Ikt.:P/2251-1/2020
11/2020. (IV.21.) Polgármesteri határozattal elfogadva

TOMPA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI PROGRAMJA
2020 – 2024

Tompa Város Gazdasági Programja 2020-2024

Tartalom
I.

BEVEZETŐ ........................................................................................................................................ 4

II.

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ............................................................................................ 5

II.1 TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATAI ......................................................................... 5
II.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ........................................................................................................ 6
TOMPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ........................................................................................................ 7
III. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HELYZET ............................................................. 8
III.1 TOMPA VÁROS TÁRSADALMI HELYZETE ....................................................................................... 8
III.1.1 NÉPESSÉG................................................................................................................................................. 8
III.1.2. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK .................................................................................................. 9
III.1.3. OKTATÁS, KULTÚRA ............................................................................................................................. 10
III.2. TOMPA VÁROS GAZDASÁGI HELYZETE ....................................................................................... 11
III.2.1. GAZDASÁGI SZERVEZETEK .................................................................................................................... 11
III.2.2. FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ................................................................................................................ 12
IV. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI .................................................................................................... 13
IV.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ....................................................................................................................... 13
IV.2. A GAZDASÁGI PROGRAM CÉLJA, FELADATA ............................................................................. 13
IV.3. GAZDASÁGI PROGRAM KÜLSŐ FELTÉTELRENDSZERE ......................................................... 14
IV.3.1. SZÉCHENYI 2020 ................................................................................................................................... 14
IV.3.2. A MAGYAR FALU PROGRAM ................................................................................................................. 14
IV.4. A GAZDASÁGI PROGRAM BELSŐ FELTÉTELRENDSZERE ....................................................... 15
IV.4.1 MIKROTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 ............................................................................. 15
IV.4.2. FEJLESZTÉSEK ELŐFELTÉTELEI.............................................................................................................. 16
IV.4.3. TOMPA VÁROS PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSÁNAK IRÁNYELVEI ............................................................... 18
IV.4.4. TOMPA VÁROS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI ................................................. 18
IV.4.5. TOMPA VÁROS ADÓPOLITIKÁJA ............................................................................................................. 19
IV.4.6. VAGYONGAZDÁLKODÁS ....................................................................................................................... 21
IV.4.7. TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSE GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN .................................. 22
IV.4.7.1. Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. .......................................................................................... 22
IV.4.7.2. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. .................................................................................... 22
IV.4.7.3. Tompai Városfejlesztési Kft. ......................................................................................................... 22
IV.4.7.4. Tompai Értékesítő és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet ....................................................... 23

2

Tompa Város Gazdasági Programja 2020-2024
V. SZAKTERÜLETENKÉNT MEGHATÁROZOTT PROGRAMOK, FEJLESZTÉSEK ........................ 23
V.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ................................................................................................................ 23
V.2. VÁROSÜZEMELTETÉS ........................................................................................................................... 25
V.3. KÖZLEKEDÉS, ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ RENDSZEREK .......................................................... 27
V.4. SZENNYVÍZTISZTÍTÁS, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, IVÓVÍZ ELLÁTÁS ............................... 28
V.5. KÖZBIZTONSÁG FENNTARTÁSA, JAVÍTÁSA .................................................................................. 29
V.6. OKTATÁS, NEVELÉS ............................................................................................................................... 30
V.5.1. ÓVODAI ELLÁTÁS ................................................................................................................................... 30
V.6.2. ALAPFOKÚ OKTATÁS .............................................................................................................................. 31
V.7. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLPOLITIKA, LAKÁSÜGY ........................................................................ 32
V.7.1. EGÉSZSÉGÜGY ........................................................................................................................................ 32
V.7.2. SZOCIÁLPOLITIKA, LAKÁSGAZDÁLKODÁS .............................................................................................. 33
V.8. KULTÚRA ................................................................................................................................................... 34
V.9. SPORT, SZABADIDŐ, TURIZMUS ........................................................................................................ 36
V.10. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ......................................................................................................... 37
V.11. CIVIL SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉG................................................................................................... 38
V.12. EGYHÁZI SZERVEZETEK. .................................................................................................................. 40
VI. BEFEKTETÉS TÁMOGATÁSI POLITIKA ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉS FELTÉTELEINEK
ELŐSEGÍTÉSE .................................................................................................................................................. 40
VII. ÖSSZEGZÉS ............................................................................................................................................... 41

3

Tompa Város Gazdasági Programja 2020-2024
„A lehetetlent a lehetségestől pusztán az különbözteti
meg, hogy mekkora elszántság

munkál

az

ember-

ben.”(James Thain)

I. BEVEZETŐ
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban:
Mötv) 116.§ (5) bekezdése szerint az önkormányzati választásokat követő a Képviselő - testület 6 hónapon belül Gazdasági Programban rögzíti hosszú távú fejlesztési elképzeléseit. A
Gazdasági Program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi,
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a térségi és megyei területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Tompa Város Gazdasági Programja a 2020 –
2024. közötti időszakot öleli fel, a benne foglaltak olyan irányelv-gyűjteménynek tekinthetőek, melynek megvalósítási szándékát Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkoztatta. A Gazdasági Program készítésének legfontosabb célja, hogy a város természeti,
környezeti, társadalmi és gazdasági körülményeit, lehetőségeit, valamint a lakossági igényeket figyelembe véve – tekintettel a korábbi szakmai koncepciókban, programokban foglaltakra is – a választási ciklus időszakára megfogalmazza a legfontosabb célkitűzéseket, a követendő fő irányokat, a megvalósítás alapelveit.
Az önkormányzat Gazdasági Programjában foglaltak megvalósítása az éves költségvetések
elfogadásán, illetve végrehajtásán keresztül realizálódik. Az adott évek költségvetései részletesen tartalmazzák az ellátandó működési feladatokat, a fejlesztési, beruházási célokat, a
megvalósításra kerülő fejlesztéseket, mindezek pénzügyi feltételrendszerét a mindenkori
pénzügyi szabályozás, illetve a költségvetési lehetőségek függvényében. A Gazdasági Program mai ismereteink szerint mutatja be a program végrehajtásának feltételrendszerét, a pénzügyi szabályozórendszer elemeit, az adópolitikai elképzeléseket.
A Program szakmai célkitűzéseket megfogalmazó részében szakterületenként bemutatásra
kerülnek az ágazati elképzelések, szükségesnek tartott intézkedések. A Képviselő-testület a
jelen Gazdasági Programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a
gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során
4

Tompa Város Gazdasági Programja 2020-2024

II. TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
A 2019. október 13-i önkormányzati választáson Véh Lászlót választották meg polgármesternek.
A választáson mandátumot nyert helyi önkormányzati képviselők névsora:
1. Gubics Lajos független
2. Kucsó István független
3. Kovács Gábor független
4. Kószó László független
5. Farkas Tibor független
6. Hornyákné Sivók Ildikó független
A 2019. október 28. napján megtartott alakuló ülésen alpolgármesterré választották Gubics
Lajost.
II.1 Tompa Város Önkormányzat kapcsolatai
A térségi kapcsolatok során kiemelt feladatok:
 Részvétel a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének munkájában.
 Aktív részvétel a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásban és a BTC EGTC területi társulásban
 A Felső - Bácska - Homokhát Natúrpark Egyesület alapító tagjaként a helyi és térségi
értékek felkutatásában, nyilvántartásba vételében, megőrzésben hatékony közreműködés
A civil és egyéb szervezetekkel való kapcsolat keretében
 törekedni kell a kölcsönös és aktív együttműködésre a pártokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal,
 biztosítani a rendszeres tájékoztatást, információszolgáltatást a Rendőrség és Nemzeti
Adó- és Vámhivatal helyi szerveivel,
 anyagi lehetőségeinkhez mérten továbbra is támogatjuk a városban működő egyesületeket,
5
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 a Városunkért Alapítvány a céljaival összhangban járuljon hozzá az önkormányzati
feladatok ellátásához,
 kapcsolattartás a vállalkozókkal, őstermelőkkel, információszolgáltatás a város pénzügyi helyzetéről, pályázati lehetőségekről, segítség nyújtása a vállalkozók részére a
pályázatok beadásához.
A lakossággal való kapcsolattartás körében
 közmeghallgatások tartása,
 lakossági fórumok szervezése a város egészét érintő témákban,
 a „Tompai Élet” önkormányzati újságon, a honlapon, a város közösségi oldalán és a
kábeltelevízió képújságján keresztül a lakosság rendszeres tájékoztatása az önkormányzat munkájáról.
Nemzetközi kapcsolatok terén az erdélyi Gyergyóújfalu és vajdasági Kelebija községekkel
megkezdett kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk, őrizzük.
II.2. Az Önkormányzat hivatala
Az Önkormányzat, mint fenntartó az alábbi intézményeket működteti:
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: Tompai Polgármesteri Hivatal
Önállóan működő intézmények: Bokréta Önkormányzati Óvoda, Tompai Művelődési Ház
A Könyvtár a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár Szolgáltató Helyeként működik
2017. év óta.
A szociális feladatok a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Intézményébe integrálva kerülnek ellátásra, a kistérségi közös feladatellátást a következő öt évben is
fenn kívánjuk tartani.
2020. évben átadásra kerülő bölcsöde működtetését a Bokréta Önkormányzati Óvoda részeként, összevont intézményként tervezzük biztosítani, egyéb intézmény alapítását, megszüntetést, vagy összevonást nem tervezi az Önkormányzat.
Az intézmények tekintetében elsődleges szempont a működési biztonság megtartása. Meg kell
őrizni továbbá az intézmények szakmai önállóságát, a fenntartó irányító szerepe a költségvetésen és a beszámoltatás rendszerén keresztül valósuljon meg.
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Tompai Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével kapcsolatban, előkészítő, végrehajtó,
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat lát el.
A Polgármesteri Hivatal létszáma 16 fő köztisztviselő. Az utóbbi években nagy tapasztalattal
rendelkező kollégák távoztak a hivatal állományából, amelynek legfőbb oka az alacsony köztisztviselői bérek. Az utóbbi években bevezetett személyi illetmény rendszere részben megoldást jelentett erre a problémára, azonban a köztisztviselői bérek továbbra is elmaradnak a
munkaerőpiacon elérhető átlagbérektől. A hivatal és a feladatok racionális átszervezése megtörtént, ez által a nyugdíjba vonuló kollégák helyére nem kellett felvennünk új dolgozókat. A
közép- és felsőfokú végzettségűek arányát szinten kívánjuk tartani, jelenleg felsőfokú végzettségű 7 fő, középfokú végzettségű 11 fő rendelkezik. A szakmai színvonal megtartása érdekében továbbképzéseken vesznek részt a dolgozók, illetve tanulmányi szerződéssel igyekszünk
támogatni azokat, akik szakirányú képesítést akarnak szerezni.
Az Önkormányzat nem hivatali feladatokat ellátó dolgozóinak létszáma: 23 fő (védőnők, fogorvos, asszisztens, tanyagondnok, szociális dolgozó illetve karbantartó)
Az önkormányzat működésén belül a testületi és bizottsági előterjesztések szakszerű előkészítése elsődlegesen a hivatal feladata. E tevékenysége körében többek között elemzéseket, számításokat végez, feltárja a megoldásokhoz szükséges összefüggéseket, körülményeket, döntési alternatívákat készít, hogy a döntési jogosultsággal rendelkező megalapozott döntést hozzon. A hivatal további segítséget nyújt a képviselők munkájához, a jogszabályok jegyzőkönyvek rendelkezésre bocsátásával, adatokba, nyilvántartásokba betekintés biztosításával. Fontos
feladat a testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek határidőre történő elkészítése és az
illetékes kormányhivatalhoz történő megküldése, továbbá a döntések, határozatok, rendeletek
nyilvántartása és a végrehajtás felelőseihez való eljuttatása. A testület döntéseiről a lakosságot
hirdetőtáblán, a kábeltelevízió képújságján, a „Tompai Élet” önkormányzati újságon, a település közösségi oldalán és a honlapon keresztül kell tájékoztatni. A képviselő-testület nyilvános
üléseinek jegyzőkönyvét a www.tompa.hu honlapon PDF formátumban kell közzé tenni a
következő ülés idejéig.

