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Tisztelt Képviselő-testület!
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.
A törvényi rendelkezés alapján a Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A
gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra szól. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló
ülését követő hat hónapon belül fogadja el.
Makó Város Önkormányzatának Gazdasági Programja olyan stratégiai jellegű célokat tűz ki, melyek
megszabják az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazzák azokat az elképzeléseket, amelyek
szervesen illeszkednek céljaihoz, és amely célok eléréséhez, megvalósításához a Képviselő-testület
meg kívánja teremteni a szükséges anyagi forrásokat.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a Gazdasági Program
elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2019. évre szóló
Gazdasági Programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a Gazdasági Program célkitűzéseit az
éves költségvetési koncepciók összeállításakor vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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1. Preambulum
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó
időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat
képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, és a
lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei és térségi
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
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.
A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra
kell koncentrálnia:
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.
Az anyagi eszközök megteremtése három pilléren nyugszik:
-

az önkormányzat helyi bevételein,
állami támogatásokon,
a pályázati lehetőségek felkutatásán és kiaknázásán.

A város fejlesztéséhez az itt élő polgárok, helyi vállalkozások, gazdasági társaságok, civil
szervezetek is jelentős mértékben hozzájárulnak. A modern, jó infrastruktúrával rendelkező
település nem csak az itt élők életkörülményeit javítja, de látogatásra és visszatérésre is
ösztönzi a város vendégeit, pótlólagos bevételeket teremtve a város gazdaságában.
Új korszak! – a makóiak programja
Elérkezett az idő egy új városi együttműködési kialakítására. Bár Makó az elmúlt 20 évben
fejlődött, de nem kellő lendülettel.
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A Makói Gazdaságfejlesztési Program a felelősség és a biztonság programja. A város felelős
azért, hogy segítse a munkát adó vállalkozókat, és ezzel biztonságot teremtsen a makói
családoknak, hogy biztos megélhetésre alapíthassák családjuk életét és mindennapjait.
Új munkahelyeket teremtünk, elindítjuk a munkahelyvédelmi akció tervet, a jogszabályok
adta kereteken belül elsőbbséget biztosítunk a makói vállalkozásoknak, szolgáltatóknak.
Támogatjuk a helyi városi piac modernizálását, az ipari park bővítését, adókedvezményekkel
a logisztikai és értékteremtő beruházásokat. Felkaroljuk a makói hagyma - és hosszúgyökérprogramot, agrárcentrumot hozunk létre a gazdák érdekképviselete érdekében. Kiemelt
figyelmet és támogatást fordítunk a közmunkaprogramok sikerességére.
A fiatalokkal együtt szeretnénk újjáépíteni városunkat. A munkahely teremtése és megtartása
mellett kiemelt szolgálati elkötelezettségünk, hogy városunk képes legyen megtartani vagy
visszahozni fiataljait. Makó biztos jövőt, otthont és megélhetést, komoly és kiszámítható
perspektívát akar nyújtani minden makói fiatalnak. Elindítjuk a „Makó számít rád!”
programot, amely azokat a makói fiatalokat segíti majd, akik tehetségesek, szorgalmasak, de
anyagi lehetőségeik nem engednék meg a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulást.
2016-tól iskoláztatási támogatást vezetünk be, fiataloknak és pályakezdőknek új
lakáspályázatot indítunk.
A városi tulajdonban lévő sportlétesítményeket felújítjuk, és Makó kártyával 50%-os
kedvezményt biztosítunk használatukban. A makói sportegyesületek ingyen vehetik majd
igénybe a városi sportcsarnokot.
Az új korszak számunkra azt is jelenti, hogy gondoskodunk az időseinkről. Olyan
kedvezmény illeti majd őket, amely csak és kizárólag nekik jár. Az a célunk, hogy olyan
programot indítsunk, amellyel számos kedvezményt tudnak érvényesíteni a mindennapokban.
Karácsonyi étkezési utalvánnyal, idősek napközbeni ellátásának támogatásával, gondozói
hálózat kialakításával, időskori közösségi terek, nyugdíjas klubok rendezvényeinek anyagi
támogatásával, kulturális létesítmények ingyenes látogatási lehetőségével kívánjuk hálánkat
és köszönetünket kifejezni a makói időseinknek.
Büszkék vagyunk történelmi, kulturális és vallási értékeinkre, gyökereinkre és
hagyományainkra. Arra, hogy Makó egy 800 éves település, amelyre fel kell építenünk egy
olyan modern várost, amely újra a régió motorja lehet, és a déli határainkon túl is
meghatározóvá válik.
Ř Megépítjük a Makót nyugatról elkerülő utat, oktatási intézményeinket felújítjuk, a
megkezdett beruházásokat pedig folytatjuk.
Ř Méltó környezetet alakítunk ki a József Attila Könyvtár számára. Az új kubatúrában
múzeumi kiállító teret is kialakítunk, és a városi levéltár is itt kerül elhelyezésre.
Ř Roma kulturális központot építünk, a Fátyol Mihály programban pedig roma
tehetséggondozó műhelyt hozunk létre.
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Ř A biztonság minden ember alapvető vágya. Ezért rendet kívánunk tenni minden
városrészben. Elindítjuk a posztos rendőrprogramot, folytatjuk a térfigyelő kamerák
felszerelését, megerősítjük a közterület-felügyeletet, és a mezőőrséget és a helyi
rendőrséget.
Ř A polgármesteri hivatalt elérhetőbbé és rugalmasabbá kívánjuk tenni, hogy a
makóiaknak ne kelljen időt és energiát pazarolniuk a hivatalos ügyeik intézésekor. Ne
kiszolgáltatottnak, hanem kiszolgáltnak érezzék magukat.
Ř A makói ember számára is az egészség jelenti a biztonság alapját, ezért olyan várost
akarunk, ahol magasabb színvonalú egészségügyi ellátást és méltó körülményeket
kapnak az itt élők. „Az egészséges Makóért” programot a kórházzal együttműködve
kiterjesztjük, hogy minden makóihoz eljusson.
Ř A jövőben minden városi rendelőt felújítunk, ifjú orvosaink megtartásához pedig
kedvezményes lakásokat és lakhatást biztosítunk.
Ř Az önkormányzati, szociális szférában dolgozó munkatársaknál folyamatos,
kiszámítható bérnövekedést fogunk biztosítani és garantálni.
Ř Makó neve egybeforrt a világhírű építész nevével, Makovecz Imréével. Sok tett és sok
energia kellett ahhoz, hogy ez az érték létrejöjjön. Elindítjuk a Makovecz-programot,
megépítjük a Makovecz könyvtárat, támogatjuk a Makovecz uszoda megépítését,
Makó gyógyturisztikai lehetőségeinek növelése érdekében a fürdő szolgáltatásainak
bővítésére helyezzük a hangsúlyt, azaz gyógyászati és pihenő elemekkel bővítjük a
fürdőt.
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2. Helyzetelemzés
Makó gazdasági helyzete
· A KSH adatai szerint Makó lakónépessége 2014. január 1-jén 23 100 fő. A lakosság
60 százaléka tartozott a 15-59-éves korosztályhoz.
·

Munkaügyi szempontból a város teljesítménye többrétű képet mutat. A 2014-es év
több időszakában megfigyelhető volt, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai
szerint, míg Makó az országos átlagnál kedvezőbb relatív mutatót ért el, addig a
megyei átlaghoz képest kedvezőtlenebb adat jellemezte.
2014 novemberében azonban Makó az országos átlaghoz és a megyei átlaghoz képest
is kedvezőtlenebb arányt ért el.
A relatív munkanélküliségi mutató értéke

2014. november

Makón

A megyei átlag

Országos átlag

6,13

5,13

5,87

· A városban a nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettsége alacsonyabb, mint a
megyei átlag. A szakképzetlenek aránya magasabb (51,4 százalék szemben a megyei
41,9 százalékkal), ugyanakkor meghatározóan kisebb részesedést képviselnek a
diplomások (2,5 százalék szemben a megyei 8 százalékkal). Ehhez illeszkedik, hogy a
szellemi foglalkozásúak aránya Makón a megyei átlagnak kevesebb, mint a fele (10
százalék, a megyei pedig 22,7 százalék).
· Az 50 éven felüli álláskeresők részesedése 31 százalékos, szemben a megyei 27
százalékkal, a pályakezdők aránya 11 százalék, 3 százalékponttal alacsonyabb a
megyei átlagnál.
· A településen a nyilvántartott álláskeresők között a legfeljebb 8 általános iskolai
végzettséggel rendelkező álláskeresők aránya a 2014 novemberében nyilvántartott
álláskeresőkhöz viszonyítva 38 százalékot ért el.
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o Látható, hogy külön figyelmet érdemelnek a képzettség megszerzésére
irányuló programok, de javítandónak mutatkozik a szellemi foglalkoztatásúak
arányának emelése is hosszú távon. E tekintetben szerencsés lehet olyan
tevékenységek

támogatása,

melyek

szakképzettséget

nem

feltétlenül

igényelnek, ugyanakkor az ismeretek későbbi mélyítésére alkalmasak lehetnek.
E tekintetben a mezőgazdaság, feldolgozóipar, a hagymakultúra alkalmas
területnek bizonyulhat.
Létszám kategóriák
250

fő

Év

1-4 fő

5-9 fő

10-19 fő

20-49 fő

50-249 fő

2011

1 232

90

34

20

8

2

1 386

2012

1 103

87

29

20

10

2

1 251

felett

Összesen

Forrás: KSH
· A település gazdasága elsősorban a kis létszámot foglalkoztató mikro- és
kisvállalkozásokra alapszik. Ezt jól tükrözik a KSH publikált adata, miszerint a város
vállalkozásainak 88 százaléka legfeljebb 1-4 főt foglalkoztatott 2012-ben. Ez az arány
korábban is hasonló nagyságrendben alakult. A gazdasági méretszerkezet tekintetében
az is kirajzolódik, hogy az 50 fő feletti foglalkoztatók aránya 1 százalék közeli.

A vállalkozások megoszlása gazdasági területek szerint (TEÁOR 08)
2012.

