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I. BEVEZETÉS 

 
 
A képviselő-testület jövőbeni munkájának legfontosabb, irányadó dokumentuma a gazdasági 
program, amely kifejezi a település sajátosságait, felvázolja a fejlődés irányvonalát.  
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban Mötv.) 
116. §- a írja elő a képviselő-testület részére gazdasági programjának meghatározását.  
 
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 - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban 
- tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket.  
 
Az Mötv. 42.§ 4. pontjában foglaltak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre 
a gazdasági program. 
 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-
testület) gazdasági programja  
- a központi jogszabályok előírásai alapján,  
- a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve, 
- a helyi igények és lehetőségek figyelembe vételével, 
- az elfogadott polgármesteri programban foglaltak szerint,  
- a 2006-ban megkezdett koncepciót és irányvonalat követve, a folyamatosságot biztosítva 
készült el. 
 
A gazdasági programban foglaltak megvalósítása során a Képviselő-testületnek 
gondoskodnia kell a végrehajtáshoz szükséges eszközök, vagyontárgyak biztosításáról, 
valamint az anyagi – pénzügyi eszközök megteremtéséről.  
Ennek érdekében szükséges: 
- a pályázati lehetőségek felkutatása és a pályázati források minél szélesebb körű 

felhasználása, 
- a település sajátosságaiban rejlő lehetőségek keresésére, és kiaknázása, 
- a meglévő források hatékony, ésszerű felhasználása, 
- a meglévő intézményrendszer hatékony, gazdaságos működtetése. 
 
 

II. ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG GAZDASÁGI HELYZETE ÉS A VÁRHA TÓ 
VÁLTOZÁSOK 

 
 
1. Az önkormányzat vagyoni helyzete 
 
Az önkormányzat vagyona az elmúlt 9 év alatt is folyamatosan emelkedett, kis mértékű 
visszaesés a 2019. év végén mutatkozik. A 2014. – 2015. évek közötti jelentős 
vagyonemelkedés oka az ivóvízminőség-javító program és a szennyvízberuházás 
eredményeként létrejött vagyon üzembe helyezése és nyilvántartásba vétele. Az 
önkormányzat mérleg főösszegének változását a következő ábra szemlélteti: 
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A befektetett eszközök forgalomképesség szerinti megoszlása: 
2006. december 31-én:  

31%

60%

9%

Forgalomképtelen eszközök

Korlátozottan forgalomképes eszközök

Forgalomképes eszközök

Vagyon forgalomképesség szerinti megoszlása 
2010. december 31-én

64%
19%

17%

Forgalomképtelen vagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Forgalomképes vagyon
  

  

Vagyon forgalomképesség szerinti megoszlása 
2014. december 31-én

56%
26%

18%

Forgalomképtelen vagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Forgalomképes vagyon
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Az önkormányzat forgalomképes befektetett eszközeinek túlnyomó többségét ingatlanok 
(vendéglő, külterületi volt iskola épületek, földterületek), a szoftverek, gépek, berendezések 
és járművek értéke teszik ki. Megállapítható tehát, hogy jelentős értékesíthető 
vagyontárggyal az önkormányzat nem rendelkezik, ilyen jellegű bevételi forrásra a jövőben 
nem számíthat. Az önkormányzat célja vagyonának, azon belül ingatlanvagyonának további 
emelése. 
 
2. Az önkormányzati költségvetés tendenciái 
 
Az elmúlt két önkormányzati ciklusban az önkormányzat költségvetésének teljesített bevételi 
és kiadási főösszegének évenkénti alakulását a következő ábra szemlélteti (adatok ezer Ft-
ban): 
 

 
 
Ezen belül: 

- a működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek alakulását a következő 
diagramm mutatja (adatok ezer Ft): 
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- a működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások alakulását a következő diagramm 
mutatja (adatok ezer Ft): 

 
 
Az önkormányzat nagyobb fejlesztéseket csak pályázati forrás bevonásával tud 
megvalósítani, ezért elsődleges cél a pályázati források feltárása, a benyújtáshoz szükséges 
saját erő biztosítása, a pályázatok elkészítése - szükség esetén külső szakemberek 
bevonásával -, a pályázatok menedzselése. 

Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulás megállapításának módja a 2013. évtől 
megváltozott, a normatív és feladatmutatón alapuló számításról a feladatfinanszírozásra 
tevődött át. Az állami hozzájárulásból származó bevétel – figyelembe véve az önkormányzati 
intézményrendszerben történt szerkezetváltozásokat is - az elmúlt 9 évben a következők 
szerint alakult:  

(adatok ezer Ft-ban, az összehasonlíthatóság érdekében a közoktatási célú hozzájárulás 
nélkül) 
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Megállapítható, hogy az állami hozzájárulás összege a 2017. évi mélypont után emelkedő 
tendenciát mutat, amely hozzájárult a gazdálkodási stabilitás megteremtéséhez. 
A gazdasági program tartósan emelkedő állami hozzájárulással számol.  
 
Az önkormányzat záró pénzkészletének évenkénti változását a következő ábra szemlélteti: 

 
 
A 2016. évről 2017. évre mutatkozó jelentős záró pénzkészlet állomány növekedés oka, hogy 
a nyertes pályázatok megvalósításához a központi költségvetés jelentős mértékű – 
esetenként 100% - előleget nyújt, biztosítva ezzel az önkormányzat likviditását. A gazdasági 
program azzal számol, hogy a központi költségvetés a továbbiakban is folyósít előleget a 
pályázati forrásból megvalósuló fejlesztésekhez. 
 

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 
 

1. Az önkormányzat gazdasági programjának alapjai  
 
1.1. A Képviselő-testület célja a 2007-ben kialakított és elfogadott, 2011-ben és 2016-ban az 
aktuális igényeknek és lehetőségeknek megfelelően továbbgondolt és frissített gazdasági 
program irányvonalának, szellemiségének továbbvitele, közép- és hosszú távú céljainak 
megvalósítása.  
A Képviselő-testület megválasztásának időpontjában folyamatban lévő főbb fejlesztések, 
illetve jelentősebb összegű megnyert és megvalósítás előtt álló pályázatok: 
- Zsombó-Forráskút kerékpárút építése (TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 számú pályázat) 

pályázat keretében a Zsombó – Forráskút közötti kerékpárút építés II. üteme 8,3 km 
hosszú szakaszon. Zsombó Nagyközség Önkormányzatát megillető támogatási összeg: 
157.162 ezer Ft. 

- Bölcsőde fejlesztési program keretében a bölcsődei szolgáltatás férőhely bővítése 4. 
csoportszoba kialakításával, a bővítés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. 
Támogatási összeg: 35.352 ezer Ft. 

- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-CS1-2016-00038 számú 
pályázat): a polgármesteri hivatal és a közösségi ház fűtési rendszerének korszerűsítése, 
hűtésének kiépítése megújuló energiaforrások bevonásával, világításkorszerűsítés. 
Támogatási összeg: 49.933 ezer Ft. 
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- Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének II. üteme, a beruházás kivitelezésére 
kiírandó közbeszerzési eljárás előkészítése. Támogatási összeg: 114.884 ezer Ft. 

- Zártkerti program keretében a Gerle utca felújítása. Támogatási összeg: 9.232 ezer Ft. 
- Agrárlogisztikai központ létesítése (TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00013 számú pályázat) a 

helyi termékek piacra jutását segíti elő, gyűjtőpont jelleggel, ahol a gazdák saját maguk 
által megtermelt termékeiket a termelést követően a piacra juttatásra előkészítik. 
Támogatási összeg: 130.000 ezer Ft. 

- Alkotmány utca és a Gárdonyi Géza utca egy-egy szakaszának felújítása. Támogatási 
összeg: 15.000 ezer Ft. 

- A Magyar Falu program keretében orvosi eszközök vásárlása. Támogatási összeg: 3.500 
ezer Ft. 

- A Magyar Falu program támogatásával a nemzeti és helyi identitástudat erősítése, amely 
magában foglalja a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár épületén részleges felújítási 
munkálatok végzését, eszközbeszerzést, valamint művelődésszervező 1 éves 
foglalkoztatását. Támogatási összeg: 22.796 ezer Ft. 

- Településközpont fejlesztés keretében a polgármesteri hivatal és a közösségi ház közötti 
terület parkosítása, térburkolattal való ellátása, a polgármesteri hivatal akadálymentes 
megközelítését szolgáló új bejárat kialakítása történik meg. A közösségi funkciókat ellátó 
intézmények (közösségi ház, egészségház, gyógyszertár, posta) előtti parkolási 
lehetőségek, kulturált gyalogos- és kerékpáros megközelítés biztosítása is része a 
fejlesztésnek. Támogatási összeg: 13.023 ezer Ft. 
 