7

Tompa Város Gazdasági Programja 2020-2024
Az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítése során fontos feladat az anyagi és eljárásjogi szabályok pontos ismerete, a tényállás megfelelő tisztázása. Törekedni kell az ügyfélfogadási idő betartására. Mindezeken túl a hivatal feladata jelentős a polgármester és a jegyző
munkájának segítésében, mind az önkormányzati, mind az államigazgatási feladatok ellátásában. A hivatal tevékenysége elengedhetetlen az intézmények irányításában is.

III. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HELYZET
III.1 Tompa Város társadalmi helyzete
III.1.1 Népesség
Tompa közel ötezer lelket számláló, nagy forgalmú nemzetközi közúti határátkelővel rendelkező város a Duna-Tisza közén, Bács-Kiskun megye déli részén, Felső-Bácskában. A település az 53. és az 55. számú fő közlekedési utak találkozásától 1 km-re délre, a 150-es (KelebiaBudapest) vasútvonal mentén, Baja-Szeged vonalában a két várostól egyenlő (60-60 km) távolságra fekszik. Délről Szerbia, északról Kisszállás, nyugatról Csikéria és Mélykút, keletről
Kelebia község határolja. A település a kiskunhalasi kistérséghez tartozik, a térség központja
Kiskunhalas városa 28 km-re van Tompától.
A 2018. december 31-ei adatok szerint a település állandó lakosságszáma 4702 fő. A nemek
megoszlása az 50-50%-hoz közelít. A korcsoportonkénti megoszlást tekintve az állandó lakosság 58%-a az aktív munkaképes korosztályhoz tartozik (18-60 év), azonban az adatokat
elemezve megállapítható, hogy a település A táblázatokat összehasonlítva egy elöregedő településképet vetítenek előre. Az aktív munkaképes korosztály nemek szerinti megoszlása is
igazodik az állandó lakosságnál tapasztalható arányokhoz. A táblázat adatai az állandó lakosságszámot tartalmazzák, ez magában foglalja az állandó illetve tartózkodási hellyel rendelkezőket is.
2018. év
Település
TOMPA
Összesen:

0-18 éves

19-60 éves

61-100 éves

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

423

397

1441

1283

454

704

820

2724

1158

4702
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2018-ban Tompán történt anyakönyvezések
Születés

Halálozás

Házasság

0

40

16

2019. év
0-18 éves

Település
TOMPA

19-60 éves

61-100 éves

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

426

404

1537

1332

474

726

Összesen:

830

2869

1200

4899

2019-ban Tompán történt anyakönyvezések
Születés

Halálozás

Házasság

0

36

21

( A táblázat adatai 2020. február 4-i állapotot tartalmazzák)
III.1.2. Egészségügyi, szociális ellátások
A városban két felnőtt háziorvosi, egy-egy gyermekorvosi és fogorvosi, valamint 2 fős védőnői szolgálat működik. A készenléti és ügyeleti feladatok ellátását Tompa és Kelebia települések közösen, megállapodás alapján működtetik. A szolgálat működését segíti egy alapfelszereléssel ellátott gépkocsi. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) finanszírozás nem fedezi teljes egészében az ügyelet működési költségeit, ezért a két település
lakosságszám arányosan saját bevételeiből biztosítja a különbözetet. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: HTKT) működési keretein belül pszichológus havi két alkalommal fogadja a rászorulókat. A társadalmi igényeknek megfelelően, illetve a körülményekből adódóan (munkahelyek elvesztése, megváltozott élethelyzetek, családi problémák, gondozásra szoruló idősek arányának növekedése stb.) egyre nagyobb szerepe, jelentősége van a
szociális ellátásnak, gondoskodásnak. A HTKT keretein belül a településen működik családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat és a házi segítségnyújtás. Az idősek nappali és bentlakásos ellátását biztosítja a Napsugár Gondozási Központ. A szociális alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan nehéz helyzetben lévő
9
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személyeknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák,
valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák.
III.1.3. Oktatás, Kultúra
Tompa Város Önkormányzata az óvodai ellátást a 170 férőhellyel rendelkező Bokréta Önkormányzati Óvoda keretein belül látja el. 2019. évben 26 fő óvodást írattak be és a 42 fő
nagycsoportos korú óvodás gyermekből 27 fő „ballagott el” az iskolába. A fenntartó az alapító okiratban meghatározott feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. A Bokréta Óvodában a fejlesztőpedagógiai feladatokat logopédus és gyógypedagógus látja
el. Minden óvodapedagógus rendelkezik a munkaköréhez szükséges szakképesítéssel, amely a
színvonalas munka alapfeltétele. Az óvoda valamennyi dolgozójáról elmondható, hogy a gyerekekért végzett közös munkában aktív, munkakörének megfelelő, segítőkész szerepet vállalnak és hozzájárulnak a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséhez.
A településen az alapfokú oktatást a Kiskőrösi Tankerületi Központ által működtetett Tompai
Szabó Dénes Általános Iskola biztosította. A jelenlegi tanulói létszám 254 fő. Iskola fő célja
az alapfokú oktató-nevelő feladat ellátása az 1-8 évfolyamon. Nevelőtestület felkészültsége,
szakmai színvonala valamint a szakos ellátottsága a követelményeknek megfelelő. Az óvodában is tapasztalható gyermeklétszám csökkenés tendenciája megállt, viszonylagos állandóságot mutat. A működéshez szükséges tárgyi feltételekkel az iskola rendelkezik, azok állapota
és mennyisége megfelelő. Növekedett a sajátos nevelést igénylő tanulók száma is, amely új
pedagógusok rendszerbe történő bevonását eredményezte.
A Tompai Szabó Dénes Általános Iskola a kötelező feladatokon túl olyan, az oktatás segítő
tevékenységeket is biztosít tanulói számára, mint a napközi ellátás, fejlesztő, felzárkóztató
foglalkoztatás, sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, szakköri fejlesztés, délutáni sportköri
foglalkozások. A tevékenységek eredményességét a versenyeredmények, országos döntők
valamint az eredményes beiskolázási mutatók jelzik. A Tompai Szabó Dénes Általános Iskola
folyó színvonalas és sokszínű tevékenységet bizonyítja továbbá, hogy a 2016. évben elnyert
Tehetségpont és Ökoiskola címen felül 2019. évtől az Örökös Boldog Iskola és az Elsősegély
Referencia Iskola címet is megszerezte.
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A város kulturális programjait a Tompai Művelődési Ház biztosítja. Az intézmény alapfeladata a település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, átörökítése, a helyi
művelődési szokások gondozása, gazdagítása. Tevékenységi körükben a közösségi művelődés
terén céljuk a következő szolgáltatások, lehetőségek kínálatának biztosítása a település lakossága számára:
 Szórakoztató, kulturális és szabadidős programok
 Tudományos, szakmai rendezvények, előadások, bemutatók
 Tanfolyami oktatás, felnőttek iskolarendszeren kívüli oktatása
 Előadó-művészeti szolgáltatás
 Közösségi – művelődési szolgáltatás és a technikai-műszaki feltételek biztosítása
 Képző-, ipar-, fotó-, és egyéb művészeti kiállítások szervezése
 Hagyományőrzés a hagyományőrző csoportok tevékenységének támogatása
A településen a közművelődési könyvtári tevékenység a kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtár Szolgáltató Helyeként működő helyi könyvtárban biztosított. A Megyei Könyvtárral
történtő együttműködés és a könyvtárban dolgozó szakember munkájának köszönhetően fejlődött a könyvtári tevékenység a városunkban. A szakmai munka fejlődését segítette, hogy az
Önkormányzat - saját és pályázati forrásból - a Könyvtárat új helyszínre költöztette, ahol a
könyvtári szolgáltatás a kor követelményeinek megfelelő körülmények között vehetik igénybe
a településen élők.
III.2. TOMPA VÁROS GAZDASÁGI HELYZETE
III.2.1. Gazdasági szervezetek
A regisztrált vállalkozások (egyéni vagy társas) képe nem különbözik az országos adatoktól,
túlnyomó többségben vannak az egyéni vállalkozások és az alkalmazott nélküli cégek, illetve
a mikrovállalkozások (0-9 fő), annyiban viszont eltér az országos átlagtól, hogy egyáltalán
nincsenek középvállalatok. Amennyiben a vállalkozások nemzetgazdasági szektorális besorolás alapján meglévő arányait vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a vállalkozások bő háromnegyede mindösszesen két ághoz kötődik: a mezőgazdasághoz (64%) és a kereskedelemhez (14%). Ezek alapján megállapítható, hogy Tompán a település erősen monokultúrás helyi
gazdasággal jellemezhető.
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Az Önkormányzat az előző ciklusban komoly fejlesztéseket kezdeményezett annak érdekében, hogy ez a gazdasági szektor további elemi jelenjenek meg a településen. Az Önkormányzat intézkedései között a legjelentősebb a helyi, használaton kívüli iparterület fejlesztése,
amely során a megvásárolt terület közművesítése, bekerítése mellett kettő, ipari termelésre
alkalmas üzemcsarnokot épített. A megépült kettő csarnokok bérletére kiírt pályázat eredményeként egy helyi és egy vidéki vállalkozás kezdte meg ipari termelő tevékenységét a területen. A fejlesztés eredményeként várhatóan a település gazdasági ág szerinti megoszlása változásnak indul.
III.2.2. Foglalkoztatási helyzet
A munkanélküliség Tompa Városában is jelen van, a regisztrált munkanélküliek száma a
2020. február hónap adatai alapján 70 fő. Ez azonban nem a reális kép, hiszen vannak, akik
kikerültek a nyilvántartásból, de továbbra is munkanélküliek és vannak olyanok, akik nem is
regisztráltatták magukat. Ennek ellenére megállapítható, hogy az elmúlt években adatai alapján csökkent a munkanélküliek száma a településen, ez egyrészt köszönhető a közmunkaprogramoknak illetve a térségben megvalósult jelentősebb fejlesztéseknek, beruházásoknak, ahol
nagy létszámban tudtak elhelyezkedni az munkanélküli illetve a közmunkaprogramban foglalkoztatott személyek.