Terület

2011

2012

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

74

71

5,68%

Feldolgozóipar

121

106

8,47%

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

-

1

0,08%

Vízellátás

4

3

0,24%

Építőipar

126

109

8,71%

Kereskedelem, gépjárműjavítás

359

348

27,82%

Szállítás, raktározás

81

66

5,28%

Szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás

90

97

7,75%

Információ, kommunikáció

26

26

2,08%

7
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A vállalkozások megoszlása gazdasági területek szerint (TEÁOR 08)
2012.

Terület

2011

2012

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

62

48

3,84%

Ingatlanügyek

27

30

2,40%

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

135

127

10,15%

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

39

33

2,64%

Oktatás

33

32

2,56%

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

73

73

5,84%

Művészet, szórakoztatás, szabadidő

25

21

1,68%

Egyéb szolgáltatás

111

60

4,80%

Összesen

1 386

1 251

100%

év

megoszlása

Forrás: KSH
· A város gazdaságszerkezete ágazati szemszögből közepesen koncentráltnak
nevezhető. Makón a legtöbb vállalkozás a kereskedelem és gépjárműjavítás területén
működik. Ez a város vállalkozásainak mintegy 28 százalékát jelenti. További
meghatározó területek a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; építőipar;
feldolgozóipar; szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás. A vállalkozások további 35
százalékot képviselnek. Összességében tehát 5 ágazat 63 százalékát teszi ki a működő
vállalkozásoknak.
o Mindebből az következhet, hogy a gazdasági továbblépéshez elsősorban a
kisvállalkozásokat támogató, azok feljebblépését célzó támogatásokra,
intézkedésekre van szükség. Első sorban tehát a kis létszámú vállalkozások
problémáira célszerű reflektálni.
o Mindez azt is maga után vonja, hogy lehetőség mutatkozik a vállalkozások
többségének célzott támogatására, illetve további ágazatok térnyerésének
biztosítására is.
· A településen a foglalkoztatáspolitikai eszközök tekintetében több is megtalálható.
Munkahelyteremtő pályázattal 2011 és 2014 között 126 fő jutott munkához (32
nyertes pályázatból). Az Első Munkahely Garancia programban, a lakhatási
támogatásban, munkahelymegőrző támogatásban, munkahelyteremtő támogatásban,
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bér-jellegű támogatásban, munkaerőpiaci képzésben 2013 végéig összesen 1.631-en
vettek részt, vagy voltak érintettek.
· Makón a közelmúlt jelentősebb beruházásai közé tartozik az aroma és élelmiszerízesítő alapanyagot gyártó Givaudan Hungary Kft, a húsipari terméket gyártó DunaDöner Kft, a Gyógyfürdő Kft (Hagymatikum), illetve a Makói Fémipari Kft bővítése.
A városban a legnagyobb foglalkoztató a Makói Contitech Fluid Automotive Hungária
Kft, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
(Makói Kórház 450 fő).
A makói projektek megoszlása

Operatív program

Támogatott
pályázatok (db)

Megítélt
támogatás
(milliárd Ft)

Kifizetések
száma (db)

Kifizetett
támogatás
(milliárd Ft)

ÁROP

2

0,023

2

0,022

DAOP

37

6,988

29

6,294

GOP

96

1,683

81

1,225

KEOP

9

15,410

4

11,278

KÖZOP

3

0,389

3

0,298

TÁMOP

41

0,994

36

0,421

TIOP

4

0,306

3

0,300

Összesen

192

25,794

158

19,841

· Az uniós fejlesztési források 2007 és 2013 között 25,8 milliárd forintot jelentettek a
városnak. Ennek 60 százaléka a Környezet és Energia Operatív Program keretein belül
lett megítélve. A fejlesztési források kapcsán gazdasági jelentőséggel bír, hogy a
nyertes KKV-k aránya 2010-2013 között elérte a 64,1 százalékot, a korábbi 20072010 közötti 41,5 százalékról.
· A gazdasági törekvések közül kiemelendő, hogy Makó 2012-ben megkapta a
Befektetőbarát Település címet.
o A támogatásokból és fejlesztési forrásokból látható, hogy Makó aktív pályázó,
képes a források és lehetőségek bevonzására. Előnyös képet mutat a nyertes
KKV-k aránya, amely segítheti a kis létszámú vállalkozások korábban
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megfogalmazott megerősítési irányait. Mindemellett ugyanakkor a 2014-2020
közötti források vonatkozásában erősíteni kell a gazdaságfejlesztésre elnyert
támogatásokat.
· A gazdasági adottságok tekintetében összességében látható, hogy kihívásként
jelentkezik, hogy az álláskeresők közül magasabb szintet ér el a képzetlenek aránya a
megyei

szinthez

képest.

Ehhez

a

városban

a

gazdaságszerkezet

kisebb

vállalkozásokból álló, közepesen koncentrált szerkezetet mutat. Azaz egyaránt
lehetőség van új, nagyobb vállalkozások bevonzására, de a kisvállalkozások
támogatása is nagy felszívó erőt generálhat. Ez jelentheti a meglévő vállalkozások
lehetőségének

bővítését

(hogy

új

munkatársat

tudjanak

eltartani),

vagy

infrastrukturális fejlesztéseket, ami megalapozhatja új vállalkozások betelepedését. A
pályázatokon való sikeresség előrevetíti, hogy a makói vállalkozások a 2014-2020-as
fejlesztési ciklusban is pályáznak, ebből fakadóan célszerű lehet e tekintetben segíteni
a KKV-kat.
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3. Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei és céljai

Az önkormányzat gazdasági mérlege a 2014. évi számok tükrében

1. Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak
jellemezték:
-

az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához és a pályázati beruházásokhoz
kötvényt bocsátott ki,

-

működési hitelvételre nem került sor.

2. Az Önkormányzat mérlegének főösszege az önkormányzat és intézményei 2014.évi
zárszámadása alapján bruttó 42 449 810 E Ft volt.
MÉRLEG
Megnevezés
Makó Város Önkormányzat és Intézményei

2013
év

2014
év

ESZKÖZÖK
A/I
Immateriális javak
A/II
Tárgyi eszközök
A/III
Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

91 672
33 385 331
168 617
138 693
33 784 313

50 532
40 702 179
168 717
137 585
41 059 013

B)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C)
PÉNZESZKÖZÖK
D/I
Költségvetési évben esedékes követelések
D/II
Költségvetési évet követően esedékes követelések
D)
KÖVETELÉSEK
E)
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F)
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK
G)
SAJÁT TŐKE
H)
KÖTELEZETTSÉGEK
I)
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK

2 840
1 122 741
274 735
57 010
351 747
68 137
0
35 329 778

2 307
802 769
242 998
250 131
504 451
58 474
22 796
42 449 810

32 770 415
2 536 341
23 022
0

34 883 396
109 368
27 309
0

K)
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN

0
35 329 778

7 429 737
42 449 810
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Bevételek:
-

Változatlanok az önkormányzat saját működési bevételei, szerkezetük azonban
megváltozott: 2012 óta a helyi (iparűzési, kommunális) adókból származó bevétel
nőtt. A központi adók átengedett részének összege (gépjárműadó) viszont a központi
szabályozás miatt 2013-tól jelentősen csökkent.

-

Csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatás jogcímén kapott összegek,
2013-tól elsősorban a feladatfinanszírozási rendszerre való áttérés miatt.

Az önkormányzat működésénél a továbbiakban is arra kell törekedni, hogy a működési
kiadások és a fejlesztések jól elkülönüljenek egymástól.
-

A működési kiadások forrását az államtól kapott támogatás mellett a saját bevételek
adják.

-

A fejlesztési lehetőségeket elsősorban pályázatokból tudjuk finanszírozni.

Tudni kell azt, hogy vannak kötelezően finanszírozandó feladatok, illetve önként vállalt
feladatok:
-

a kötelező feladatok az állam által meghatározott alapellátások,

-

a nem kötelező feladatok azok, amelyek egy település életminőségét, élhetőségét
befolyásolják.

Az önként vállalt feladatok nagymértékben a város gazdasági erejétől függenek, melynek
legfőbb forrásai a különböző adóbevételek.
Kiadások:
-

A kiadások csökkentésre kerülhetnek az önkormányzati intézmények támogatásának
csökkentésével.

-

A szociális bérlakások felújításának ütemezése, a későbbiekben hatással lehet a
fenntartási költségek alakulására.
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Fejlesztési források és költségvetési forráslehetőségek

A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források
biztosítása egyrészt pályázati források bevonásával lehetséges, másrészt az önkormányzati
gazdálkodás hatékonyabbá tételével, valamint az önkormányzat bevételei tervezésének
projektcentrikussá tételével.
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források
megléte, hanem szükség van:
-

pályázati lehetőségek felkutatására,

-

a meglévő források hatékonyabb és célratörő kihasználására,

-

az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresése,

Jelen helyzetben a fejlesztésekhez csak pályázati önerő áll rendelkezésre.
Szem előtt kell tartani, hogy a központi támogatás évről-évre folyamatosan csökken, csökken
a lakosság száma, melyhez a támogatásokat mérik.
Ezen pénzügyi politikának az alappillére a következő:
-

takarékosabb gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása,

-

a közmunka termelésbe állításával az önkormányzat kiadásainak további csökkentése.

-

Új adópolitikával elő kell segíteni az igazságosabb teherelosztást, a kedvezmények
áttekintését,

-

át kell tekinteni meglévő vagyontárgyainkat, meg kell találni a jelenleg kihasználatlan
ingatlanok funkcióját.

-

Egyes vagyontárgyak értékesítésével további források nyerhetők.

