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I. Helyzetelemzés
1. Az önkormányzati gazdálkodás forrásai:


állami támogatások (normatívák, egyéb feladatfinanszírozások),



helyi adóbevételek (építmény, iparűzési, …),



központi adóbevételek (a gépjárműadó településen maradó része, …),



működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak ),



felhalmozási bevételek,



átvett pénzeszközök,



pályázatok (működési, fejlesztési).

·

Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket döntően a központi
költségvetés biztosítja, de a helyi gazdaságból származó bevételek nélkül az intézményeink
feladatellátásában minőségi romlás következne be. Településünk számára fontos, hogy az itt
működő vállalkozások helyben maradjanak.
Amennyiben nem veszélyezteti a település érdekeit, lakosait, közbiztonságát, abban az
esetben az új vállalkozások letelepítését az önkormányzatnak elő kell segíteni
A vállalkozások számára esetenként előnyös lehet az önkormányzat részvétele közös
programokban, pályázatokban. Kedvező pályázati lehetőség esetén kétoldalú pályázatok
beadásának lehetőségét is vizsgálni kell.
Az intézményi kiadások csökkentése elkerülhetetlen. A meglévő programjainkat folytatva
(napelem, megújuló energiaforrások használata) a kiadások csőkkentésével plusz forrásra
tehetünk szert.
Kiemelendő a működőképesség megőrzését segítő támogatás, mely pályázása elengedhetetlen
a település működtetéséhez.

2.

A pályázati lehetőségek számbavétele:

Az Európa 2020 stratégia olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely intelligens, azaz
amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások hatékonyabbak,
fenntarthatóbbak. Kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és a

versenyképes

iparra

való

átállás.

Inkluzív,

mivel

nagy

hangsúlyt

fektet

a

munkahelyteremtésre és a szegénység csökkentésére. A stratégia középpontjában öt
ambiciózus célkitűzés áll, amelyek a foglalkoztatással, a kutatással, az oktatással, a
szegénység csökkentésével és az éghajlatváltozással/energiaüggyel kapcsolatosak.
Az öt kiemelt uniós célkitűzés a következő:
-

A 20-64 évesek körében legalább 75 százalékra kell emelni a foglalkoztatás szintj ét.

-

Az uniós GDP 3 %-át kutatásra és fejlesztésre kell fordítani.

-

Teljesíteni kell a „20/20/20" éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket.

-

Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az
ifjabb generáció legalább 40 százaléka rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel.

-

20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.

Az előttünk álló 2014-2020 közötti uniós támogatásokra épülő pályázati rendszer számtalan
lehetőséget biztosít Cibakháza fejlesztéséhez. Az elmúlt két évben már nem csak az aktuális
fejlesztésekre koncentráltunk, de megterveztünk több mint 2 milliárd Ft értékű fejlesztést.
Számos dokumentációt készítettünk elő, több kétfordulós pályázat első fordulóját már meg is
nyertük és vannak benyújtott, elbírálásra váró pályázatok, továbbá olyan programok,
amelyekhez már lekötötték a támogatási összeget, de a támogatási tervet később kell
kidolgozni.
Figyelemmel kell arra lenni, hogy terveink illeszkedjenek a magasabb szintű koncepciókhoz.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013 március 11-én döntött a megye
együttkezelendő térségei (Jászság; Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége;
Nagykunság – Tisza-tavi térség; Mezőtúr térsége – Tiszazug) fejlesztési előtanulmányainak
elfogadásáról.
Ebben a tanulmányban több helyütt megnevezik Cibakházát. A megye és a vele határos
megyei helyzetelemzések szintézisében kiemelik, hogy Cibakháza és térsége, mint komplex
kísérleti tájgazdálkodási mintaterület játszhat meghatározó szerepet.
A megyei területrendezési terv térségi szerkezeti tervlapján a jogszabályi rendelkezések
értelmében nem a szerkezeti terven ábrázolható módon, de annak mellékleteként intézkedési
tervi munkarészeként feltűntetésre került több, a Tiszazug és a Mezőtúri térség fejlődése