Tompa

Nyilvántartott

Folyamatos

összes fő

nyilvántartás

típusú

típusú

RZS

korú népes-

mutató

hossz>365

ellátás

ellátás

(fő)

ség (fő)

(%)

nap

(fő)

(fő)

20

13

11

15

3190

2,19

70

Járadék Segély FHT, Munkavállaló

Relatív

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük
szerint, településenként (2020. 02. 20-i állapot szerint)
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IV. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI
IV.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Az Mötv 116. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatoknak gazdasági programot kell készíteni, amely helyi szinten a költségvetési kereteket figyelembe véve meghatározza a fejlesztési elképzeléseket, a kötelezően és önként vállalt feladatok biztosítását, a munkahely teremtés
feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési- és adópolitika célkitűzéseit, a közszolgáltatások ellátásának biztosítására vonatkozó megoldásokat, a befektetés-politika, valamint a városüzemeltetési politika célkitűzéseit.
IV.2. A GAZDASÁGI PROGRAM CÉLJA, FELADATA
A gazdasági program elkészítésének alapvető céljai az alábbiak:
 elősegítse a város gazdasági növekedésének, a lakosság életszínvonal és életminőség
javulása feltételeinek megteremtését;
 a város történelmi hagyományaira, környezeti adottságaira, értékeire, előnyeire alapozva előre vetítsen egy, a különböző környezeti, gazdasági, társadalmi változásokhoz
rugalmasan alkalmazkodni képes jövőképet, valamint az ennek megvalósításához
szükséges infrastrukturális, intézményi, pénzügyi feltételrendszert;
 feladat-centrikusan foglalja össze azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hoszszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát;
 az egyes ágazatokra kidolgozott koncepciók megalapozásához, valamint a különböző
európai uniós és hazai pályázatokon való részvételhez fejlesztési tervek, programok
megléte szükséges. A gazdasági program célja, hogy a pályázati lehetőségek között
irányt mutasson a fejlesztési elképzelések megvalósításához.
Az Mötv. 116. § (5) bekezdése alapján a képviselő - testület által elfogadott gazdasági programot – amennyiben az, az előző ciklusidőn túlnyúló időtávra készült – az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy
módosítani. Jelen Gazdasági Program a 2020-2024. évek közötti fejlesztési elképzeléseket,
stratégiai célkitűzéseket foglalja össze, meghatározva a különböző ágazatok jövőbeni irányát.
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Miután az adott térségben, településen élők jövőjét, jólétét számos, a helyi döntéshozók akaratán kívülálló tényező is befolyásolja, jelen dokumentum kiemelten azokra az elemekre koncentrál, amelyekre az önkormányzatnak hatása van a gazdaságfejlesztés, a humánerőforrás
fejlesztés és a környezetminőség javítása terén.
IV.3. GAZDASÁGI PROGRAM KÜLSŐ FELTÉTELRENDSZERE
IV.3.1. Széchenyi 2020
Jelen Gazdasági Program elkészítésekor a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Operatív
Programok céljaihoz kell igazítani az Önkormányzat saját fejlesztési terveit, elképzeléseit.
Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását
tíz Operatív Program keretében bonyolítja. Az Operatív Programok célkitűzései, prioritásai
ismertek. A következő időszak legfontosabb feladata, hogy a még rendelkezésre álló pályázati
lehetőségekkel éljünk, valamint, hogy a következő uniós pénzügyi ciklusra vonatkozó terveinket előkészítsük.
A 2021–2027-es időszakra szóló, hosszú távú uniós költségvetés és annak céljainak megismerését követően a Gazdasági Program célkitűzéseit felül kell vizsgálni és amennyiben szükséges a megfelelő módosításokat el kell végezni.

IV.3.2. A Magyar Falu Program
A Kormány célja, hogy a Magyar Falu Program keretében az 5 000 fő lakosságszám alatti
települések részére biztosított hazai forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel a lakosság elvándorlásának megállítása, életkörülményeinek javítása illetve hogy a hátrányos helyzetű
kistelepüléseken élők is olyan szintű ellátásokhoz juthassanak, mint a nagyobb településeken
élők.
A Program prioritásai a következők:
 A világi és helyi egyházi közösségi terek fejlesztése
 A nemzeti és helyi identitástudat erősítése
 Orvosi rendelő építése vagy felújítása
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 Orvosi eszközök beszerzése
 Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása
 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
 Polgármesteri hivatal felújítása
 Óvoda udvar
 Óvodafejlesztés
 Egyházi közösség és világi tulajdonban lévő temetők fejlesztése
 Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása
 Sportparkok építése, fejlesztése
 Szolgálati lakások építése, felújítása
 Civil alap (civil szervezetek céljainak támogatása)
IV.4. A GAZDASÁGI PROGRAM BELSŐ FELTÉTELRENDSZERE
IV.4.1 Mikrotérségi Fejlesztési Stratégia 2014-2020
A stratégia fő iránya a településközi együttműködés a kiskunhalasi járási és településhálózati
szervezetében, valamint ezen túl a térség közigazgatási besorolást meghaladó valódi településhálóbeli partnereivel – Bácsalmással, Csikériával, Mélykúttal, stb. való lehetséges együttműködések feltárása egy működő helyi gazdaság keretei között. A stratégiai irány a térség
településeinek újra összekapcsolása egy működő helyi gazdaság keretei között, melynek központja – kiinduló hipotézisként – 2020 után: Szabadka. A megváltozó európai közösségi keretek adják az alapját azoknak a trendeknek, melyek a változásokat generálják. Az ezen változásokra való felkészülés adja a MFS fő kihívását. A mikrotérségi stratégia rövid távú célként
határozza meg a társadalom, az ellátórendszerek és a gazdaság felkészítését a határnyitásra és
az azzal együtt járó hatásokra. A tanulmány középtávú célként fogalmazza meg az államtól
független munkahelyek nagyszámú létrehozását és a települések népességmegújító képességének javítását. Kiemelten fontos feladatként nevesíti a népességmegtartó erő és a fiatalok
életkörülményeinek javítását. Az MFS hosszú távú célként pedig a szabadkai helyi gazdasággal való szerves összekapcsolódást vetíti előre. A stratégia lényege, hogy nem pontos projekteket határoz meg, hanem azonosítja a fő célokhoz kapcsolódó jelentősebb beavatkozási területeket és tartalmukat. Az MFS időbeli hatálya 2014-2020, azaz a felülvizsgálata szükséges,
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az elért célokat értékelni és ezen feladatok elvégzése után új, átfogó térségi stratégiát kell kidolgozni.
IV.4.2. Fejlesztések előfeltételei
Az Mötv. többek között előírja az önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatokat,
amelyekhez a központi költségvetés biztosít forrást, illetve azokat a feladatokat, amelyeket
önként is végezhet a helyi önkormányzat. Az önként vállalt feladatokat a helyi adottságokhoz,
társadalmi igényekhez kell igazítani, figyelembe véve a települési fenntarthatóság alapvető
kritériumait. Ilyen lehet például a túlvállalás, a felesleges beruházások elkerülése, a nem fenntartható, vagy felesleges; illetve többletköltséget jelentő fejlesztések. Természetesen nem szabad a fejlesztéseket csak is kizárólag haszonelvűen kezelni, de maximálisan figyelembe kell
venni a település középtávú működését, a helyi igényeket és lehetőségeket. Mindezt pedig
integrálni kell a mikrotérségi, járási, megye majd pedig a regionális közegbe.
Tompa város feladatellátásai a törvényi előírásokkal összhangban vannak, az önként vállalt
tevékenységek nem terhelik meg a város költségvetését.
Az Önkormányzat költségvetése a kötelező feladatok közül az alábbiakhoz rendelt forrásokat:
 Általános önkormányzati feladatok
 Településüzemeltetés
o Víztermelés, kezelés
o Szennyvízhálózat kiépítése, szennyvízgyűjtés, kezelés
o Települési és veszélyes hulladékgyűjtés, kezelés
o Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
o Építményüzemeltetés (óvoda, általános iskola)
o Önkormányzati épületek; lakóingatlanok; fogorvosi rendelő felújítása
o Zöldterület kezelés
o Közvilágítás
o Városgazdálkodás
o Közfoglalkoztatás
o köztemető üzemeltetése
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o Óvodai és iskolai étkeztetés biztosítása
o Egyéb élelmezési tevékenységek
 Egészségügyi feladatok
o Házi-, gyermek- és fogorvosi ellátás
o Védőnői ellátás
 Pénzbeni, természetbeni és szociális feladatok
o Települési támogatás
o Rendkívüli települési támogatás
o Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások
o Köztemetés
o Gyermekétkeztetés
 Szociális intézményi feladatok
o Szociális étkezés
o Tanyagondnoki szolgálat
 Tompai Művelődési Ház működtetése
o Folyóirat kiadása (Tompai Élet)
o Kábeltévé
o Közművelődési tevékenység
 Könyvtár működtetése
A nem kötelező feladatok közül a költségvetés az alábbiakhoz rendelt forrásokat:
 Önkormányzati ifjúsági programok
 Civil szervezetek működési támogatásai
 Arany János tehetséggondozó program támogatása
 Bursa Hungarica program
 Első lakáshoz jutás támogatása
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IV.4.3. Tompa Város pénzügyi gazdálkodásának irányelvei

Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának fontos feltételeként kell, hogy megjelenjen az a
követelmény, hogy Tompa város stabil pénzügyi pozíciói középtávon sem romolhatnak. A
fizetőképesség fenntartása érdekében szükséges az önkormányzat által kibocsátott teljesítmények áttekintése, annak átgondolása, hogy a jelenlegi intézményrendszer, valamint létszám és
egyéb gazdálkodási rendszerek mennyiben látják el hatékonyan feladataikat, mennyiben járulnak hozzá az Önkormányzatnak a megváltozott gazdasági környezetben folytatott feladatellátásához.
A gazdasági helyzet javulásával, a gazdasági környezet stabilizálódásával párhuzamosan fokozott figyelmet kell fordítani az Önkormányzat rendelkezésére álló erőforrások (pl. önkormányzati vagyon) olyan jellegű átstrukturálására, mely biztos alapot nyújthat a gazdálkodás
mind likviditási, mind finanszírozási alapjainak megerősítéséhez. Ezen biztos pénzügyi alapokon kell nyugodnia mindazon döntéseknek, melyek együttes eredményeként az Önkormányzat által vállalt fejlesztések forrásai, mindennapi működésének gazdálkodási alapjai
megteremtik a kiegyensúlyozott, takarékos és hatékony gazdálkodás kereteit.
IV.4.4. Tompa Város központi költségvetésből származó bevételei
A 2013. január 1-től bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés a helyi
önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő feladatalapú támogatást biztosít amely:
 éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja;
 a támogatás mértékének meghatározásakor figyelembevételre kerül:
◦

takarékos gazdálkodás,

◦

a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

◦

a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele

 költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető;
 az állam által prioritásként kezelt, önként vállalt feladatok finanszírozásához is biztosítható állami támogatás;
 az önkormányzat működőképessége megőrzéséhez kiegészítő támogatás adható
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Tompa Város 2020. évi költségvetése címenként:
Cím

Bevétel

Kiadás

Tompa Város Önkormányzata

592 158 036,-Ft

594 411 933,-Ft

Tompai Polgármesteri hivatal

98 385 735,-Ft

98 385 735,-Ft

Bokréta Önkormányzati Óvoda

87 432 125,-Ft

87 432 125,-Ft

Tompai Művelődési Ház

24 702 180,-Ft

24 702 180,-Ft

Halmozódás (intézményfinanszírozás)

209 780 040,-Ft

0,-Ft

Konszolidált összeg

592 898 036,-Ft

595 151 933,-Ft

Finanszírozási bevételek és kiadások

234 780 040,-Ft

209 780 040,-Ft

Hitelfelvétel és hiteltörlesztés

0,-Ft

0,-Ft

Általános működési célú tartalék
Összesen:

22 746 103,-Ft
827 678 076,-Ft

827 678 076,-Ft

IV.4.5. Tompa város adópolitikája
Az önkormányzat gazdálkodásában fontos szerepet játszik a helyi adóztatás rendszere. A helyi adóztatás, a helyi adópolitika kialakítása az önkormányzat gazdasági önállóságának egyik
eszköze, melynek célja, hogy a helyi adók az önkormányzat folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető bevételi forrásait megteremtse. A helyi adóbevételek szerepe – különös tekintettel az iparűzési adóra – az elmúlt időszakban fokozatosan felértékelődött, és várhatóan a jövőben is, az önkormányzati saját bevételek egyre tekintélyesebb hányadát biztosítja. Tompa
Város Önkormányzat saját bevételein belül, a helyi adó bevételei stagnálást mutatnak.
A város illetékességi területén az alábbi adónemek kerültek bevezetésre:
Építményadó: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a
nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az építményadó lényegében a működő vállalkozásokat érinti, ám a megszűnt vállalkozások is kénytelenek mindaddig fizetni, amíg az építmény átminősítése meg nem történik. Adómérték emelés a képviselő-testület hatásköre. Adó
mértéke jelenleg 350 Ft/m2, módosítása utoljára 2012-ben történt.

