
 3 

 
 

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2016. évi éves fejlesztési terv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

I. BEVEZETÉS 
 
 
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve 
a 2014-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Program végrehajtását szolgáló operatív terv, 
amely meghatározza az ez évi konkrét fejlesztéseket és előkészíti a következő év fejlesztéseit. 
 

II. STRATÉGIAI CÉLOK, FEJLESZTÉSEK 
 
A Gazdasági Programban megfogalmazott stratégiai célok és azok megvalósításához 
meghatározott prioritások tükrében a 2016. évben folyamatban lévő és tervezett projektek: 

 
 

1.  projekt 
 

A Gazdasági Program 2.5.(Oktatás fejlesztése) 2.5.2 alpontjának végrehajtása érdekében 
 

2016. évi tervezett fejlesztés: Az általános iskolának helyet adó önkormányzati 
tulajdonban lévő épület, valamint a sportcsarnok épületének fűtéskorszerűsítése, 
nyílászáróinak cseréi, külső hőszigetelése. Energetikai korszerűsítése napelemek 
elhelyezésével. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde fűtéskorszerűsítése. 

 
Feladat: tervezés, pályázat előkészítése, pályázat benyújtása. 
Költség: 200.000.000,-Ft 
Forrás: Csongrád Megye, TOP pályázati kiírása,  

 
2. projekt 

 
A Gazdasági Program 2.4 (Szociális ellátás fejlesztése ) pontjának végrehajtása érdekében: 

 
2016. évi tervezett fejlesztés:  Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központnak helyt adó Zákányszék Község 
Önkormányzata tulajdonát képező Zákányszék, Lengyel tér 1. szám alatti 
ingatlan udvarának térkőburkolattal történő lefedése. 
 
Feladat: beruházás végrehajtása. 
Költség: 2.500.000,-Ft 
Forrás: az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete 
 

3. projekt 
 

A Gazdasági Program 2.4 (Szociális ellátás fejlesztése ) pontjának végrehajtása érdekében: 
 
2016. évi tervezett fejlesztés: A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde 
bölcsődei férőhely bővítési lehetőségének vizsgálata. 
 
Feladat: Pályázati forrás keresés  és szakmai előkészítés. 

 
4. projekt 
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A Gazdasági Program 2.6 (Kulturális élet) 2.6.1 alpontjának végrehajtása érdekében: 
 

2016. évi tervezett fejlesztés: Szabadidős, szórakoztató programok szervezése, 
ismeretterjesztő előadások szervezése közművelődésben dolgozókkal és 
civilszervezetekkel közösen. 
 
Feladat: Programok szervezése. 
Forrása: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete, valamint a civil 
szervezetek költségvetése. 
 

 
5. projekt 

 
A Gazdasági Program 2.6 (sport) 2.6.6 alpontjának végrehajtása érdekében: 

 
2016. évi tervezett fejlesztés: Kültéri fitneszpark építése a mozgás, a sport, az 
egészséges életmód népszerűsítése érdekében. A Parkban kültéri fitneszeszközök 
kerülnek kihelyezésre, melyeket fiatalok, idősek és mozgássérültek is használhatnak. 
A  beltéri konditermekhez képest itt nem súlyokkal, hanem a saját testsúlyukkal 
dolgoznak, tehát a sérülés veszélye sokkal kisebb. A parkba pihenőpadok és egy 
vizesblokk is elhelyezésre kerül. 
 

 Feladat: Tervezés, pályázat előkészítése  
            Költség: 15.000.000,-Ft 
            Forrás: LEADER pályázati forrás 
 

6. projekt 
  

A Gazdasági Program 2.7 ( Helyi közlekedés fejlesztése) pontjának végrehajtása 
érdekében: 

  
2016. évi tervezett fejlesztés: Zákányszék, Dózsa György utca és a József Attila utca 
egyes részein járda felújítás, illetve Dózsa György utcai orvosi rendelő előtt parkoló 
kiépítése. 
  
Feladat: Beruházás elvégzése. 
Költség: 8.000.000,-Ft 
Forrás: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése. 
 