szempontjából központi szereppel bíró egyéb mellékút‐hálózati elem is. Ezek az alsó szintű
térszerkezet‐formáló új vonalas elemek többek közt a Cibakháza – Nagyrév, Cibakháza –
442. sz. főút települési összekötő utak ( a Kispusztai út).
A városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi
térségben cím 4. prioritásában említik a térség zöldgazdasági arculatának megerősítéséről
szóló részben a helyi biomassza és a holtág iszapjának többcélú felhasználását.
A Tiszazug és körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása 3. prioritása a
Körösmente-Tiszazug értékeiben rejlő jövedelemtermelő képesség növelése. A prioritáshoz
rendelt beavatkozási csoportok egyike a Térségi előképek, települési szinten megfogalmazott,
a jövőképet szolgáló célkitűzések. Itt említik a Cibakházi Holt-Tisza rekultivációja és
környezetének turisztikai célú hasznosításának, turisztikai attrakcióvá fejlesztésének
megvalósításának lehetőségét.
Ugyancsak a holtággal függ össze a Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése céljai
között a holtágak integrált tájgazdálkodási és turisztikai programba illesztett, összehangolt
rehabilitációja. Ezen program keretein beül szerepel a térségi előképek, települési szinten
megfogalmazott, a jövőképet szolgáló célkitűzések között a holtág kotrása.
A leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javítása cím alatt
első prioritás az esélyegyenlőség személyi és intézményi feltételeinek javítása tartamos
szervezeti-finanszírozási rendszer kialakításával. Ebben a programban Cibakházát javasolják
Tiszaföldvár mellett a program végrehajtásául szolgáló térségnek.
A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató infrastrukturális
hiányosságok felszámolása cím egyik prioritása a vízi közmű hiányosságok felszámolása.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014–2020-ban Cibakháza
konkrétan kevés helyen van nevesítve. Elsősorban a Tiszazugra tervezett fejlesztések, melyek
településünket érintik.

3.

Az önkormányzat realizálható saját forrásai

Saját bevételek elsősorban az adóbevétel és a normatívák. Vagyon hasznosításából származó
bevétel tervezése nem indokolt nincs olyan vagyontárgy az önkormányzatnak, mely
értékesítése számottevő lenne, inkább a vagyongyarapítás a cél.
Adóbevételből származó növekedés a helyi cégek teljesítőképességétől függ.

4.

Egyéb források

Kiemelendő a működőképesség megőrzését segítő támogatás, mely pályázása elengedhetetlen
a település működtetéséhez.

II. Település-üzemeltetés
Útalapok, utak építése
Az elmúlt évek útalap építési programjának köszönhetően településünk számos utcáját esőben
is sikerült járhatóvá tenni. A program folytatásaként lehetőség van arra, hogy a következő 5
évben valamennyi belterületi utcában kiépítsük az útalapokat és külterületeken is elkezdjük
azok építését.
Az ivóvíz és szennyvíz beruházásokat követően megkezdjük az útalapok aszfalt burkolattal
történő zárását.
Kispusztai út
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség, a járási fejlesztési
programok keretében 240 millió Ft-ot különített el a kispusztai út felújításának befejezéséhez.
Amennyiben az előzetes tervek nem változnak mihamarabb újra kell építeni az utat.
Kerékpárút építés
Szükséges megvalósítanunk a cibakházi temetőtől induló, Tiszaföldvár-Martfű kerékpárút
tervét. Az érintett településekkel egyeztetve, közösen összefogva tudjuk megvalósítani. Ha
elkészül, akkor Cibakházáról kerékpárúton el lehetne jutni egészen Szolnokig.
Járdahálózat építése
Településünkön nem teljes a járda hálózat. Ezt a továbbiakban is fejleszteni kell. Helyenként
nemcsak beton, hanem közfoglalkoztatásban gyártott térkő elemek felhasználásával is.
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
Köztemető az utóbbi években egyre szebb. Törekedni fogunk a ravatalozó, a kápolna
állagának megtartására.

