvoda program
4.
6.

Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás

7.

Eszközfejlesztés közterület karbantartására

Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése
9. Óvoda udvar program
8.

10. Óvodai sport program
11. Polgármesteri hivatal felújítása program
12. Temető fejlesztése program

A 12 célból Tázlár község 4 területre eredményesen pályázott 2019-es évben és további
pályázatokat nyújtott be 2020. évben, útépítésre, járdaépítésre és eszközfejlesztés közterület
karbantartására.
EU források 2021-2027
2021. évben jön a nagy alku az új EU-büdzséről, 2021 első feléig kell várni az új magyar
pályázatokra
A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves uniós költségvetési keret egyik elemeként az Európai
Bizottság a kohéziós politika korszerűsítésére tesz javaslatot. A kohéziós politika az EU fő beruházási
politikája, egyben szolidaritásának egyik legkonkrétabb megnyilvánulása.
További beruházási erőfeszítésekre van szükség az uniós tagállamok közötti és a tagállamokon belüli
szakadékok áthidalása érdekében. 373 milliárd eurós költségvetési keretének köszönhetően a 2021–
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2027-es időszakra szóló kohéziós politika rendelkezik az ezt elősegítő beruházási erővel. A forrásokat
továbbra is azokba a régiókba irányítja, ahol szükség van az Unió többi részéhez való felzárkózásra.
Emellett erős és közvetlen kapcsolatot tart fenn az EU és az európai régiók és városok között.
A Bizottság korszerűsített kohéziós politikára vonatkozó javaslatának főbb jellemzői a következők:
•

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap által finanszírozott beruházások
zöme azokra a szakpolitikai célkitűzésekre fog összpontosítani, amelyek megvalósításához
az EU van a legjobb helyzetben. Ezek a következők: innováció, a kisvállalkozások
támogatása, a digitális technológiák fejlesztése és az ipari modernizáció, valamint az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság felé történő elmozdulás és az éghajlatváltozás
elleni küzdelem.

•

A kohéziós politika mindegyik régió fejlesztésébe forrásokat ruház be és testre szabottabb
megközelítést biztosít a regionális fejlesztéshez. A növekedés vagy a jövedelem terén
továbbra is lemaradásban lévő – főként dél- és kelet-európai – régiók a jövőben is jelentős uniós
támogatásban részesülnek. Az egy főre jutó GDP továbbra is a források elosztásának elsődleges
kritériuma marad, emellett azonban új kritériumok is bevezetésre kerülnek, melyek célja, hogy
jobban tükrözzék a valós helyzetet a következők tekintetében: munkanélküliség és ifjúsági
munkanélküliség, alacsonyabb képzettségi szint, éghajlatváltozás, valamint a migránsok
befogadása és integrációja. A helyi, városi és területi hatóságok aktívabban vesznek majd részt
az uniós források kezelésében.

•

Rugalmasabbak és világosabbak, rövidebbek és kevésbé bürokratikusak lesznek a
szabályok, hogy könnyebben lehessen a pénzeszközökhöz hozzáférni.

A Bizottság a kohéziós politika költségvetéséből az egyes tagállamok számára előirányzott
összegeket is közzéteszi. A Magyarország számára előirányzott összeg folyó árakon 20,25
milliárd eurót, míg 2018-as árakon 17,93 milliárd eurót tesz ki.
A fejlesztési javaslatok a fenti pályázati lehetőségek igénybevételével kerültek meghatározásra.
5. Melléklet: Települési fejlesztési elképzeléseket tartalmazó táblázat
Záradék:
Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2020. (IV.28).számú határozatával a
2019-2024. évi Gazdasági programot elfogadta.
Tázlár, 2020. április 28.
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Fejlesztési projektjavaslat
neve

Operatív Program intézkedéshez illeszkedés
(pályázati forrás)

Rövid tartalma

Gazdaság
Állattartás

sertés, birka, baromfi, stb.

VP6-7.2.1.4-17 Tanyafejlesztési Pályázat / Magyar
Falu Pályázat vagy 1. Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) pályázat

Házi termék előelőállítás
(élelmiszer)

szörp, ivólé, lekvár,
savanyúság készítése

Vidékfejlesztési Program / EU 2021-2027
Programozási időszak
VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek
értéknövelése a feldolgozásban

Kosár csoport szolgáltatás
kialakítása (szatyorközösség)

Zöldségtermelés

fóliás, szabadföldi kultúrák
kialakítása

Fűszernövény-termesztés,
levendula termesztés
Iparterület kisajátítása,
kiméretése, eladásra
előkészítése
Helyi gazdaságfejlesztési
lehetőségekről helyieknek
tájékoztató, tanulmányút
szervezése
Pályázati lehetőségekről
helyieknek tájékoztató
szervezése

EU 2021-2027 Programozási időszak: A kohéziós
politika mindegyik régió fejlesztésébe forrásokat
ruház be és testre szabottabb megközelítést biztosít
a regionális fejlesztéshez. A növekedés vagy a
jövedelem terén továbbra is lemaradásban lévő –
főként dél- és kelet-európai – régiók a jövőben is
jelentős uniós támogatásban részesülnek. Az egy
főre jutó GDP továbbra is a források elosztásának
elsődleges kritériuma marad.