1.2. A 2015-2019. közötti időszakban keletkezett, a Képviselő-testület megválasztásának 
időpontjában fennálló pénzügyi kötelezettségek: 

a.) Hitelügyletek: 
Két pályázat esetében a pályázat benyújtása és elbírálása valamint a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása között eltelt időszakban olyan mértékű áremelkedés következett be, amelyre a 
pályázati támogatás már nem nyújtott fedezetet és a hiányzó forrás pótlása - a kötelező 
önkormányzati feladatok veszélyeztetése nélkül – meghaladta az önkormányzat anyagi 
lehetőségeit. A képviselő-testület a pályázati támogatásban részesült fejlesztések 
megvalósítása mellett döntött külső forrás – hitel – igénybe vételével:  
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-CS1-2016-00038 számú 

pályázathoz kapcsolódó hitel összege: 21.902 ezer Ft, 
- Zsombó-Forráskút kerékpárút építése (TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 számú pályázat) 

pályázathoz kapcsolódó hitel összege: 38.156 ezer Ft. 
Mindkét pályázat esetében forráskiegészítés iránti kérelmet nyújtott be az önkormányzat a 
támogató szervezethez. Kedvező elbírálás esetén a fennálló hitelállomány a pótlólagos 
támogatásból visszafizetésre kerül, ellenkező esetben az önkormányzat saját és közhatalmi 
bevételei fedezetet nyújtanak a visszafizetésre az önkormányzati feladatok ellátásának 
veszélyeztetése nélkül a likviditás fenntartása mellett. 

b.) Szolgáltatás vásárlása: 
- Műszaki feladatok elvégzésére kötött vállalkozói szerződés a Zsombó Kft-vel. A szerződés 

időtartama: 2009. július 1-től határozatlan időre.  
- Karbantartási, szállítási, árubeszerzési, irányítási feladatok végzésére kötött szerződés a 

Zsombó Kft-vel. A szerződés időtartama: 2010. január 1-től határozatlan időre.  
- Közüzemi szerződések (víz, villamos energia, gáz, mobil és vezetékes telefon, 

kéményseprőipari közszolgáltatás, szilárd hulladék szállítás) A szerződés időtartama: 
határozatlan idejű.  

- Honlap üzemeltetés. A szerződés időtartama: határozatlan idejű.  
- Szoftverüzemeltetési szerződések. A szerződés időtartama: határozatlan idejű.  
- Egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződések. A szerződés időtartama: határozatlan 

idejű.  
- Vagyon- és felelősségbiztosítások 
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- Bankszámla szerződések. A szerződés időtartama: határozatlan idejű 
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás – a képviselő-testület egyedi döntése szerint 
- Postai szolgáltatások. A szerződés időtartama: határozatlan idejű.  
- Közfoglalkoztatási startmunka programok megvalósítása 
- Riasztórendszerek diszpécseri szerződései. A szerződés időtartama: határozatlan idejű.  
- I. fokú építésügyi hatósági feladatok ellátásához történő hozzájárulás. A szerződés 

időtartama: határozatlan idejű.  
- Tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatásokra kötött szerződések. A szerződés időtartama: 

határozatlan idejű.  

c.) A járda- és parkoló építéshez szükséges terület ingyenes átadása ellenében a 
Templomkert zöldterületének gondozása, kezelése. 

d.) Az egyes adónemeken jelentkező túlfizetésekből eredő és egyéb kötelezettségek 2019. 
december 31-én: 
- telekadó 146 ezer Ft 
- helyi iparűzési adó 9.159 ezer Ft 
- magánszemélyek kommunális adója 69 ezer Ft 
- gépjárműadó 521 ezer Ft 
- késedelmi pótlék 41 ezer Ft 
- működési bevételek túlfizetése miatt 7 ezer Ft 
- közbeszerzési biztosítékok 553 ezer Ft 
- bérlakás kaució 26 ezer Ft 
- kapott előlegek (vevők, állami hozzájárulás)  6.707 ezer Ft 
- fejlesztési hitel tőketartozás 60.058 ezer Ft 

 
2. Az önkormányzat gazdasági kapcsolatai 
 
2.1 Részesedések 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület 2019. évi hivatalba lépésekor a 
következő gazdasági társaságokban rendelkezik tulajdonrésszel: 

- Zsombó Szolgáltató Kft. (100%-ban önkormányzati tulajdon)  3.000 ezer Ft 
- Zsombói Településfejlesztési Kft (100%-ban önkormányzati tulajdon)  3.000 ezer Ft 
- Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft 250 ezer Ft  
- Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.  320 ezer Ft 
- Alföldvíz Zrt. 140 ezer Ft 
- Négyforrás Víziközmű Üzemeltető Kft. 651 ezer Ft 
- Móra Tours Kft. 20 ezer Ft 

 

Meg kell találni az önkormányzati vagyon hasznosításának azon formáit, amelyekből az 
Önkormányzat bevételre tehet szert, és az így realizált bevételt meglévő vagyonának 
bővítésére, felújítására fordíthatja. 
 
2.2. Társulások 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület 2019. évi hivatalba lépésekor a 
következő társulásokban rendelkezik tagsággal, illetve a következő önkormányzati kötelező 
és önként vállalt feladatokat látja el társulás útján: 

a.) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása. A Társulás keretében ellátott feladatok: 
- házi segítségnyújtás,  
- tanyagondnoki szolgálat,  
- gyermekjóléti szolgálat,  
- családsegítés, 
- helyettes szülői szolgálat, 
- szociális étkeztetés, 
- központi háziorvosi ügyelet, 
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- belső ellenőrzés. 

b.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása. A Társulás keretében ellátott feladatok: 
- családsegítés – pszichológusi szolgálat. 

c.) Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 
A Társulás a térségi szintű vagy térségi összefogással megvalósuló 
fejlesztésekhez szükséges forrás felkutatására, pályázatok összeállítására, 
fejlesztések lebonyolítására jött létre. 

d.) Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

e.) Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

f.)Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Az ivóvízminőség-javító program végrehajtására létrejött társulás. A beruházás a 
2015. évben befejeződött, a Társulás a pályázat fenntartási és a beruházás 
garanciális időszakában keletkező feladatokat látja el. 

g.) Forrás4 Szennyvíz-közmű Önkormányzati Társulás 
A szennyvízelvezető és –tisztító rendszer kiépítésére Bordány, Forráskút, Üllés, 
Zsombó települések által létrehozott társulás. A beruházás a 2015. évben 
befejeződött, a Társulás a pályázat fenntartási és a beruházás garanciális 
időszakában keletkező feladatokat látja el. 

h.) Bánát-Triplex Confinium EGTC határmenti együttműködésre létrejött egyesület. 
 
Az önkormányzat a jövőben is törekszik a társulásban rejlő lehetőségek kamatoztatására, 
közös pályázatok benyújtására, a hatékonyabb feladatellátás megszervezésére az önállóság 
lehető legkisebb csorbítása mellett. 
 
2.3. Kapcsolat civil szervezetekkel 
A Képviselő-testület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő, 
vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok 
megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése, a 
környezetvédelem, kultúra, szórakozás, sportolás, egészségmegőrzés érdekében.  
A Képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja a Római Katolikus Egyház Zsombói 
Egyházközség közösségével való kapcsolattartást, az Egyházközség támogatását, a 
kölcsönös, folyamatos kommunikációt. 
 
A Képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében a település anyagi 
lehetőségétől függően keretet állapít meg a közösségek pénzügyi támogatásának céljára.  
 
2.4. Testvér települési kapcsolatok – nemzetközi ka pcsolatok 
Zsombó község Önkormányzata és az erdélyi Angyalkút Önkormányzata 2000. május 26. 
napján együttműködési szerződést kötött a két település gazdasági, kulturális 
együttműködésére, a sport, ifjúsági, egyházi, művelődési feladatok ellátására, a falusi 
turizmus fejlesztésére, az informatikai és ügyviteli rendszerek korszerűsítésére. A testvér-
települési kapcsolat az elvi deklaráción túl nem jutott, abból egyik fél sem profitált. 
Sikeres, több mint 10 éve jól működő, mindkét fél számára kölcsönös előnyöket nyújtó 
testvértelepülési kapcsolat kiépítésére került sor az erdélyi Orotva településsel. 
A 2015. évben testvértelepülési megállapodás aláírására került sor Máriafölde (Románia) és 
a felvidéki (Szlovákia) Ipolynyék településekkel, majd a 2018. évben Torockó (Románia) 
településsel is. Mindhárom testvértelepüléssel aktív a kapcsolat. 
 