Szükséges az urnafal további bővítése, a zöldfelületek ápolása. A pedagógus és hősi halotti
sírok gondozását továbbra is a település feladatának tekintjük.
A közvilágítási rendszer fenntartásával, esetleges korszerűsítésével kapcsolatos
feladatok
Korszerűsítjük és bővítjük a közvilágítást. Cibakházán mintegy 750 lámpatest gondoskodik a
közvilágításról. Ezek többsége már nem a legkorszerűbb és ennél fogva nem is
energiatakarékos. Célunk, hogy pályázati úton a lámpatesteket korszerű, ledes lámpákra
cseréljük. Az így megtakarított áramköltség felhasználásával bővítjük a közvilágítást
elsősorban a Bánomszőlő felé és azokban az utcákban ahol nincs vagy kevés a közvilágítás.
A település belterületén lévő zöldterületek karbantartása, gondozása
A település belterületén lévő zöldterületek karbantartása, gondozása körében kiemelendő,
hogy minden lakos köteles a saját portája környékét rendben tartani. Az önkormányzatnak
nincs lehetősége arra, hogy valamennyi ingatlan előtt. Ezt rendelben szabályozásra került.
Az egyéb zöld területek karbantartásáról, fák, virágok ültetéséről gondozásáról elsősorban a
közmunka program keretein belül gondoskodunk.
Közösségszervezés, közösségi terek kialakítása
Az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek bővülésével egyre több szabadidős rendezvény
megtartására nyílik lehetőség. Erre két helyet szánunk. A kisebb rendezvények helyszíne a
közelmúltban újra önkormányzati tulajdonba került GÖDÖR lesz.
A felújítási-karbantartási munkákat követően 2015. május elsején kívánjuk megnyitni. A
fejlesztésére szükséges pályázatot előkészíteni.
A nagyobb rendezvények jelenleg csak a vásártéren tartható meg. A hely hátránya, hogy ott
nappal semmi árnyék nincs. A vásártér melletti egykori tó meder, fás bokros területét
szabadidő parkká építjük ki. Több lépésben kitakarítjuk a területet, állandó szabadtéri
színpadot építünk, árnyékos nézőteret alakítunk ki. A területet nem csak rendezvényeken
kívánjuk hasznosítani ezért, sétáló utakat, kisebb hidakat, sütögető helyeket, pihenőpadokat,

asztalokat kívánunk építeni. A későbbiekben kisebb játszótér és kalandpark is épülhet ott.
Terveink szerint számos családi program helyszíne lehet.
Az elmúlt évben pályázati úton és lakossági összefogás segítségével megépült Cibakháza első
két EU szabványoknak megfelelő játszótere. A játszóterek messze esnek a település „túlsó
végétől” ezért játszótér építését tervezzük az újkiosztás területére is. Terveink szerint vagy a
Szemere utca és a Mátyás utca közötti térre vagy pedig az Akácfa és a Toldi utcák
kereszteződésében épülhet meg. A pontos helyszínről az ottani lakosok megkérdezése után
döntünk.
Felújítjuk a mozi épületét. Sajnos az elmúlt időszakban nem sikerült pályázatot nyerni a mozi
épületére. Mostanra viszont elkészültek az épület felújítási tervei. Az épületet ifjúsági
közösségi térként kívánjuk hasznosítani. megvalósítható ott a már régóta tervezett bowling
pálya és más ifjúsági fejlesztések is.
Az elmúlt évben pályázati úton és lakossági összefogás segítségével megépült Cibakháza első
két EU szabványoknak megfelelő játszótere. A játszóterek messze esnek a település „túlsó
végétől” ezért játszótér építését tervezzük az újkiosztás területére is. Terveink szerint vagy a
Szemere utca és a Mátyás utca közötti térre vagy pedig az Akácfa és a Toldi utcák
kereszteződésében épülhet meg. A pontos helyszínről az ottani lakosok megkérdezése után
döntünk.