TOP Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése
A lakosságot, tázlári vállalkozásokat érintő pályázatok
közzététele a Tazlar.net és Facebook oldalakon, igény
esetén a Városházán tájékoztatás nyújtása
A lakosságot érintő pályázatok közzététele a
Tazlar.net és Facebook oldalakon, igény esetén a
Városházán.
TOP Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
komplex fejlesztési programok keretében
Tanyavillamosítás, tanyafejlesztés program

Energiahatékonysági
lehetőségekről helyieknek
tájékoztató szervezése

Energetikai pályázat vállalkozásoknak
Turizmusfejlesztés:
Tanösvény kialakítása
NATURA 2000 vagy egyéb
környező területen (TázláriKiskunhalasi homokbuckák)
Faluház, tájház kialakítása

TOP Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
Néprajzi, helytörténeti
kiállítás, szálláshellyel,
szolgálati lakással együtt.
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Fesztiválszervezés, falusi
turizmus

Kiskuntor, Gulyásfőző és
betyárfesztivál,
Júniális

TOP Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés, LEADER pályázat,

Ipari parknál lévő régészeti
lelőhely feltárása,
Templomhegy

Fásítás, öntözőrendszer
kiépítése, fűnyírás,
parkosítás, padok, asztalok,
közösségi bútorok,
kerékpártároló elhelyezése
stb.

Nemzeti Kulturális Alap évenként kiírásra kerülő
pályázatai és
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés

Idegenforgalmi látványosság
kialakítása Beniczky -kúria

Kulcsos ház (szálláshely)
kialakítása

Parkosítás, padok, asztalok,
közösségi bútorok,
kerékpártároló elhelyezése
stb.
A volt konyha és bérlakások
felújítása, korszerűsítése
kulcsos háznak, lakodalmi
rendezvények vidéki
vendégeinek
elszállásolására. A kulcsos
ház krízishelyzetben
anyaotthonként is
funkcionálhat.

Nemzeti Kulturális Alap évenként kiírásra kerülő
pályázatai és
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
Szálláshely kialakítás nem szerepel a támogatható
célok között, amennyiben lenne lehetőség kialakítani
vagy meglévő épület felújításával pályázni a cél
elérésére.
Figyelni kell a TOP és a MFP pályázatokban rejlő
lehetőségeket.

Infrastruktúra

Szennyvízcsatornázás

Belterületi vízelvezetés,
parkolók vízelvezetésének
megoldása

Belterületi úthálózat felújítása

Burkolatlan utak építése

Parkolóépítés, felújítás

Parkoló-karbantartás

Belterületen és ipari
parkban, szennyvíz
eljuttatása soltvadkerti
tisztítóba CSAK
PÁLYÁZATI
TÁMOGATÁS ESETÉN
Kiemelten: Béke u., Árpád
u., Rákóczi, Soltvadkerti,
Ady, Radnóti utcák
12 km-es szakasz, Jókai
utca. Központban
fekvőrendőr, világító stop
tábla kihelyezése,
buszmegállónál és a parknál
látványóra telepítése
Aszfaltozás 8 km-es
szakaszon, Felsőtelep,
Radnóti u.; focipályához út
építése
Központi részen új parkoló
építése a 100 Ft-os bolt
előtt, az iskola előtt,
gyógyszertár előtt, orvosi
rendelő és posta előtt.
Nagybolttal szembeni
parkoló felújítása.
hibás, felfagyott rész
javítása, újra-aszfaltozása
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EU regionális fejlesztéseket támogató pályázatok
2021-2027. Még nem kerültek kiírásra.
Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos
fejlesztések

A Magyar Falu Program minden évben meghirdetett 3
fő célterületébe tartozik az úthálózat fejlesztése,
főként a közutaké, de a belterületi utak építésére,
felújítására, javítására a pályázati kiírások során külön
figyelmet kell fordítani.
A kiírt TOP pályázatokat is folyamatosan
figyelemmel kell kísérni.
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Térfigyelő kamerahálózat a
közterületeken és az
önkormányzat épületei körül

Fő helyek 6-8 db: a 4
bevezető irány és a központ.
8-10 db alsóbbrendű hely:
Jókai-Árpád utca, JókaiZrínyi utca, Árpád - Arany
u. , Béke - Soltvadkerti u. ,
Bercsényi u. vége, így
minden kijárat fedve lenne.