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy elsősorban a környező országokhoz 
csatolt magyarok lakta területein és az Európai Unió régi és újonnan csatlakozott 
tagállamaiban testvér-települési kapcsolatokat épít ki. 
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3. Településfejlesztés 
Zsombó Nagyközség rövid távú településfejlesztési céljainak megvalósítását nagymértékben 
befolyásolja a 2019. év végén kitört, Magyarországon 2020. március közepétől 
veszélyhelyzetet okozó COVID 19 világjárvány gazdasági hatása. A 2020. évre vonatkozóan 
a Kormány intézkedése értelmében a költségvetési törvény szerint a települést megillető 
gépjárműadó a központi költségvetés védekezési alapjának bevételét képezi, azt az 
önkormányzatnak át kell utalnia a központi költségvetés számára. További – várhatóan 
jelentős – bevételkiesést fog jelenteni az iparűzési adó bevétel visszaesése is, ami már a 
2020-as évben jelentkezni fog, de nagyobb mértékű visszaesés a 2021-2022. évekre 
várható. A visszaesés mértéke nem tervezhető tekintettel arra, hogy az önkormányzat előtt 
nem ismert az adófizető vállalkozások várható árbevétel kiesésének mértéke, 
nagyságrendje, amely jelentősen függ a hazai és a nemzetközi gazdaság helyreállásának 
ütemétől. 
 
3.1. Településfejlesztési politika célkit űzései 

a.) a község népességmegtartó erejének megőrzése,  
b.) a lakosságszám lassú növelése, a település elővárosi, kertvárosi jellegének kialakítása a 

hagyományok megőrzése mellett 
c.) infrastruktúra fejlesztés 
d.) fenntartható fejlesztések megvalósítása 
e.) idegenforgalom, falusi turizmus fejlődési alapjainak megteremtése 
f.) természeti és épített környezet fejlesztése, védelme 
g.) sport- és szabadidős tevékenység kereteinek megteremtése, szabadidőközpont 

fejlesztése 
h.) közszolgáltatások színvonalának megőrzése, fejlesztése 
i.) pályázati források feltárása, kiaknázása 
j.) kistérségi és önkormányzati társulásokból származó előnyök feltárása, kiaknázása 
 
3.2. A település népességmegtartó erejének növelése  

Településünk 2020. január 1-i állandó népességszáma 3.532 fő.  
A településen élők lélekszáma viszonylagos állandóságot mutat, mely egyrészt a születések 
növekvő számából, másrészt a Szegedről zöldövezetbe vágyó családok kiköltözéséből ered.  
 
Az elmúlt 9 év lakosságszámának változását a következő ábra szemlélteti:  
Lakosságszám (fő) 
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Az állandó népesség korcsoport szerinti megoszlása (adatok fő): 

 
 
A népesség korcsoport szerinti megoszlása 2011. 01.01-én: 

 
 
A népesség korcsoport szerinti megoszlása 2020. 01.01-én: 
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Sajnálatos módon településünkre is igaz az az országos tendencia, hogy a nevelésben – 
oktatásban részesülő korosztály és az aktív korú népesség létszáma csökken. Emelkedik a 
60 éven felüli korosztály lélekszáma, ebből eredően egyre nagyobb igény jelentkezik az 
idősellátás különböző formáira. 
A tanyai lakosságnál az elöregedés folyamata megy végbe, és a lakosság megközelítőleg 
egyharmada külterületen él, ezért kiemelten fontos a külterületen a szociális ellátórendszer 
fenntartása és továbbfejlesztése. 
Egyre növekszik a kiskerti övezetben élők száma, ezért fontos ezen terület fejlesztése is. 
A Képviselő-testület elismeri a település hírnevét öregbítő és fejlődéséért aktívan 
tevékenykedő emberek munkáját. Ennek céljából megalapította a Zsombó Nagyközség 
Díszpolgára és a Zsombó Nagyközségért Emlékérmet. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- közművesített építési telkek kialakítása 
- közvilágítási hálózat fejlesztése, felújítása 
- kiskerti övezet fejlesztése 
- a közszolgáltatások színvonalának emelése,  
- a természeti környezet értékeinek megóvása, védelme  
- az épített környezet fejlesztése,  
- a település kertvárosi, elővárosi jellegének kiépítése, erősítése, 
- a szociális ellátórendszer fenntartása és továbbfejlesztése, 
- idősek nappali ellátását biztosító feladat kiemelt kezelése, 
 
3.3. Környezet- és természetvédelem 

A település népességmegtartó erejének és vonzerejének egyik fontos eleme a környezet és 
a természet védelme. 
Ennek egyik jelentős lépése a szervezett szilárdhulladék szállítás, amely 2006. augusztusától 
a belterületi és a külterületi lakosság számára is elérhető. 
Rendelkezésre áll a háztartási szelektív hulladékgyűjtés lehetősége, kiépült a település 
központjában a szelektív hulladékgyűjtő sziget, a mai igényeknek és előírásoknak 
megfelelően kialakításra került a hulladékudvar. 
A bezárt „szeméttelep” területének rekultivációja az ISPA támogatású regionális 
hulladékgazdálkodási rendszeren belül megvalósult. A szilárdhulladék szállítási szolgáltatás 
további korszerűsítése folyamatban van a Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás által a KEOP keretében benyújtott pályázatok forrástámogatásával. 
A szeméttelep bezárásával fokozott veszélyt jelenthet a vadlerakók újabb megjelenése, 
ennek elhárítására nagy hangsúlyt szükséges fektetni. 
A szilárd hulladék mellett a folyékony hulladék környezetterhelő hatása is jelentős. A 
szennyvízelvezetés korszerű megoldása a csatornahálózat kiépítése. Az EU szabályoknak 
való megfelelés határideje 2015. december 31-e volt, mely időpontig megvalósult a 
szennyvízcsatorna-hálózat és az ehhez kapcsolódó tisztító mű megépítése. A fejlesztés 
eredményeként jelentősen emelkedett az Önkormányzat vagyona. A külterület esetében az 
uniós irányelv nem követeli meg csatornahálózat létesítését, ha ez aránytalanul magas 
költségekkel valósítható csak meg. Ebben az esetben azonos szintű védelmet biztosító 
egyedi megoldások is alkalmazhatók (egyedi tisztító, zárt akna).  
A beruházást az egymás melletti négy település Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó 
együttműködve valósította meg. A közös szennyvíztisztító telep a négy település 
súlypontjában Forráskút község közigazgatási területén épült meg.  
Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az elhanyagolt területek gyommentesítésére, 
csökkentve ezzel a környezet pollenterhelését, kiemelten kell kezelni a parlagfű elleni 
védekezést és a parlagfű irtását. 
Meglévő természeti értékeink megőrzésében kiemelt hangsúlyt kell fordítani a Nagyerdőben 
található védett Ősláp valamit a Lápastó védelmére és rekreációs célú hasznosítására. A 
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levegő minőségének védelme és a lakosság egészségmegőrzése szempontjából kiemelt 
fontosságú a település központjában lévő Kiserdő parkerdőként történő megújítása, a terület 
rekreációs, szabadidős és sportcélú hasznosítása. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- a szennyvízelvezető csatorna hálózat bővítése, a lakosság ösztönzése a meglévő 

hálózatra történő rákötésre, 
- a regionális hulladékrendszer keretében a szilárdhulladék szállítási és ártalmatlanítási 

szolgáltatás fejlesztésének segítése, a környezetbarát hulladékgazdálkodás lakossági 
elfogadtatása, népszerűsítése, 

- az illegális lerakók felszámolása, keletkezésük megelőzése 
- a hulladékudvar lakossági igényekhez igazodó nyitva tartása 
- az önkormányzati és a hatósági munka erősítésével az elhanyagolt zöldterületek 

nagyságának csökkentése, szervezett parlagfű elleni védekezés, ennek érdekében 
önként vállalt feladatként – az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében – a 
közterület felügyelet és a mezőőri szolgálat fenntartása 

- a település egybefüggő zöldterületeinek sport és rekreációs célú hasznosítása, pihenő és 
parkerdő kialakítása 

- a Nagyerdő azon belül az ősláperdő rendbetétele, bemutatása, turisztikai és oktatási célú 
(tanösvény) hasznosításának elősegítése – pályázati forrás függvényében 

- a Lápastó természeti értékeinek védelme, pihenőpark kialakítása – pályázati forrás 
függvényében, 

- önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelésével a károsanyag-kibocsátás 
csökkentése 

- az önkormányzati beruházások megvalósítása során a környezet- és természetvédelmi 
szempontoknak való megfelelés, lehetőségekhez mérten a zöldterületek nagyságának 
növelése 

- megújuló energiaforrások Zsombó szolgálatába állítása. 
 