Megújuló energiák használata
Az önkormányzat 50 millió Ft értékben pályázatot nyújtott be, napelemek felszerelésére. A
beruházás célja, hogy a nagyobb energiafogyasztású intézmények áramszámláját 0 Ft-ra
csökkentsük. Az elektromos berendezések működtetését napelemek által megtermelt
elektromos árammal biztosítjuk. A későbbiekben nagyobb napelem park kiépítésére is
nyújtunk be pályázatot
Folytatjuk az önkormányzati épületek felújítását és energetikai korszerűsítését. Az elmúlt
években több önkormányzati épületet sikerült felújítani. Ezt folytatjuk további intézményi
épületek felújításával.

Figyelmet fordítunk az energetikai korszerűsítésre, először is lecseréljük a nyílászárókat,
hőszigetelést végzünk.
Külön programot készítettünk a mozi épületének felújítására. Eddig sajnos nem tudtuk
egyetlen pályázatba sem bevonni, de elkészültek a felújítási tervek.
Átalakítjuk a fűtési rendszereket. A meglévő gázkazánok megtartása mellett saját előállítású
brikett és apríték eltüzelésére is alkalmas kazánokat állítunk be.
Asztalosipari hulladékok, holt-tiszai nád, bozótirtással keletkező fás szárú növények és egyéb
alapanyagok felhasználásával brikettáló és apríték készítő kisüzemet hozunk létre. A
szükséges gépek egy részét pályázaton már megnyertük, a következő időszakban a
működtetéshez szükséges épületet meg kell vásárolni vagy meg kell építeni.
Egészségügyi ellátások
Önkormányzatunk célja az egészségügyi ellátás színvonalas működtetése, az ahhoz
kapcsolódó személyi, tárgyi feltételek biztosítása.
Az önkormányzat a következő időszakra több tízmilliós pályázati támogatást kötött le az
orvosi rendelő korszerűsítésére, átalakítása. Célunk, hogy a településen eddig nem vagy csak
ritkán

elérhető

szakrendelések

pl.

gyermekorvosi

szakrendelés,

fül-orr-gégészeti

szakrendelés, nőgyógyászati szakrendelés stb. minél gyakoribb elhelyezéséhez tudjon
megfelelő körülményeket biztosítani. Célunk, hogy minél több szűrővizsgálat érkezhessen a
településre. Hosszabb távú célunk, települési laboratóriumi háttér létrehozása, hogy kisebb
laborvizsgálatokat helyben is el lehessen végezni.
Meg kívánjuk oldani az épület ésszerű akadálymentesítését.
Szociális feladatok
Cibakházán nagyon sokan élnek a szegénységi küszöb alatt. A rászorulók részére minden
segítséget – anyagi kereteink ésszerű felhasználásával - meg kell adni. Minden pályázati
lehetőséget meg kell ragadni.

