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A kormány 2014-ig terjedő időszakra elfogadott programjában, az önkormányzati reformot
érintően megfogalmazódott, hogy érdemben csak úgy javítható a lakossági szolgáltatások
színvonala, ha ennek ellátására nem egymagában kényszerül egy adott település, hanem a
környező településekkel közösen összefogással szervezik meg magasabb színvonalon a
közszolgáltatásokat!
A szükséges változások nem gyengítik, hanem éppen megerősítik az önkormányzatiságot,
lehetőséget teremtenek arra, hogy valódi, felelős irányítói, koordinátorai legyenek
településük, térségük, régiójuk fejlődésének. A változások azért is elkerülhetetlenek, mert az
elkövetkező években is az Európai Uniós fejlesztési forrásainak településük, térségük,
felzárkóztatását, fejlődését biztosító felhasználásához nem nélkülözhetik a lehető
legszorosabb regionális és kistérségi együttműködést (lásd: Regionális Hulladékkezelés
Konz., Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás Felső-Bácskai Ámk). A települések
összefogása biztosíthat magas színvonalú oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi
szolgáltatást valamennyi kistelepülésen élő ember számára.
A társulásban való együttműködés az összefogás az elmúlt években kezdődött el, a következő
években ennek fokozódása várható. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben meghatározott feladatok, és hatáskörök, ellátása mindinkább társulási formában
történik. A településfejlesztési feladatokat is egyre inkább közösen, tervezzük, és valósítjuk
meg, a forrásokat is együtt pályázzuk meg a környező településekkel.
Az önkormányzati rendszer átalakulóban van, az előttünk álló ciklus, ilyen tekintetben is sok
újdonságot, tartogat számunkra. Új együttműködési lehetőségek nyílnak meg, új fejlesztéseket
indíthatunk el, mindezekhez azonban egy új szemléletmódra is szükségünk lesz. A fentiek
ismeretében szükséges megfogalmazni településünk – Bácsborsód község - elképzeléseit,
működésének lehetőségeit, úgy hogy továbbra is megfeleljünk az önkormányzati törvény által
előírt feladat és hatáskör elvárásnak. A törvény 8.§ /1/ részletesen tartalmazza mindezeket, az
elvárásokat, így célszerű programunkat ennek megfelelően részletezni.
Fentieken túl a tervezést jelenleg olyan jogszabályi- közgazdasági környezet hátterével kell
elvégezni, amely nem biztosít kellő időtávú előretekintést. Nem ísmert az önkormányzati
rendszer várható átalakításának feladatot, hatáskört, finanszírozást érintő hatása.
Hasonlóképpen, az államigazgatási reform keretében tervezett járások kialakításának helyi
polgármesteri hivatalokra (helyben biztosított ügyintézés a lakosságnak, vállalkozóknak )
gyakorolt hatása. Az oktatás önkormányzati vagy állami irányításának kérdésköre, az

ellátórendszerek
(szociális
ellátások,
segélyezés)
működtetésének,
esetleges
centralizációjának alakulása, amely jelentős mértékben hatással bír a helyi források
nagyságára ,a fejlesztések irányára, a foglalkoztatottságra.

I . fejezet

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme

Környezetvédelem:
Ebben a témában, településünket érintően, hat fontos területet kell megemlítenünk:
-

ivóvízminőség javítás

-

szennyvízelvezetés és kezelés

-

csapadékvíz elvezetés

-

hulladékgazdálkodás

-

természetvédelem

-

településfejlesztés, településrendezés

Ivóvízminőség javítás:
Önkormányzatunk részt vesz az Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség javítását szolgáló
programban. A cél, hogy településünkön a meglévő ivóvíz hálózat korszerűsítése
megtörténjen. A Baja és térsége települései által létrehozott társulás már a pályázat beadását
megelőző feladatait végzi amely döntéshozatalt kíván tőlünk is.
Jelenleg a település egészséges ivóvízellátását megbízásos szerződéssel a Bácsbokodi
Kommunális Kft látja el.