3.4. Épített környezet fejlesztése, turizmus 

Zsombó nagyközség a régióközpont Szeged szomszédságában a ’80-as ’90-es évek 
robbanásszerű fejlődésének jegyeit viseli magán. A régi intézmények a megnövekedett 
igényeknek megfelelően időszakonként bővítésre kerültek, de funkciójukat nem tudják 
maradéktalanul betölteni. Az önkormányzati intézmények külső energetikai felújítása 
(hőszigetelés, nyílászáró csere) megtörtént, amely egyúttal az esztétika megjelenést, így a 
településképet is befolyásolja. 
A településközpont hagyományos házai és kisebb utcái, a főutca társasházai mellett 
megjelentek az „új osztás” modern lakóépületei, parkosított kertjei. A település arculata a 
korábbi falusias jellegből a kertvárosias jelleg irányába változott. 
A lakossági igények változását nem követte teljes mértékben a településközpont 
komfortosítása. Hiányoznak a sétányok, hiányosak az utcabútorok, de a fásítás, parkosítás 
területén is sok a tennivaló. 
A település komfortosabbá tétele és turisztikai vonzerejének növelése érdekében szükséges 
a faluközpont tervszerű kialakítása, parkosítása, a település virágosítása, fásítása, a sport- 
és szabadidőközpont további fejlesztése (színpad, fedett pihenőhely …), Információs táblák, 
hirdető táblák számának bővítése, a meglévők felújítása.  
A külterületen élőknek jelenthet segítséget a kormányzat tanyafejlesztési programja, amely 
tartalmazza a tanyafelújítást, eszköz- és épületállomány megújítását, a tanyai lét 
komfortosabbá tételét, mindezzen növelve a tanyai térség népességmegtartó erejét, a 
hagyományos tanyasi élet bemutatásával a falusi – tanyai turizmus lehetőségének 
megteremtését. 
A természeti túraútvonalak minél szélesebb körű megismertetése mellett hosszú távú 
célkitűzés a település történetét és az itt lakók életét bemutató honismereti és tájház 
kialakítása. 
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Az Önkormányzat célkitűzései: 
- középületek karbantartása, felújítása, bővítése 
- településközpont (templomtól a hivatalig) fejlesztési terv szerinti felújítása, 
 = sétány, díszburkolat, 
 = központi tér rendezés, 
 = utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, információs táblák) 
 = forgalomszabályozás 
- intézmények környékének és a lakóterületek parkosítása, fásítása, virágosítása,  
- piac fejlesztése,  
- falusi turizmus erősítése (településrendezési terv), 
-  a kormányzati tanyafejlesztési programban való részvétel, 
- honismereti és tájház kialakítása 
-  információs táblák kihelyezése, üdvözlő táblák, utcanév táblák felújítása, pótlása. 

 
3.5. Lakáshelyzet, bérlakások 

A fiatal, életkezdés előtt álló párok nehezen tudják lakhatásukat megoldani, ezért megfelelő 
pályázati forrás birtokában a fiatalok életkezdésének megkönnyítése, helyben maradásuk 
elősegítése érdekében célszerű „fecskeházak” építése. 
Szintén a fiatalok életkezdését könnyítheti meg és a községben történő letelepedésüket 
ösztönözheti pénzbeli lakásépítési támogatás a település anyagi lehetőségeinek 
függvényében. 
Az önkormányzati lakások állománya jelentősen lecsökkent, állapotuk megfelelő, jelentős 
felújításra nem szorulnak. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- az önkormányzati tulajdonú lakások folyamatos állagmegóvása, karbantartása 
-  fiatalok életkezdésének támogatására fecskeházak építése pályázati forrás bevonásával, 
-  pénzbeli lakásépítési támogatás nyújtása a költségvetési lehetőségek függvényében 
 
3.6. Közlekedés, úthálózat 

A települési önkormányzat kezelésébe 88,6 km útszakasz tartozik. A kiépített és 
kiépítetlen utak arányát belterület és külterület szerinti bontásban a következő ábra 
szemlélteti: 

-  20,0 40,0 60,0 80,0 

belterület

külterület

kiépített kiépítetlen
 

A szennyvízberuházás kivitelezése során a lakóövezetben lévő utak az eredeti funkciójukra 
tervezettnél lényegesen nagyobb terhelést kaptak (nagy méretű és tömegű munkagépek 
hosszú időn keresztül közlekedtek a lakóutakon), ezért az önkormányzati kezelésű utak 
állapota jelentősen romlott. A szennyvízberuházási pályázat az eredeti tervekkel ellentétben 
ezek hatások miatt bekövetkezett állagromlás helyreállítását nem, csak a beruházáshoz 
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szorosan kapcsolódó felület helyreállításokat tartalmazta. Az úthálózat helyreállításának 
költségigénye jelentősen meghaladja az önkormányzat anyagi lehetőségeit, ezért  
folyamatosan keresni kell azon forrásokat, melyek bevonásával folytatni lehet a belterületi 
szilárd burkolatú utak ütemezett felújítását. Szintén kiemelten fontos a szilárd burkolattal nem 
rendelkező belterületi és kiskerti övezeti utcák - pályázati forrás bevonásával történő – 
kiépítése a lakosság azonos infrastruktúrával történő ellátása érdekében. 
A külterületi önkormányzati utak hossza 72,4 km, melyből 68,8 km kiépítetlen. A kiépítetlen 
szakaszokon évente többször szükséges karbantartási és javítási munkálatokat végezni. 
Ezen tevékenységhez az elmúlt időszakban központi támogatás nem érkezett, a forrásokat – 
a jövőben is várhatóan - saját erőből kell előteremteni. 
A településen átfutó, Szeged és Forráskút irányába haladó, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő út forgalma az elmúlt években megsokszorozódott. Az út fejlesztésére 
(útszélesítés, körfogalom a Szatymazi útnál, kanyarodósáv a Bordányi útnál) a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. tervekkel rendelkezik. A közúti közlekedés biztonságának növelése érdekében 
kiépült a forgalomlassító sziget a település Forráskút felöli oldalán, illetve belterületen a 
megengedett sebesség átlépésére figyelmeztető világító táblák kerültek kihelyezésre 
pályázati forrásból, azonban azok meghibásodtak és a Magyar Közút Nonprofit Zrt a 
berendezéseket nem pótolta, így azok jelenleg nem üzemelnek. A balesetek megelőzését 
célzó intézkedések keretében a Szegedi úton a lakott területet jelző tábla áthelyezésre került 
a Szatymazi úti kereszteződésen túlra Szeged irányába, valamint lakott területet jelző tábla 
került kihelyezésre a Szatymazi úton is, így a kereszteződés előtt a forgalom lassításra 
került. Szükség van azonban további intézkedésekre, fejlesztésekre különösen a Szatymazi 
és Szegedi út valamint a Bordányi út és Andrássy úti kereszteződésekben (a főúton további 
forgalomlassító sziget kialakítása, gyalogátkelőhely létesítése, stb).  
Hosszú időn át jelentett problémát és baleseti okot a kerékpárút hiánya. Sikeres pályázatok 
eredményeként a belterületen, valamint Szeged irányába részben, Forráskút határáig teljes 
hosszban – csatlakozva a forráskúti kerékpárút hálózathoz - a külterületen is kiépült a 
kerékpárút, biztonságosabbá téve ezáltal a közlekedést. Távlati cél, hogy Szeged határáig 
egybefüggő szakasz épülhessen, Szeged várossal együttműködésben a szegedi kerékpárút 
hálózathoz csatlakozva. 
A közutak mellett összességében 20,2 km járda és gyalogút húzódik. A 2006-2010. közötti 
időszakban felújításra, kiegészítésre került az Andrássy út mindkét oldali járdaszakasza, 
valamint a Móra Ferenc utcán a Béke utca és Rákosi Jenő utca közötti szakasz. A Béke utca 
páros oldalán a régi töredezett és járólapos járda helyett díszburkolat került lehelyezésre, és 
egyúttal kiszélesítésre is került, ezáltal alkalmassá vált a gyalogos közlekedés mellett a 
kerékpáros közlekedésre is, ami jelentősen csökkenti a forgalmas utcán a balesetveszélyt.  
 
