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BEVEZETŐ 

 

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 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 működésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, 

különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során. 

 

I. HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS 

 

1.Földrajzi elhelyezkedés 

 

Földes település Hajdú-Bihar megyében a Hajdúság déli szélén, a bihari Sárrét határán 

található, nagyközségi rangú település. A megyeszékhely Debrecentől 34 km-re található. 

A településhez legközelebb lévő városok: Püspökladány: 20 km, Berettyóújfalu: 17 km, Kaba: 

12 km. 

A településen áthalad az E60-as nemzetközi főút (42-es számú főút)  mely Püspökladánytól az 

ártándi magyar-román határig ér. A település közigazgatási területét érinti az M4 autóút 

Püspökladány-Berettyóújfalu között tervezett nyomvonala, melynek elkészülte után az E60-as 

nemzetközi főút tranzitforgalmának mérséklése várható. 

A településen áthalad a 4805-ös számú út, mely közvetlen összeköttetést jelent a 

megyeszékhely Debrecennel. 

 A 4-es számú főúthoz pedig 12 km-re lévő Kabán keresztül lehet csatlakozni. 

Az M3-as autópályával összeköttetésben lévő M35-ös autópálya Földestől 15 km-re lévő 

derecskei felhajtónál közelíthető meg. 

Autóbusszal közvetlen elérhető nagyobb városok: Debrecen, Püspökladány, Berettyóújfalu, 

Kaba.  

 

2. Természeti környezet 

 

Földes község a Sárrét és a Bihar határán fekszik. A település határában található a Bihari Sík 

Tájvédelmi Körzet, amely minden időszakban érdekes természeti látnivalóval szolgál.  

A község külterületén két helyen csoportosulnak az országos védettséget élvező Tájvédelmi 

Körzet területei, a 42-es számú műút mindkét oldalán húzódó legelő területek, a Sáp község 

fele eső volt tüzép szomszédságában, mely területek elsősorban potenciális élőhelyei a 

fokozottan védett túzoknak.  

A természeti érték bemutatására a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága tanösvényt létesített 

Bihari-sík Tanösvény néven, mely a Nagy-Sárrét kistáj egykor mocsarakban gazdag északi 
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részén, Földes község határától dél-keletre került kialakítására. Végig járva a tanösvényhez 

vezető útvonalat változatos, a Bihari-síkra jellemző tájjal, élőhelyekkel találkozhatunk. Kisebb-

nagyobb kaszálók, legelők mellett erdőfoltok, bokrosok váltják egymást. 

 

A tanösvény 2007-ben került kivitelezésre, mely azóta amortizálódott, ezért 2019-ben 

megkezdődött annak felújítása.  A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság új útvonalon építette 

meg melynek nyomvonala teljes egészében Berettyóújfalu külterületére esik, közigazgatásilag, 

Földestől mintegy 4km, Berettyóújfalutól mintegy 13km távolságra.  

 

 
3. Infrastruktúra 

 

Úthálózat 

 

Földes településen a belterületi úthálózat hossza 30,57 km, ebből kb. 10 km földút, 10 km zúzott 

köves út és 10,57 km aszfalt burkolattal ellátott. Nagy problémát jelent a településen a meglévő 

utak karbantartása, illetve új utak építése. Az évente esedékes útkarbantartási munkálatokat az 

önkormányzat saját költségvetés terhére illetve 2017-évtől közfoglalkoztatási program 

működtetésével próbálja megoldani. Ezek az éves karbantartási munkálatok azonban a meglévő 

állapot szinten tartására nem elegendőek.  

2017. évben megvalósult a település peremén található nyugati elkerülő földút szilárd 

burkolattal történő ellátása pályázati forrásból, kapcsolódva egy későbbiekben megvalósuló 

élelmiszeripari beruházáshoz. Az önkormányzati tulajdonú utak helyzetéről szóló kimutatás a 

gazdasági program 1-es számú mellékletét képezi.   