Szennyvízelvezetés és kezelés:
Évek óta problémát okoz a településen a keletkező szennyvíz elhelyezése, és annak megfelelő
kezelése. A szippantott szennyvizet jelenleg helyi vállalkozó szállítja el az engedéllyel
rendelkező befogadó szennyvíztisztító telepre Bácsbokodra.

Az igazi megoldás és a közeljövő talán legnagyobb beruházását jelentené, ha településünk
rácsatlakozhatna a szomszéd település – Bácsbokod – szennyvíztisztító telepére. A beruházás
megvalósítása érdekében indított lakossági előtakarékosság ( OTP LTP ) is e beruházás
lakossági terheinek mérséklése érdekében történt. A megelőző időszakban alkalmazott
agglomerációs be illetve átsorolás lehetőségének érvénybe léptetett jogszabályi tiltása
megkérdőjelezi a megvalósítás realitását. E jogszabály megtiltja a 2000 LE feletti település
tisztítóművének szabad kapacitására való rácsatlakozást a 2000 LE alatti település
(Bácsborsód ) számára
A jelen időszaki szabályozás szerint ,az eddigiekben tervezett hálózat megépítésén túl, önálló
tisztítóművet kellene építeni. Annak beruházási értéke (70-100mFt) új teherként jelenne meg.
A megvalósításhoz szükséges forrás a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe
tartozik. E szervezet dönt arról hogy rendel e fejlesztési forrást ehhez a célhoz, mennyit,
valamint a támogatás maximális mértékéről.

Csapadékvíz elvezetés:
Az önkormányzat évekkel ezelőtt elindította a belvízelvezető rendszer kiépítését. Vannak még
hiányosságok, hiszen van olyan terület, ahol jelenleg sem megoldott ez a probléma. A
jelenlegi rendszer pedig, rendszeres karbantartást igényel. Elsődleges cél a vízvisszatartás,
ezért a szikkasztóárkos rendszert célszerű preferálni, figyelemmel a gyakori aszályt okozó
klímaváltozásra. Vízelvezetést csak olyan esetben alkalmazunk ahol a csapadékvíz nagy
gyüjtőfelületről összegződik és félő, hogy építményben vagy egyéb vagyontárgyban kárt
okoz. Fenti megfontolást csak az önkormányzati utak, utcák esetén alkalmazhatjuk. A
településen áthaladó állami utak melletti szikkasztó vagy elvezető rendszerek kimunkálása a
Közútkezelő Kht. joga és kötelezettsége. Az árkok átereszek tisztántartása, nemcsak
önkormányzati de lakossági feladat is!
Hulladékgazdálkodás:
Településünkben keletkezett hulladékot Vaskút közigazgatási területén fekvő hulladéklerakó
fogadja be. A környező települések társulásával jött létre a Felső Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft, melynek működtetésével, üzemeltetésével került megoldásra a
települési hulladék elhelyezés és kezelés szervezett formában. A településen visszamaradt
szemétlerakó azonban súlyos környezeti károkat okozhat, ezért feltétlenül szükséges volt
annak
rekultivációja.
Községünk
a
környező
településekkel
(Homokhátsági
Huulladékgazdálkodási Konzorcium ) együtt pályázatot nyújtott be a felhagyott lerakók
rekultivációjára, amely megvalósult.
Kiemelten kell foglalkozni a település tisztaságával, mert nemcsak a településen belül, de
külterületen, az utak mellet is megnőtt az illegális szemétlerakások száma. A lakosság
figyelmét folyamatosan fel kell hívni az ingatlanok előtti utcarész rendbetételére.
Természetvédelem:
Településünk nem rendelkezik természetvédelmi területtel, jellemzően mezőgazdasági
tevékenység végzésére alkalmas területekkel bírunk, melynek megóvása, mindannyiunk
kiemelt feladata. A természetvédelem, a madár-, és növényvilág, védelme, különös gondozást