A kiépített és kiépítetlen járdaszakaszok arányát a következő ábra szemlélteti: 

32%

68%

kiépített kiépítettlen
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A kiépítetlen járdaszakaszok növelik a baleseti veszélyhelyzeteket, miután 
gyalogosközlekedésre az úttestet veszik igénybe a lakosok, ezért kiemelten fontos a járdák 
felújításának, kiépítésének folytatása. 
A település tömegközlekedését a buszforgalom jelenti, vasúttal községünk nem rendelkezik. 
Egy sikeres pályázat eredményeként az eddig kiépítetlen megállóhelyeken a buszöblök 
kiépítésre kerültek, és a hiányzó buszvárók egységes megjelenésű favárókkal kerültek 
pótlásra, melyek az erdélyi testvértelepülésünk, Orotva (Gyergyóditró) szakembereinek 
munkáját dicsérik.  
A középületek közvetlen környezetében parkolóhelyek kerültek kialakításra. Pályázati 
forrásból az Összefogás Zsombóért Egyesület a Móra Ferenc utcában a József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár mellett épített ki parkolókat. A Bóbita Bölcsődénél és a Szociális 
Szolgáltató Központnál a parkolás telken belül szilárd burkolattal ellátott parkolóhelyeken 
megoldott. Kiépített, szilárd burkolattal ellátott parkolók várják az Egészségházhoz érkezőket 
is. A Béke utcán és a Mária téren is pályázati forrásból létesített parkolókat az 
Önkormányzat, azonban a pályázat a parkolók szilárd burkolattal történő ellátását már nem 
támogatta, így azok használata csapadékos időben nehézkes. Szükséges ezen 
parkolóhelyek burkolása. Rendezésre szorul a Polgármesteri Hivatal és a Közösségi Ház 
közötti, parkolásra használt terület, illetve a Polgármesteri Hivatal előtti parkolás, ami érinti a 
postára gépjárművel érkezőket is. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- kerékpárút építés folytatása 
- összefüggő járda építése a nagyobb forgalmú gyűjtő és lakóutakon 
- belterületi szilárd burkolatú utcák felújítása, karbantartása, forrás rendelkezésre állása 

esetén a jelenlegi földes utcák szilárd burkolattal történő ellátása 
- kiskerti övezetben az utak karbantartása, forrás rendelkezésre állása esetén szilárd 

burkolattal való ellátása 
- földutak folyamatos karbantartása 
- a főút forgalmi rendjének szabályozása: 

= forgalomlassító szigetek kiépítésének kezdeményezése a Szeged felöli oldalon  
= a bordányi útelágazásnál a biztonságos kanyarodás feltételeinek megteremtésére 

vonatkozó intézkedések kezdeményezése 
= a legforgalmasabb buszmegállók környékén gyalogátkelő helyek, figyelemfelhívó 

lámpák létesítésének elősegítése 
- külterületen a földutak állapotának folyamatos ellenőrzése, „elszántások” 

megakadályozása 
- buszközlekedés fejlesztése: 

= a járatok lakossági igényekhez történő igazításának kezdeményezése, ütemes 
menetrend megtartása 

= buszöblök, buszvárók folyamatos karbantartása 
- parkolás: 

= Béke utcai és Mária téri parkolók szilárd burkolattal történő ellátása,  
= a Polgármesteri Hivatal és a Közösségi Ház közötti, parkolásra használt terület 

rendezése. 
 

3.7. Ivóvíz szolgáltatás 

Zsombó nagyközség ivóvíz hálózatát a Zsombó Szolgáltató Kft., majd az üzembiztonság és 
a jogszabályoknak történő megfelelés érdekében az önkormányzat résztulajdonában, és 
kizárólagos önkormányzati tulajdonában lévő TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft 
üzemeltette. Törvényi előírások miatt az üzemeltetést a 2014. évtől az Alföldvíz Zrt. látja el. 
Az ivóvíz szolgáltatás területén a 201/2001.(X.25.) Korm. rendeletben foglalt előírások 
teljesítésére regionális szintű ivóvízminőség javító program indult, melyben településünk is 
érintett. A beruházást 6 település által létrehozott társulás valósította meg. A fejlesztés 
keretén belül megújult a vízmű telep és felújításra került az egyik kút, a telepített víztisztítási 
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technológiához kapcsolódó építmények és vezérlés technika került megvalósításra, mosatási 
csomópontok kerültek kiépítésre, az üzembiztonság által leginkább indokolt szakaszokon 
vezetékrekonstrukció készült és új külterületi vezetékszakaszokkal bővült az ívóvízvezeték 
rendszer megközelítőleg 3 km hosszban, amely lehetővé teszi újabb külterületi részeken 
lakók számára a vezetékes ivóvízhez való hozzájutást (rácsatlakozást, közkifolyók 
használatát). A fejlesztés 2015. december 31-én lezárult. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- a jogszabályi előírásoknak megfelelő, jó minőségű ivóvíz biztosítása, szabályos és 

biztonságos ivóvíz szolgáltatása a településen, 
- a hálózat elavult részeinek rekonstrukciója, 
- pályázati forrás esetén az ivóvízhálózat bővítése. 
 
3.8. Vízgazdálkodás, belvízvédelem 

A klímaváltozás hatása miatt az elmúlt években jelentős belvíz nem alakult ki a településen, 
azonban a szélsőségesen eloszló csapadék, hírtelen, rövid idő alatt lezúduló nagy 
mennyiségű esővíz elvezetése problémákat okozhat. A 70-es 80-as években nem volt belvíz, 
ezért a belvízelvezető árok rendszer megfelelő karbantartása nem történt meg, a település 
több pontján nem is került kiépítésre. 
A külterületi csatornák az ATIVIZIG kezelésében vannak. Egyes dűlőrészekben a korábban 
kiépült rendszereket a földterületek magántulajdonba adását követően megszüntették, vagy 
például a kiskertekben nem is került kiépítésre. 2006. óta elkészült a belterületi csapadék- és 
belvíz elvezetés terve, valamint a fő gyűjtő gerincek kiépítése is megtörtént, amely már 
képes kezelni a vis maior helyzeteket, azonban a teljes körű és hatékony csapadék- és 
belvíz elvezetéshez szükséges a teljes rendszer kiépítése. 
Az egyre hosszabbra nyúló aszályos időszakok miatt – a mezőgazdasági termelés segítése 
érdekében – szükséges a csapadékvíz megtartása a településen, aktív vízgazdálkodás 
kialakítása. 
Mind az esetlegesen kialakuló belvízhelyzet, mind a csapadékvíz megtartására megoldást 
jelent a csapadékvíz elvezető rendszer további fejlesztése valamint víztározó kialakítása. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- A belterületi és a veszélyeztetett külterületi részek csapadékvíz-elvezető rendszerének 

felülvizsgálata, javítása, a megkezdett beruházás folytatása a II. ütemmel 
- Külterületen, kiskertekben a földtulajdonosokkal szükséges egyeztetni a régi csatornák 

helyreállításáról, újak kialakításáról 
- mezőgazdasági termőterületek vízellátásának fejlesztése, víztározó kialakítása. 
 
3.9. Energiaellátás, távközlés, informatika 

Településünk energiaellátása szinte kizárólagosan a villamosenergiára és a vezetékes 
földgázra épül. Mindkét terület szolgáltatójának esetében elmondható, hogy az ellátás 
biztonságos, a kisebb meghibásodásokat, üzemzavarokat gyorsan elhárítják. Az 
energiavásárlás liberalizációjával, kikerülve a szabadpiacra az Önkormányzat – 
együttműködésben a mórahalmi társulással – kétévente megvizsgálja a szolgáltatók ajánlatát 
és a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó szolgáltatóval köt szerződést. 
A robbanásszerű informatikai fejlődésnek köszönhetően szinte minden család rendelkezik 
mobiltelefonnal.  
Több szolgáltató biztosít internet hozzáférési lehetőséget.  
A településen elérhető a kábelTV szolgáltatás, melyet a Szélmalom Kábeltévé Rt. biztosít. 
A fejlesztéseknek köszönhetően az önkormányzat honlapja folyamatosan megújul 
(www.zsombo.hu ).  
A rohamosan emelkedő energiaárak arra ösztönzik mind a lakosságot, mind az 
önkormányzatot, hogy keresse meg a lehetőségét az alternatív, megújuló energiaforrások 
hasznosításának, igénybe vételének, amely az anyagi megtakarítás mellett a környezet 
védelmét is szolgálja. 
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Szükséges megvizsgálni a közvilágítás korszerűsítésének és a meglévő hálózat bővítésének 
lehetőségét is pályázati forrás bevonásával. A korszerű LED technológia bevezetése a 
szolgáltatás színvonalának emelkedését jelentené az üzemeltetési és fenntartási költségek 
csökkenése mellett. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- önkormányzati intézmények energiatakarékossági programja, fűtéskorszerűsítése 
- a közvilágítási hálózat felülvizsgálata, felújítása, a hálózat kiegészítése, kiterjesztése a 

kiskerti övezetre 
- szolgáltatók folyamatos versenyeztetése a legkedvezőbb szolgáltatási ár elérésére az 

elvárt szolgáltatási színvonal mellett. 
 
3.10. Közterület-gondozás 

A feladat ellátásához szükséges személyi állomány jelenleg csak részben biztosított, jelentős 
segítséget nyújt a közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatási programokban a korábbi 
években nyújtott eszköztámogatásnak köszönhetően az alapvető eszközállomány 
rendelkezésre áll, a közfoglalkoztatás során elhasználódott, tönkrement eszközök pótlása 
szükséges. A gazdaság folyamatos bővülésének köszönhetően a munkanélküliek – és 
ezáltal a közfoglalkoztatási programba bevonhatók – létszáma folyamatosan csökken, ezért 
a közterület gondozás jelenlegi színvonalának fenntartása és fejlesztése érdekében ahol 
lehetséges az élőmunkát gépesítéssel kell kiváltani, az ehhez szükséges eszközöket be kell 
szerezni. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- a közterület gondozás eszközparkjának fejlesztése 
- rendezett, ápolt környezet kialakítása, fenntartása 
- parlagfűmentes környezet biztosítása, 
- közterületek virágosítása, parkosítás, fák ültetése 
- kerékpártárolók elhelyezése, a meglévők kiegészítése a forgalmasabb pontokon (pl.: 

buszmegállók) 
- környezetbe illeszkedő hulladékgyűjtők elhelyezése a község forgalmasabb területein 
- pihenőpadok kihelyezése 
- információs táblák számának növelése a tájékozódás megkönnyítésére, a meglévők 

felújítása 
- üdvözlőtáblák felújítása 
- utcanév táblák pótlása, felújítása 
- hirdetőtáblák számának növelése. 
 