 

Vasúthálózat 

 

Vasútállomás a 12 km-re fekvő Kabán található, mely a Budapest-Nyíregyháza vonal egyik 

megállója, másfelől pedig az alig 3 km-re lévő Sápon, amely pedig Püspökladány-Románia 

vonal egyik állomása. 

 

Vízellátás  

 

A lakások közel 100%-ban van vezetékes ivóvíz.  Földes ivóvízhálózata az 1960-as évek végén 

70-es évek elején épült ki. Ebben az időben azbeszt-cement (AC) és vas csövek voltak, így 

Földes ivóvíz vezetékeinek 90%-a is ezekből épült ki.  A HBVSZ Zrt. szolgáltatási területén 

lévő települések közül Földesen a legkritikusabb a kitermelt víz minősége. E két jellemző, azaz 

a csőanyag és a kutak talpmélységéből  eredő vízhőmérséklet  és kémiai jellemzők igen komoly 

feladatot jelentenek a szolgáltatott víz minőségi paramétereinek betartásában.1 

Komoly gondot jelen a nyersvíz magas ammóniatartalma, mely a vízbe juttatott klór 

mennyiségével mentesíthető. 

Az ivóvíz megfelelő minőségének előállítását a hálózati csövek cseréjével, valamint kisebb 

talpmélységű kutak (melyek ammóniatartalma alacsonyabb) fúrásával lehet elérni.  

 

 

Szennyvízelvezetés  
A szennyvízhálózat 2003-2004-ben épült ki településen, a csatornaellátottság 100 % -os. A 

                                                 
1 Forrás: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Földesi üzemegységének 2019. évi munkájáról, az 

ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés eredményeiről és gondjairól szóló tájékoztató 



6 

 

csatornahálózat hossza 27 574 m. 

Megoldandó feladat a telepen keletkező víztelenített iszap elhelyezésének végleges megoldása. 

 

 

4. Demográfiai adatok 

 

Földes község állandó lakossága 2019. január 1-jén 3986 fő, melyből férfiak száma: 1945 fő, 

nők száma: 2041 fő.  A demográfiai adatok vizsgálatakor figyelemmel kell lennünk arra, hogy 

az állandó lakosság száma tartalmazza azon személyeket is, akiknek más településen ideiglenes 

tartózkodási helyük van bejelentve, illetve azokat is, akik valamilyen okból (tanulás, 

munkavállalás) külföldön tartózkodnak. A lakónépesség adataiba viszont azon személyek 

tartoznak, akiknek egyetlen lakóhelyük van és életvitelszerűen a településen tartózkodnak. A 

lakónépesség száma 2019. január 1-jén Földes településen 3764 fő, melyből férfi: 1845 fő, nő: 

1919 fő.  

 

A lakónépesség számát megvizsgálva megállapítható, hogy a település lakónépessége évről 

évre csökken 2014. és 2019. év között 216 fővel.  Ez a folyamat az előző vizsgált időszakhoz 

képest nem változott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.számú táblázat – Állandó lakosok száma az év végén 

 

      Forrás: BM- Ikir rendszer, TSTART 

 

Az állandó lakosok száma is évről évre csökkenést mutat és aránya megegyezik a lakónépesség 

csökkenésének mértékével. Az állandó lakónépesség csökkenésében szerepet játszik az 

elvándorlás is, amelynek száma az utóbbi években jelentősen megemelkedett. Hiteles adataink 

a belföldi vándorlásról vannak, amely az országon belüli lakhelyváltoztatásokat foglalja 

magába. A külföldön ideiglenesen munka vagy tanulás miatt tartózkodók számáról nincs hiteles 

adatunk. 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő 

 

Változás 

2014 3 980 bázis év 

2015 3 953 99,32% 

2016 3 886 98,31% 

2017 3 848 99,02% 

2018 3 767 97,90% 

2019 3 764 99,92% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 
 

Év 

Mutató 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Állandó lakosok száma [fő] (SZL) 4145 4125 4094 4051 4002 
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3. számú táblázat- Belföldi vándorlások 

   

A demográfiai adatok vizsgálatakor fontos a korösszetétel és a nemek közötti megoszlás 

vizsgálata. A 4. számú táblázatból és hozzá tartozó részletezett adatokból megállapítható, hogy 

míg a 60-64 éves korosztály tekintetében nincs, úgy a 65 év feletti korosztály esetében jelentős 

aránykülönbség tapasztalható a férfi és női lakosság létszáma között. 