Zebra kialakítása óvoda előtt és
központi kereszteződésben
Köztisztaság biztosítása,
illegális hulladéklerakók
megszüntetése, kukák
beszerzése
Termálvíz hasznosítása

Kukák elhelyezése
parkolóknál, külterületi
szemétgyűjtő konténerek
bekerítése, nyitva tartás
bevezetése, Házhoz menő
lomtalanítás népszerűsítése
Fürdő vagy fűtési céllal

Kerékpárút Soltvadkert - Tázlár Sv-Tázlár: 10 km, Tázlárés Tázlár-Kiskunmajsa között
Kkmajsa: 19 km
Tázlár-Fischerbócsa közötti
Mezőgazdasági útfelújítás,
szakaszon felújítás,
bővítés
kiszélesítés 8 km szakaszon
Belterületi kerékpárút
kialakítása
Állattartó vállalkozások,
Tanyavillamosítás bővítése
idegenforgalom elősegítése
érdekében
Járdaépítés, közterületburkolás, padkák karbantartása
Vízelvezető árkok kialakítása,
burkolása
WC építés a buszváróhoz és a
parkhoz.
Építési telkek fásítása,
bekerítése, értékesítése

A Magyar Falu Program minden évben meghirdetett 3
fő célterületébe tartozik az úthálózat fejlesztése,
főként a közutaké, de a belterületi utak építésére,
felújítására, javítására a pályázati kiírások során külön
figyelmet kell fordítani.
A kiírt TOP pályázatokat is folyamatosan
figyelemmel kell kísérni.

csak pályázat ill. befektető esetén

A Magyar Falu Program minden évben meghirdetett 3
fő célterületébe tartozik az úthálózat fejlesztése,
főként a közutaké, de a belterületi utak építésére,
felújítására, javítására a pályázati kiírások során külön
figyelmet kell fordítani.

TOP Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés

Humán közszolgáltatások
Házi segítségnyújtás bővítése,
színvonalának fenntartása,
bővítése

laptop, egyéb eszközök
beszerzése

Falu/Tanyagondnoki szolgálat
fenntartása, felszerelésének
bővítése

laptop, egyéb eszközök
beszerzése

A Magyar Falu Program minden évben meghirdetett 3
fő célterületébe tartozik az úthálózat fejlesztése,
főként a közutaké, de a belterületi utak építésére,
felújítására, javítására a pályázati kiírások során külön
figyelmet kell fordítani.
A kiírt TOP pályázatokat is folyamatosan
figyelemmel kell kísérni.
A Magyar Falu Program minden évben meghirdetett 3
fő célterületébe tartozik az úthálózat fejlesztése,
főként a közutaké, de a belterületi utak építésére,
felújítására, javítására a pályázati kiírások során külön
figyelmet kell fordítani.

Idősek nappali ellátása
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Idősek szociális otthonának
kialakítása

épületvásárlás, berendezés

Meglévő Mini Bölcsőde
fejlesztése gyermekfelügyelet
biztosítása

3 év alatti korosztálynak, ha
szülő dolgozni kíván.

Étkeztetési szolgáltatás
fejlesztése

Polgármesteri Hivatalban
informatikai eszközbeszerzés
Polgármesteri Hivatal
energetikai korszerűsítés
folytatása

Energiatakarékossági
beruházások az
intézményeknél, szolgálati
lakásoknál.

Tornaterem felújítása

Gyógyszertár épületének
felújítása

Konyhai eszközbeszerzés

Diétás étkeztetés biztosítása,
menüs étkeztetés bővítése.
Szociális étkeztetés és
közétkeztetés kialakítása,
lakossági igénybevétel
lehetőségének biztosítása.
Szünidei gyermekétkeztetés.
számítógép, szoftverek,
fénymásoló, irodai
berendezések, eszközök
Energiahatékony
fűtéskorszerűsítés
(Hőszivattyú+napelemek),
napelemes rendszer bővítése
Napelemes rendszer
(pályázat esetén
hőszivattyús rendszer is)
kiépítése, bővítése,
művelődési háznál,
szolgálati lakásoknál.
Intézményeknél, ahol
kötelező, akadálymentesítés
is.

A kiírt TOP pályázatokat is folyamatosan
figyelemmel kell kísérni.

VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17. vagy Magyar Falu Pályázat
vagy 1. Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) pályázat

TOP Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás arányának növelése
TOP Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás arányának növelése
TOP A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
TOP Leromlott települési területek rehabilitációja

Napelemes rendszer
(pályázat esetén
hőszivattyús rendszer is)
kiépítése

TOP Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés

Napelemes rendszer
kiépítése (pályázat esetén
hőszivattyús rendszer is),
hőszigetelés,
nyílászárócsere, vizesblokk,
belső felszerelés felújítása.
új számítógép, fénymásolós
nyomtató, főző sziget,
fagyasztó ládák,
edényvásárlás (edény,
tányér, vágódeszka), zárt
kuka tároló, robotgép
vásárlás, hitelesített
mérlegek, mázsa beszerzése,
stb.