Fejlesztési források és költségvetési forráslehetőségek
A korábbi takarékos gazdálkodásnak, köszönhetően a forrásokból még rendelkezünk
tartalékkal, de 2016-ra és 2017-re várhatóan jelentősen lecsökken a minden jelenlegi
fejlesztési forrásunk. A 2016. évi költségvetés felhalmozási részét, fejlesztési elképzeléseit a
forrásigény tisztázása érdekében már az idén meg kell tervezni.
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- Ehhez elengedhetetlen, hogy a takarékossági intézkedések, a helyi adópolitikai döntések az
első félévben megszülessenek, és még az év folyamán realizálódjanak, hogy a 2016. évi
forrásokat tervezni tudjuk.
- A START program folytatása mellett egyre jobban ki kell terjeszteni a közmunkaprogram
termelő tevékenységet (mezőgazdasági termelés, drótfonatkészítés).
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A
korábbi hét éves periódushoz képest –amelynek a legfőbb célja a leszakadt régiók
felzárkóztatása volt –, a most induló ciklusban az Európai Unió más célkitűzéseket vállalt:
· a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése,
· az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák
használatának és minőségének javítása,
· a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és
akvakultúra- ágazat versenyképességének javítása,
· az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban,
· az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és – kezelés
előmozdítása,
· a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása,
· a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban,
· a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése,
· a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem,
· az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás,
· az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.
A legszélesebb vállalkozói és civil kört, illetve társadalmi réteget érintő fejlesztési kereteket
az alábbi operatív programok fogják tartalmazni:
A humán tőke és a társadalmi környezet fejlesztése: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP) elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával
járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a
gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt
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helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés
minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatásfejlesztésre.
Gazdaságfejlesztés, innovációs tőke erősítése: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának
75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát
vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az
ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató
szektornak a fókuszált fejlesztése.
A területileg decentralizált fejlesztések, térségi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás
fejlesztése: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fő küldetése, hogy
kereteket

biztosítson

a

területileg

decentralizált

fejlesztések

tervezéséhez

és

megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a helyi társadalomra és
környezetre, a helyi vállalkozásokra, illetve a közszférára irányuló fejlesztések is.
A környezeti elemek védelmének és az energiahatékonyság fejlesztése: A Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) átfogó célja, hogy a magas hozzáadott
értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és
a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével
összhangban valósuljon meg.
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap: A Rászoruló
Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) a Leginkább Rászoruló Személyeket
Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul. Az
RSZTOP teljesen új koncepció az operatív programok rendszerében a korábbi programozási
időszakokhoz képest. Ez a program a rászoruló személyeket támogatja, ugyanakkor, a
program keretében nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó beszerzésekre pályázatok lesznek
kiírva, elsősorban magyar tulajdonú és helyi KKV-k számára.
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Adópolitika

Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel
az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételeket, illetve hatással van a
településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire.
A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja
kialakítani, hogy az állandósága mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse,
ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
Az adóbevételek növelése érdekében figyelmet kell fordítani arra, hogy
-

az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan
figyelemmel kell kísérni az adóalanyi kör, adó bejelentési kötelezettségének
teljesítését,

-

kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralék mielőbbi beszedését,

-

biztosítani kell az indokolatlan mentességek és aránytalanságok megszüntetésével a
közteherviselést, ugyanakkor biztosítani kell a méltányosságból vagy rászorultságból
eredő kedvezmények átgondolt rendszerét.
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4. Élhetőbb város kialakítás

Munkahelyteremtés

Makó Város Önkormányzata közvetlen úton korlátozott mértékben tudja befolyásolni a
foglakoztatást. A munkahelyteremtés feltételei jelentős mértékben tőlünk független
tényezőkön múlnak.

A jelenlegi tervezési időszakban kiemelt támogatást élvez a munkahelyteremtés, így az
Önkormányzatnak törekednie kell, hogy a helyi vállalkozások fejlesztési forrásokhoz
juthassanak, illetve új munkahelyteremtő vállalkozások telepedhessenek meg. A munkahelyek
bővítése és fejlesztése a legfontosabb cél, ezért kiemelten fontos az erős helyi vállalkozói
réteg kialakulása, akár az iparban, a turisztikában, a mezőgazdaságban vagy bármely más
szektorban.
A közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat maximálisan kihasználja a program által
nyújtott lehetőségeket.

Közvetett úton tudjuk segíteni a foglalkoztatókat azzal, hogy helyi szinten vállalkozóbarát
gazdasági környezetet biztosítunk: kedvező telekvásárlási feltételek az Ipari Parkban,
vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása, munkahely-teremtési támogatás az Ipari
Parkban.
Erősíteni kell a vállalkozók helyi kötödését, közösségi szerepvállalását és legfőképpen az
együttműködési szándékát, képességét.

A 2014-2020-as időszakban az innováció, az új technológiák kidolgozása és alkalmazása
kiugrási pont lehet Makó gazdasága számára a turizmus és a mezőgazdaság mellett.

Makó Város Önkormányzata a törvényi előírások betartása mellett előnyben részesíti saját
beruházásainak kivitelezése során a makói vállalkozókat, támogatja azok bevonását.
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Közösség- és Vállalkozásfejlesztési Központ, olyan szolgáltató létesítmény, amely feladata,
hogy olyan erőforrásokkal lássa el a hazai, határon túli vállalkozókat és civil szervezeteket,
amelyek elősegítik az üzleti, közösségi kapcsolatok létrehozását és fejlesztését.
Nem hiszünk abban, hogy a gazdasági növekedés meg fogja oldani a helyi közösségek
problémáit. Sőt, úgy tapasztaljuk, hogy a gazdasági növekedés nemhogy nem oldja meg az
emberiség fő problémáit, hanem még fokozza is a környezeti problémákat, a szegénységet, az
emberek egymás elleni kijátszottságát. Egyetértünk az angol közgazdásszal, Ernst F. Schumacher-rel (1966), aki szerint „a fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel, az
emberek tanultságával, szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül minden erőforrás
rejtett, kiaknázatlan, puszta lehetőség marad.”
A központ olyan szolgáltatásokkal (szellemi infrastruktúra) segíti a vállalkozókat és civil
szervezeteket,

amelyek

(ügyvitelszervezés;

ma

már

nélkülözhetetlen

pénzügyi,számviteli

részei

ügyintézés,

PR;

a

sikeres
marketing;

üzletvitelnek
logisztika;

külkereskedelem bonyolítása; hitelügyintézés; beruházási, fejlesztési, jogi tanácsadás stb.).
A vállalkozói központ legfőbb előnye, hogy lerövidíti a piacra jutás folyamatát. A nyújtott
szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a vállalkozók figyelmüket cégük fő tevékenységére
fókuszálhassák, és ne kelljen kevésbé produktív dolgokra időt fordítaniuk,ezzel hozzájárul
egy strukturált üzleti környezet kialakulásához, minimalizálja az új üzleti vállalkozások körüli
kezdeti akadályokat, s megalapozhatja a már működő vállalkozások továbbfejlődésének
lehetőségeit, irányait, valamint előmozdíthatja a vállalkozások közötti együttműködés
kialakulását is.
Céljai:

· A magyarországi és a határon túli kis- és középvállalkozók és civil szervezetek
munkájához szükséges helyi és nemzetközi információhoz való jutás lehetőségének
biztosítása.
· Célunk a (potenciális) cselekvők körének megtalálása és a lehető legszélesebb körré
szervezése,hogy a lehető legtöbb lakost vonjuk be a közös gondolkodásba és tegyük a
közjóért cselekvővé, vagyis aktívvá és a

lokális szervezetek közötti kommunikáció

szervezése ,amelyek a térségi közjóért akarnak dolgozni.
· A helyi identitást és annak tartalmát, a helyi politikai élet és érdekcsoportok erőviszonyait; a helybeliek informális kapcsolatait, az egyház társadalmi-jótékonysági
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tevékenységét, a civil szervezeteket és helyi mozgalmakat, a település nyilvánosságát és
abban a közösségek szerepét; az együttműködés, a kommunikáció, konfliktusok
mibenlétét és természetét; a helyi társadalmi élet eseményeit, s a külvilággal történő
kommunikáció formáit – eljárás, bejárás, ill. a kistérségi, megyei, országos, nemzetközi
szervezetekkel való kommunikációt elősegíteni.
· Olyan hálózat megszervezése, amely képes közvetlenül vagy közvetetten a
legszélesebb vállalkozói körhöz is eljutni.
· Térségfejlesztési programok szervezése (önkormányzatokkal közös program).
· Ipari park program helyi feltételrendszerének megteremtése.
· Térségfejlesztési és mezőgazdasági program regionális és kistérségi feltételeinek
megteremtése.
· Határ menti regionális együttműködések, térségfejlesztési elképzelések.
· A kis- és középvállalkozások gazdálkodási feltételeinek javítása.
· Források elnyerésére készített pályázatok külön kiírás szerinti támogatása.
· Gazdasági együttműködést elősegítő tevékenységek támogatása.
· Szakmai és menedzserképzés támogatása.
· Kiállítások és üzletember-találkozók támogatása.
· Az együttműködés információs bázisának létrehozása, támogatása.
· A határon túli kis- és középvállalkozások szakmai és anyagi gyarapodása érdekében
végzett különböző alapszolgáltatások támogatása (vállalkozói fogadóórák, vállalkozói
klubok, gazdasági fórumok, gazdasági információk).
· A tudás- és technológia transzfer támogatása.
· Addicionális források bevonásának elősegítése, különös tekintettel az EU-forrásokra.