19

Tompa Város Gazdasági Programja 2020-2024
Magánszemélyek kommunális adója: 2012. év óta a magánszemélyek kommunális adójának mértéke építményenként és lakásbérleti jogonként évi 17 000,-Ft. Ez alól kivételt képeznek az Alsósáskalapos, Alsóerdő, Arany János (29-31) Béke, Belsőújsor, Felsősáskalapos,
Halasi, Katonaföld, Katonasor, Kőrösoldal (43-85 szétszórt tanyák), Újföld (45-55 szétszórt
tanyák), Külsőújsor, Örökföld, Szabadföld, Vörösmarty utcákban, ahol az adó mértéke évi
8 500,-Ft, és a komfort nélküli lakások, ahol az adó mértéke évi 5 600,-Ft. A belterületi építési
telkek után fizetendő adó mértékének összege évi 6 000,- Ft.
Iparűzési adó, amely az önkormányzat illetékességi területén állandó és ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység után fizetendő, az itt telephellyel illetve székhellyel rendelkező vállalkozások tekintetében. Az adómértéke 2020. év január 1. napjától az adóalap 1,7 %a, ideiglenes iparűzési adónál a napi átalány mértéke 5 000,-Ft/nap. A piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység 2011. január 01. napjától kikerült a törvény hatálya alól.
Idegenforgalmi adó: Tompa Város Önkormányzat illetékességi területén, a Képviselőtestület 2007. decemberi döntése értelmében, 2008. január 1-től idegenforgalmi adó került
bevezetésre. Az adó mértéke jelenleg 300,- Ft/ vendégéjszaka/fő. Ez az adónem az önkormányzat saját bevételei között igen kis összeggel jelenik meg (évi 100 000-120 000 Ft). Az
adó megfizetését a Kormány a járványügyi helyzet miatt eltörölte.
Gépjárműadó: Törvény által szabályozott, központilag meghatározott adónem, mely 2013.
január 1-től 40%-ban az önkormányzat bevételét képezi. 2010. január 01. napjától ezen adó
mértéke 345,-Ft / kilowatt. Településünk gépjármű parkja kismértékben növekedett. A járványügyi vészhelyzettel, kapcsolatos kormányzati döntés értelmében ezt az adónemet az állam teljes egészében elvonta az önkormányzatoktól, ezzel a bevétellel nem számolhat az önkormányzatunk.
Adóbevételek alakulása: A helyi adóbevételek növelése kérdésében, figyelembe kell venni,
hogy az adókulcsok már lényegesen nem emelhetők. Az iparűzési adót 2020. január 01-től 1,7
%-ra emelte a Képviselő testület, az építményadó és az idegenforgalmi adó tekintetében lenne
lehetőség az adómérték emelésre, ám ezek együttes emelése a vállalkozásokra kedvezőtlenül
hatna. A vállalkozások és a magánszemélyek esetében is nagyobb arányban kell érvényesíteni
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a törvény által biztosított szankciókat, azokkal szemben, akik a helyi adózás alól kivonni
igyekeznek magukat.
Adónem

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Gépjárműadó

28 655 114

28 538 810

29 031 198

30 625 697

Helyi iparűzési adó

121 171 833

123 349 900

110 941 544

118 000 000

25 844 372

26 871 200

27 049 059

26 356 000

10 982 650

10 865 119

11 928 350

11 300 000

Idegenforgalmi adó

1 234 200

803 100

537 950

417 000

Párlat után megfizetett adó

13 000

-

-

-

187 901 169

190 428 129

179 488 101

186 698 679

Magánszemélyek kom.
adó
Építményadó

Összesen:

IV.4.6. Vagyongazdálkodás

Tompa Város Önkormányzatának vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzat immateriális javaiból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. Az önkormányzati
vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező
önkormányzati feladat és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes:
 forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény, vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít;
 korlátozottan forgalomképesek az intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan
 forgalomképes tárgyairól törvény, vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.
Az a vagyon, amely forgalomképes, elidegeníthető, bérbe, használatba, koncesszióba adható,
egyéb módon hasznosítható, gazdasági társaságba, alapítványba apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható. Továbbra is elengedhetetlenül szükséges az önkormányzati tulajdonú ingatlanok teljes körű és naprakész nyilvántartásának vezetése, valamint általános irányelvként határozható meg a 2020 – 2024 időszakban is Tompa város ingatlanvagyonának meg-
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tartása és gyarapítása. Tompa Város Önkormányzatának vagyona 2019. december 31. napján
nettó 3 161 022 103,-Ft

IV.4.7. Tompa Város Önkormányzat részesedése gazdasági társaságokban
IV.4.7.1. Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.
Önkormányzati befektetés értéke a társasági szerződés alapján: 1 100 000,-Ft
Tulajdonosi részarány: 0,32 %
IV.4.7.2. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
Önkormányzati befektetés értéke a társasági szerződés alapján: 100 000,-Ft
Tulajdonosi részarány: 0,41 %
IV.4.7.3. Tompai Városfejlesztési Kft.
Önkormányzati befektetés értéke a társasági szerződés alapján: 10 000 000,-Ft
Tulajdonosi részarány: 100 %
Tompa Város Önkormányzata a 258/2014. (XI.26.) képviselő-testületi határozattal 2014. december 01. napjával alapította meg a Tompai Városfejlesztési Kft.-ét, amely az önkormányzat
egyes kötelező feladatainak ellátását hivatott biztosítani, valamint egyéb önállóan végzett
gazdasági tevékenységeket lát el. A Kft létrehozása a települési vagyongazdálkodás, településüzemeltetés, pályázati menedzsment feladatok, valamint a település- vagy a mikrotérségi
fejlesztési feladatok vállalkozási keretek közt történő ellátását teszi hatékonyabbá. A Kft. az
elmúlt öt évben folyamatos fejlődésen ment keresztül, évről – évre bővült az ellátandó feladatok száma és mennyisége is. A Kft jelenlegi létszáma 27 fő alkalmazott és 20 fő szociális közfoglalkoztatott.
A Kft. 2018. évi összes bevétele 165 698 000,-Ft, összes kiadása 157 187 000,-Ft, adózás utáni eredménye pedig 3 358 000,-Ft
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IV.4.7.4. Tompai Értékesítő és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet

Önkormányzati befektetés értéke a társasági szerződés alapján: 1 000,-Ft
Tulajdonosi részarány: 1/12 %
A korábbi évek közmunkaprogram eredményeire alapítva 2017. évben alakult meg az önkormányzati tagságú Szövetkezet. Az Országos Foglalkoztatási Alap pályázatán elnyert 37,5
millió forintos támogatásnak köszönhetően az elmúlt kettő évben komoly fejlődésen ment
keresztül a vállalkozás, amely jelenleg 5 fő munkavállalónak biztosít stabil munkalehetőséget.
A Szövetkezet feldolgozó, csomagoló tevékenységet végez, amelyhez szükséges személyi és
technikai háttérrel rendelkezik. A következő években tovább kell segíteni a vállalkozás működését, mind vállalkozási tanácsadással, mind pedig pályázati tanácsadással, hogy a Szövetkezet alkalmassá váljon a helyi termelők összefogására, a helyben megtermelt alapanyagok
felvásárlására, feldolgozására, és a helyben előállított élelmiszerek értékesítés koordinálására.
A Szövetkezet 2018. évi nettó árbevétele: 5 473 000,-Ft volt.

V. SZAKTERÜLETENKÉNT MEGHATÁROZOTT PROGRAMOK,
FEJLESZTÉSEK
A településfejlesztést olyan komplex társadalmi-gazdasági, műszaki, környezet átalakító tevékenységnek nevezhetjük, amelynek célja a települések működőképességének fenntartása és
biztosítása, kiegyensúlyozott és nagyobb távú érdekeiket is figyelembe vevő és érvényesítő
fejlesztése, táji-természeti értékeik védelme, örökségünk megőrzése és gyarapítása, népességük életfeltételeinek, életkörülményeinek, ellátottsági és környezeti viszonyainak, települési
közérzetének javítása. A város helyzetét, sorsát, fejlődését számos külső, objektív törvényszerűség határozza meg, ugyanakkor lényeges szerepe van a tudatos településfejlesztési tevékenységnek. A külső körülményekkel - annak előnyös és hátrányos oldalaival egyaránt - számolva, a település gyengeségeit mérsékelve, erősségeit hasznosítva kell felvázolni a terveket.
V.1. Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal munkájának minőségjavítása érdekében a mindenkori munkakörülmények, szakmai kompetenciák és az eszközállomány fejlesztése mellett kiemelt feladatok:
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 A hatósági ügyintézéssel foglalkozó dolgozók folyamatos oktatásban részesítése.
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvényben meghatározott
eljárási szabályok alkalmazása.
 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben foglalt előírások megteremtése, és az elektronikus ügyintézés széles körű alkalmazása.
 A teljesítményértékelés során olyan célokat kell megfogalmazni a köztisztviselőknek,
hogy ez által növekedjék munkájuk hatékonysága, színvonaluk.
 Az ügyintézési határidők tartása mellett törekedni kell a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtésére, a város lakóinak és vállalkozásainak az ügyintézésének gyors, érdemi elintézésére.
 Törekedni kell, hogy minden köztisztviselő jól használja a korszerű informatikai eszközöket, programokat.
 A ciklus időszakában folyamatosan szükséges az elhasználódó számítógépek, fénymásolók cseréje, lehetőség szerint pályázati támogatással.
 A Koronavírus kapcsán kialakult járványügyi helyzet kapcsán a jövőben fontos, hogy
a hivatal és az önkormányzat valamennyi intézményének dolgozói képesek legyenek
a munkakörüket érintő feladatok távmunkában történő ellátására, ennek érdekében a
dolgozók ez irányú továbbképzését, a digitális kompetenciák fejlesztését meg kell
szervezni. A jövőbeni vészhelyzetekre vonatkozóan cselekvési terveket szükséges kidolgozni, amelyek évenkénti aktualizálását el kell végezni. További feladat, hogy a
Home Office munkavégzés feltételeit a jelenleg hatályos szabályzatok is tartalmazzák,
ennek érdekében a szükséges szabályzatok átdolgozását, módosítását végre kell hajtani.
A Hivatali, képviselő testületi és az önkormányzati munkát érintően is végig kell gondolni a
jelenleg működő lakosságot érintő kommunikációt. Jelenleg a Tompai Információs Csatornán,
a Tompai Élet havi újságon, a település honlapján, valamint a város közösségi oldalán történik
a lakosok tájékoztatása, amelynek hatékonyságát felül kell vizsgálni, amennyiben indokolt
azokat át kell szervezni, új információs csatornákat nyitni a széles körű tájékoztatás megteremtése érdekében.
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V.2. Városüzemeltetés