igényel. Tudatosítani kell az itt élő emberekben, hogy környezetünk településünk számára
„természeti kincs” amelyben rendkívüli lehetőségek rejlenek. A jelenleg kialakítás alatt lévő
víztározónk – mely később horgászatra is alkalmassá tehető – nagy lehetőségeket kínál a jövőt
illetően, alkalmassá tehető turisztikai terveink megvalósítására. Civil összefogással, nemcsak
a kialakítást, a rendben tartást, de a későbbi védelmet is meg lehet és kell oldani!
Településfejlesztés, településrendezés, útfenntartás:
Az előzőekben leírtak is részét képezik a településfejlesztésnek, mégis ebben a részben
kiemelten kell foglalkozni az alábbi feladatokkal:
-

helyi közutak, kerékpárút

-

egyéb utak

-

közterületek, köztemető, parkok fenntartása

-

járdák

Helyi közutak:
Önkormányzatunk területén minden utcában szilárd burkolatú utakon közlekedhetnek a
településen lakók. Az évekkel ezelőtt elkészült aszfalt és egyéb burkolattal ellátott utak
állapota azonban folyamatos karbantartást, felújítást igényel. A külterületen található
önkormányzati tulajdonban lévő földutak karbantartását is szükséges a jövőben elvégezni. Ezt
a feladatot a helyi mezőgazdasági vállalkozókkal karöltve, összefogással tervezzük
megvalósítani. Az előző ciklus (2006-2010) ROP-os kiírásai nem adtak lehetőséget a
sikeresélyü pályázatra. Vagy a beruházás támogatás minimum értéke volt túl magas, vagy
gyűjtőutakra szólt a kiírás.
Kerékpárút megépítésére már az előző ciklusban is pályáztunk,de sikertelenül. Jelenleg a
pályázat ismételt ( 2011 évi ) beadásához szükséges előkészítő munka folyik.
Egyéb közutak:
Településünkön áthalad a Közútkezelő kezelésében lévő műút, melynek a felújítása,
karbantartása nem a mi feladatunk. Az úttal kapcsolatos teendőnk azonban az, hogy
közlekedésbiztonsági szempontból keressünk megoldást a balesetveszély elhárítására.
Szükség szerint intézkedéseket kell tenni a sebesség csökkentésére, biztosítani szükséges a
gyalogosok biztonságos átkelését, és a kerékpárosok közlekedését.
Kerékpárút megépítésére már az előző ciklusban is pályáztunk,de sikertelenül. Jelenleg a
pályázat ismételt ( 2011 évi ) beadásához szükséges előkészítő munka folyik a BácsbokodBácsborsód közötti 5505 sz. állami közút melletti kerékpárút megvalósítására. A beruházás
sikeres pályázat esetén várhatóan 2012-ban elkezdődhet.

Közterületek, köztemető, parkok fenntartása:
A labdarúgó pálya melletti zöldterületen 2007-ben került sor a Piknik park kialakítására. A
park kialakításával lehetősége nyílt a családoknak, barátoknak a jó levegőn való szabadidő
kellemes eltöltésére, melyet a parkban elhelyezett főzőhelyeken elkészített ételekkel lehet
még tartalmasabbá tenni.
A kialakított pihenő-szórakozóhely jelentős anyagi támogatással valósult meg .A pihenőpark
bővítése érdekében pályázatot nyújtottunk be melynek eredmény nem ismert.
Más közterületek, illetve a sportpálya és környékének a rendben tartása is önkormányzati
feladat. A sportöltöző felújítása szintén pályázati pénzeszközök felhasználásával felújításra
került, amelynek a falazati vízzáró szigetelését és külső hőszigetelését elnyert pályázati forrás
segítségével 2011-ben megoldjuk.
A köztemető jelenleg egyházi tulajdonban van. A közmunkában foglalkoztatottakkal
folyamatosan ellátjuk a temető tisztántartását a hulladék elszállítását. Át kell gondolni az
üzemeltetés lehetőségét, hogy egy kézben legyen a fenntartás.
Piac:
Ha a lakosság igényli, alkalmassá kell tennünk egy helyet a piac kialakítására is. Erre
vonatkozóan is szükséges képviselő-testületi álláspont kialakítása.
Járdák:
A település járdáinak egy része már elhasználódott, megrongálódott ennek egy jelentős részét
azonban az utóbbi években-pályázati forrást elnyerve folyamatosan és fokozatosan
felújítottuk. A járdák rendbetétele a lakosság közbenjárása nélkül nem valósulhatott volna
meg. Az időmúlással újabb felújítási igények jelentek meg, de a forrásra előirányzatot kellene
biztosítani. Miután hazai forrású pályázat ezt nem támogatja ezért 100%-ban önerős megoldás
terhel bennünket.