19

Makó Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Programja
2014-2019

Népességmegtartó céljaink és ingatlangazdálkodás

Ingatlangazdálkodás
Lakás célú ingatlanok: az önkormányzatnak feladata, hogy a mindenkori lakáspiaci
mechanizmusokhoz illeszkedve a város lakóinak lakhatási biztonságához hozzájáruljon, a
nehéz lakhatási körülmények közé került lakosok részére lakhatást biztosítson. Makó Város
Önkormányzata tulajdonában álló lakásállomány mennyiség nem elegendő arra, hogy minden
rászoruló számára lakhatást biztosítson.
Célok:
1) a gazdaságtalanul felújítható lakás ingatlanok értékesítése;
2) a lakásállomány összetételének, műszaki állapotának javítása;
3) profiltisztítás: a vegyes tulajdon megszüntetése;
4) törvény által előírt elhelyezési kötelezettség teljesítéséhez szükséges lakások
biztosítása;
5) vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges lakások biztosítása;
6) a bérleti díjhátralékok minimálisra szorítása;
7) a szociális elven bérbe adott lakások addig kerüljenek biztosításra, amíg arra a bérlő
körülményeit tekintve jogosult, amíg az életkezdési nehézségek fennállnak, illetve a
piaci bérleti terhek viselésére képessé válik a lakás bérlője.
Nem lakás célú ingatlanok esetében a hatékony és célszerű ingatlangazdálkodás céljai:
1) helyiségek besorolása: városban való elhelyezkedésük szerint; állapot alapján való
besorolás;

differenciált

bérleti

díj

kategóriák

meghatározása;

helyiségek

megnevezésének pontosítása;
2) mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok összevonása: földcsere, adásvétel, kisajátítás;
3) nem hasznosított önkormányzati épületek (régi rendőrség, anya otthon, egykori idegelme szanatórium) javasolt az értékesítés, annak megállapításával, hogy újkori
bekerülési értéken számolva hány százalékos készültségi szintnek felelnek meg az
egyes ingatlanok jelenlegi állapotukban;
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Idegenforgalom, turizmusfejlesztés

Makó Város Önkormányzatának elsődleges feladata a települési közigazgatás megszervezése.
A város örökségértékeinek megóvása, az épített környezet állapotának megőrzése, javítása
hozzájárul a város kulturális identitásának erősödéséhez. A kulturális vonzerők fejlesztése, a
kínálat kvantitatív és kvalitatív bővítése nem csak a turisták elvárásainak minél magasabb
szintű kielégítése érdekében történik, hanem a helyi lakosság életminőségének javítása
érdekében is, az adott város lakóhelyként való vonzóvá tétele végett. Az élénk és barátságos
atmoszférájú, gazdag kulturális kínálattal, vonzó épített környezettel rendelkező városok
viszontlátogatásra ösztönzik a turistát.
Az önkormányzat a kötelező feladatok ellátásán túl alapvető fontosságúnak tartja minden
lehetőség megragadását, amely a település fejlődését, az itt élő emberek életminőségének
javulását szolgálja. Ennek érdekében az önkormányzat elkészítette Makó város 2014-2019
közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiáját.
A fejlesztési program prioritásként kezeli a helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztést és
ezen belül is a komplex turisztikai fejlesztéseket. A város és térsége egyedi adottságainak
gazdasági célú kihasználását szeretnénk előmozdítani a turisztikai vonzerőre épített
fejlesztésekkel.
Ma az európai piac turisztikai termékek „vására”. A turista vásárlói magatartása a turisztikai
piacon alapvetően élményorientált, a turisztikai termék pedig nem más, mint egy élmény
ígérete: egészségturisztikai, wellness, aktív turizmus, a szabadság, felfedezés élménye. A
„termék” egyre kevésbé az elszigetelten megjelenő egyes szolgáltatás, hanem sokkal inkább
az egyes élményeket egységes kínálatként reprezentáló település, tájegység, régió, ország
vagy kontinens. Az egyes települések, tájegységek turizmusa piaci értelemben akkor működik
sikeresen, ha a térségben található vonzerőket sikerül termékké alakítani, a termékeket piacra
juttatni, a piacon értékesíteni. A láncolat legalsó szintjén a vonzerő található. A turisztikai
vonzerő azonban önmagában nem elegendő, piacképessé, turisztikai értelemben hasznosítható
vonzerővé csak fejlesztés révén válik. A turista a motivációjának megfelelő vonzerővel
rendelkező térségbe látogat, de szükségleteit teljes egészében magával viszi. A turisztikai
termék azon szolgáltatások, áruk és egyéb tényezők halmaza, amely a turisták szükségleteinek
kielégítésére szolgál. Az adottságokra épülő szolgáltatások mellett elengedhetetlen a
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programkínálat megfelelő kialakítása, amit egyfajta trendet követve az adottságokra épülve
kell kialakítani.
A turizmus rendszere
környezeti tényezők
TERMÉSZETI

TÁRSADALMI

POLITIKAI

TURISZTIKAI KERESLET
TURISTA

utazás

- SZABADIDŐ
- SZABAD RENDELKEZÉSŰ JÖVEDELEM
- MOTIVÁCIÓ

KÖZVETÍTŐ SZEKTOR

marketing

TURISZTIK AI K ÍNÁLAT
TURISZTIKAI TERMÉK - VONZERŐ
- KÖZLEKEDÉS
- EGYÉB INFRASTRUKTÚRA
°ÁRAM, VÍZ, SZENNYVÍZ, HULLADÉK

- TURISZTIKAI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
°SZÁLLÁS
°ÉTEKZÉS ÉS SZÓRAKOZTATÁS
°TÁJÉKOZTATÁS

- EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
- HIGIÉNIA ÉS KÖZBIZTONSÁG
- VENDÉGSZERETET
- ÁRAK
- INTÉZMÉNYRENDSZER

TECNIKAI

GAZDASÁGI

EGYÉB

kö rn ye z et i t én ye z ő k

1. ábra A turizmus rendszere Forrás: Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete. HFF/KIT, Budapest, 2004. p. 103.

A település fő vonzerejét az épített örökség, a gyógy- és élményfürdő és a Maros-part
természeti értékei jelentik. A makói vöröshagyma hungarikum, a Makói Hagymafesztivál
gazdag és értékes hagyományokra épülő rendezvény.
Az előttünk álló években a turizmus területén a fő célunk a turisztikai szolgáltatások
mennyiségi és minőségi bővítése, amelynek köszönhetően a turisták száma, tartózkodási ideje
növelhető a térségben.

Makó idegenforgalmi mutatói

A város fogadókészsége az elmúlt évek turisztikai fejlesztéseinek köszönhetően javult.
Makón a KSH 2014. évi adatok szerint az egyéb (magán) szálláshelyek adatai a következők:
27 vendéglátó működik 220 férőhellyel. Ezen kívül az alábbi kereskedelmi szálláshelyek
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találhatóak a városban: 3 szálloda működik 69 szobával és 168 férőhellyel, 5 panzió 51
szobával és 120 férőhellyel. Időszaki szálláshelyként 1 üdülőház található 26 szobával és 85
férőhellyel, valamint 1 kemping működik 250 férőhellyel. 2014-ben 7 035 fő vett igénybe
kereskedelmi szálláshelyet Makón, összesen 13 564 vendégéjszakát töltve a városban. Ez a
meglévő szálláshelyek 12,9%-os kihasználtságát jelenti.
A Grand Hotel Glorius 2014 végén nyílt, minőségi szálláshelykínálatot teremtve Makó
városában. A statisztikai adatok alapján látható, hogy a vendégéjszakák száma 2014-ben közel
27%-kal emelkedett a városban.
Összehasonlítva

a

régió

fürdővárosainak

adataival

Makó

szálláshelyforgalma

a

következőképpen alakul 2014. évben.

Település
Gyula

Vendégek
Vendégéjszakák
száma
száma (éj)
(fő)
100 116

353 489

Orosháza

23 623

58 791

Hódmezővásárhely

14 718

32 596

7 035

13 564

Makó
Mórahalom

23 180

58 849

Szeged

144 591

283 188

Szentes

7 684

20 756

2. ábra Vendégforgalmi adatok a Dél-alföldön, 2014. Forrás: KSH

A fenti adatok alapján elmondható, hogy a város turizmusában még jelentős tartalékok
rejlenek. A forgalom növekedését további szolgáltatásfejlesztéssel érhetjük el, amelyek
infrastrukturális fejlesztést is igényelnek.

23

Makó Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Programja
2014-2019

Építészeti arculat, az épített örökség megőrzése

Makón a sajátos történelmi fejlődés során igen változatos utcahálózattal, eltérő
telekformákkal és méretekkel alakultak ki a városrészek. Makón megtalálhatjuk a
nagyvárosias telepszerű és a belvárosi jellegű lakóterületet, a kisvárosias polgárvárosi és
mezővárosi lakóövezetet, kertvárosi és falusi jellegű lakóterületet is. Ezen kívül az
üdülőterületek és a gazdasági területek szerepe is jelentős.

Makó városa jelentős építészeti értékekkel rendelkezik, ezek azonban nagyon rossz állapotban
vannak. Az előttünk álló fejlesztési ciklusban Makó városképi jelentőségű épületeinek
felújítása, új funkciókkal történő ellátása, a meglévő középületek, közösségi és szabadidős
terek rekonstrukciója során törekszünk arra, hogy megőrizzük az épített örökség értékeit.
A magyar organikus építészet zászlóvivője, a Kossuth-díjas Makovecz Imre által tervezett
épületek Makón kiemelt jelentőségűek. Ápoljuk a Makovecz-örökséget, a beruházásokat a
már meglévő építészeti arculatát megtartva, a Makovecz-terveket felhasználva tervezzük
megvalósítani.

A város épített örökségének részét képezik a köztéri szobrok, műalkotások is. A városvezetés
támogat minden olyan helyi kezdeményezést, amellyel a történelmi események, a város híres
szülöttei emlékére hozunk létre emléktáblát, emlékművet, köztéri műalkotást.

A fejlesztési ciklus elején a város településrendezési eszközeit felülvizsgáljuk, és felkészülünk
a pályázati források lehívására.
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Környezetvédelem, parkosítás, fásítás és hulladékgazdálkodás
Fásítási terv
Mivel a város területén rendkívül sok az idős, beteg, néhol balesetveszélyes fa, ezért időszerű
ezek pótlása, a városi környezetet jól toleráló fajtákra. Különös gondot kívánunk fordítani a
város bevezető útjainak fásítására, egységes, az épített környezethez alkalmazkodó fasorok
létesítését tervezzük az elkövetkezendő 4-5 évben. Fontosnak tartjuk ezt azért is, hogy a
városba közúton érkezők elé első benyomásként egy egységes, rendezett, a városképbe
illeszkedő fasor képe táruljon.
Terveink között szerepel még a város egyéb területein a már elkezdett fásítás folytatása,
illetve az újabb építésű, még nem fásított utcák fásításának megvalósítása.
A város területén kívül, a várost elkerülő út mentén felhagyott hulladéklerakó található.
Ennek mentén takarás valamint levegő minőség javítás céljából fasort kívánunk telepíteni.
Ezen a szakaszon található két körforgalom is (autópálya lehajtó, Makóra kivezető), melyek
beültetését tervezzük szárazságtűrő, sziklakerti évelő növényekkel.