Tompa város közterületeinek fenntartása, üzemeltetése az alábbi feladatokból tevődik össze:
- parkfenntartás: zöldterületek, virágágyak, cserjék, utcai és parki fák gondozása, növényvédelme, utak, terek fenntartása;
- játszóterek: játszóeszközök, homokozók, játszóterek felülete gondozása, javítása, cseréje;
- utcabútorok: padok, székek, hulladékgyűjtők fenntartása;
- belvízmentesítés, csapadékcsatornák karbantartása;
- városgazdálkodás: közkutak, szökőkutak, köztéri alkotások, utcanév táblák üzemeltetése,
fenntartása, a város főbb útjainak zászlózása;
- köztemetők üzemeltetése: zöldterület fenntartás, ravatalozók üzemeltetése, gondnoki feladatok, nyilvántartások vezetése;
- köztisztasági feladatok: utak gépi és kézi seprése, autóbuszváró takarítása, utcai hulladékgyűjtők ürítése, locsolás, gyomtalanítása, zugszemét felszámolás;
- téli útüzemeltetés: hó eltakarítás, síkosságmentesítés, közlekedési útvonalak, gyűjtőutak,
lakóutcák.
A település környezeti állapotának jellemzői, a település és a környező táj kapcsolata, a települési infrastruktúra, a szolgáltatások színvonala mind életminőségünket alapvetően meghatározó tényezők. Az „élhető” település az ott élők számára elsősorban környezeti ártalmaktól
mentes, esztétikus, komfortos, megfelelő rekreációs feltételekkel rendelkező, biztonságos
lakóhelyet jelent.
A köztisztasági feladatok és parkfenntartási feladatok kiemelt figyelmet érdemelnek a lakosság komfortérzetének szinten tartása, javítása miatt. A városüzemeltetési feladatok jelentős
részét a Tompai Városfejlesztési Kft. látja el. A város területén, lévő közparkok, zöldfelületek
növény állományának, illetve az utcák sorfa állományának nagy része elöregedett, tönkrement. Fásítási és virágosítási terv alapján elvégzendő fapótlásokkal, növényzet felújításokkal,
valamint a kertészeti beavatkozásokkal biztosíthatóvá válik, hogy Tompa lakossága, illetve a
városba érkezők számára szépen kivitelezett és gondozott közpark, közterület biztosítsa a
megfelelő élet- és pihenési feltételeket. A fenntarthatóság érdekében pályázati vagy saját forrásból a ki kell építeni a központi park zöldterületének automata öntözőberendezését. A település rendezvényeinek helyszínt biztosító központi parkban található színpad felújítását és a
környezetbe illő tetőszerkezettel történő fedése is indokolt, hiszen nem csak esztétikai szem-
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pontból újulna meg a helyszín, hanem a rendezvények költségvetését is csökkenteni tudjuk a
színpad fedés bérlésének összegével. Itt kell megemlíteni a „Tiszta udvar, rendes ház” és a
„Holnap Hídjai” programokat is, amelyek szintén a rendezett településképéhez járulnak hozzá, ezen programokat, természetesen a következő években folytatni kell. A közterületeken
elhelyezett utcanévtáblák, köztéri bútorok és szeméttárolók folyamatos karbantartása, igényekhez igazodóan azok számának bővítése is fontos feladatként jelentkezik a következő időszakban is.
Az önkormányzati intézmények felújítása 2015. évtől folyamatosan több lépcsőben megtörtént a Városháza kivételével és a Könyvtár tetőszerkezetének kivételével. A Városháza tetőszerkezetének felújítására elnyert pályázati forrással rendelkezünk, a felújítási munkálatok
2020. évben megtörténnek. A Magyar Falu Program keretében biztosított források igénybevételével az épület külső homlokzatának felújítását és akadálymentesítését, valamint a szükséges
belső felújítási munkálatokat a következő években folytatni kell. Szintén a Magyar Falu Program lehetőségeit kihasználva kell felújítanunk a Könyvtár tetőszerkezetét is. Az önkormányzat tulajdonában és a KFT működtetésében lévő iskola konyha, étterem belső felújítása, a
konyhai gépek, eszközök cseréje, felújítása, az épület akadálymentesítése is egy fontos cél a
következő ciklusban.
A közmunkaprogram és a pályázati források kihasználásával jelentősen megnövekedett az
önkormányzat gépjármű állománya, valamint a feladatok bővülése miatt is indokolt az Ady
utcai telephely más helyszínre költöztetése. Lehetséges helyszín a volt homokbánya területén
lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan, ahol már történtek erre vonatkozó beruházások.
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordított és kíván fordítani a következő ciklusban is játszóterek felújítására, karbantartására, fejlesztésére, a balesetveszélyes játszóeszközök cseréjére. Jelenleg 3 játszótér üzemel, melyek mindegyike megfelel a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló jogszabály előírásainak. Az előttünk álló ciklusban el kell végezni a már
elkészült tervek alapján a Sulyok játszótér felújítását, bővíteni kell a központi parkban található játszótér eszközállományát, valamint az Újföldi játszótér vonatkozásában meg kell oldani
annak funkcióbővítését (pihenőhely esetlegesen táborhely kialakítása).
A Városunk nagy forgalmú nemzetközi határátkelőhellyel rendelkezik, az átmenő forgalom
miatt az út menti takarítás, karbantartás sok feladatot jelent az önkormányzat számára. A következő években is folyamatosan törekedni kell az 53’s számú főút melletti területek tisztántartására.
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Az utóbbi évek energetikai beruházásainak köszönhetően az önkormányzat közüzemi költségei jelentősen csökkentek, azonban a közvilágítás finanszírozása továbbra is jelentős tétel a
költségvetésben. A ciklusban felül kell vizsgálni a közvilágítás jelenlegi rendszerét, amennyiben szükséges a lámpák áthelyezésével, illetve új lámpatestek elhelyezésével fejleszteni kell a
rendszert. A felülvizsgálatot ki kell terjeszteni arra vonatkozóan is, hogy hogyan, milyen
technológiával lehet a leghatékonyabban a mindenkori közvilágítási költségek csökkenteni. A
vizsgálat alapján elő kell készíteni a fejlesztés műszaki anyagát, költségvetését.
A vasútállomás felújításánál fokozott figyelmet kell fordítani a Budapest – Belgrád vasútvonal felújítása során kialakuló új igényekre, lehetőségekre és ezek alapján kell az állomás épületének felújítását elvégezni.
Az elhunytak emlékének méltó megőrzése, ápolása, a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi funkcióinak érvényesítése, valamint a hazai temető- és temetkezési kultúra fejlesztése az
önkormányzat alapvető feladata. Az e célból végrehajtásra kerülő fenntartási és fejlesztési
beruházások biztosítják az önkormányzati temetők kegyeleti funkcióknak történő megfelelését, és méltó helyszínéül szolgálnak az elhunytak emlékének megőrzésére, az emlékezésre.
Ennek érdekében tovább kell folytatni a temető útjainak, kerítéseinek felújítását, el kell végezni a ravatalozó épület faszerkezetének felújítását és vagyonbiztonsági intézkedésként bővíteni kell a térfigyelő rendszert is. A temető bejárata mellett található Emlékpark fásítását, a
kipusztult növények pótlását el kell végezni.
V.3. Közlekedés, útépítés, csapadékvíz rendszerek
A szennyvízberuházást követően, a ciklus ideje alatt, tervszerűen fel kell újítania az önkormányzat belső úthálózatát. Az útépítések lakossági hozzájárulásának mértékét (30 ezer Ft
útépítési érdekeltségi hozzájárulást) nem szándékozzuk növelni. A következő években utak
építésével, az aszfaltozott utak padkáinak és a vízelvezető rendszerek rendbetételével, a repedezett utak javításával fel kell újítanunk a belső úthálózatunkat. A külterületi utak vonatkozásban az előző évekhez hasonlóan folytatni kell a fontosabb mezőgazdasági gyűjtő utak
megerősítését elsősorban makadám szerkezetű utak építésével. A feladatot célszerű tervszerűen, ütemterv alapján, a felújításra tervezett úttal érintett gazdálkodók bevonásával elvégezni.
Jelenleg a Béke, a Táncsics és az Árpád utca útjai azok, amelyek sürgős felújítást igényelnek,
ezért ezek az utcák prioritást élveznek az útfejlesztések ütemezése során.
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Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az 53’s nyomvonala mellett önkormányzati tulajdonban lévő területek közül mely alkalmas egy a tranzit teherforgalom kiszolgálást biztosító kamionparkoló kialakítására.
A járdák fele kiépített (15,6 km-en), de egy része rossz minőségű, balesetveszélyes, szintén
felújításra szorul. A járdaépítéseket lakossági összefogással folytatni kell.
Az előző ciklusban elkészült a Tompa – Határátkelőhely közötti kerékpárút, valamint a Tompa – Kisszállási körforgalom közötti kerékpárút tervei. A tervek alapján a következő időszak
feladata, hogy az építéshez szükséges pályázati forrásokat megszerezzük. A megépült kerékpárút és az elkészült tervek részei a Kiskunhalas – Szabadka tengelyen építeni tervezett, az
53’s számú főút mellett futó kerékpárútnak.
A település több pontján komoly gondot okoz a hirtelen, nagy mennyiségben lehulló csapadék
elvezetése. Ezek közül a legfontosabb gócpont a Rákóczi utca teljes szakasza. Meg kell terveztetni ezen útszakasz csapadékvízgyűjtő rendszereit, hogyan és milyen módszerrel lehet a
jelentős mennyiségű csapadékvizet a rendszerekkel kezelni. Feladat továbbá, hogy az útmenti
padkák rendbetétele során a párhuzamosan futó valamennyi csapadékvíz gyűjtő rendszer felújítása is megtörténjen.
V.4. Szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás, ivóvíz ellátás
A folyékony hulladék elhelyezése és kezelése a település belterületén 2015. évtől megoldódott. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a szennyvíztisztításkor keletkezett tisztított
vizet hogyan, milyen feltételekkel lehet helyben tartani, hasznosítani. Amennyiben a hasznosítás lehetősége biztosított a szennyvíztisztító telep körül lévő önkormányzati területeken
energiaerdő telepítését kell elvégezni.
A településen képződött szilárd hulladékot a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. szállítja el és deponálja a lerakó telepen. 2020. évben bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést, illetve az igénylők között házi komposztáló edényzetet is kiosztunk. Az elmúlt évek külterületet érintő útfelújításainak köszönhetően bővíteni tudtuk a Vörösmarty, a
Külsőújsor és a Katonasor utcáinak bevonásával a házhoz menő hulladékszállítás rendszerét,
amely eredményeként az ezen a területeken meglévő hulladékgyűjtő szigetek megszüntetését
eredményezte. Állandó probléma, hogy ezeken a még meglévő hulladékgyűjtő szigeteket nem
rendeltetésszerűen használják, azaz olyan hulladékot is elhelyeznek, amely veszélyes mind a
környezetre, mind pedig az emberekre, állatokra. Ennek érdekében erősíteni kell a lakosság
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körében a hulladékudvar használatát, ahol a szelektív hulladékgyűjtés és a veszélyes hulladék
(pl: akkumulátor, festék, vegyszer, stb.) elhelyezése megoldott. Indokolt továbbá a más önkormányzatoknál már hatékonyan alkalmazott zárt hulladékgyűjtő szigetek létrehozása, alkalmazása.
Felül kell vizsgálni a hulladékgyűjtés finanszírozását is, tekintettel, hogy még mindig az önkormányzat a beszedett kommunális adó bevételinek kiegészítésével fizeti az elszállított
kommunális hulladék után kiállított szolgáltatói számlákat. Elő kell készíteni döntésre a lakossági szemétszállítási díj bevezetését, hogy érvényesüljön a törvény által előírt feltétel: hulladékdíjat a hulladék előállítójának kell megfizetni.
A településen az állati hullák közegészségügyi szabályok szerinti elhelyezésének feltételei
adottak.
Fel kell mérni, hogy a településen képződött zöld hulladék hasznosítása milyen szervezett,
fenntartható módon oldható meg. Erre megoldást jelenthet egy zöld hulladékgyűjtő udvar
vagy komposztáló, aprítékoló telep létesítése.
Fontos továbbá, mind a szennyvízkezelés, mind pedig a hulladékkezelés esetében a képzés,
oktatás és tudatformálás. Szükséges az óvodában, iskolában, lakosság körében élőszóval,
nyomtatott prospektusok segítségével, célzott rendezvények megszervezésével felhívni a településen élők figyelmét a hulladékgazdálkodás fontosságára.
A település ivóvíz ellátása teljeskörűnek mondható. Az ivóvíz ágazat legfontosabb problémája
az elöregedett régi eternit csövek cseréje illetve a vízműtelepen található kutak állapota. A
ciklus egyik, hanem a legfontosabb feladata egy új ivóvízkút forrásának és az elhasználódott
vezetékrendszer cseréjének megoldása. A feladatot csak pályázati forrás bevonásával tudjuk
finanszírozni, ezért a meglévő tervekkel folyamatosan keresni kell a felmerülő támogatási
lehetőségeket.
V.5. Közbiztonság fenntartása, javítása
A település közbiztonságát elsődlegesen biztosító körzeti megbízotti és járőr szolgálati forma
több évtizedes múltra tekint vissza és a kisebb településeken meghatározó szerepet tölt be a
közbiztonság védelmével, fenntartásával összefüggő rendőri munkában. A szolgálat meghatározó alapelve, hogy eredményes és színvonalas tevékenységet a lakosság széles rétegeire támaszkodva, a helyi állami, társadalmi szervezetek és önszerveződések segítségével képes
folytatni.
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A rendőri munka szempontjából, a szolgálatok tervezésénél figyelembe kell venni a napközben üresen álló ingatlanok esetleges célponttá válását, illetve a nagyszámú közlekedők miatt a
balesetek bekövetkezésének lehetőségét is, valamint a városon áthalad az 53. számú főútvonal, így az utazó bűnözők megjelenésével is számolni kell. Külön figyelembe kell venni azon
körülményt is, hogy a települést körülölelő tanyavilágban élők a külvilágtól elzárva, nagyobb
távolságban élnek, a kommunikáció lehetősége közöttük meglehetősen csekély.
Tompa város közbiztonsági helyzetének javítása érdekében szükséges a meglévő közterületi
kamerarendszer további fejlesztése. Az eddigi tapasztalatok azt erősítik meg, hogy a hazai és
a nemzetközi bűnözéssel számolni kell, különösen az európai uniós és schengeni tagságunkból adódó nyitottság miatt. A közterületek rendje, a garázda jellegű bűncselekmények folyamatosan jelentkező problémát jelentenek napjainkban, amelyet időben és hatékonyan kell
kezelni. A megelőzési feladatok ellátásában értékes segítséget nyújt a működő kamerarendszer, amelynek bővítését a következő években, a város több pontján is folytatja az önkormányzat. A külterületen élők és az idősek körében népszerűsíteni kell a már működő nyomógombos jelzőrendszert, és pályázati pénzek bevonásával minden meg kell tenni a rendszer
bővítése érdekében.
V.6. Oktatás, nevelés
V.5.1. Óvodai ellátás
A városunkban, két épületben, de egy intézményként működik az óvoda. Az óvoda területileg
optimális elhelyezkedésű, könnyen megközelíthető.
Az óvodánkban, hat csoportban 170 férőhelyen történik a gyermekek nevelése. A demográfiai
adatokban bekövetkezett változások miatt a gyermeklétszám csökkent az utóbbi években,
jelenleg 112 fő gyermek jár a Bokréta Óvodába. A létszám csökkenése miatt a pedagóguslétszám is csökkent. Az intézmény külső felújítása az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően
megtörtént, a következő években a belső felújításokra kell fokuszálni, amelyek közül a legfontosabbak a következők
 az intézmény vizesblokkjainak teljes körű felújítása,