3.11. Kommunikáció, nyilvánosság 

A Képviselő-testület tevékenységét a legszélesebb körű nyilvánosság előtt kívánja végezni. 
Fontosnak tartja a lakossággal történő közvetlen és folyamatos kapcsolattartást. Ennek 
érdekében az önkormányzat elindította saját lapját, a Zsombói Hírmondót, valamint saját 
honlappal és Facebook oldallal is rendelkezik. 
A lakosság tájékoztatását és a kapcsolattartást szolgálja a jogszabályban előírt 
közmeghallgatáson túl az évi legalább egy alkalommal megtartott falugyűlés, a település 
honlapja, az internetes közösségi fórumokon való megjelenés és a Zsombói Hírmondó is.  
Az önkormányzat aktív kapcsolatot tart fenn a térségi – szegedi és mórahalmi – írott és 
elektronikus médiumokkal is. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- évi rendszeres falugyűlés tartása 
- utcafelelősi rendszer kialakítása 
- tájékozódás és tájékoztatás további erősítése 
- a Zsombói Hírmondó továbbfejlesztése, rendszeres megjelentetése 
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- a települési honlap folyamatos karbantartása, fejlesztése, aktuális információkkal való 
ellátása 

- aktív facebook oldal működtetése 
- kapcsolattartás a térségi írott és elektronikus médiával. 
 
4. A munkahelyteremtés és munkahelymeg őrzés feltételeinek el ősegítése 
Az Önkormányzat közvetett eszközökkel bír a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás 
növelésének elősegítésére. Az autópálya elérésének viszonylagos nagy távolsága miatt 
nehéz a vállalkozásokat a településre csábítani. A vállalkozások letelepedésének 
elősegítésére a Képviselő-testület célul tűzte ki gazdasági – ipari övezet létesítését az új 
munkahelyet teremtő vállalkozások számára. 
A Jóbarát Vendéglő megvásárlásával, a bölcsőde elindításával, új tanyagondnoki körzet 
kialakításával nem csak a településen elérhető szolgáltatások körét bővítette az 
önkormányzat, hanem helyi munkahelyeket őrzött meg, illetve hozott létre. A bölcsőde 
létrehozásával és férőhelyszámának bővítésével elősegítette a nők munkába való 
visszatérését, ezáltal munkahelyük és a család egzisztenciális biztonságának megőrzését. 
 
A munkanélküliség tendenciája Zsombó nagyközségben a gazdaságilag aktív népesség %-
ban (adott év augusztusi állapot szerint, a 2018. évre nincs adat):  

 

A Képviselő-testület vállalkozásbarát szabályozási környezet kialakításával, a vállalkozások 
érdekeit is figyelembe vevő adópolitikával kívánja a jövőben is segíteni a helyi vállalkozások 
működését, új vállalkozások indítását és letelepedését a községben. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- folyamatos kapcsolattartás a vállalkozásokkal 
- a rászorulók részére közfoglalkoztatás szervezése 
- az elhelyezkedés segítése érdekében a Családsegítő Szolgálaton belül folyamatos 

állásbörze kialakítása 
- gazdasági – ipari övezet létesítése új munkahelyet teremtő vállalkozások számára 

 
5. Adópolitika 
Az Önkormányzatnál a helyi iparűzési adó, a magánszemélyek kommunális adója és a 
telekadó került bevezetésre. A telekadó kivetésére a 2008. évtől került sor. Bevezetésének 
célja a magántulajdonban lévő építési telkek forgalmának fellendítése. Célját azonban csak 
korlátozottan érte el az ingatlanpiaci válság, a lakásépítési kedvezmények csökkenése és a 
hitelválság miatt. A magánszemélyek kommunális adóját 2013. évtől vezette be a Képviselő-
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testület. Az így befolyó bevétellel kívánta megteremteni a pályázatokhoz szükséges saját 
erő, valamint az utak karbantartásának forrását. Települési adó bevezetésére nem került sor. 
 
 
A helyi adóbevétel alakulását a következő ábra szemlélteti: 

 
 
Az átengedett központi adó (gépjárműadó) bevétel alakulását a következő ábra szemlélteti: 

 
A gépjárműadó bevétel 2012. évről 2013. évre történt csökkenésének oka a központi 
szabályozás változása. Az állami hozzájárulás feladatfinanszírozási alapokra való 
áthelyezésével egyidejűleg a beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot a 
korábbi teljes összeggel szemben. A gépjárműadó 2020. évi teljes összege jogszabályi 
rendelkezés értelmében a központi költségvetésbe befizetésre kerül a COVID 19 vírus elleni 
védekezés költségeinek fedezetére, így ezen a jogcímen az önkormányzatnak a 2020. évben 
bevétele nem lesz. 

Az önkormányzat célja egyrészt a működési költségek ésszerű csökkentésével, takarékos 
gazdálkodással, figyelemmel az állami finanszírozásra és a lakosság, a vállalkozások 
teherbíró képességére a helyi adóterhek minél alacsonyabb szinten tartásával az 
önkormányzat működőképességének biztosítása, másrészt – amennyiben az önkormányzat 
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anyagi helyzete megkívánja – a települési szintű nagyberuházásokhoz szükséges önerő 
megteremtése a helyi adókon keresztül. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- a kivetett adó elviselhető terhet jelentsen 
- az adóztatás ne vezessen a vállalkozások elvándorlásához 
- az adózási fegyelem növelése  
- az adóhátralék összegének csökkentése. 
 
6. Helyi gazdaság, befektetés ösztönzés 
A szegedi ipari park közelsége miatt és autópálya lehajtó hiányában településünk kevésbé 
vonzó a nagyvállalkozások számára. A vállalkozások Zsombón történő letelepedésének 
ösztönzésére célszerű megfontolni ipari park kialakítását, inkubátorház létrehozását. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- gazdasági – ipari övezet létesítése  
- infrastruktúra biztosítása 
- vállalkozóbarát adópolitika folytatása 
- folyamatos kapcsolattartás a vállalkozásokkal 

 
7. Az egyes közszolgáltatások biztosítása, színvona lának javítása 
 
7.1. Nevelés – oktatás 
A Képviselő-testület döntésének megfelelően az óvodai nevelés és az általános iskolai 
oktatás feladatait 2011. szeptember 1-től a Római Katolikus Egyház Szeged-Csanádi 
Egyházmegye látja el. A feladatellátás és az intézményi fenntartásának átadásától az 
Önkormányzat azt várta, hogy: 
- a gyermekek nevelésében, oktatásában még erősebben érvényesüljön az alapvető 

emberi értékekre történő nevelés, 
- a továbbiakban is csoportbontás biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges tantárgyak 

vonatkozásában a gyermekek középiskolára történő felkészülését, 
- biztosítva lesz a magas színvonalú pedagógiai munkához szükséges valamennyi 

erőforrás, személyi és tárgyi feltétel. 
Az Önkormányzat továbbra is biztosítja a neveléshez – oktatáshoz szükséges épületeket, 
helyiségeket. Az óvodás gyermeklétszám alakulásának függvényében meg kell vizsgálni az 
óvoda bővítésének lehetőségét. Évek óta napirenden van az iskola épületének bővítése, 
magastetővel való ellátása, ez azonban csak pályázati forrás bevonásával valósítható meg. 
Megvalósult az iskolaépület akadálymentesítése.  
Továbbra is működik településünkön a művészetoktatás a Római Katolikus Egyház Szeged-
Csanádi Egyházmegye fenntartásban. 
 