A jövőben is együttműködünk a karitatív szervezetekkel és évente 2-3 alkalommal 500 család
részére biztosítunk élelmiszer segélyt.
Az önkormányzat közel 8 millió Ft értékű tűzifára pályázott. Nyertes pályázat esetén a
rászoruló családok részére biztosítunk tűzifát.
Az önkormányzat nem kíván élni a szociális temetés biztosította lehetőséggel. Az
önkormányzat a tisztességes temetéshez részben temetési segélyt, részben visszatérítendő
kamatmentes kölcsönt biztosít.
Élni kívánunk az olyan pályázati lehetőségekkel, amelyek munkával kapcsolt képzést
biztosítanak. Hasonlókat, mint amilyen a Tanyagondnokok a minőségért program volt. Ennek
keretében a résztvevő kismamák munkaviszony mellett képzési lehetőséget kaptak és emellett
pályázati pénzből szerezhettek jogosítványt. Szeretnénk hasonló programot szervezni nem
csak kismamáknak, de pályakezdő fiataloknak is.
A jövőben is szeretnénk részt venni a gyermekétkeztetési programokban. Főleg iskolaszüneti
időszakokban 250-300 gyermek étkeztetését szeretnénk vállalni.
A kisebbségi önkormányzatot partnernek tekintjük. Segítünk részükre pályázati forrásokhoz
jutni, biztosítjuk a működési feltételeket. Számtalan olyan probléma található most
Cibakházán, amelyet együtt könnyebben meg tudunk oldani. Közös programot kell
kidolgoznunk egyebek mellett a szociális felzárkóztatásra.
Az önkormányzat a jövőben is meg kíván pályázni minden közfoglalkoztatási lehetőséget. Az
előző fejezetekben már vázolt célokra valamennyi jogosultat be kívánjuk vonni. Az
önkormányzati vállalkozási feladatokhoz a későbbiekben a jól teljesítő közfoglalkoztatottak
állandó munkalehetőséget is kaphatnak.
Településünk idős polgárait is segíteni kívánjuk. Célunk, hogy a magányos idős emberek is
minél tovább élhessenek otthonaikban, ahol az életük nagy részét leélték. Ennek érdekében.
Tovább erősítjük a házi gondozói szolgálatot. Célunk, hogy minél többen, kedvezményes
áron tudjanak olyan önkormányzati szolgáltatásokat igénybe venni, mint pl. a bevásárlás, a

takarítás, ügyintézés, házkörüli munkák, kisebb karbantartások. Kedvezményes árú ebédet
biztosítunk az időseknek.
Mozgásérzékelő kültéri lámpákat biztosítunk a házi gondozottak részére, amelyeket az
önkormányzat munkatársai térítésmentesen szerelnek fel.
Hetente

klubfoglalkozási

lehetőséget

biztosítunk

az

idősek

részére,

melyhez

az

önkormányzati gépkocsit is igénybe vehetik.
Jelzőrendszert építünk ki. Célunk, hogy minél több idős emberhez eljuttassunk egy olyan
készüléket, amellyel egyetlen gomb megnyomásával jelezhetik, ha bajban vannak, ha
rosszullét fogja el vagy bármi történik, az önkormányzat munkatársai a jelzést követően rövid
időn belül segítséget tudnak nyújtani.
Tovább korszerűsítjük a bentlakásos Gondozási Központot.
Támogatjuk a helyi nyugdíjas és mozgáskorlátozott civil szervezeteket, programjaik
megvalósításában.

Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás jelenünk egyik megkerülhetetlen eleme. Figyelemmel jelentősségére
célszerű jelen dokumentum keretei között is beszélni róla.
Folytatjuk a korábban beindított térkőkészítést, amely kibővül az eddigi kerítésoszlop készítés
mellett, szegélykövek készítésével is.
Tervezzük a közfoglalkoztatási célok jelentős bővítését Az önkormányzati konyhára az elmúlt
években elkezdtük mezőgazdasági termékek és takarmánynövények termesztését. A program
folytatását és bővítését tervezzük:
Pályázunk az állattenyésztési ágazat elindítására is. Szeretnénk 20 sertés és negyedévente 200
baromfi előállítására alkalmas kapacitást kiépíteni (ezen mennyiségek alatt még nem kell
teljesíteni az uniós követelményeket).
Pályázunk tartósító kisüzem létesítésére. A megtermelt zöldségfélékből, káposztából,
uborkából, egyebekből csak annyit tudunk elraktározni amennyi a fagyasztóládákba befér. A
megtermelt

alapanyagok

savanyításával,

önkormányzati konyha ellátása.

