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I. BEVEZETÉS 

 
 
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 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 2018 . évben folyamatban lévő és tervezett projektek: 

 
1.  projekt 

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

 
2018. 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: Megvalósítás 
Költség: 199.997.915,-Ft 
Forrás: Csongrád Megye TOP-3.2.1-15-CS1. Pályázat 100%-os támogatású 
 

2.  projekt 
 

A Gazdasági Program 2.5.(Oktatás fejlesztése) 2.5.3 alpontjának végrehajtása érdekében 
 

2018. évi tervezett fejlesztés: Az általános iskolában szemléletformálási és oktatási 
céllal biokert létrehozása, ahol a gyerekek saját tapasztalataikon keresztül ismerhetik 
meg az ökológiai gazdálkodás fontosságát, a benne rejlő lehetőségeket, egyúttal 
településünk mezőgazdasággal kapcsolatos hagyományait is feleleveníthetik. 

 
Feladat: Megvalósítás 
Költség: nettó 270.000 Ft (Havi nettó 60 e Ft -- február 1.- június 15. között) 
Forrás: Zabosfa Kft. által az iskola részére nyújtott támogatás 

 
3. projekt 

 
A Gazdasági Program 2.4 (Szociális ellátás fejlesztése ) 2.4.2 alpontjának végrehajtása 

érdekében: 
 

2018. évi tervezett fejlesztés: Petőfi utcai Egészségház Védőnői Szolgálatnak 
helyt adó épületszárny akadálymentesítése, udvarának parkosítása 
 
Feladat: beruházás végrehajtása. 
Költség: 2.500.000,-Ft 
Forrás: az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete 
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4. projekt 

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

 
2018. évi tervezett fejlesztés: Szabadidős, szórakoztató programok szervezése, 
ismeretterjesztő előadások szervezése közművelődésben dolgozókkal és 
civilszervezetekkel közösen. 
 
Feladat: Programok szervezése. 
Forrása: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete, valamint a civil 
szervezetek költségvetése. 

 
5. projekt 

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

 
2018. 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 
napelemes kandelláberek kerülnek elhelyezésre.  
 

 Feladat: Pályázat benyújtása 
            Költség(kültéri fitnesz): 6.650.471,-Ft 
            Forrás: LEADER pályázati forrás 
             

6. projekt 
 

A Gazdasági Program 2.6 (sport) 2.6.8 alpontjának végrehajtása érdekében 
 

2018. évi tervezett fejlesztés: A Sportcsarnok akadálymentesítése, sport fapadló (840 
m2) csiszolása, lakkozása, pályák felfestése (kézilabda, tenisz, röplabda, kosárlabda),- 
szaniterek, mosdókagylók cseréje,- az öltözők PVC burkolatának cseréje, 
akadálymentes vizesblokk kialakítása mozgássérültek részére. Az épület körüli út és 
parkoló felületek kiselemes térburkolattal ellátása. 
 
Feladat: Beruházás elvégzése. 
Támogatás:14.344.331,-FT 
Önerő:  2.957.895,-Ft 
Forrás:Belügyminisztérium és az Önkormányzat 2018. évi költségvetése. 

 
7. projekt 

  
A Gazdasági Program 2.7 ( Helyi közlekedés fejlesztése) pontjának végrehajtása 

érdekében: 
  
2018. évi tervezett fejlesztés: Dózsa György utcai orvosi rendelő előtt parkoló 
kiépítése. Zákányszék, Dózsa György utca és a József Attila utca egyes részein járda 
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felújítás, Dózsa György utca és Petőfi utca kereszteződésében gyalogos átkelő 
kialakítása 
  
Feladat: Beruházás elvégzése. 
Költség: 10.000.000,-Ft 
Forrás: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése. 

 
8. projekt 

  
A Gazdasági Program 2.7 ( Helyi közlekedés fejlesztése) 2.7.2 alpontjának végrehajtása 

érdekében: 
 

2018. évi tervezett fejlesztés: Külterületi utak javítása, karbantartása 
Költség: 2 000 000,-FT 
Forrás: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése. 
  

9. projekt 
 

A Gazdasági Program 3.3 (csapadékvíz, belvíz) 3.3.5 alpontjának végrehajtása érdekében 
 
2018. évi tervezett fejlesztés: Zákányszék Község belterületi csapadékvíz 
elvezetésének fejlesztése. Csapadékvíz elvezető csatornarendszer felújítása, bővítése 
csapadékvíz tározó kialakításával.  

 
Feladat: Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, megvalósítás 
Költség: 39.922.753,-Ft 
Forrás:  Csongrád Megye TOP-2.1.3-15-CS1. Pályázat 100%-os támogatású 
 

10. projekt 
 

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

2018. évi tervezett fejlesztés: Zákányszék Község Önkormányzata a Startmunka 
programban a mezőgazdasági alprogramra nyert pályázati támogatást. 
 
Feladat: A mezőgazdasági alprogram végrehajtása. 
Támogatás: 22.584.005,-Ft 
Forrása: Belügyminisztériumi támogatás.  

 
11. projekt 

 
A Gazdasági Program 4.3 (Mezőgazdaság, kereskedelem, helyi ipar fejlesztése valamint a 
foglalkoztatás helyzete és jövője) 4.3.3 alpontjának végrehajtása érdekében: 
 

2018. évi tervezett fejlesztés: Iparterület fejlesztése a helyi gazdaság-üzleti fejlődés 
érdekében 
Feladat: Pályázat benyújtása 
Támogatás: 50.000.000,-Ft 
Forrása: Csongrád Megye TOP-1.1.1-15-CS1. Pályázat 100%-os támogatású 
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12. projekt 
 

A gazdasági program 4.3 ( Mezőgazdaság, kereskedelem, helyi ipar fejlesztése valamint a 
foglalkoztatás helyzete és jövője) 4.3.3 alpontjának végrehajtása érdekében 

 
2018-ben tervezett fejlesztés: Piaci infrastruktúra kiépítése a helyi termelők termékeinek 
térnyerése céljából 

 
Feladat: támogatási szerződés megkötése, közbeszerzési eljárás megindítása, 
megvalósítás 
Támogatás: 89.693.383,-Ft  
Önerő: 306.617,-Ft 
Forrás: Csongrád Megye TOP-1.1.3-16-CS1 pályázat, valamint Önkormányzat 2018. 
évi költségvetése 

 
13. projekt  

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

2018. évi tervezett fejlesztés: Falusi szálláshely kialakítása. A Zákányszék Szegfű 
János u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban.  
 

Feladat: Tervek és pályázat előkészítése és benyújtása 
Támogatás: 17.000.000,-Ft 
Önerő:5.666.667,-Ft 
Forrás: LEADER forrás valamint az Önkormányzat 2018. évi költségvetése 

 
 

 
Zákányszék, 2018. március 29. 
 
 
         Matuszka Antal sk. 
             Polgármester 