II fejezet

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK, KÖZELLÁTÁS, KÖZÉLET
Oktatás, egészségügyi ellátás, szociális ellátás, közművelődés, közbiztonság, kisebbségek

Óvodai nevelés, alapfokú oktatás:
Ezeket a feladatokat társulásban látja el önkormányzatunk. Az önkormányzati feladatok
átalakításának első lépései közé lehet sorolni, hogy a környező hasonló adottsággal bíró
települések iskoláinak és óvodáinak össze kell fogni, és ezáltal gazdaságos működtetést kell
biztosítani. Felsőszentiván, Tataháza, Bácsbokod, Bácsborsód és Katymár önkormányzatai
együtt oldják meg az óvodai és alapfokú oktatási feladatokat.

Óvoda:
Biztosítanunk kell, hogy a helyi gyerekek a helyi óvodában kapjanak napközbeni ellátást.
Ehhez azonban a körülményeket úgy kell alakítani, hogy az megfeleljen a szülők
elvárásainak, mert csak ebben az esetben választják ezt az intézményt gyermekeik
elhelyezésére. Az óvoda, épülete jó állapotban van, külső felújítása ez évben valósult meg. A
még megoldásra váró belső udvari hőszigetelt nyílászárók beépítése folyamatban van.

Iskola:
Az oktatási programnak a gyerekek összetételhez kell igazodnia. A bácsborsódi iskolába járó
gyermekek számára azt a tanítási és nevelési formát kell biztosítani, ami életkori
sajátosságaiknak, képességeiknek megfelel. Cél hogy a társadalmi igényeknek megfelelő
ismereteket nyújtson, biztosítson lehetőséget az alapkészségek elsajátításához, a
továbbtanuláshoz. Meg kell találni azt az oktatási formát, amely a helyzetünkből adódóan a
mi iskolánk tanulóinak megfelel.
Közellátás, közigazgatás
Egészségügyi ellátás:
A háziorvosi, iskolaorvosi ellátás ma vállalkozói szerződés szerint történik.
A védőnői valamint a fogorvosi ellátás önkormányzati feladat. Az egészségházban szükséges
munkálatokat elvégeztük, illetve beszereztük azokat a felszerelési tárgyakat, melyeket a
szakhatóságok előírtak a határozatlan idejű működési engedély megadásához..
Községünk fogászati ellátás szempontjából egy ellátási körzet Bácsbokod nagyközséggel és a
fogorvosi ellátás igénybevételére Bácsbokodon van mód.
A házi-házi gyermekorvosi, fogászati sürgősségi ügyeleti ellátásnak megbízási szerződés és
kistérségi megállapodás hátterével teszünk eleget.

Szociális ellátás:
A családsegítő, gyermekjóléti szolgálatot jelenleg társulási formában oldjuk meg.
Településünkön a jelzőrendszeres házi gondozás biztosított az arra rászoruló időskorúak
részére. A rendszerbe ma 10 fő van bekapcsolva.
Önkormányzatunk továbbra is fontos feladatnak tartja, hogy az arra rászoruló családok
segítséget kapjanak, amennyiben élethelyzetük ezt kívánja. A rendszeres ellátásokat azonban
csak annyi időre kell biztosítanunk, amíg a család maga is keresi a lehetőségét,
élethelyzetének javítására. Erre kiemelt figyelmet kell fordítanunk.
Az éves költségvetési kondíciókra valamint a törvényi előírásokra való figyelemmel kell
alakítani a kötelező ellátások körét az azt meghaladó mértékű ellátásainkról a képviselőtestület saját mérlegelési jogkörében eljárva kell, hogy döntsön.