Parkosítási terv
Elsődleges célunk a város legnagyobb kiterjedésű parkjának (Petőfi park) folyamatos újítása,
karbantartása, figyelembe véve jelenlegi képének megtartását. Indokolt az idős, odvas,
balesetveszélyes fák cseréje, a meglevő környezethez illeszkedő, hosszabb élettartamú fákra
(tölgy, juhar, szil). A meglévő gyepfelület is felújításra szorul, ahogy a gyöngykaviccsal
borított közlekedő utak és játszótér járófelülete is.
Célunk még kisebb, rendezett parkok, egybefüggő zöldterületek kialakítása is, elsősorban a
lakótelepek környezetében (Ráday lakótelep, Bajcsy-Zsilinszky lakótelep, Tömörkény utcai
és Hunyadi utcai lakótömbök). Ezeken a helyeken komplex módon kívánjuk megvalósítani a
parkosítást új gyepfelület telepítésével, cserjék, évelők és fák tervszerű ültetésével. Ezeken, a
többnyire betonnal borított, nagy arányban beépített területeken különösen fontosnak tartjuk a
lehetőség szerint minél nagyobb, többszintes zöld felületek kialakítását.
Parkosítási programunk részét képezi a kisebb játszóterek felújításával összehangolt fásítás,
füvesítés is.
Tervezzük a közterületek sövényeinek, örökzöldjeinek folyamatos pótlását, cserjefoltok
kialakítását, a meglévők bővítését, melyhez a növényeket magunk fogjuk megnevelni
fóliasátorban és szabadföldön. A forgalmasabb utak mentén a sövények nem csak
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esztétikusak, hanem por- és zajfelfogó szerepük is van, ezért tartjuk különösen is fontosnak
azok folyamatos pótlását, bővítését.

Célunk, hogy a rendezett, virágos Makó képét megőrizzük és a virágos városok versenyében
előkelő helyet érjünk el.
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Civil szerveződés

Makó városában számos bejegyzett civil szervezet működik. A városvezetés nagyra értékeli
és céljai elérése szempontjából rendkívül fontosnak tartja a makói civil szerveződéseket és
azok tevékenységét. A civil szervezetekben olyan önkéntesen létrejött csoportokat lát, melyek
a közjó előmozdítása érdekében működnek. A közjó előmozdítása természetesen közös cél,
ezért

erőnkhöz

mérten

támogatni

kívánjuk

helyi

civil

szervezetek

munkáját.

Meggyőződésünk, hogy egy aktív és eredményes helyi civil társadalom, döntő mértékben
hozzájárul a mindannyiunk által óhajtott széles, városi szintű összefogás létrejöttéhez.
Ugyanakkor azt is hisszük, hogy ez az együttműködés záloga lehet az „Új korszak” program
megvalósításának.

Közös munkánk azt a jövőt építi, mely elősegíti Makó fejlődését,

biztonságát, fiataljaink nevelését és itthon tartását, nyugdíjasainkról való gondoskodást, azt a
célunkat, hogy Makó a tegnap helyett valóban a holnap városa legyen.
Általános célok:
·

civil szervezetek társadalmi kohéziójának erősítése;

·

általános támpontok nyújtása a helyi közösségek fejlesztéséhez, önszerveződések
alakulásának támogatása, motiválása;

·

közösségi szemlélet formálása, annak erősítése;

·

helyi civil társadalom erősítése, települési és kistérségi aktivitásuk növelése, a civil
szervezetek hatékonyabb működése;

·

a települési és kistérségi közéletben való társadalmi részvétel és aktivitás növelése;

·

az információ ellátottság javulása;

·

forrásteremtő képesség javulása;

Konkrét célok:
·

kistérségi civil szervezetek igényeinek és lehetőségeinek összehangolása;

·

segítségnyújtás a kistérségi civil szervezetek megerősödéséhez, fejlődéséhez és
növekedéséhez;

·

hozzájárulás

a

kistérségi

civil

szervezetek

hatékonyságának,

hatókörének növekedéséhez;
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·

a civil szervezeteket érintő jogszabály és egyéb változások összegyűjtése,
működésükre és működtetésükre gyakorolt hatásaik bemutatása

·

a

kistérségi

civil

szervezetek

közötti

párbeszéd

ösztönzése,

a

hatékony

információáramlás és kommunikáció erősítése, civil szereplők közti együttműködés
fejlesztése;
·

a civil szervezetek érdekérvényesítő képességének javulása.
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Bűnmegelőzési koncepció: posztos rendőr, kamerák, kiemelt rendőri
szolgálat
A program célja, hogy Makó egy élhető, biztonságos város legyen. Ennek érdekében a már
meglévő 104 db kamerát magában foglaló rendszer további bővítése fontos cél a következő
években. Az új kamerák telepítése a Makói Rendőrkapitánysággal egyeztetve, a
közbiztonságilag legindokoltabb területeken kerülnek kihelyezésre. Szintén fontos, hogy a
már meglévő rendszer korszerűen, üzembiztosan működjön, ezért az elavult berendezések
cseréje további fontos cél. Makó Város Önkormányzata folytatja a sikeres együttműködést a
Makói Rendőrkapitánysággal a kamerarendszer figyelésében, így a rend őrei olyan területeket
is ellenőrzésük alá tudnak vonni, ahol épp nincs járőrszolgálat. Reményeinek szerint, nemcsak
a vagyontárgyak, hanem a személyek ellen elkövetett bűnesetek száma is jelentősen csökkeni
fog.
A Biztonságos Makóért Program fontos eleme egy körzeti megbízotti iroda létrehozása
Honvéd városrészben. A projekt eredményeként állandó rendőri jelenlét lenne biztosított
ebben a városrészben, amely rendre a bűnözési statisztikák elején szerepel. A megbízotti
irodában két, szükség esetén több rendőr teljesítene szolgálatot. Az iroda kialakítása
önkormányzati tulajdonú telken, vagy ingatlanon kerülne kialakításra. A Program célja, hogy
ne csak a városközpontban, hanem a szegényebb városrészekben is élhető, biztonságos város
legyen Makó.
A személy- és vagyonvédelem mellett kiemelt fontosságú cél az egészség védelme. A
halálozási statisztikákból jól látható, hogy sok esetben a gyors segítség életmentőnek
bizonyulhatott volna. A Biztonságos Makó Program fontos része, hogy csökkentse az ebből
eredő kockázatok nagyságát. A Program célja, hogy az időszak végére a közintézmények
döntő többségében újraélesztő készülék álljon rendelkezésre. Távolabbi cél az összes, a
városban található 32 db közintézmény felszerelése ilyen készülékekkel. A projekt komplex
módon valósulna meg. Az eszközbeszerzésen túl tanfolyamokon, képzéseken lehetne
elsajátítani az alapvető első segélynyújtási technikákat, valamint az életmentő eszközök
használatát.
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5. Makó Város Intézményrendszerének fejlesztési céljai
Településfejlesztési célok
Városfejlesztés:

1. Távhő rekonstrukció:
-

A makói távhő-rendszer fő elemei közel 40 évesek, nagyrészt korrodálódtak, a hőt
nagy veszteséggel közvetítik, (fűtési hálózat hővesztesége: 28 %, melegvíz szállító
hálózat hővesztesége: 55 %, a teljes hálózat átlagos hővesztesége: 33 %). Az elmúlt
időszakban,

csak

a

meghibásodások

elhárítása,

valamint

halaszthatatlan

karbantartások esetén történt beavatkozás (csőcsere, csőbélés beépítés) a TömörkényDeák fűtőmű összekötésének kivételével. Koncepció-szerinti rekonstrukció korábban
nem valósult meg.
-

A pályázattal a teljes fűtési hőszállító hálózat rekonstrukciója történne meg 3.864
fméteren. A melegvíz előállítás a fűtési hálózatra csatlakoztatott kis hőközpontokkal,
épületeken belül valósulna meg, ezzel elkerülhető, hogy a teljes melegvíz hálózatot
cserélni kelljen, a hőelőállítás is hatékonyabban valósul meg, és a beruházás értéke is
kisebb.

-

A rekonstrukció után a rendszer hővesztesége mintegy 26 %-kal csökken.

-

A rekonstrukcióval egy időben, illetve 2. ütemben lehetőség lenne a rendszer
bővítésére:

-

A beruházás során költséghatékonyan ráköthető a rendszerre 17 új, viszonylag nagy
fogyasztó jelenlegi 18.305 GJ hőigénnyel (a jelenlegi teljes távhő rendszer hőigénye
32.107 GJ)

-

A fejlesztés során (a termál kaszkád rendszer működésének okán), részben a jelenlegi,
részben új fogyasztók esetében második lépcsős víz is felhasználásra kerülhet (50-55
o

C), melynek ára az első körös vízéhez viszonyítva 42 %. Ehhez energetikai

fejlesztések szükségesek az épülteken.
-

A beruházás során ehhez egy 3. visszatérő vezeték elhelyezése szükséges.
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2. Belvíz elvezető rendszer rekonstrukciója

-

Záportározó rendszer kialakítása,

-

Külterületi belvíz elvezető csatornák öntözésre alkalmassá tétele

-

„Honvéd” szivattyú-telep felújítása

-

Gumihevederes kotró beszerzése

-

Belterületi csapadék elvezető rendszer további rekonstrukciója: felmérést követően,
főleg a gyűjtő csatornák mederelemekkel történő bélelése, esetleges lefedése.

3. Városüzemeltetés

-

Városgazdálkodási Kft. Návay téri telephelyének felújítása: az elmúlt 30-40 évben
komolyabb beruházás nem történt, a részleges karbantartáson kívül, mind műszakilag,
mind infrastrukturálisan, valamint munkavédelmi szempontból is rendkívül elavultak
az épületek, műhelyek.

-

géppark folyamatos megújítása, szükséges eszközök beszerzése: A jelenlegi géppark
átlagéletkora 20 év körüli, melyek újítása a feladatok biztonságos ellátása miatt is
elengedhetetlen.