 

4. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018) 

Korcsoport  Fő Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú nők 

és férfiak aránya 

(%) 

 Férfiak Nők Összesen 

 

Férfiak 

 

Nők 

 

Állandó népesség száma  1 957 2 045 4002 48,90% 51,10% 

0-2 évesek  63 54 117 1,57% 1,35% 

0-14 éves  258 241 499 6,45% 6,02% 

15-17 éves  60 75 135 1,50% 1,87% 

18-59 éves  1 181 1 090 2271 29,51% 27,24% 

60-64 éves  129 144 273 3,22% 3,60% 

65 év feletti  329 485 814 8,22% 12,12% 

 

 

Év 

Állandó jellegű 

odavándorlás 

 

Elvándorlás 

 
Egyenleg 

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 

1000 állandó 

lakosra vetített 

száma 

 

2014 52 55 -3 -0,73 

2015 42 56 -14 -3,42 

2016 67 99 -32 -7,9 

2017 45 65 -20 -4,9 

2018 55 81 -26 -6,5 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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Jellemző, hogy a 0-14 évesek aránya csökkenést mutat, a 65 év felettiek száma pedig 

növekedést, így a lakosság elöregedése tapasztalható (5. számú táblázat). 

 

5. számú táblázat - Öregedési index 

 

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 

 

Öregedési index (%) 

2014 783 524 149,43% 

2015 801 518 154,63% 

2016 818 510 160,39% 

2017 824 509 161,89% 

2018 824 499 165,13% 

2019 819 508 161,22% 

   

 

        

 
 

 

Az öregedési index olyan mutatószám, amely megmutatja, hogy 100 fő 14 év alatti fiatalra 

mennyi 65 év feletti lakos jut. Ez a mutatószám Földes település esetében nagyon 

kedvezőtlen, nagyon magas. Demográfiai kutatások támasztják alá, hogy ez a folyamat 

országos szinten megfigyelhető és nagy probléma, kalkulációk készültek, melynek 

eredményeként megállapították, hogy az ilyen mértékű elöregedés és fogyás következtében 

2050-re az ország lakossága 8 millióra csökken, miközben a nyugdíjasok aránya a mai 14,6 

%-os arányról 25,7 %-ra növekszik. Mindez nemcsak a népesség fogyásához, de a 

társadalmat fenntartó aktív munkaképes csoport terheinek növekedéséhez is hozzájárul, 

amely társadalmi feszültségeket és gazdasági ellehetetlenülést is okozhat.   

 

A település kedvezőtlen demográfiai mutatói mellett a 2013-2019 vizsgált időszakban az 

élve születések száma kismértékű de tartós növekedést mutat. Ez enyhíti a kedvezőtlen 

mutatók hatását, igaz csak hosszútávú fennmaradása esetén tudja hatását érzékeltetni. A 

14000%

14500%

15000%

15500%

16000%

16500%

17000%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Öregedési index (%)
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hosszútávú fennmaradás érdekében a fiatal korosztályt kell helyben tartani, lehetőséget 

teremteni a helyi egzisztencia megteremtésére és család alapítására.  

 

5. Gazdasági erő 

 

5.1. Vállalkozások 

 

A településen a gazdasági ágazatok közül a legerősebb profilt a talajadottságoknak 

köszönhetően a mezőgazdaság (75,23%), illetve az ahhoz kapcsolódó gazdasági 

tevékenységek jelentik. A nagy gazdálkodási hagyományokkal és feldolgozóipari háttérrel 

működő település olyan infrastruktúrával rendelkezik, hogy új gazdasági szereplőket is be 

tud fogadni. A feldolgozóipari bővítéseknek és új beruházásoknak kedvező a település 

természeti és gazdasági adottsága, az önkormányzat pedig partner a lehetőségek 

megteremtésében. Magas a településen a mezőgazdasági hasznosítású területek aránya. Az 

intenzív szántóföldi növénytermesztés a jellemző. 