tartósításával

egész

évre

biztosítható

az

Raktározási kapacitás kiépítése. Már most gondot jelent jelenleg, hogy a megtermelt
mezőgazdasági termékeket hol raktározzuk. A termelés növelésével a raktározási kérdést is
meg kell oldani. Célunk pályázati segítséggel fagymentes raktárépület kiépítése és
működtetése.
Köznevelési feladatok
Amennyiben a demográfiai folyamatok szükségessé teszik megvalósítjuk az óvodai
férőhelybővítést.
Tervezzük az óvodai infrastruktúra-fejlesztését, más települési programokkal összhangban az
intézmény energiaellátásának átalakítását meg kívánjuk valósítani a következő években. Mind
a villamos energia felhasználást, mint a fűtést a lehető legkisebb anyagi ráfordítással kívánjuk
ellátni a fejlesztések megvalósítását követően.
A köznevelési feladatokon belül továbbra is támogatni kívánjuk településünk tehetséges
fiataljait ösztöndíjprogramokban való részvétellel.

Kulturális, közművelődési feladatok
Törekedni kell a helyi könyvtárban elérhető szolgáltatások fejlesztésére.
Szükséges, hogy pályázati források bevonásával, alapozva a helyi értéktárra az épített
emlékeinket felújítsuk, vonzó turisztikai látványossággá alakítsuk. Fel kell újítani a Kossuth
házat, melyben egy helytörténeti gyűjtemény elhelyezését tervezzük.
A településen található Csuhaj Csárda épülete jelentős szerepet játszott az 1848-as harcokban.
Forrás esetén az épület további, emlékének megfelelő hasznosításáról gondoskodni kell.
A helyi értéktár felállítását követően meg kell oldani a

helyi értékek, hagyományok

bemutatását a nagyközönség részére.
A jövőben is a Cibaki Híreken keresztül kívánjuk biztosítani a nyilvánosságot, tájékoztatás,
információs felületek biztosítása a lakosság részére.

Sportfeladatok
Az elkövetkező években is kiemelt faladatunk

a helyi sportklubok, sportszervezetek

működésének támogatása, sportinfrastruktúra-fejlesztése.
A meglévő sportolási lehetőségek körét bővítni kívánjkuk egy vízi sport szakosztály
falállításával, mely keretein belül lehetőséget biztosítunk a holtágon való kajakozásra,
kenuzásra.
Környezetvédelem
A következő két évben meg kell valósítanunk a

szennyvízcsatorna hálózat fejlesztését.

Megnyert pályázatnak köszönhetően előkészítő szakaszt lezártuk. Most ősszel a második
szakaszban kell a központi támogatásokat hozzárendelni a megvalósítási tervekhez. Célunk,
olyan támogatási konstrukció elérése, hogy lakossági hozzájárulás nélkül, minden ingatlanra,
kerítésen belülre eljusson a szennyvíz csatlakozási csonk. A kivitelezésnél nagy figyelmet
fordítunk nemcsak az utak, kapubejárók megfelelő helyreállítására, de az esetlegesen útban
lévő utcára ültetett gyümölcsfák és díszfák pótlására is.
Szintén a következő két évben tervezzük az ivóvízminőség javító program megvalósítását.
Főleg nyáron hallunk sok panaszt, hogy büdös a víz. Ez a magas ammónia tartalom miatt van.
Ez a megfelelő technológia beépítésével megszűnik. Emellett számos utcában megtörténik a
régi rozsdás vascsövek és az azbeszt-cement csövek kicserélése is. A víztorony magasításával
a külterületeken is megfelelő lesz a víznyomás.

III. Idegenforgalom, turizmus
Településünkön a turizmus és a holtág egymástól elválaszthatatlanok. A holtág tervezett
fejlesztését követően számolni lehet azzal, hogy fellendül a horgászturizmus. Az
önkormányzat a turizmus fejlesztéséhez a település arculatának, küllemének további
javításával a turisztikai vonzerő megteremtésével, fokozásával tud hozzájárulni. Folytatni kell
a parkosítás, virágosítás tekintetében elkezdett munkát.