Közigazgatás:
A köztisztviselő teljesítmény-követelmény rendszer, megfogalmazza, hogy a hivatali munka
csak akkor hatékony, ha minden köztisztviselő úgy végzi a munkáját, hogy az önkormányzat
szándékaival, a kitűzött közigazgatási, gazdasági céljaival összhangban legyen. Fontos cél, a
hatékony, gyors szakszerű ügyintézés, az ügyfél törvényes pontos tájékoztatása, valamint
felelősségteljes munkavégzés. Mindehhez, ma már elvárás a köztisztviselő felé, hogy részt
vegyen a továbbképzésen, valamint elengedhetetlen számára az önképzés.
Közélet
Közművelődés:
A kormány az Európa Terv elfogadásával, kiemelten kezeli a közművelődést, a nemzeti
értékek megbecsülését, a kulturális értékek megőrzését. Bármennyire nehéz ma egy
önkormányzat helyzete ehhez a feladathoz mindenkor biztosítani kell az alapvető működés
feltételeit. Ez az ágazat, erősíti a közösséget, ápolja hagyományainkat, kikapcsolódási
lehetőséget biztosít, fejleszti kulturális tudatunkat, és teret ad a civil szerveződéseknek.
A művelődési ház könyvtár, ma már sokrétű feladatot lát el, és biztosítja a művelődés a
szórakozás, a hagyományápolás lehetőségét minden korosztálynak. Van rá igény, és ha ezt a
feladatot jól végzik lesz is rá igény, még szélesebb körben. Az épület alkalmas a feladat
ellátására, a helyiségeket kell korszerűsíteni, és az akadály-mentesítést kell megvalósítani. Itt
szükséges megemlíteni a helyi Asszonykórust, kézimunka szakkört valamint az iskolai
korosztálynak helyt adó képzőművész szakkört. Fontos cél a hagyományőrzés. Ehhez
illeszkedik a fenti népdalkör és az iskolai nemzetiségi néptánccsoport működtetése. Számukra
működési teret, utazási költségeket, fellépő ruhákat, tevékenységükhöz szükséges eszközöket
a jövőben is biztosítani szükséges. Fontos a művelődési házban található a „teleház”, mely
bővült eszközparkkal az internetezni vágyók részére biztosít lehetőséget.
Kábeltelevízió:
A lakosság tájékoztatásának egyik eszköze a kiépített kábeltelevíziós hálózat. A mai korszerű
információáramláshoz, ez a szolgáltatás is hozzátartozik. Helyben, vállalkozói tulajdonú és
működtetésű a rendszer. Az önkormányzati hírek közvetítésére eddigiekben alkalmaztuk.
Sport:
A helyben kialakult és több évtizedes múlttal rendelkező –egyesületi formában működő –
futball sportkör, valamint a helyi lövészklub működésének további biztosítása fontos feladat.
A helyi iskola számára biztosítani kell az iskolai tömegsport lehetőségét, amely ezen
korosztályból az utánpótlás nevelést is célozza. A futballklub bajnoki szereplése ad
lehetőséget a felnőtt és ifjúsági korosztálynak a sportra, az egészséges életmódra. Fentiek
egyben részvételi, illetve szurkolói lehetőséget kínálnak a település lakosságának.
Közbiztonság:
A körzeti megbízotti állás betöltött, a körzeti megbízottunk településünkön teljesít szolgálatot.
Vele illetve a Bajai Rendőrkapitánysággal folyamatos a kapcsolattartással és együttműködés,

amit bizonyít az is, hogy a járőrözéshez szükséges
önkormányzatunk lehetőségeihez mérten hozzájárul.