A helyiek legnagyobb része a mezőgazdaságból él, és van, aki keresetének kiegészítéseként 

folytat szántóföldi növénytermesztést. A magánvállalkozók közel 2/3-a folytat szántóföldi 

termesztést. A megtermelt növények legtöbbje eladásra kerül, hiszen az állattartás 

lecsökkenése miatt nem lehetséges a helyben történő feldolgozás. A kukorica és a búza 

termésének nagyon kicsi aránya kerül a családi vállalkozásban folyó állattartásnál 

hasznosításra. 

Az állattenyésztés az 1990-es években igen jellemző kiegészítő tevékenység volt a 

községben, de a piaci viszonyok megváltozása következtében olyan mértékben lecsökkent, 

hogy a falun élőknek boltokból, a környező bevásárló központokból kell beszerezniük a húst 

és egyéb hús jellegű termékeket. A sertés- és szarvasmarha tenyésztés ma már egyáltalán 

nem jellemző, a juhtartás figyelhető meg, elsősorban a családi gazdaságokban. 

2. számú diagram – Egyéni vállalkozások tevékenység szerinti megoszlása (856 db) 

 

Forrás:TeIR, KSH-TSTAR 

0,58%

4,32%

75,23%

0,70%

1,17%

2,92% 1,87%

1,75%

1,05%
1,17%

4,21%

0,35%

3,74%

0,93%humán-egészségügyi, szociális ellátás

kereskedelem, gépjárműjavítás

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,

halászat
művészet, szórakoztatás, szabadidő

pénzügyi, biztosítási tevékenység

szakmai, tudományos, műszaki tev

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

szállítás, raktározás

adminisztratív  szolg

egyéb szolgáltatás

építőipar

információ, kommunikáció

ingatlanügyletek
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A rendszerváltás után a korábbi évtizedekben nagy hírnévre szert tett Rákóczi Mezőgazdasági 

Termelőszövetkezet megszűnt. A jogutódként működő Rákóczi Mezőgazdasági Kft. a 

mezőgazdaság több ágában tevékenykedik: a szántóföldi munkálatok végzése mellett, csirke 

nevelde, tehéntelep és tojásválogató részlegekben dolgoznak munkások. A tej, a tojás a csirke 

eladásra történő felhasználása jellemző. Az említett termékek közül a tojás az, amelynek kis 

hányada a helyi boltokban is forgalomba kerül. A tejet és a csirkét nagyobb vállalkozók 

elszállítják a településről, így helyben egyáltalán nem kerül piacra és feldolgozásra sem. 

 

5.2. Munkanélküliség 

 

Földes település lakosságának jövedelmi és vagyoni helyzetéről ad információt az alábbi 

táblázat, mely 2013 - 2016 időszakra vonatkozóan tartalmazza a személyi jövedelemadót 

fizetők számát, a főállással rendelkezők számát, a személygépjárművek száma/éves adója, 

magánszemélyek kommunális adója hátralékának mértékét. Az állandó lakosok korcsoportokra 

bontott számával összevetve az adatok következtetni lehet arra, hogy mekkora létszámot 

képviselnek a településen az ellátás nélküli személyek.  