Az Önkormányzat célkitűzései 

- a nevelési – oktatási feladatellátás színvonalának megőrzése, javítása 
- finanszírozható, ésszerű intézményi szerkezet kialakítása 
- a művészetoktatás megtartása 
- a nevelési – oktatási célú intézmények karbantartása, szükség szerinti bővítése, 

felújítása, az épületek környezetének rendezése 
- a nevelési – oktatási célú épületek akadálymentesítése 

 
7.2. Egészségügy 

Zsombó lakossága helyben veheti igénybe a háziorvosi, gyermekorvosi, fogászati 
ellátásokat, valamint a települést két körzetre osztva a védőnői szolgálat nyújtotta 
szolgáltatásokat. Szeged központtal működik az ügyeleti ellátás. Magántulajdonú 
fiókgyógyszertár is rendelkezésre áll a községben. 
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Településünkön már részben megvalósult a magántőke bevonása az egészségügyi 
ellátásba. Vállalkozási formában működik a háziorvosi, a gyermekorvosi és a fogászati 
ellátás, magántőke üzemelteti a gyógyszertárat. 
Az egészségügyi ellátás jelenleg vegyes finanszírozási rendszerrel működik, a vállalkozói 
szférába bevont ellátások magántőkéből, OEP finanszírozásból és önkormányzati 
támogatásból látják el feladatukat. A védőnői szolgálat OEP finanszírozásból és 
önkormányzati támogatásból működik. A központi orvosi ügyelet fenntartását a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása az önkormányzat anyagi hozzájárulásával látja el. 
A szolgálatok szakember ellátottsága megfelel a jogszabályi előírásoknak, megfelelő 
színvonalon képesek ellátni a település lakosságát. Az eszközellátottság folyamatosan a 
praxist gyakorló orvosok által cserélődik, kerül át tulajdonukba. Sikeres pályázatok 
eredményeként felújításra és bővítésre és akadálymentesítésre kerül az egészségház 
épülete, valamennyi ellátási területen megújul és bővül a feladatellátást segítő 
eszközállomány. 

 
Az Önkormányzat célkitűzései 
- a vállalkozó orvosokkal, gyógyszerésszel (továbbiakban: egészségügyi szolgáltatók) 

együttműködve az ellátás infrastruktúrájának fejlesztése 
- az egészségügy területén megjelenő pályázatokra való felkészülésben, a pályázatok 

benyújtásában való segítségnyújtás, közreműködés, 
- az egészségügyi szolgáltatókkal együttműködve szűrővizsgálatok szervezése 

(egészséghét) 
- az egészségi és szociális állapot fejlesztését segítő közösségi szintű kezdeményezések 

ösztönzése, támogatása 
- kiemelt kapcsolattartás az Egészséges Zsombóért Alapítvánnyal, az alapítvány 

működésének anyagi és erkölcsi támogatása 
 
7.3. Temetkezés 

Az Önkormányzat a temetkezési feladatok ellátását a kezelésében lévő temetőben biztosítja. 
A temető rendezése 2006. év végén megkezdődött a bejáró út és a ravatalozó előtti terület 
portalanításával, a parkoló tereprendezésével, fasorok és tujasor ültetésével. Az 
önkormányzat megteremtette a lehetőségét a fojtott kriptás temetésnek – erre a magas 
belvízszint miatt volt szükség, illetve a hamvasztásos temetéshez méltóan kialakított, 
parkosított urnacsoport került felállításra, amely az elmúlt évek során betelt, szükségessé 
vált új urnacsoport kialakítása. 
A temető hulladékszállítása megoldott, a kijelölt gyűjtőkonténereken kívül egyre kevesebb a 
máshol lerakott hulladék.  
A temető teljes rendezése, sírkert jellegének kialakítása, a megjelenés javítása fontos 
feladat. A ravatalozó állapota leromlott, gazdaságosan nem újítható fel, ezért megfelelő 
pályázati forrás esetén új ravatalozó építése szükséges. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 
- temetőfejlesztési terv készítése, 
- új ravatalozó építésének előkészítése, pályázati forrás keresése, 
- utak kijelölése, környezetbe illő burkolattal való ellátása, 
- a temető körül kerítés létesítése, megfelelő bejárat és kapu kialakítása, 
- a temető területének fásítása, parkosítása, 
- pihenőpadok elhelyezése. 
 
7.4. Szociális ellátás 

Az önkormányzat a szociális feladatokat a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása valamint a 
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása útján látja el.  

A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretein belül a 
következő szolgáltatásokat vehetik igénybe a zsombói lakosok: 
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-  családsegítés  
-  gyermekjóléti szolgálat  
-  helyettes szülői szolgálat 
-  házi segítségnyújtás 
-  Idősek nappali ellátása kiskundorozsmai idősek klubja keretében 
-  a szociális étkeztetés  
-  tanyagondnoki szolgálat (két körzet tekintetében). 

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a családsegítő szolgálaton belül a pszichológusi 
szolgáltatást látja el. 

Bordány község gesztorságával működik a támogató szolgálat. 

Önkormányzati fenntartásban működik egy tanyagondnoki körzet. 

Sikeres pályázat eredményeként 2011-ben megnyitotta kapuit a bölcsőde, amely magába 
olvasztotta a korábban családi napközik által ellátott feladatokat is. 
 
A bölcsőde iránti igény az évek során fokozatosan emelkedett, ezért 2019-ben a Képviselő-
testület a bölcsőde egy csoporttal történő bővítése mellett döntött. Az új csoport 2020. II. 
felévben fogadhatja a gyermekeket.  
A bölcsődés korosztály létszámának alakulását a következő ábra szemlélteti: 

 
 
A Kistérségi Társulással közösen benyújtott pályázat eredményeként felépítésre és 
berendezésre került a szociális szolgáltató központ, amely megfelelő munkakörülményeket 
biztosít a dolgozóknak, méltó körülmények között tudja fogadni a rászorulókat és az időseket, 
lehetőséget biztosít az idősek napközbeni ellátására. 
A településen élő idős emberek lélekszáma évről évre emelkedik, ezért szükséges 
megfontolni idősek átmeneti és bentlakásos otthonának építését pályázati forrás 
bevonásával. 
 

Az Önkormányzat célkitűzései 
- A jelenleg meglévő szociális intézményrendszer működőképességének fenntartása, 

szolgáltatásainak fejlesztése, 
- pályázati forrás bevonásával idősek átmeneti és bentlakásos otthonának építése. 
 
7.5. Kultúra, közm űvelődés 
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Az Önkormányzat közművelődési feladatait a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 
önállóan működő intézmény látja el. Széles a kínálat a szabadidős tevékenységekből, 
rendszeresek a kiállítások, hagyománnyá vált a nyári „Zsombói Szabadtéri Színpad” 
színházi rendezvénysorozat, ezek mellett segíti és helyet ad klubok, egyesületek 
összejöveteleinek és rendezvényeinek, a községben működő intézmények, társaságok, 
szervezetek rendezvényeinek valamint családi eseményeknek, vásároknak, bemutatóknak. 
Helyet ad a véradásoknak, segíti és szervezi a Zsombói Egészséghét programjait, a 
Zsombói Hírmondó anyagának gyűjtését, szerkesztését. Itt működik a község „e-
Magyarország pont”-ja, ahol számítógépekkel, multifunkciós nyomtatóval, fénymásoló 
géppel, fax-al várják az internetezőket és irodai szolgáltatást igénylőket. 
Az Önkormányzat megpályázta és elnyerte az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címet, 
mely feljogosította a Közösségi Ház felújítását célzó pályázat benyújtására. A pályázat 
eredményeként megújult az épület és berendezése. A megújulás a Magyar Falu Program 
keretében folytatódik. 
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár szervezetébe tartozik a Wesselényi Népfőiskola 
és a Királyszéki iskola is. Az önkormányzat továbbra is fejleszteni és támogatni kívánja az 
ország legrégebben folyamatosan működő népfőiskoláját, a Wesselényi Népfőiskolát épület 
biztosításával, pályázatok megírásában és lebonyolításában való közreműködéssel, 
költségvetési lehetőségeihez mérten anyagi forrásokkal.  
Az önkormányzat megvásárolta a Királyszéki iskolát. Az épület eredeti állapotának megfelelő 
külső felújítása, és a modern igényeknek megfelelő a belső kialakítása pályázati forrás 
bevonásával elkészült. Az önkormányzat célja a Királyszéki Iskola épületének 
rendezvényházként történő továbbfejlesztése. 
Az önkormányzat célul tűzte ki a hagyományos Aratóünnep Falunappá bővítését, melyet 
nagy sikerrel valósított meg. A Falunap nem csak a helybélieknek, hanem a környező 
településen élőknek is tartalmas, változatos kulturális, sport és technikai programokat biztosít 
egy hétvégén keresztül. 
 