üzemanyag

költségekhez

A múltban is fontos és a közbiztonság szempontjából meghatározó volt a határrendészeti
kirendeltség állományának járőröző, rendezvénybiztosító jelenléte, melyre – figyelemmel a
kialakult jó kapcsolatra a jövőben is számíthatunk.
Kisebbség:
Településünkön német kisebbségi önkormányzat működik, melynek vezetője és tagjai
feladatul tűzték ki a kisebbségi kultúra felelevenítését, hagyományaik ápolását.
Önkormányzatunknak támogatnia kell a kezdeményezéseiket, és lehetőséget kell biztosítani
az őket érintő döntéseknél a véleménynyilvánításra. Csak együttműködéssel tudunk előre
haladni.

III. fejezet

ÉLETMÓD, JÖVŐKÉP
Foglakoztatás, munkahelyteremtés, turizmus, mezőgazdaság

Foglakoztatás, munkahelyteremtés:
A vállalkozások száma negyven fölött van településünkön. Vannak kisebb egyéni
vállalkozók, de intézmények is amelyek jelentős létszámmal foglalkoztatnak munkaerőt.
Fontos, hogy jó kapcsolat épüljön ki a helyi vállalkozókkal, hiszen az Ő jelenlétük biztosítja a
megélhetéshez elengedhetetlen anyagi forrásokat. Segíteni kell az önfoglalkoztatást, a
munkaügyi központ támogatásával lehetőség van a vállalkozóvá válás támogatására.
Továbbképzések, tanfolyamok szervezésével, lehetőséget kell biztosítani azoknak is, akik
nem tudják felmérni lehetőségeiket, végzettségüknél fogva nem tudnak elhelyezkedni a
munkaerőpiacon.
Ebben partnerek lehetnek a pedagógusok, a közművelődésben dolgozók, és a köztisztviselők.
Az önkormányzat, mint munkáltató, helyben meghatározó nagyságrendben foglalkoztató.
Az önkományzat a tartós foglalkoztatáson túl időszaki (közfoglalkoztatás. esetleg közmunka
program való részvéttel) foglalkoztatással segíti jövedelemszerzésben, munkaévek
gyarapításában és a munkanélküli ellátáshoz való hozzájutásban az érintett ( munkanélküli )
munkavállalói kör.
Turizmusfejlesztés, idegenforgalom lehetőségei:
Ez a fejezet olyan témát érint, mely még ma nem teljesen elfogadott a településen.
Bácsborsód község, illetve a környező településekkel történő összefogással birtokában van

olyan adottságoknak, mely alkalmassá tehetik arra, hogy turisztikailag megfelelő községgé
váljon. Csak néhány lehetőséget megemlítve:
- a víztározó kialakításával létrejöhet egy olyan pihenésre, kikapcsolódásra, horgászatra
alkalmas terület, melyben nagy lehetőség rejlik,
- a környező településeken már jól működő horgásztavak kiváló lehetőséget nyújtanak a
horgászok, piknikezők részére,
- a Bácsbokodi vadásztársaság, mely településünk közigazgatási területét is felöleli
lehetőséget kínál az apróvadas területeket szerető vadászok részére,
- a közeli városok látványosságai, illetve a helyi nevezetességek (Latinovits kápolna,
tölgyfák) vonzóak lehetnek kirándulni vágyók számára,
Az előbbiekben a teljesség igénye nélkül felsorolt programok csábítóak lehetnek a pihenésre
vágyó személyek részére. Ki kell használni az adottságokat, és igény esetén el kell kezdeni a
településen a turizmus fejlesztését. Magánszálláshelyek kialakításával a helyi foglalkoztatás is
növekedhetne. További- de nem rajtunk múló- a Latinovits kastély idegenforgalmi,
foglalkozatói célú hasznosítása, amely komplex helyi program hátterét biztosíthatná.
Mezőgazdaság:
A mezőgazdaság is profitálhat a turizmusból is. Hiszen a falusi turizmus jó része a
mezőgazdaságra épül. A mezőgazdaság is egyfajta önfoglalkoztató vállalkozás, valamint
munkahelyteremtő vállalkozás is. A rendszerváltás utáni időszakban sokan gondolták úgy
maguk is meg tudják a földet művelni. Ma már tény ez is szakértelmet, gépeket, befektetést
igényel. A nagyüzemi gazdaság mellett többen próbálkoznak 1-2 hektáros területen való
földműveléssel. Sokan eszköz, felszerelés hiányában bérbe adták területüket a településen
működő és a földműveléshez értő szakemberekre. Fontos cél, hogy a helyi mezőgazdaságot
segítse az önkormányzat a lehetőségeihez mérten. Helyet ad a falugazdásznak, segíti
ügyintézésüket, pályázati lehetőségről informál, helyet biztosít fórumoknak, lehetőséget ad
internet használatra.
Ipar:
Jelenléte, bár fontos lenne, nincs jelen a településünkön. Ezért célunk az ilyen lehetőségek
kutatása, szükség esetén ingatlan biztosítása (telek), hatósági eljárásba való segítésnyújtása, a
jogi szabályozás lehetősége szerinti kedvezmények biztosításával és egyéb ösztönzőkkel lehet
és kell segíteni a letelepedését.