 

  6.számú táblázat: A település jövedelemszerző képessége 2013-2016 

 

 2013 2014 2015 2016 

Személyi jövedelemadót 

fizetők száma (fő) 
1910 2052 2113 2214 

Személygépjárművek száma 

(db) 
1016 1053 1061 1179 

Gépjárműadó éves kivetett 

összege (ft) 
24.075.000.- 21.749.000.- 22.277.000.- 22.136.000.- 

Magánszemélyek 

kommunális adó hátralék 

összege (ft) 

897.000.- 435.000.- 493.000.- 500.200.- 

Fő állással rendelkezők 

száma (fő) 
1621 1765 1811 1900 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülők 

száma (fő) 

1251 1205 1168 1143 

Állandó lakosságból a 18-59 

évesek száma (fő) 
2416 2400 2369 2370 

  Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, saját szerkesztés 

 

A település lakosságának vagyoni-jövedelmi helyzetéről elmondható, hogy javuló tendenciát 

mutat, ezt támasztja alá a növekvő személygépjárművek száma és a magánszemélyek adó-

hártalékának csökkenése. A 6. számú táblázatban összegyűjtött adatokból megfigyelhető 

tendencia, hogy a munkaképes lakosság foglalkoztatottsága növekedett az elmúlt években. Míg 
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2013-ban a 2416 fő munkaképes korú lakos közül fő állással 1621 fő rendelkezett és 1910 fő 

fizetett személyi jövedelemadót, addig 2016-évben a 2370 fő munkaképes korú közül 1900 fő 

rendelkezett fő állással és 2214 fő fizetett személyi jövedelemadót. Jelentősen növekedett az 

állandó jövedelemmel rendelkezők aránya. Köszönhető ez részben a közfoglalkoztatási 

programokban foglalkoztatottak magas számának. 

 

 

 

A 7. számú táblázat éves szinten mutatja a településen élő aktív korú lakosság nemek szerinti 

lebontott létszámát, valamint az adott évben nyilvántartott álláskeresők létszámát, százalékos 

arányát. A táblázat adataiból látható, hogy a nyilvántartott álláskeresők százalékos aránya a 

vizsgált időszakban harmadára csökkent, a nők és férfiak aránya a vizsgált időszakban nem 

változott. 

 

 

8. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

korcsoportok szerint 

Regisztrált 

munkanélküliek/ 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

Fő összesen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

273 165 94 97 110 110 

20 év alatti  
Fő 6 3 3 3 3,5 1,5 

% 2,20% 1,82% 3,19% 3,09% 3,18% 1,37% 

20-24 év  

Fő 37 24 15 15 20,75 17,25 

% 
13,55

% 

14,55

% 

15,96

% 

15,46

% 

18,86

% 

15,75

% 

25-29 év  

Fő 29 15 10 10 9,75 11,25 

% 
10,62

% 
9,09% 

10,64

% 

10,31

% 
8,86% 

10,27

% 

30-34 év  Fő 26 13 6 7 8,00 6,75 

7. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

 

Év  

15-64 év közötti állandó 

népesség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma (fő) 

Férfi                  Nő         Összesen Férfi  Nő  Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 1 437 1 381 2818 137 9,53% 135 9,78% 272 9,65% 

2015 1 414 1 361 2775 87 6,15% 78 5,73% 165 5,95% 

2016 1 388 1 335 2723 46 3,31% 46 3,45% 92 3,38% 

2017 1 385 1 338 2723 60 4,33% 55 4,11% 115 4,22% 

2018 1 370 1 309 2679 47 3,43% 63 4,81% 110 4,11% 

2019 1357 1302 2659 34 2,51% 60 4,61% 94 3,54% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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% 9,52% 7,88% 6,38% 7,22% 7,27% 6,16% 

35-39 év  

Fő 34 20 8 6 7,50 5,25 

% 
12,45

% 

12,12

% 
8,51% 6,19% 6,82% 4,79% 

40-44 év 

Fő 32 17 10 9 10,75 12,75 

% 
11,72

% 

10,30

% 

10,64

% 
9,28% 9,77% 

11,64

% 

45-49 év  

Fő 31 19 9 10 9,25 6,00 

% 
11,36

% 

11,52

% 
9,57% 

10,31

% 
8,41% 5,48% 

50-54 év  

Fő 32 22 10 9 9,75 12,75 

% 
11,72

% 

13,33

% 

10,64

% 
9,28% 8,86% 

11,64

% 

55-59 év  

Fő 39 17 10 10 10,50 10,25 

% 
14,29

% 

10,30

% 

10,64

% 

10,31

% 
9,55% 9,36% 

59 év feletti  

Fő 7 15 13 18 20,25 25,75 

% 2,56% 9,09% 
13,83

% 

18,56

% 

18,41

% 

23,52

% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal       

 