Az Önkormányzat célkitűzései 
- a Falunap színvonalának megőrzése és emelése, a kulturális sokszínűség bővítése, a 

hagyományőrző Aratóünnep továbbvitele a Falunap keretében 
- a Wesselényi Népfőiskola működésének további biztosítása, fejlesztése 
- a Királyszéki iskola méltó hasznosítása, rendezvényházként történő fejlesztése 
- a könyvtár írott és elektronikus állományának gyarapítása 
- a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár széles programkínálatának megőrzése, 

kulturális és sportprogramok további bővítése 
- a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár eszközfelszereltségének fejlesztése 
 
7.6. Önkormányzat, igazgatás  

A Képviselő-testület szervezetét a hatékonyság és a takarékosság szem előtt tartásával 
alakítja ki. A Képviselő-testület munkáját 1 bizottság segíti. Az elmúlt 4 évben bevált 
gyakorlatnak megfelelően a Képviselő-testület munkájához szükséges iratok elektronikus 
úton kerülnek megküldésre. 
A Polgármesteri Hivatalban 1 fő jegyző és 11 fő köztisztviselő dolgozik, a felsőfokú 
végzettségűek aránya 66,7%. 
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők megfelelően képzettek és felkészültek a 
magas színvonalú munkavégzésre. 
A Polgármesteri Hivatal épülete annak érdekében, hogy megfeleljen a mai kor támasztotta 
követelményeknek felújításra és bővítésre szorul. A hatékonyság növelése és az elektronikus 
ügyintézés feltételeinek megteremtése érdekében informatikai és eszközfejlesztés 
szükséges. 
 

Az Önkormányzat célkitűzései 
- nyitott önkormányzati működés 
- fokozottan ügyfélbarát, korszerűbb hivatali ügyintézés 
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- az ügyintézési határidők rövidítése 
- az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok elektronikus úton való hozzáférésének 

biztosítása a település honlapján keresztül 
- a köztisztviselők továbbképzésének biztosítása 
- a lakosság tájékoztatása az egyes ügymenetekről, határidőkről 
- elektronikusan intézhető ügyek körének bővítése 
 
7.7. Sport 

A településen több egyesület és önkéntes szerveződés fogja össze a sportolni vágyókat, 
széles tömegeket megmozgatva. Sportolásra alkalmas az iskola tornaterme, udvara, 
valamint a települési sportpálya. A sportpályán az elmúlt években jelentős beruházások 
történtek, azonban a munka még korántsem fejeződött be. A sportpálya több közösségi 
rendezvénynek is helyt ad, ezért célszerű a szabadidő központtá fejlesztése. 
A sportpálya mellett terül el a Kiserdő, melynek faállománya elöregedett, megújítása indokolt. 
Megújítás folyamán célszerű sport és rekreációs tevékenységre alkalmassá tenni. 
A tornaterem iránt mutatkozó igény meghaladja a terem kapacitásait, ezért hosszú távon a 
település lakosságát kiszolgáló sportcsarnok építése látszik indokoltnak. 
 

Az Önkormányzat célkitűzései 
- a civil önszerveződő egyesületek, csoportok anyagi támogatása a költségvetés 

biztosította lehetőségeken belül 
- a tornaterem felszereltségének fejlesztése 
- a jelenlegi sportpálya szabadidőközponttá fejlesztése (színpad, fedett pihenőhelyek, stb.) 
- a Kiserdő rekreációs parkerdővé történő fejlesztése 
- sportprogramok bővítése 
- sportcsarnok építése 
 
7.8. Ifjúságpolitika 

A 18 éven aluliak aránya a lakosságon belül 17,3% (2020.01.01. állapot szerint), ezért 
kiemelten fontos az ifjúság helyben tartása, szabadidős, sportolási és szórakozási 
lehetőségek biztosítása. Az általános iskolát elhagyó korosztály egyre inkább kikerül az 
intézmények látóköréből, jellemzően Szegeden talál magának iskolán kívüli tevékenységet. 
Problémát jelent, hogy egyrészt a nagyvárosi környezet több veszélyt rejt magában, 
másrészt a helyi közterületeken megjelenő fiatalok - megfelelő időtöltés és célok hiányában - 
sokszor a lakóközösség által nem megfelelő módon viselkednek és hagyják el a 
környezetüket. 
Problémát okoz a fiatalok önálló életkezdésében a lakhatás megoldása, ezért megfelelő 
pályázati forrás esetén célszerű megfontolni „fecskeházak” építését, valamint a letelepedést 
segítő pénzbeli támogatás nyújtását. 
 

 Az Önkormányzat célkitűzései 
- ifjúsági csoportok szerveződésének ösztönzése 
- az önszerveződések támogatása 
- a szabadidő hasznos, kulturált eltöltése kereteinek biztosítása a József Attila Közösségi 

Ház és Könyvtár, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
valamint civil szervezetek bevonásával 

- a meglévő játszóterek korszerűsítése, folyamatos karbantartása, új játékok beszerzése 
- igény és pályázati forrás rendelkezésre állása esetén úgynevezett „fecskeházak” építése 
- költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén pénzbeli letelepedési támogatás 

nyújtása 
 
7.9. Gondoskodás az id ősekről 

A település lakosainak 14,9 %-a 65 éven felüli (2020.01.01. állapot szerint), arányuk évről 
évre emelkedik. Napjainkban az idősekről történő gondoskodás a szociális ellátórendszer 
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keretein belül valósul meg. A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár ad helyet a Zsombói 
Szépkorúak Egyesülete (nyugdíjas klub) és a Bokréta Dalkör működésének, mely 
önszerveződéseket az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatja.  
A szociális szolgáltató központ keretein belül igény esetén lehetőség nyílik az idősek 
napközbeni ellátására – idősek napköziotthona  kialakítására - is. 
Amennyiben igény jelentkezik rá, meg kell keresni a lehetőségét idősek átmeneti és/vagy 
bentlakásos otthona létesítésének. 
 
Az Önkormányzat célkitűzései 
- az idősek önszerveződésének támogatása, anyagi segítése 
- az idősek nappali ellátására alkalmas intézmény (öregek napköziotthona) biztosítása 

önkormányzati fenntartásban vagy társulásos formában 
- a szociális ellátórendszer (házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat) igényekhez 

igazodó fejlesztése 
- otthonápolást végző vállalkozások településen történő letelepedésének segítése 
 
7.10. Közbiztonság 

Az Önkormányzat számára kiemelten fontos a lakosság biztonságérzetének javítása. Az 
elmúlt években megoldódott a körzeti megbízott helyzete, jelenleg 2 körzeti megbízott teljesít 
szolgálatot a településen.  
A Polgárőrség is újjászervezte sorait, rendszeresen ad szolgálatot, eszközállományát 
fejleszti. 
A közbiztonsági további növelését, az esetleges bűnelkövetők felderítését és a 
vagyonvédelmet segítené közterületi és intézményi külső kamerarendszer kiépítése. 
 

Az Önkormányzat célkitűzései 
- a rendőrség és az önkormányzat rendszeres kapcsolattartásának, együttműködés 

erősítése 
- a Polgárőr Egyesület működésének anyagi lehetőség szerinti támogatása 
- közterületi és intézményi külső kamerarendszer működtetése 

 
V. AZ ÖNKORMÁNYZATI CÉLKIT ŰZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 

 
1. A Gazdasági Programban rögzített önkormányzati célkitűzések közül a 2020 – 2024. 
közötti időszak kiemelt fejlesztési feladatai 
- Szennyvízcsatorna beruházás során tönkrement belterületi utak teljes felújítása 
- Földutak felújítása, folyamatos karbantartása 
- Csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése, víztározó építése, vízvisszatartás kialakítása 
- Az ivóvíz- és szennyvíz hálózat folyamatos rekonstrukciója, fejlesztése 
- Temető fejlesztése: újabb urnahelyek létesítése, utak kialakítása, pihenőpadok és 

hulladékgyűjtők kihelyezése, parkosítás, új ravatalozó építésének előkészítése 
- Járdaépítés folytatása  
- Közterületeken a fásítás, virágosítás folytatása 
- Idősek nappali ellátása (igény esetén) 
- Gyalogátkelőhelyek létesítése 
- Helyben maradást, letelepedést segítő pénzbeli támogatás nyújtása 
- Közterületi és intézményi külső kamerarendszer működtetése 
- Parkerdő rendezése, fejlesztése 
- Településközpont rendezése 
- Játszóterek felújítása, bővítése 
- Információs táblák, üdvözlő táblák, utcanév táblák felújítása, a hiányzók pótlása 
- Infokommunikációs hálózat fejlesztése a belterületen és a kiskertekben 
- Királyszéki Iskola rendezvényközpont fejlesztése 
- Helytörténeti kiadvány összeállítása és megjelentetése 
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2. A Gazdasági Program megvalósulása 
Az önkormányzat által vállalt feladatok között szerepel szervezési, koordinációs – anyagi 
forrást nem igénylő – célkitűzés, és jelentős anyagi eszközöket igénylő beruházás is. A 
megvalósítást leginkább befolyásoló tényező a finanszírozhatóság és a beruházás pénzügyi 
forrásainak megteremtése, amely csak pályázati pénzeszközök bevonásával lehetséges. 
A Gazdasági Programban megfogalmazott önkormányzati célkitűzések megvalósításának 
konkrét, évenkénti feladatait és a mellé rendelt forrásokat az adott év költségvetési rendelete 
tartalmazza. A megvalósításról a zárszámadás keretén belül kell számot adni. 
 
 
Zsombó, 2020. április 20. 
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