csoport szobák melegburkolatainak cseréje,

 a bútorzatok cseréje,
 az intézmény teljes villamos hálózatának felújítása,
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A felújításra vonatkozóan kész költségvetéssel, tervekkel rendelkezünk, amelyet a MFP keretében kiírásra kerülő pályázati forrásokra tervezünk benyújtani.
Az intézmény eszközállományát a lehetőségekhez mérten folyamatosan cserélni kell. Az óvoda udvara biztosítja a gyermekek számára a szabad kötetlen mozgást, ideális az árnyékos és
zöldterületek aránya. Az öntözés megoldására öntözőberendezés létesítése lenne a célszerű.
Az óvoda nagyon sok az előírásoknak megfelelő játékkal rendelkezik. A kisebb gyerekek
kedvenc időtöltésének számít a motorozás, ezért a biztonságos játékhoz egy motoros pálya
kialakítása szükséges.
Az intézmény nevelési céljainak megvalósításához a tárgyi feltételeink jónak mondhatók, a
csoportszobák jól felszereltek, bútorzatuk megfelel a kor követelményeinek, az alapvető játékeszközök biztosítottak, a szakmai eszközök minőségi és mennyiségi beszerzése folyamatos, de egyre nehezebb feladat. Az optimális működéshez biztosított a szakember ellátottság,
minden óvónő rendelkezik az előírt képzettséggel. 2012-től pedagógiai asszisztensek segítik a
munkát, mindkettőjüknek megvan a megfelelő végzettsége.
A bölcsöde megnyitásával nagyban átalakul az intézmény szerkezete, tekintettel, hogy a
bölcsöde az óvodával közös intézményt fog alkotni. 2020. év legfontosabb feladata, hogy az
átmenetet, illetve a bölcsöde elindítását megszervezzük.
V.6.2. Alapfokú oktatás
2013. január 1-jétől a törvényi változások eredményeként a Tompai Szabó Dénes Általános
Iskola fenntartója a Kiskőrösi Tankerületi Központ lett. Az iskola karbantartási feladatait
szerződés alapján a Városfejlesztési Kft. végzi. Az iskolának a továbbiakban is a legfontosabb célja és ebből következően feladata is a teljes (1-8. évfolyam) működtetése. A tanulói
létszámok várható ismeretében ez az előttünk álló ciklus ideje alatt biztosított is. A köznevelési rendszer változásaihoz alkalmazkodni kell és az ehhez szükséges működtetési feltételeket
kell biztosítani a működtetőnek.
Meg kell teremteni annak a feltételét és hátterét, hogy az iskola az elmúlt időszak pedagógiai
eredményeit továbbiakban is szinten tartsa, egyes területeket fejlessze, megőrizze az elért
eredményességét. A tanulók személyiségfejlődése, fejlesztése nem csak az oktató-nevelő
munka terén igényel pedagógiai irányítást. Fontos - érezve a környezetünk szociális helyze-
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tében bekövetkezett negatív változásokat – megkülönböztetett figyelmet fordítani a tanítási
időn kívüli foglalkoztatásra. Ez részben a napközi fejlesztésével vagy tanulószoba megteremtésével, részben a délutáni tehetséggondozó, felzárkóztató és művészeti foglalkozásokkal
valósítható meg. A felzárkóztató fejlesztő foglalkozások megtartásával biztosítani kell az
esélyegyenlőséget, ugyanakkor a tehetséges gyermekek gondozására is figyelemmel kell lenni a képességeik kibontakoztatása érdekében. Az iskola vonatkozásban az önkormányzat
eddig is segítette a tanulást, gyermekek hasznos időtöltését, fejlesztését célzó elképzeléseit,
ezen a jövőben sem kívánunk változtatni. A településkép fejlesztése céljából a következő
években forrást kell keresni az iskola kerítéseinek felújítására és a Bem utcán további parkolóhelyek kialakítására.
V.7. Egészségügy, szociálpolitika, lakásügy

A lakosság minden korosztályát érintik e területek, ezért kiemelten fontos, hogy a szükségletek mentén, de a finanszírozási lehetőségek figyelembevételével történjen a szakmai fejlesztés
irányvonulatainak kijelölése. A Polgármesteri Hivatal megfelelő háttérként szolgálhat az ágazatokat átívelő közös gondolkodásnak. Számos olyan feladat van, amelyik igényli ezt a szemléletet. Pl. védőnői rendszer, egészségnevelés, drog prevenció, iskola-egészségügy, jelző
rendszer működtetése.
V.7.1. Egészségügy
A hétközi és hétvégi ügyeleti feladatokat 2008. évtől Tompa és Kelebia település megállapodása alapján Tompa-Kelebia közösen szervezi. Az ügyelet változó telephelyű, minden helyi
orvos a saját rendelőjében ügyel, valamint a vidéki orvosoknak Kelebián a Bajcsy-Zs. u. 39.
szám alatt kialakításra került a központi ügyeleti rendelő. Az ügyelettel kapcsolatban a szakmai koordinációt Dr. Rigler László kelebiai háziorvos végzi, ő készíti el az ügyeleti beosztást
is. Tompa Város Polgármesteri Hivatala intézi a működési engedéllyel kapcsolatos feladatokat, a kötelező jelentések elküldését, a gépkocsi üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos
feladatokat és az ügyelet pénzügyi, gazdasági feladatait. Az orvosi ügyelet működtetését, finanszírozást át kell szervezni, tekintettel, hogy jelentős sajátforrást igényel ezen költségek
fedezése mind a két ügyeleti rendszerben részt vevő önkormányzatnak.
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A védőnői szolgálaton 2 védőnő és egy részfoglalkozású takarítónő dolgozik. A védőnők, két
körzetre bontva, Tompa teljes gyermek és várandós lakosságát ellátják, megtartják a szükséges tanácsadásokat és előadásokat, anyatejes napot szerveznek a kismamáknak, illetve a
méhnyakrák szűréseket is végeznek. A szolgálat szükséges eszközigényit folyamatosan pótolni kell, illetve a pályázati lehetőségeket kihasználva új, korszerűbb eszközök beszerzését is
támogatni szükséges.
A fogorvosi szolgálatot ellátó orvos és az asszisztens az önkormányzat alkalmazásában áll. Az
OEP finanszírozás fedezi az ellátás költségeit. Az MFP lehetőségeit kihasználva szükséges
egy új, komplett fogorvosi kezelőegység beszerzése a régi elavult helyett. A fogorvos és az
önkormányzat szervezésében meg kell oldani az alapegészségügyi ellátáson felüli orvosi beavatkozások biztosítást, amelyre megoldás lehet az önkormányzati tulajdonú Kft. bevonása a
rendszerbe.
A háziorvosi, és a gyermekorvosi szolgálatot az orvosok, az önkormányzattal kötött megállapodás alapján vállalkozóként látják el, és erre a TB finanszírozást az orvosi szolgálatok önállóan igénylik és kapják.
A következő ciklus egészségügyet érintő legfontosabb fejlesztése a központi orvosi rendelő
építése, amelyre elnyert pályázati támogatással rendelkezünk. A központi rendelőben a fent
ismertetett egészségügyi szolgálatok egy helyen, egy épületbe látnák el feladataikat, amely
hozzájárul a költséghatékony üzemeltetéshez és a szervezettebb, a kor igényeinek megfelelő
működéshez.
V.7.2. Szociálpolitika, lakásgazdálkodás
A szociális szolgáltató rendszer teszi lehetővé, hogy a jelentkező problémákra megfelelő válaszok szülessenek. A társadalmi mozgások, a gazdasági válság miatt néhány területen szükségessé válik a fejlesztés a már kialakult szakmai protokoll vagy új programok mentén. Az
egyes szolgáltatásoknak azonban nem egymás mellett, hanem egymással együttműködve kell
reagálnia a kihívásokra. A Családsegítő Szolgálatnak a családok önkéntes „bejövetele” mellett, azokat a családokat is a rendszerbe kell segítenie, akik olyan problémákkal küzdenek,
amelyek megoldásához nem rendelkeznek eszközökkel. Az önkormányzat A Halasi Többcélú
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Kistérségi Társuláson keresztül működteti a Napsugár Gondozási Központot, amely jelenleg
maximum 37 fő bentlakásos ellátását tudja biztosítani. A település elöregedését és a ellátásra
jelentkezők számát figyelembe véve indokolt kidolgozni az intézmény férőhely bővítését és
erre vonatkozóan a szükséges terveket el kell készíteni.
Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások egy részének felújítása az EFOP ESÉLY
OTTHON program keretében megvalósult, azonban tovább kell folytatnunk önkormányzati
ingatlanok felújítását, amelyre forrást biztosít a már említett MFP. A felújítások további finanszírozását biztosíthatja a lak- és garázsbérekből befolyt összeg, amelyből folyamatosan,
minden évben a legszükségesebb felújításokat el kell végezni, lehetőségekhez képest a lakásállomány állapotát fejleszteni kell. A településen üresen álló ingatlanok megvásárlásával és
azok bérbe adásával, továbbértékesítésével, illetve a fiatalok lakáshoz jutását támogató rendszer további fenntartásával segíteni kell a településen élő és a településre költözni szándékozó
fiatalok lakhatását.
A lakásgazdálkodás során továbbá fokozottan figyelembe kell venni a kérelmezők és a bérlők
szociális helyzetét, azaz csak olyanokat lehet önkormányzati tulajdonú bérlakáshoz juttatni,
akik képesek a lakásfenntartás költségeit megfizetni, amihez rászorultság alapján az önkormányzat szociális ellátórendszere segítséget nyújthat. Az önkormányzat lakásgazdálkodását
elsősorban a szociális ellátó rendszer részeként és eszközeként kell kezelni.