TOP Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás arányának növelése

TOP Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás arányának növelése
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TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése (esetleg)
TOP A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17. Vidékfejlesztési Program

TÁZLÁR KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2019-2024
Ingyenes wifi lehetőség
biztosítása a
közintézményekben és
környezetükben

Állampolgárok IKT-hoz való hozzáférésének növelése

Önkormányzati bérlakásállomány felújítása, bővítése,
Célcsoport: fiatal családok
szociális bérlakások kialakítása

Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a
periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő
infrastrukturális beruházások

Köztemető-fenntartás

Parlagfű-irtás

Katolikus és református
temető fenntartásának
segítése, fűnyírás,
temetőkert gondozás, akár
közmunkában. Fűnyíró
traktorok, fűnyírók,
fűkaszák, lombszívó
beszerzése.
Fűnyíró eszközök
beszerzése.

Nyárfák, nyírfák, allergén és
elöregedett fák, növények
lecserélése, más fák ültetése.
Szűrővizsgálatok szervezése
helyben, illetve a vidékre utazás
segítése
Gyógypedagógiai ellátás
fejlesztése, pszichológus
biztosítása a gyermekek
vizsgálatához

A Magyar Falu Program minden évben meghirdetett 3
fő célterületébe tartozik az úthálózat fejlesztése,
főként a közutaké, de a belterületi utak építésére,
felújítására, javítására a pályázati kiírások során külön
figyelmet kell fordítani.
A kiírt TOP pályázatokat is folyamatosan
figyelemmel kjell kísérni.
Magyar Falu Program virágosítás, fásítás pályázat
elnyerésével
Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot
erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése

A helyi esélyegyenlőségi
programban kimutatták
A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá
szükségességét a
a gyermekek és fiatalok képességeinek
magatartászavaros és
kibontakoztatása
pszichés problémával küzdő
gyermekek érdekében.

Közösségépítés, sport,
ijfúságot célzó projektek
TOP Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás arányának növelése

Felsőtelepi kultúrház, +
vizesblokk felújítása,
parkosítása

TOP Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése (ERFA)

Sportcentrum kialakítása

birkózás, foci, konditerem,
fitness, hastánc,
asztalitenisz,

TOP Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése (ERFA)

Konditerem épületének
felújítása

Napelemes rendszer
kiépítése (pályázat esetén
hőszivattyús rendszer is)

TOP Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése (ERFA)
Állampolgárok IKT-hoz való hozzáférésének növelése
Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó
tanulás eszközeivel

Informatikai tanfolyamok a
lakosságnak
Polgárőrség támogatása,
felszerelés, irodafejlesztés,
eszközök beszerzése a
járőrözéshez
Ifjúsági klub létrehozása

Napelemes rendszer
kiépítése Irodájuknál
ingyenes WIFI hálózat
létrehozása

TOP A helyi kohézió és identitás erősítése
TOP A helyi kohézió és identitás erősítése
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TOP Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
terem berendezése, laptop,
projektor, közösségi játékok fejlesztése (ERFA)
beszerzése
A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése
Megalakult ifjúsági klub
Fiataloknak szóló rendezvények
munkájának, programjainak
szervezése
segítése

TOP A helyi kohézió és identitás erősítése
TOP Helyi közösségszervezés a városi helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva

Focipályán fedett közösségi
terek, megfelelő áram és
vízellátás, csatlakozások
létrehozása

TOP Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése (ERFA) Egészséges életmód fejlesztésére
kiírt pályázat útján

Juniálisra, sport és családi
közösségi rendezvényekhez

tömörítőhenger,
Focipálya karbantartó eszközök
fűnyírótraktor, fűnyíró,
vásárlása
fűkasza, öntözőberendezés

TOP Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése (ERFA) Egészséges életmód fejlesztésére
kiírt pályázat útján

Focipálya és környezetének
felújítása

Lelátó kialakítása, öltöző
felújítása, wc, vizesblokk
bővítése, térfigyelő kamerák
elhelyezése, parkolóépítés, TOP Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
bozótirtás, (útépítés),
fejlesztése (ERFA)
tereprendezés, talajcsere,
parkosítás,
öntözőberendezés

Lovaspálya kialakítása
Vásártéren, a fogathajtó
versenyek támogatása

Fásítás, locsolás, fűnyírás,
körbekerítés, parkosítás,
padok elhelyezése stb.
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TOP A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén
potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése
érdekében
TOP Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése (ERFA)