-

Önjáró gréder beszerzése külterületi dűlőutak karbantartásához

-

Az önkormányzat Aradi utcai ún. II-es telepének felújítása: Jelenleg foglalkoztatásra
infrastrukturálisan

alkalmatlan,

különböző

hulladékok

ideiglenes

tárolására

használjuk. A telep a felújítást követően alkalmas lenne közmunkások műhely
munkában történő foglalkoztatására, hulladék-válogatásra, későbbi hasznosítás
céljából.
-

Közmunkások részére központ kialakítása. A jelenlegi, Csanád vezér téren kialakított
közmunkában foglalkoztatottak részére szolgáló épület rossz állapotban van, a
megnövekedett közfoglalkoztatotti létszám befogadását már nem teszi lehetővé.

-

A jelenleg még földes utcák szilárd burkolattal történő ellátása.

-

Játszóterek eszközeinek folyamatos cseréje, a korábban a jelenlegi szabályozási
környezet miatt leszerelt eszközök pótlása, valamint emiatt megszüntetett játszó,
valamint közösségi terek újraépítése.
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4. Piac központi részének lefedése

-

A városi piac jellegének megőrzésével a központi sorok lefedése, az üzletek
bevonásával.

5. Jégpálya
-

Áramellátás megoldása az áram végleges lekötésével, a jelenlegi ideiglenes megoldás
helyett.
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Információszolgáltatás
Makói VTV
Az addigi heti három Híradót, heti öt váltotta. Egy Híradóban az addigi 3 anyag helyett,
minimum 4, de inkább 6—7 anyag megy le, ezáltal több és széleskörű információ jut el a
lakossághoz.

Ezek hétfőtől csütörtökig mindig új, saját készítésű riportok, bejátszások.

Pénteken a hét legfontosabb eseményeit foglalja össze. A korábbi 8 percről 15 percre bővült a
Híradó adásideje.
Ahogyan eddig is feladatának tekintette azt, hogy ne csak Makó, hanem a 16 település
ügyeivel is foglalkozzon, úgy a jövőben is ezt szem előtt tartja, azonban a Makói VTV az
adott településeken nem fogható, ezért vételkörzet bővítésre benyújtott igényünket a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatósághoz.
A Kistérségi Iroda támogatásával, ami az elmúlt évben 1.000 000 forint volt, az idei évben
nem képez bevételi forrást. Ezért pályázatot benyújtására került sor a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatósághoz, TV állandó pályázatokra. A Társaság továbbra is törekszik a
vállalkozási bevételek és a pályázati támogatások növelésére, hiszen új lehetőségként merült
föl az elmúlt időszakban a hazai vagy uniós pályázatok elérése.
A város arculatához igazodva, szeretnék kialakítani saját arculatunkat.
2015 kiemelt feladata az online megjelenés, az internetes arculat, valamint a honlap teljes és
mindenre kiterjedő újrastrukturálása, korszerűsítése.
A televízió honlapjának megújítását tervezi, mert a műsorszolgáltatóktól a nézők ma már
elvárják, hogy a televíziós műsorkészítés kiegészüljön az online hírszolgáltatással. Az
internetes megújulás új marketing feladatokat és lehetőségeket is jelent. Mivel az új honlap az
előző években nem valósult meg, ezért a XXI. századi elvárásoknak megfelelően
mindenképpen szükség van online sugárzást és letölthető műsortartalmakat üzemeltetni tudó
internetes portál, valamint egységes webes arculat kialakítására.
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Eszközfejlesztés
A digitális átállás és műsorszolgáltatás előkészítése, a meglévő technikai eszközeink
karbantartása és fejlesztése szintén nagy terhet rótt a Városi Televízióra.
Műszaki fejlesztéseinket igyekszik a rendelkezésre álló, igen kevés tőke fényében realizálni
és megvásárolni, eszközeinket költség-hatékonyan üzemeltetni. Stúdió berendezési kellékeit,
díszletét önerőből, saját kreatív stáb segítségével megoldani. Hasonlóan saját kollégák
munkájával oldják meg a műsorajánlók kreatív spotjait, főcímeit.
A televízió több éve egy régi felújításra szoruló épületben működik, melynek egyes
részei életveszélyessé lettek nyilvánítva. Cél, hogy munkát megfelelő körülmények között,
biztonságban végezzék, ehhez a legszükségesebb intézkedéseket meg kell tenni. Tervek
között szerepel még 2015-ben a székhelyváltozás.
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Intézményi ellátórendszer

Egészségügyi ellátás: kötelező alapfeladat

A harmonikus városfejlődés érdekében, megkülönböztetett figyelmet fordítunk olyan
horizontális elvek érvényesülésére, mint az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés
biztosítása, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, továbbá a társadalmi kohézió növelése.
Makó úgy tekint a társadalmára, mint a legfontosabb értékteremtő erőforrására, illetve a város
fejlődésének legfontosabb tényezőjére. Az emberek fizikai és lelki egészségének, valamint a
különböző társadalmi csoportok együttélésének biztosítása, a társadalmi kohézió növelése,
nem csak a kiegyensúlyozott városi fejlődés, de ezen belül a gazdaság fejlesztésének
lehetőségei szempontjából is kulcskérdés.
Makó Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátást a városban működő 6 fogorvosi, 11
felnőtt háziorvosi és 5 gyermek háziorvosi körzet működtetésével biztosítja. Az egészségügyi
alapellátás infrastruktúráját az 1970-es években alakították ki. Ezen infrastruktúra nagy része
a mai napig nem került felújításra, korszerűsítésre.
Nagy előrelépésnek számít ezen a téren, hogy a város a tulajdonában lévő Makó, Hollósy
Kornélia u. 2/a. szám alatt kialakított rendelőintézetbe helyeztük át a 6 fogorvosi körzetet
ellátó fogászatot valamint 2 felnőtt és 2 gyermek háziorvosi rendelőt.
A város tervei között szerepel a régi véradó állomás felújítása és egy korszerű a mai kor
igényének megfelelő rendelőintézet kialakítása.
A beruházások célja az egészségügyi ellátás színvonalának emelése és a lakosság
egészségügyi állapotának javítása.
Makó város szociális ellátórendszerét a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény működteti. Az
intézmény felöleli szinte a városunkban működő valamennyi szociális intézményt és a
Védőnői Szolgálatot.
A szociális gondoskodás a településen élők számára biztonságot nyújt, ezért kiemelten fontos
az intézményrendszer infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése. Az ellátásban részesülők
minőségi kiszolgálása érdekében a háttér infrastruktúra és az eszközpark korszerűsítése
elengedhetetlen.
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Az Egyesített Népjóléti Intézmény az alábbi intézményi területeken tervez fejlesztést
pályázati források bevonásával:
· Gondozási szolgálat: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás –
gépjármű beszerzés.
· Időskorúak Átmeneti Gondozóház - férőhelybővítés, 20 fős autóbusz beszerzés.
· Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: a megfelelő ügyfélkiszolgálás érdekében
nagyobb telephely megnyitása.
·

Nappali ellátás keretében két helyen működik Idősek Klubja – szolgáltatásbővítés,
buszos kirándulás, Internet-sarok kialakítása, tanfolyamok szervezése, eszközpark
bővítése.

·

Jelenleg két bölcsődét működtetünk, 102 kisgyermekről gondoskodunk a városban. A
Kálvin téri bölcsőde 35 évvel ezelőtt épült, az eltelt időben nagyon minimális
állagmegóvási munkát végeztek az épületen, illetve eszközei teljesen elavultak.
Tervezünk itt sószobát kialakítani.

· A Kálvin téri bölcsőde épületében található 350 adagos konyha felújítására,
konyhatechnológiájának korszerűsítésére is keressük a forrásokat.
· Éjjeli Menedékhely épületének komplex felújítása szükséges a szolgáltatás szinten
tartása érdekében: az orvosi rendelőt, illetve csomagmegőrzőt alakítunk ki. Vizsgáljuk
egy női szálló kialakításának lehetőségeit.
· A mezővárosi településszerkezet miatt a várost környékén található tanyás térségben
tanyagondnoki szolgálatot üzemeltünk. A szolgáltatás fenntartásához új gépjármű
beszerzését tervezzük.
·

Egészségügyi feladatellátás: védőnői hálózat – 3 védőnői körzeti tanácsadó, 3
háziorvosi rendelő, iskolaorvosi szolgálat infrastruktúra és az eszközpark fejlesztését
tervezzük.

·

Humán erőforrás fejlesztés: belső tanfolyamok, tréningek a mindennapi munka
segítése, szakmai fejlődés elérése érdekében.

36

Makó Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Programja
2014-2019

Közművelődés
Biztosítani kell a könyvtár könyvállományának további gyarapítását. Gondoskodni kell a
könyvtár működtetéséhez szükséges technikai háttér színvonalának megőrzéséről és
fejlesztéséről. A város lakói előtt népszerűsíteni kell a könyvtár szolgáltatásait, gondoskodni
kell azok bővítéséről és elérhetőségéről. Mindezek a város lakóinak az igényéhez kell
igazítani.
A könyvtár működése során kapcsolatot ápol a kulturális célok érdekében szerveződő
csoportokkal, szervezetekkel. A könyvtár továbbra is bemutatkozó hely a város művészei,
irodalmárai számára, közművelődési előadások és egyéb kulturális események színtere. A
könyvtár lehetőségeihez mérten segíti helyi kulturális kiadványok megjelenését, segíti azok
színvonalának emelését.
A Makovecz könyvtár és múzeumi kiállítótér kialakítása új lehetőségeket nyit az intézmény
életében. A kor színvonalának megfelelő körülmények hatékonyabb és magasabb színvonalú
munka végzését teszik lehetővé. Az új könyvtárnak közösségteremtő hellyé kell válnia. Új
szolgáltatásaival különösen a fiatalabb korosztályt kell megszólítani.
A gyermekkönyvtár az új épületben kap helyet.
Mindezekhez föl kell használni a pályázati lehetőségeket, és biztosítani kell a megfelelő
anyagi feltételeket.
A múzeum gyűjtőkörének megfelelően gyűjti a tárgyi emlékeket, dokumentumokat,
hanganyagokat.