V.8. Kultúra
Tompa városában a kulturális lehetőségeket a Tompai Művelődési Ház és a megyei Katona
József Könyvtár szolgáltató helyeként működő Könyvtár biztosítja. Jelenleg 3 fő (1 fő intézményvezető, 1 fő ifjúsági közösségszervező, 1 fő könyvtáros) dolgozik az intézményeknél.
Az intézmény személyi létszáma korlátozott, a saját munkakörökön túl az intézmény dolgozói
más munkakörökben dolgozók helyettesítését, a pluszként jelentkező feladatok segítését is
végzik. Közművelődési tevékenysége során a Művelődési Ház fontos feladata, hogy:


Feltárjuk, támogassuk és kielégítsük a helyi lakosság művelődési igényeit



Aktív szerepet vállaljunk népi hagyományaink feltárásában, megismertetésében



Széles választékú szolgáltatást biztosítsunk



Gondozzuk az ünnepek kultúráját



Gazdagítsuk a település szellemi, művészeti értékeit, a helyi művelődési szokásokat
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A 2014-2020 közötti időszakban a Művelődési Ház és a Könyvtár külön épületbe költözött. A
Könyvtár biztosítja az iskolai és a városi könyvtár funkciókat. A Művelődési Házban megüresedett helyiségeiben kialakításra került egy a helyi és a Felső Bácska Homokhát Natúrpark
Egyesület értékeit bemutató kiállítás, illetve folyamatban van egy ifjúsági közösségi tér berendezése is. A település kulturális értékeinek számító jelenleg működő csoportok esetében
mindent meg kell tenni, hogy a (Barkóca, Kóló, Népdalosok, Színjátszókör, Gyermeknéptánc)
taglétszáma fejlődjön, a csoportok működése biztosított legyen. Biztosítani kell a jövőben is a
Gyűjtemények Ház és a Bunyevác kiállítás működését, a kiállított tárgyak, kulturális értékek
további gyarapodását. Fel kell mérni, hogy hol és milyen ingatlan vásárlásával, a megvásárolt
ingatlan tájházzá alakításával oldható meg a Bunyevác kiállítás külön költöztetése. A Művelődési Ház nagyterme az elmúlt években megújult, azonban a rendezvények komfortosabbá
tétele érdekében szükséges a terem légkondicionáló berendezésének kiépítése is.
A településünkön létrehozott értéktár nyilvántartását folyamatosan naprakészen kell tartani,
bővíteni és a lehető legtöbb felületen népszerűsíteni, hogy mindenki megismerje azokat.
A kulturális élet további fejlődését és ez által a közösség további erősödését eredményezheti
új programok rendezvények szervezése, a meglévők átgondolása, erre vonatkozó tervek a
következők:
100 éve Tompa (K)örül
Tompa közigazgatási határa, ami szomszédos Csikériával, Bácsszőlőssel, Mélykúttal, Kiszállással, Kelebiával a térkép szerint 42 300 méter, a település 100 éves évfordulójának emlékére
zarándoklat vagy séta szervezése a település körül a határvonalon, ahol a szomszédos települések polgármestereivel a határoknál, Tompa-Csikéria-Bácsszőlős-Mélykút és a KisszállásTompa-Kelebia emléket állítanánk az elmúlt 100 év történelmének.
100 éves Tompa focija
A települési évfordulóhoz kapcsolódóan egy korhű ruhában, labdával, játszott futball mérkőzés szervezését tervezzük, az akkori szabályok szerint több korcsoportban.
Sparhelt Feszt-Lokál food feszt
A klasszikus sparhelt modern mozgatható változatával a település központjában egy lokál
food feszt jellegű fesztivált rendezése, csak és kizárólag helyben termelt zöldségek és húsok
használatával, amely rendezvény során az adott év Tompa Étele is elkészülne.
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100 éves házak nyomában
A település 100 éves évfordulójához kapcsolódóan kutatómunka során megkeresni Tompa
legrégebbi építésű házait, amely anyag a már több alkalommal megszervezett Tompa Anno
kiállítás anyagát képezné a képekkel, dokumentumokkal, tulajdonosok történetével együtt.
V.9. Sport, szabadidő, turizmus
A város ifjúságának és felnőtt lakosságának sportolási igényei az általános iskolai és a sportegyesület szakosztályain belül elégíthetők ki. A Tompai Sportegyesület a TAO pályázatokon
sikeresen vesz részt. Jelenleg működő szakosztályok labdarúgó, cselgáncs, és kézilabda. A
TAO források, pályázati támogatások lehetővé tették az utánpótlás nevelés színvonalának
emelését mindhárom szakosztálynál. Az elmúlt évek során és a folyamatban lévő beruházásoknak köszönhetően megújult a sportpálya öltöző épülete, megépült a műfüves pálya, megtörtént a teniszpálya labdafogó hálórendszerének cseréje, kiépült az automata öntözőrendszer
a pályán, illetve készül a sportsátor beruházás is.
A jövőben tervezett fejlesztések:
 labdarugó pálya kerítéselemeinek felújítása, cseréje,
 az uszoda felújítása, működtetése, esetleges más hasznosítási mód feltérképezése
 teniszpályák burkolatának és a kosárlabda palánkok felújítása,
 támogatni kell a munkahelyi közösségek, önszerveződő körök sportolási lehetőségeit.
 városi, családi sportnap megrendezése az évek óta megszokott időpontban, május 1jén.
A jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni egyéb sportolási, szabadidős tevékenységek biztosításának megszervezésére, valamint továbbra is folyamatosan részt kell venni a TAO és egyéb
pályázatokon.
Egyéb sportolási, szabadidős tevékenységként tervként megfogalmazódott egy erdei futópálya
kialakítása, amely egy tanösvény részeként működhetne. A tervek kidolgozásba be kell vonni
a KEFAG illetékes szakembereit és a Felső Bácska Homokhát Natúrpark Egyesületet is. A
tanösvény a környező természeti értékek bemutatását szolgálna, kialakítása során megfelelő
helyen kilátót építenénk, családi piknikező helyet alakítanánk ki illetve egyéb kiegészítő, foglalkoztató és információs pontokat hoznánk létre.
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A települések zöld fejlesztésének megalapozása a települési életminőség javulásához vezet,
ami a lakosság elégedettsége mellett a szuburbanizációs folyamatokban vonzóvá teszi az adott
települést, így megindul a település presztízsének emelkedése, annak multiplikatív hatásai
pedig az élet minden területén éreztetik hatásukat. Cél a lakossági igényeknek megfelelés,
illetve az adottságok jövedelemtermelő képességének kihasználása. A szabadidő hasznos eltöltése a helyi lakosok kívánalma, a turizmus a meglévő adottságok alapján külső bevételeket
generál. A turizmus fejlesztésének lehetősége elsősorban a kirándulókat és a szelíd turistákat
vonzhatja, azonban alapvető hiányossága a településünknek, hogy továbbra sem rendelkezik
az ideérkező vendégek, turisták fogadására alkalmas szálláshellyel, illetve a kiszolgálásokhoz
szükséges vendéglátó egységekkel. A Natúrpark létrehozásával és az egyesület turisztikai
törekvéseivel összhangban, valamint a kerékpárutas fejlesztésekkel és a határforgalom okán is
indokolt a településen egy turizmushoz kapcsolódó szálláshely kialakítása, üzemeltetése.
A Tompai Szent Anna templom és a Redl kastély parkja a térség legértékesebb épített és természeti öröksége. Az elmúlt években tanulmányt készítettünk a kastély parkjára vonatkozóan,
amely tartalmazza mind a geológusi, mind a természeti értékeket. A tanulmány részeként elkészült egy lehatárolási terv is, amely alapján a látogatók elött megnyitható a kastélypark, úgy
hogy az a Pszichiátriai Otthon működését nem zavarja. A park felújítására vonatkozóan rendelkezünk alaptervekkel, ezek további kidolgozása szükséges, részletes, kiviteli tervekre. Ezzel párhuzamosan a kastélypark ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó megkezdett folyamatot tovább kell folytatni, annak érdekében, hogy a későbbiekben esetlegesen
megjelenő zöldterület rehabilitációját szolgáló pályázatokon részt tudjunk venni. A későbbiek
során a bárómajori ingatlanok megvásárlásával kialakításra kerülhet egy korhű skanzen terület
is, azonban ez is csak pályázati források bevonásával valósítható meg.
Ezekkel a fejlesztésekkel egy olyan turisztikai pontot tudunk kialakítani, amely fenntartható
és a térségben egyedül álló lenne.
V.10. Nemzetközi kapcsolatok
Gyergyóújfalu község önkormányzatával 1991-ben megkezdett kapcsolatot folyamatosan
ápoljuk. Évente váltva indulnak csoportok Gyergyóújfaluba és Tompára. A ciklus alatt egyegy alkalommal a két település képviselő-testületei és hivatali dolgozók szakmai tapasztalatcsere céljából részt vettek egymás képviselő-testületi ülésein. 2005. évben megkötött együttműködési megállapodást folyamatosan ápoljuk a szerbiai Kelebijai Helyi Közösséggel. A
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nemzetközi kapcsolataink további bővítését a helyi hagyományokat, igényeket és a
fentarthatóságot figyelembe véve kell vizsgálni. Az elkövetkező ciklus alatt keresni kell azokat a határon átnyúló pályázati lehetőségeket, amelyek segítséget nyújtanak ezeknek a kapcsolatoknak az ápolására, segítséget nyújtanak gazdasági és kulturális programok, projektek
szervezésében.
V.11. CIVIL SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉG
Tompai Sportegyesület
Az egyesület három szakosztállyal (labdarúgás, cselgáncs, kézilabda) képviselteti magát a
sportéletben. Az elmúlt két évben a TAO pályázatnak köszönhetően az utánpótlás nevelésre
jelentős erőforrásokat tudtak biztosítani. A felnőtt labdarugó csapat a megyei II. osztályban
szerepel, kézilabda felnőtt csapattal nem rendelkezik a település, azonban a kézilabda és a
labdarugó utánpótlás csapatok egyre nagyobb sikereket érnek el. A JUDO szakosztály az
edzéseit a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola tornatermében tartja, heti egy alkalommal.
Az iskolai tornaterem, a megvásárolt tatami, és az edző hozzáállása, képzettsége biztosítja a
magas színvonalú edzéseket, illetve már övvizsgát is szerveztek és bonyolítottak. A szakosztály létszáma 15 főre csökkent.
Rozmaring Nyugdíjas Klub
A klub rendezvényeit kéthetente tartja. Taglétszámuk változó. A rendezvényeiket többnyire
40-50 fő látogatja. A tagok igénylik a rendezvényeket, hiszen a többségnek egyetlen kikapcsolódási lehetőség a klubélet. A klub évek óta szervez kirándulást az ország különböző részeire, és elmondható az is, hogy jó kapcsolatot ápolnak a környező települések és a szerbiai
Kelebija nyugdíjas klubjaival.
A klubon belül működik a Hagyományőrző Énekkar. Az énekkar vezetését egy szakemberre
bízták, aki nagy szeretettel és szaktudással irányítja az énekeseket. A klub szervezi minden
évben a már hagyománnyá vált augusztus 19-i Felső-Bácskai Dalos Találkozót, ahol fel is
lépnek.
Polgárőr Egyesület
Az egyesület úgynevezett rendes és rendkívüli szolgálatot lát el. A rendkívüli szolgálatokat
igény szerint szervezik a Rendőrséggel és a Nemzeti Adó - és Vámhivatallal. A szolgálatok
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alkalmával elsősorban a fontosabb objektumokat (pld. üzlethelyiségek, közintézmények, vendéglátóhelyek) ellenőrzik, illetve ezen kívül végigjárják a város több utcáját, időnként a külterületet is ellenőrzik. Az egyesület elhasznált gépkocsi állománnyal rendelkezik, ezért támogatni kell őket, hogy pályázati lehetőség bevonásával a járművek cseréjét meg tudják valósítani.
Nagycsaládosok Tompai Egyesülete
Az egyesület tagjai az önkormányzattól kapott helyiséget felújították, bebútorozták, és ott
tartják összejöveteleiket. Az év során több rendezvényt, programot szerveznek, mint például
az ökoiskola, színházlátogatás, kézműves délután. Az egyesület rendszeresen gyűjt adományt,
mellyel a rászorulókat támogatja. Az önkormányzat éves szinten a költségvetésben biztosított
támogatással továbbra is segíteni fogja az egyesület munkáját.
Tompai Kék Szivárvány Egyesület
Az egyesület az elmúlt években átszervezésen esett át, amelynek keretében az eddig a településen nem hivatalosan működő civil szerveződéseket összefogta. Az egyesületen belül működik a Kóló, a Barkoca és a Gyermek néptánc csoport illetve a Nyugdíjas dalkör, a cserkészek
csoportja és a színjátszó kör is. Az egyesület az utóbbi években sikeresen pályázott a hazai
civil szervezeteknek kiírt pályázatokon, ennek köszönhetően minimális önkormányzati támogatás mellett tudtak eszközöket, fellépő ruhákat beszerezni, biztos körülmények között működni illetve programokat szervezni, amellyel hozzájárultak a település kulturális életének
színesítéséhez. Továbbra is támogatni kell az egyesületet a pályázati lehetőségek kihasználásban, illetve a működésükben, céljaik elérésében.
Városunkért Alapítvány
Az alapítvány is az elmúlt években átalakult kuratóriummal és új célokkal végezte munkáját.
A kitűnő tanulók díjazásán felül olyan rendezvények megszervezése köszönhető az alapítvány
tagjainak mint a Tompa Anno kiállítás, amely értékes helyi gyűjteményt hozott létre. Az alapítvány is törekszik a céljaikat szolgáló pályázatok benyújtására, amely eredményeként stabilan tudja végezni feladatát. Az Alapítvány tervei között szerepel, hogy a településen az utóbbi
években egyre népszerűbbé váló szabadidős sporttevékenységeket végző amatőr kerékpárosokat és futókat is összefogja és részükre programokat szervezzen, amellyel nem csak, hogy
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újabb alternatívát teremtenek a szabadidő hasznos eltöltéséhez, hanem hozzájárulnak a településen élők egészségi állapotának megőrzéséhez is.
Az egyesületekről általánosságban elmondható, hogy aktív részvevői a település életének,
rendezvényeinek. Az önkormányzat, mint ahogy eddig is, ez után is az igényekhez és lehetőségekhez mérten támogatni fogja ez egyesületek működését, fenntartását. Továbbra is keresni
kell azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek egyesületeken keresztül valósíthatóak meg,
azonban a fejlesztés nem csak az egyesület tagjait szolgálja, hanem a település minden lakóját.
V.12. Egyházi szervezetek.
A városban működő egyház szervezetek: A Magyar Katolikus, Magyarországi Baptista, Őskeresztyén Apostoli Egyház, Golgota Keresztény Gyülekezet, Magyarországi Jehova Tanúi
Egyház és Krisztus Szeretete Egyház. A következő ciklusban is meg kell tenni mindent annak
érdekében, hogy a településen élők tudjanak élni a szabad vallás gyakorlatával.
További közösségépítő jelleggel az önkormányzat szervezésében tervezzük megszervezni az
ADJ 1 Napot Tompának- Mert magunkra mindig számíthatunk! programot. A program
során előkészített terv alapján arra kérjük lakosokat, civil szervezeteket, hogy egy adott napon, önkéntes munkát végezve újítsuk fel, tisztítsuk meg a település egy részét. A lakosok
bevonásával értékesebbé válik egy – egy megtisztított, felújított terület, amely egyben a lakossági szemlélet formálásnak is hatékony eszköze lehet.