ÖSSZEFOGLALÁS
Magyarország Európai Uniós csatlakozása után, a hazai önkormányzatok jogosulttá váltak az
EU pénzügyi eszközeinek igénybevételére.
2007-20013 az Európai Unió költségvetési periódusa, az erre az időszakra vonatkozó Nemzeti
Fejlesztési Terv keretében és egyéb forrásokból Magyarországon több ezermilliárd forint
kerül kiosztásra. Csak rajtunk múlik, mekkora összeget tud ebből megnyerni Bácsborsód
község. A ciklusprogram időszakát ezért nem célszerű a választási időszakhoz kötni, mert a
feladatok a lehetőségek nem állnak meg, vagy járnak le, egy választással. A programban
megfogalmazottak, iránymutatást adnak a következő időszak képviselőtestületének is. Az EUs finanszírozás 2013-ban lejár, forrásai el-felosztásra kerülnek. A 2013-at követő időszakra
megfogalmazásra, kiírásra kerülő célok és források elnyerése érdekében szükséges a
számunkra fontos területek kijelölése, tervdokumentációk előkészítése.
A négy éves időszakra azonban mindenképpen fontos célkitűzéseket meghatározni, melyek a
következők:
- az ivóvízhálózat rekonstrukciója.
- szennyvízberuházás elindítása.
- Bácsbokod-Bácsborsód települések közötti kerékpárút elkészítése Bácsbokod gesztorságával
- intézményrendszer akadálymentesítése, energetikai fejlesztése
- ivóvíz minőségjavítás - a régiós ivóvíz minőségjavító programhoz csatlakoztunk, a
beruházás tervezési időszakban van, megvalósulásának várható határideje 2013.év.
- település utcaképének javítása - az Önkormányzat minden évben lehetőségeihez mérten
gondoskodni fog a település közterületeinek fásításáról, virágosításáról, az intézmények
esztétikus környezetének kialakításáról.
- külterületi utak járhatóvá tétele - a külterületi földutak folyamatos karbantartást igényelnek
Az önkormányzat nem rendelkezik gépparkkal ezek rendbetételéhez, de szerepet vállal a
megszervezésében.
- Civil szervezetekkel kialakult kapcsolatok ápolása, további együttműködések erősítése.
Figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket, mert ez meghatározza, adott esetben
módosítja a fejlesztési irányvonalat.
Önkormányzatunk felelőssége, hogy világos célokat fogalmazzunk meg. A célokat
ismertessük meg a lakossággal, egyeztessünk velük, kérjük a segítségüket, mert csak együtt
tehetünk jövőnkért. Az országot, településünket, csak polgárainak, akarata, tudása,
szakértelme, kreativitása, és szorgalma teheti sikeressé.
Bácsborsód, 2011.április 15.
Csomor László sk.
polgármester