Gondoskodik azok

leltározásáról,

bemutatásáról, tudományos földolgozásáról.

raktározásáról,

állagvédelméről,

Törekedni kell magas színvonalú szakmai

munka végzésére.
A múzeum a makói tudományos élet egyik meghatározó színhelye. Ennek megfelelően
támogatnia kell a tudományos kutatásokat, tudományos és népszerűsítő kiadványok
megjelenését. Segíteni kell a múzeumi szakkönyvtár gyarapodását.
A múzeum ugyanakkor a helyi oktatás és közművelődés színtere is. Fontos, hogy az
intézmény mennél jobban igazodjon a helyi igényekhez, biztosítsa a kulturált művelődés és
szórakozás föltételeit. Ennek keretében törekedni kell magas színvonalú múzeumpedagógiai
tevékenység folytatására.
A kiállítások feleljenek meg a Makó lakosai és az idegenforgalom igényeinek.
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A skanzen értékeit népszerűsíteni kell a makóiak között.
Mindezen tevékenységekhez biztosítani kell a megfelelő anyagi és technikai hátteret, elő kell
segíteni ezeknek a feltételeknek a javulását.
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6. Makó Város Önkormányzatának stratégiai fejlesztési
és operatív programja

Megvalósult célok 2014 őszétől

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, 2015-2019 közötti
időszakra szól. A 2014 őszén felhatalmazást nyert városvezetés első intézkedései az élhető
város irányába mutatnak. Hosszú távon célunk, hogy növeljük a város vonzerejét és megtartó
erejét. A Makó városában élő minden polgár számára biztonságot, kiszámíthatóságot
teremtünk.
1. Helyi őstermelők helypénz költségének megszüntetése.
2. Babakötvény összegének megemelése 100.000 Ft-ra.
3. Makó Kártyával 50%-os kedvezményt biztosítunk a sportlétesítmények használatára,
valamint a makói sportegyesületek ingyen vehetik igénybe a városi sportcsarnokot.
4. Szemétszállítási díjkedvezmény, ami a következőképpen alakul:
4.1 a használatban lévő ingatlanban legfeljebb 2 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel (kedvezmény mértéke110 l esetén 100 Ft, 120 l esetén 110 Ft)
4.2 a használatban lévő ingatlanban legfeljebb 1 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel és nem töltötte be a 70. életévet (kedvezmény mértéke110 l esetén
195 Ft, 120 l esetén 215 Ft)
4.3 a használatban lévő ingatlanban legfeljebb 2 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel és mindketten betöltötték a 62. életévüket (kedvezmény mértéke110 l
esetén 195 Ft, 120 l esetén 215 Ft)
4.4 a használatban lévő ingatlanban legfeljebb 1 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel és betöltötte a 70. életévet (kedvezmény mértéke110 l esetén 1150 Ft,
120 l esetén 1265 Ft)
4.5 a használatban lévő ingatlanban legfeljebb 2 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel és mindketten betöltötték a 70. életévüket (kedvezmény mértéke110 l
esetén 1150 Ft, 120 l esetén 1265 Ft)
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5.

Minden 70 év felettinek 5 000 Ft egyszeri támogatás évente, karácsonykor.

6.

Térfigyelő kamerák számának gyarapítása.

7.

Közérzetjavító közösségi programok.

8.

Újraélesztő készülékek 5 helyszínre történő kihelyezése.

9.

A mezőőri járulék 50%-kal csökkent.

10.

Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentése.

11.

2000 Ft havi bérkiegészítés a közmunka programban részt vevők számára.

12.

A makói sportegyesületek támogatása.

13.

A makói bevett egyházak támogatása.

14.

A tűzoltóság, rendőrség, polgárőrség támogatása.

15.

A makói nyugdíjas klubok támogatása.

16.

A civil szervezetek pályázati keretben történő támogatása.
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IVS stratégiai célok
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Stratégiai fejlesztési program

Makó Város Önkormányzatának Gazdasági Programja olyan stratégiai jellegű célokat tűz ki,
melyek megszabják az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazzák azokat az
elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkednek céljaihoz, és amely célok eléréséhez,
megvalósításához a képviselő-testület meg kívánja teremteni a szükséges anyagi forrásokat.
Makó Város Önkormányzata által tervezett projektek az alábbi stratégiai célok mentén
kerültek meghatározásra, illeszkedve a Csongrád Megyei Közgyűlés által meghatározott
megyei területfejlesztési programhoz.
1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés,
2. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés,
3. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése,
4. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése,
5. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése,
6. Leromlott városi területek rehabilitációja,
7. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok,
8. Helyi közösségi programok megvalósítása,
9. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése,
10. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés;
11. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés.

Operatív program

I.

Belvárosi rehabilitáció:
· Csipkesor sétány és szoborpark kialakítása;
· Páger mozi és rendezvényház felújítása, energetikai korszerűsítése;
· Istók Margit ház felújítása és hasznosítása;
· Kálvin Óvoda és Kassai Óvoda energetikai korszerűsítése és felújítása.
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II.

Háziorvosi rendelők felújítása:

A háziorvosi és fogorvosi rendelők felújítása és energetikai korszerűsítése.

III.

Honvéd városrész (Fátyol Mihály Program):

A Honvéd városrész rehabilitációjával kapcsolatban Makó Város Önkormányzatának célja a
leszakadással fenyegetett városrészen koncentráltan megnyilvánuló, társadalmi-fizikaigazdasági problémák komplex módon való kezelése, a területen élők társadalmi
integrációjának elősegítésének érdekében. A Honvéd városrész Makó város hálózatába
ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, leszakadó városrész, ahol a cél a
további szegregációs folyamatok megállítása, és lehetőség szerint a terület státuszának
emelése.
• Megvalósíthatósági tanulmány készítése, amely széleskörű helyzetelemzésre és feladat
meghatározásra épül, mivel ezt megelőzően ilyen még nem készült;
• Esőelvezető csatornahálózat korszerűsítése;
• A földes utak arányának csökkentése, szilárdburkolatú úthálózat arányának növelése;
• Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok állapotának felmérése, és a kritikus
állapotban lévő ingatlanok felújítása;
• Az önkormányzati tulajdonban beépítetlen területek hasznosítási lehetőségeinek
feltárása;
• Parkosítás, zöldterület növelése;
• Közösségi ház kialakítása;
• Társadalmi integrációs programok.

IV.

Belterületi kerékpárút fejlesztése:
·

Makó város belterületén a meglévő kerékpárút hálózat továbbfejlesztése,
turisztikai és egyéb az egyes városrészek elérhetőségét célzó fejlesztése

·

A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó egyéb beruházások úgy mint,
információs táblák kihelyezése, kerékpártárolók és a közlekedésbiztonsági
elemek kialakítása
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V.

Egyesített Népjóléti Intézmény – szociális hálózat infrastruktúra fejlesztése:
• Gondozási szolgálat: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás –
gépjármű beszerzés.
• Időskorúak Átmeneti Gondozóház - férőhelybővítés, 20 fős autóbusz beszerzés.
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: a megfelelő ügyfélkiszolgálás érdekében
nagyobb telephely megnyitása.
• Nappali ellátás keretében két helyen működik Idősek Klubja – szolgáltatásbővítés,
buszos kirándulás, Internet-sarok kialakítása, tanfolyamok szervezése, eszközpark
bővítése.
• Éjjeli Menedékhely épületének komplex felújítása vagy új épületben való elhelyezése
szükséges a szolgáltatás szinten tartása érdekében: az orvosi rendelőt, illetve
csomagmegőrzőt

alakítunk ki.

Vizsgáljuk egy női szálló

kialakításának

lehetőségeit.
• A mezővárosi településszerkezet miatt a várost környékén található tanyás térségben
tanyagondnoki szolgálatot üzemeltünk. A szolgáltatás fenntartásához új gépjármű
beszerzését tervezzük.
• Egészségügyi feladatellátás: védőnői hálózat – 3 védőnői körzeti tanácsadó, 3
háziorvosi rendelő, iskolaorvosi szolgálat infrastruktúra és az eszközpark
fejlesztését tervezzük.
• Humán erőforrás fejlesztés: belső tanfolyamok, tréningek a mindennapi munka
segítése, szakmai fejlődés elérése érdekében.
VI.

Gazdaságfejlesztés:
• A Makói Ipari Park közművesítésének fejlesztése:
A fejlesztés eredményeképp szilárd burkolatú utak, kapubejárók, zárt burkolatú
csapadékvíz elvezető rendszer az útburkolat mellett, szennyvíz elvezető rendszer,
ivóvízvezeték

fejlesztése,

gázvezeték

fejlesztése,

közvilágítás

kialakítása,

elektromos hálózat kiépítése, a szélerózió csökkentése miatt fasor telepítésére kerül
sor.
• Csipkesori üzlethelyiségek felújítása;
• Városi piac és vásárcsarnok fejlesztése:
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Makó Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az olyan gazdaságélénkítő
településfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható
városszerkezet és vonzó környezet kialakítását, mely során Makó városának térségi,
gazdasági központ funkciójának erősítésére irányul. Ennek keretében a helyi városi
piac, mint hagyományos kereskedelmi-szolgáltatói terek revitalizálására van
szükség.
• Mezőgazdasági termékfeldolgozó csarnok építése.
VII.

Helyi közösségi kulturális és hagyományőrző programok:
·

Újévi koncert

·

Busójárás

·

Húsvétoló

·

Majális

·

Városnapi rendezvények

·

Nyári összművészeti fesztivál

·

Zsidó kulturális fesztivál

·

Augusztus 20-i rendezvények

·

Hagymafesztivál

·

Adventi ünnepségsorozat

VIII. Turisztikai fejlesztések, programok
Hagymatikum
A látogatói igényeknek megfelelően a családi zóna további bővítése, és 25 méteres
úszómedence kiépítése szükséges. További kitörési pont a medical wellness szolgáltatások
bővítése, gyógyászati szolgáltatások fejlesztése, valamint a családi részleg megvalósítása.
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Maros-part
A Maros-part turisztikai célú fejlesztésére nagy igény mutatkozik. A jelenleg elérhető
szolgáltatásokat igénybevevők visszajelzései alapján kiemelten fontos a „Zöld ház” erdei
iskola oktatóközponthoz a Tarzan ház projektben betervezett szálláshelyek kiépítése, valamint
a Lombkorona sétány és a Kalandpart összekötése.
•

Makóiak sétánya: a sétány egyik oldalán Makó vendégei, testvérvárosok, míg a
másik oldalon a helyiek ültetnek névtáblával jelölt fákat

•
IX.