VI. Befektetés támogatási politika és a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
A város infrastrukturális adottságait kell javítani ahhoz, hogy munkahelyteremtő új vállalkozások idetelepülhessenek. Belterületen valamennyi utcában szilárd burkolatú a közút, azonban
felújításukról folyamatosan gondoskodni kell. A szennyvíz hálózat és tisztítótelep kiépítése
jelentős lépés volt az infrastruktúra fejlesztése területén. A 2019-ben végrehajtott iparterület
fejlesztés óriási előrelépés a település gazdasági életében hiszen ezzel a beruházással és annak
eredményeként betelepült két vállalkozással tudtuk csökkenteni a településen megfigyelhető
monokulturális gazdasági szerkezetet. Az iparterület további fejlesztése elsőrendű célja az
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önkormányzatnak, amely fejlesztésre már 2020-ban benyújtottuk a pályázatunkat. Meg kell
vizsgálni, hogy a településen hol és milyen önkormányzati tulajdonú ingatlanok alkalmasak
további ipari terület kialakítására. Jelenleg ilyen fejlesztendő terület az volt Határőr laktanya,
amely hasznosítását át kell gondolni, kiemelten a foglalkoztatás bővítés lehetőségeire, raktározási tevékenység biztosítására.
A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat folyamatos felülvizsgálata, karbantartása, frissítése, a vállalkozói igények figyelembevételével meg kell, hogy történjen. A térségben
az agráradottságoktól és a vállalkozások agrárjellegétől nem lehet elvonatkoztatni. Az agrár
jellegű fejlesztési irány mellett meghatározható a tiszta környezethez és jó környezetállapothoz kapcsolódóan a „zöld” és a turisztikai (elsősorban ökoturisztikai termékek) fejlesztésének
lehetősége. Agrárfejlesztések vonatkozásában előtérbe kell helyezni a kis területigényű nagy
hasznú növények termesztését, valamint állatok tenyésztését. Jelenleg egyre fontosabb szemponttá válik a „földtől az asztalig” nyomon követhető élelmiszer termelése, feldolgozása. Ennek érdekében keresni kell a lehetőségét – befektetői tőke vagy pályázati forrásból, önállóan egy helyi, ellenőrzött termelésen alapuló agrárlogisztikai központ kialakítására.
A 2017. évben létrehozott részben önkormányzati tagsággal működő Tompai Start Szociális
Szövetkezet működését továbbra is felügyelni kell, jelenleg 5 ember foglalkoztatása biztosított. Az eddigi eredmények alapján és figyelembe véve a Kormányzat eddigi támogatási rendszerét ez a közösségi vállalkozás alkalmas lehet arra, hogy a fenti ellenőrzött élelmiszer előállítást, feldolgozást, értékesítést összefogja.
A napsütéses órák száma az országban a térségünkben a legnagyobb, ezért indokolt felmérni
annak a lehetőségét, hogy milyen feltételekkel és költségekkel tudunk önkormányzati területek bevonásával egy napelemparkot létesíteni.

VII. ÖSSZEGZÉS
A város gazdasági programjának alapvetően az a célja, hogy a meglévő és lehetséges gazdasági-pénzügyi forrásokat prognosztizálja és a város fejlődése szolgálatába állítsa. A fejlődést
elsősorban az infrastruktúrán és a humán ellátórendszer fejlettségén, a nyújtott szolgáltatások
mennyiségén és minőségén méri le a lakosság és az idelátogató idegen. Minden járdaépítés
javítja a város infrastruktúráját, minden intézményfejlesztés vonzóbbá teszi a helyi szolgáltatásokat, minden program színesíti a helyi kínálatot, minden fejlesztés, bővítés igazából a helyi
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lakosság érdekeit szolgálja, a helyben maradás és megmaradás esélyét növeli. Ehhez kell biztosítanunk a forrásokat, eszközöket.
A fentiekben felvázolt gazdasági koncepció akkor lesz eredményes, ha a lehető legtöbb dolog
megvalósul belőle. Az anyag a jelenlegi helyzetképből kiindulva a jelenlegi közigazgatási
rendszer illetve, központi gazdasági koncepció irányvonala szerint készült. A Képviselő - testület, valamint a szakmai területek javaslatait és a környező települések fejlesztési irányait
szintén figyelembevettük. A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági-, társadalmi feladatait jelen ciklusprogram alapján kívánja megoldani. A társadalmi, törvényi és gazdasági
körülmények változásai és új igények felmerülése esetén a Képviselő-testület ettől a programtól eltérhet. Ezen program alapján kell az egyes feladatokat – a kialakult feltételek függvényében – az éves költségvetésben betervezni.
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