A holtágon kívül turisztikai látványosságokat lehet kialakítani, alapozva a település 1848-49es múltjára. A Kossuth Ház, a Csuhaj Csárda felújításával, helytörténeti kiállítás alapításával
méltó emléket állíthatunk a múlt eme jeles eseményének.
IV. A Cibakházi Holt-Tisza
Komplex Holt-Tisza programot állítunk össze. A Cibakházi Holt-Tisza településünk
legnagyobb értéke. Állapota folyamatosan romlik. Az igazi kihasználására csak akkor lesz
lehetőség, ha az alapvető problémákat rendeztük. Sajnos az elmúlt években nem volt
lehetőség megfelelő pályázat benyújtására. A vízügyi szervek közreműködésével sikerült
elérni, hogy a Holt-Tisza bekerült abba a 7 éves programba, amelynek célja több tiszai holtág
megmentése.
A holtág problémája összetett. A mederben felhalmozódott óriási mennyiségű iszap egyre
inkább rontja a vízminőséget, amit súlyosbít, hogy nemcsak Cibakháza, de Tiszaföldvár és
Martfű szántóföldjeiről is ide folyik a műtrágyával és vegyszerekkel terhelt belvíz és a
tiszaföldvári halastó lecsapolt vize is. A holtág átöblítésére nincs lehetőség, a víz frissítésére
is alig. A fenti körülmények miatt főleg nyáron, a holtág vize zavaros és büdös. A halak alig
találják meg az életfeltételeiket, alig található természetes szaporulat. Ebben az állapotában a
holtág turisztikai vonzereje meglehetősen csekély. A holtág szépítése és partjának rendezése,
tisztán tartása, a horgászversenyekhez szükséges infrastruktúra kiépítése mellett, először
ezekre a problémákra kell koncentrálni. Tervezéssel majd pályázatok benyújtásával. Itt a fő
célok:
A holtágat elkerülő belvíz elvezetési rendszer kialakítása, ahol ez nem lehetséges megfelelő
tisztító, szűrőrendszer kiépítése.
A holtág vízének átöblítésére képes rendszer kiépítése, a folyamatos vízfrissítés biztosítása.
A mederben lévő iszap eltávolítására pályázat előkészítése és benyújtása.
A pályázati úton kiépített halkeltető kapacitás kihasználásával évente 10 millió db halivadék
telepítése a kieső természetes szaporulat pótlására.

V. Helyi gazdaságfejlesztés, közfoglalkoztatás, munkahelyteremtés
Cibakháza külterületein az Öregszőlő, az Újszőlő, a Kishegy és a Bátorszőlő egykor virágzó
szőlő –és gyümölcs kultúrájának helyén ezer hektárnyi elvadult bozótos található. Ez így nem
maradhat. Az önkormányzat az elmúlt években felajánlások elfogadásával és esetenkénti
vásárlással szétszórtan 10 hektárt meghaladó területhez jutott hozzá. Megkezdtük a
kitakarított területeken meggyfák telepítését. A helyi tartósító üzembővülő kapacitása több
száz hektárnyi gyümölcsfa termésének a felvásárlását és feldolgozását tudja biztosítani. A
felvevő piac tehát helyben megoldott. Célunk az elvadult területek művelésbe vonása és
gyümölcsösök telepítése. Minden elhagyott terület tulajdonosát megkeresünk, hogy döntsön,
mit szeretne kezdeni a területével. Ha újra művelésbe akarja vonni, segítünk benne. Ha nem,
akkor az állapotnak megfelelő áron az Önkormányzat vételi ajánlatot tesz.
Amennyiben a tulajdonos nem tesz semmit, az önkormányzat a területet kitakarítja, de annak
költségét a tulajdonosra terheli. Egy hektár elvadult terület rendbetételi költsége több százezer
Ft. Mindez hosszú távú program. Az első években vásároljuk a gyümölcsfa csemetéket,
később gyümölcsfa iskolát hozunk létre. A program jó néhány új munkahelyet teremthet.
Az önkormányzat célja, hogy feladataihoz, terveihez ne kelljen külső vállalkozásokat
bevonnia, hanem ezen feladatokat saját gépeivel el tudja végezni. Az építési és műszaki
eszközparkunkat is bővíteni kívánjuk.
Szükséges beszerezni egy saját szúnyogirtó ködképző berendezést is. A gépparkkal a saját
igények mellett lakossági szolgáltatásokat is végzünk. Célunk továbbá, hogy egyes
pályázatoknál az önkormányzat intézménye is tudjon kivitelezési munkákat vállalni. Ehhez is
gépekre, pl. földmunkák végzésére is alkalmas rakodógépre van szükség.
Segíteni kívánjuk a helyi vállalkozások és Cibakházán kívüli befektetők munkahelyteremtését
is. A fogadó infrastruktúrát ki kell építeni. Vállalkozói infrastruktúra kiépítésére részben
pályázati támogatással helyi vállalkozókkal konzorciumban 400 millió Ft összértékű
infrastruktúra fejlesztés valósul meg. Az így kiépítésre kerülő „mini ipari park” területén a
tényleges