Víziút-labirintus kialakítása a meglévő csorgókon
Sportlétesítmények fejlesztése

• Erdei Ferenc téri Sportpálya öltöző komplexum építése
• Sportcsarnok felújítása
• Extrém sportpálya létrehozása
• Szent István téri sportpálya felújítása
• Pulitzer-sétány sportpálya felújítása
X.

Makovecz könyvtár és Múzeumi kiállítótér

A régi városháza épületének felújításával és bővítésével gyermek- és felnőtt könyvtár,
számítógépes olvasóterem, oktatóterem, kézikönyvtár, kölcsönzői fogadótér, előtér, pihenő,
kávézó, ruhatár, folyóiratolvasó, könyvraktár, kutatószoba, előadó és kiállító terem valamint a
hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. Ezen felül kiállító helyiségek,
közönségforgalmi helyek és konferencia terem kapnak helyet a létesítményben.
XI.

XII.

Záportározó, mint komplex fejlesztési cél
·

a település csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

·

a csapadékvíz mezőgazdaságban történő hasznosítása

Környezetvédelem:
· szennyvíziszap égető – energetikai beruházás
· parkosítás és fásítás
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XIII. Művészetek Katedrája:
Polgári értékrendű művészeti képzésre szakosodott felsőfokú végzettséget adó iskola
létrehozása, kiegészítve az alkalmazott művészeti képzésekkel.

XIV. Zsidó-evangélikus temető rekonstrukciója:
Jángori izraelita (ortodox és neológ) és evangélikus temető megközelíthetőségének javítása,
kerítés építése, csőszház felújítása, a temetőn belül utak, járdák kialakítása, tájékoztató táblák
kihelyezése, síremlékek, felújítása.

XV.

Meglévő önkormányzati lakásállomány minőségi, komfortfokozatot érintő növelését

célzó beruházások a kiadhatóság célzatával:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásállomány összetételének, műszaki
állapotának javítása.

XVI. Nagyértékű ingatlanokról kiadvány szerkesztése:
Olyan többnyelvű kiadvány készítése, mely Makó Város Önkormányzatának tulajdonában
álló nagy értékű ingatlanainak műszaki paramétereit, fényképeit és forgalmi értékét mutatja
be annak érdekében, hogy a benne szereplő ingatlanok befektetési céllal kiajánlásra
kerülhessenek.

XVII. „Fecskeház” program:
A projekt célja, hogy a fiatal házasok külön erre a célra épített bérházakban bérelhetnek
lakást, majd egy előtakarékossági szerződést vállalva tovább léphetnének egy saját vagy
nagyobb otthonba.
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7. Összegzés
A stratégia működési módszere
·

Makó társadalmi és gazdasági fejlődése nem tud végbemenni anélkül, hogy a város ne
törekedne az egyes területek szereplőivel partneri viszony kialakítására.

·

Ebből kiindulva Makó, a város életének minden szereplőjével bizalmi viszonyt alakít
ki, amely a sikerhez vezető út egyik feltétele lehet.

·

A szociális, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági élet minden szereplőjével az
együttműködés megteremtését tűzzük ki magunknak. Mindemellett az együttműködés
sikerességének egyik kulcsmomentuma lehet a Kormánnyal való partneri viszony.
Amennyiben a város és az állam is elvégzi a maga munkáját, úgy Makó fejlődési
pályára állhat. E tekintetben a kölcsönös munka hozhat eredményt, azaz a valamit
valamiért elv érvényesülhet.

A város gazdaságfejlesztési programja
·

A választópolgárok egyértelmű döntést hoztak, mikor a jelenlegi városvezetés mellett
tették le a voksukat. A megújulást és az új korszak megteremtését választották, amely
Makó gazdasági programjában került megfogalmazása.

·

A program komplex fejlesztési irányokat adott meg, melyben nagy súlyt kapott a
biztonság, a gazdasági fejlődés, az életkörülmények javítása.

·

A program egyaránt célozza a fiatalok, nyugdíjasok, tanulók és dolgozók helyzetének
javítását, azon feltételek megteremtését, mely hozzájárul boldogulásuk segítéséhez. A
város partner kíván lenni, hogy garantálja a biztonságot, és mindenkit legalább egy
lépéssel előrébb segítsen.

·

A program megfogalmazta, hogy ahhoz, hogy Makó a holnap városa lehessen, 1 000
munkahelyet kell teremtenünk, erősíteni kell a közmunka programot, helyi piaccal,
Agrárcentrummal az Ipari Park bővítésével kell segítenünk a vállalkozásokat.

·

A program kifejtette, hogy a megújulásnak ugyanakkor nem csak a gazdaságban kell
megjelennie, hanem a kultúrában és értékeinkben is. A holnap Makójához méltó
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módon kell használni értékeinket, s újakat is létre kell hoznunk. Büszkének kell
lennünk és fejlesztenünk kell a hagymakultúrát, valamint építenünk kell Makovecz
Imre örökségére, amelyek az országban egyedülálló értéket képviselnek.
·

A holnap eléréséhez támogatjuk a fiatalokat (ösztöndíjprogram, babakötvény, első
lakáshoz jutás) és csökkentjük a polgárok megélhetési költségeit (70 év felett ingyenes
szemétszállítás, Makó kártya), a biztonsághoz pedig a térfigyelő rendszer és a rendőri
jelenlét javítása segítheti hozzá a várost.

A stratégia jövőképe
A város stratégiája alapként tekint Makó gazdasági programjára. A város jövőképe hosszú
távon a következőképpen alakulhat:
· Makón megvalósul a teljes foglalkoztatottság, a kialakításra kerülő Agrárcentrum, a
bővített ipari park hozzájárul a munkaerő kereslet fokozásához.
· A közösségi, gazdasági és kulturális törekvések eredményeképpen a város
felpezsdülése megy végbe, Makó a tegnap városa helyett a holnap városává válik.
· Újrafogalmazásra kerül a hagymakultúra, amely a turizmus és a gazdaság kitörési
pontjává válik. A hagymakultúra köré kereskedelmi és feldolgozóipari kapcsolódások
kerülnek kialakításra.
· A turizmus és a kulturális értékek bővülését a Makovecz életmű szerepének erősödése
jelenti.
· Makó a megye és a térség fejlődésének meghatározó tényezőjévé válik, nő a
beköltözők aránya és csökken az elvándorlók mértéke.
· A város lakóinak életkörülményei jelentősen javulnak, fokozódik a közbiztonság,
bővülnek a kulturális és szórakozást nyújtó terek, csökkennek a megélhetési költségek.
· Megtermődik a szolgáltató, lakos-központú város, mely az itt élőket segíti, garantálja a
magas közbiztonságot, a jó oktatási és nevelési hálózatot, segíti a vállalkozókat és
gazdasági szereplőket.
· Megvalósul az összefogás a lakosság, a civilek, az egyház, a gazdasági élet szereplői
és az önkormányzat között, amelynek egyik eredményeképpen jelentős közösségépítés
megy végbe.
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A stratégia fő céljai és céljai
A hagymakultúra megújítása
· A Hagyma, mint turisztikai és gazdasági érték megteremtése.
· A feldolgozóipari termékek fejlesztése.
· A hagymát tartalmazó helyi, manufakturális termékek előtérbe helyezése, új termékek
fejlesztése.
· A hagymával foglalkozó mezőgazdasági termelők támogatása, létszámunk növelése.
Makó, a gyógyító város
· A fürdő és termálvíz népszerűségének, egészségügyi és turisztikai célú használatának
növelése.
· Rekreációs lehetőségek bővítése.
· A Marosi iszap alkalmazásának elterjesztése és ismertségének növelése.
· A hagyma gyógyításban való alkalmazása, egészséges életmódhoz, valamint
gyógyításhoz felhasználható termékek fejlesztése.
Makovecz életmű, mint a kulturális élet megújulásának alapja
· A város kulturális életének újraélesztése, melynek középpontjában a Makovecz életmű
állhat.
· A Makovecz életmű méltó gondozása.
· A Makovecz épületek turisztikai vonzerejének növelése.
· A Kormány Makovecz út terveihez való kapcsolódás elérése.
· Az építészethez kapcsolódó programok kidolgozása, megszervezése (konferencia,
emléknapok, stb.).
További gazdasági és közösségi célok
· A teljes foglalkoztatás megteremtése
o Innovatív gazdasági fejlesztések megvalósulása, melyben szerepet kap az Ipari
Park fejlesztése, Agrárközpont létrehozása, valamint a helyi piac fejlesztése.
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o A turizmus szerepének növelése, a turisztikai adottságok fejlesztése, többnapos
fesztiválok, találkozók szervezése.
o Tradicionális és új helyi termékek kereskedelmének fellendítése.
· Alvó városból tevékeny, összetartó Makót
o A civilek, az egyház, a gazdasági élet szereplői és az önkormányzat közötti
összefogás fejlesztése.
o Közösségépítés és közösségformálás.
o Közösségi kert és üvegház létrehozása.
o A városban élők közösségi programjainak növelése.
· A szolgáltató város megteremtése
o Vállalkozási szolgáltató központ létrehozása, mely pályázatok írásában,
irodahelység biztosításában is képes közreműködni.
§ A

helyi

vállalkozók

összefogásának

megteremtése,

gyűlések,

rendezvények szervezése.
§ Klaszterekben való részvétel segítése.
o A város oktatási intézményeinek fejlesztése.
o A város nyugdíjasainak kiemelt gondozása.
o A közbiztonság szintéjének emelése.
o A városi honlap megújítása.
o Megelőzési programok támogatása.
· Makó városában közmunka mintaprogramok megvalósítása, egészségügyi szűrések
gyakoriságának fokozása, valamint digitalizált város, digitális iskolai projekteket
előtérbe helyezni.
A gazdasági program a makóiak programja. Együttműködve minden makóival, országgyűlési
képviselőnkkel, települési képviselőinkkel, a térség településeivel olyan önkormányzatot
kívánunk városunkban, amely a makóiaknak adni tud és támogatni képes a polgárait. Olyan
önkormányzatot szeretnénk, amely a makóiak igényeiből indul ki, és biztosítja a feltételeket a
polgárok mindennapi boldogulásához.

51