 
7. projekt 

 
A Gazdasági Program 3.3 (csapadékvíz, belvíz) 3.3.3 alpontjának végrehajtása érdekében 

 
2016. évi tervezett fejlesztés: Zákányszék Község belterületi csapadékvíz 
elvezetésének fejlesztése. Csapadékvíz elvezető csatornarendszer felújítása, bővítése 
csapadékvíz tározó kialakításával.  

 
Feladat: Tervezés, pályázat előkészítése  
Költség: 40.000.000,-Ft 
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Forrás:  Csongrád Megye TOP-2.1.3-15-CS1. Pályázat 100%-os támogatású 
 

 
8. projekt 

 
A gazdasági program 4.3 (Mezőgazdaság, kereskedelem, helyi ipar fejlesztése valamint a 
foglalkoztatás helyzete és jövője) 4.3.2 alpontjának végrehajtása érdekében: 
 

2016. évi tervezett fejlesztés: Zákányszék Község Önkormányzata a Startmunka 
programban a mezőgazdasági alprogramra nyert pályázati támogatást. 
 
Feladat: A mezőgazdasági alprogram végrehajtása. 
Támogatás: 55 794 182,-Ft 
Önerő: 860 001 ,-Ft 
Forrása: Belügyminisztériumi támogatás, Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
rendelete 

 
9. projekt 

 
A Gazdasági Program 4.3 (Mezőgazdaság, kereskedelem, helyi ipar fejlesztése valamint a 
foglalkoztatás helyzete és jövője) 4.3.4 alpontjának végrehajtása érdekében: 
 

2016. évi tervezett fejlesztés: Vágópont kialakítása tradicionális rendezvényhez, 
gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódóan. A vágópont egy sertés, marha vegyes 
vágópont kialakítását jelenti. 
 
Feladat: Tervek elkészítése, pályázat előkészítése, benyújtása 
Támogatás: 15.000.000,-Ft 
Forrása: LEADER pályázati forrás 

 
10. projekt 

 
A gazdasági program 4.3 ( Mezőgazdaság, kereskedelem, helyi ipar fejlesztése valamint a 

foglalkoztatás helyzete és jövője) 4.3.2 alpontjának végrehajtása érdekében 
 

2016-ban folyamatban lévő fejlesztés: Zákányszék Község Önkormányzat által 
biztosított baromfitartási program megvalósítása külterületen. A fejlesztés keretében az 
önkormányzat külterületi telkén többféle, összesen 310 db őshonos baromfi kerül 
elhelyezésre, melyből 60 db helyben marad, 250 db külterületi lakosokhoz kerül 
kihelyezésre. A 60 db helyben maradó állatok ellátásáról közfoglalkoztatottak 
gondoskodnak. A fejlesztés elemei: önkormányzati mintagazdaság létrehozása; 
melléképület felújítása; baromfiház építése; állattartáshoz szükséges eszközök 
beszerzése; őshonos baromfifajták beszerzése, tartása, keltetése, kihelyezése.  

 
Feladat: beruházás befejezése 
Támogatás: 12.270.349.-Ft  100%-os támogatás 
Forrás: TF_02_2015  számú szerződés, Földművelésügyi Minisztérium 
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11. projekt  
  

A Gazdasági Program 4.4 (Falusi turizmus fejlesztése )4.4.1 alpontjának végrehajtása 
érdekében: 
 

2016. évi tervezett fejlesztés: az  Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatókert 
kialakítása, mely a  természeti környezet és az emberi tevékenység kapcsolatát, 
egymásra hatását egy nem megszokott, de annál inkább elgondolkodásra késztető 
aspektusból világítja meg látványos és ritka díszmadarak kíséretében. 
 
Feladat:Pályázat benyújtása 
Támogatás:70.000.000,-Ft 100%-os támogatás 
Forrás:  Csongrád Megyei TOP forrás 
 

 
  

12. projekt  
 
A Gazdasági Program 4.4 (Falusi turizmus fejlesztése )pontjának végrehajtása érdekében: 
 

2016. évi tervezett fejlesztés: Hagyományőrző bemutató tér kialakítása. A 
Zákányszék Szegfű János u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban.  
 

Feladat: Tervek és pályázat előkészítése és benyújtása 
Támogatás: 25.000.000,-Ft 
Forrás: VP 6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati forrás 

 
 

 
Zákányszék, 2016. március 20. 
 
 
         Matuszka Antal 
           Polgármester 