munkahelyteremtéshez

az

önkormányzat

és

helyi

vállalkozások

közös

gondolkodása és munkája szükséges.
Önkormányzatunk a következő 5 évben milliárdos nagyságrendű infrastrukturális
fejlesztéseket tervez. Célunk, hogy ennek az összegnek minél nagyobb része helyben

maradjon. A helyi fejlesztési munkákat szeretnénk minél nagyobb arányban helyi
vállalkozásokra bízni.
Támogatjuk a kisvállalkozókat. Miközben a munkahelyteremtést illetően mindenki
nagybefektetőkben gondolkodik,

ne

vállalkozásokról,

sem.

őstermelőkről

feledkezzünk
Ha

segítjük

meg

a

őket

helyi

kis

munkához,

és

közepes

forrásokhoz,

adókedvezményekhez és pályázati támogatásokhoz jutni, akkor elérhető cél, hogy 5 év alatt
minden második helyi vállalkozó és vállalkozás átlagosan 1 új munkahelyet hozzon létre. Ha
ez így megvalósul, az 70-80 új munkahelyet jelenthet. Ez reálisan elérhető cél
Pályázatíró irodát hozunk létre. A következő években számos, vállalkozásokat segítő pályázat
kerül kiírásra, eszközfejlesztésre és munkahelyteremtésre. Ezek a pályázatok meglehetősen
bonyolultak, megírásuk csak gyakorlattal vagy szakértők bevonásával biztosítható.
Pályázatíró cégek viszont magas költséggel dolgoznak. Célunk, hogy a környékbeli
településekkel összefogva egy olyan az önkormányzatok támogatásával működő pályázatíró
szervezetet hozzunk létre, amely minimális költségekért segíti a vállalkozások pályázatait

VI. Vagyongazdálkodás
A rendszerváltást követően kialakult egy téves állami szemlélet, amely átragadt az
önkormányzatokra is. Ez arról szólt, hogy az állam és az önkormányzat rossz gazda, ezért az
állami és önkormányzati vagyont privatizálni kell. Ez oda vezetett, hogy az önkormányzatok
többsége, így Cibakháza is, néhány év alatt elvesztette vagyonának, épületeinek, földjeinek és
gépeinek nagy részét. Ha az önkormányzat meg akar állni a saját lábán, akkor az ehhez
szükséges kapacitást újra kell teremteni. A folyamatot már elkezdtük. Új földek és új gépek
állnak az önkormányzat szolgálatába. A korábban hosszabb távra bérbe adott termőföldek
szerződése is lassan lejár, ezen területeinket is művelésbe vesszük. Célunk, hogy az
Önkormányzat működéséhez szükséges forrásokat magunk állítsuk elő, hogy minél több
pénzt tudjunk átcsoportosítani településfejlesztésre.
Ezen a területen fő céljaink:


az önkormányzat meglévő vagyonának őrzése, gyarapítása,



a vagyon hasznosítása (bérbeadás, vagyonkezelői jog létesítése),



a vagyonfelélés elkerülése.

Cibakháza, 2015. április 29.