Amennyiben a nyilvántartott álláskeresők csoportját szűkebb korcsoportokra tovább bontva 

vizsgáljuk, látható, hogy legkisebb arányban a 20 éven aluli lakosság körében találhatóak 

regisztrált munkanélküliek. Ennek magyarázata lehet, hogy a 16. életévüket betöltött lakosok 

többsége még az oktatási rendszerben foglal helyet, középiskolában, vagy azt követően 

felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatásban vesz részt. A vizsgált időszakban bár az 

álláskeresők száma 273 fő-ről 2019 évre 110 főre csökkent, annak korcsoportonkénti 

megoszlása az 59 év feletti lakosság arányának tükrében növekedett. A kiugró növekedés az 59 

év feletti lakosság körében a 2010 óta zajló, lépcsőzetes nyugdíjkorhatár emeléssel, valamint a 

korkedvezményes nyugdíj megszüntetésével állhat összefüggésben. Ezen felül általánosságban 

is megállapítható, hogy idősebb korban a mobilitási képesség csökkenésével egyenes arányban 

növekszik a kiszolgáltatottság is, amennyiben helyben nincs lehetőség a foglalkoztatásra, az 

idősebb korosztály tagjai gyakrabban válnak munkanélkülivé. Az önkormányzat által 

működtetett közfoglalkoztatási programok próbálják ellensúlyozni az idősebb korosztályra és 

egyéb hátrányos helyzetben lévő lakosokra nehezedő, főként az alacsony mobilitási 

lehetőségeikből fakadó terheket azzal, hogy helyben biztosítanak álláslehetőséget számukra. 

A regisztrált munkanélküliek aránya csökkent a településen, viszont továbbra is problémát okoz 

az állásnélküliek visszakerülése a munkaerőpiacra. A nyilvántartott álláskeresők között a tartós 

munkanélküliek arányának csökkenése pozitív tendencia a településen. A csökkenő tendencia 

köszönhető annak, hogy az álláskeresők munkaerőpiacon hátrányt okozó tényezői, amelyek 

tartósan akadályozták őket az elhelyezkedésben változtak, javultak. 

Összességében elmondható, hogy a település munkanélküliségi mutatói javuló tendenciát 

mutatnak, köszönhetően a települési szintű programoknak és a makro-gazdasági helyzetnek, 

mivel jelentős a munkaerő hiány országos szinten, így a közfoglalkoztatásban is már csak azok 

az emberek maradtak, akik egyáltalán nem alkalmasak az elsődleges munkaerőpiacon való 

helytállásra.     
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6.Önkormányzat gazdasági helyzete 

 

6.1.Vagyoni helyzet elemzése, tendenciák 

 

A vagyoni helyzet elemzése fontos, hiszen itt mutatkozhatnak meg az önkormányzat tartalékai, 

hosszú távú lehetőségei. Az önkormányzati vagyon összetételének vizsgálata mutatja meg, 

hogy mennyi a tényleges terhelhető és elidegeníthető állomány a szűkös időkben vagy esetleges 

nagyberuházások finanszírozása esetén.  

 

Az önkormányzat vagyona a 2019.évi záró mérleg alapján nettó 3.893.739  ezer forint. 

A vagyon az elmúlt években növekedést mutat, melynek oka hogy az önkormányzat sikeres 

vagyongazdálkodási politika segítségével: 

 saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani 

 sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeként nőtt a vagyon. 

 

Földes Nagyközség Önkormányzatának vagyonszerkezete, vagyon összetétele  

Földes Nagyközség Önkormányzatának vagyonértékének alakulása  

2015-2019.      

(adatok bruttó állományi érték 

 e Ft) 

Vagyonelem 

megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 

forgalomképtelen  

törzsvagyon (nem 

értékesíthető, nem 

terhelhető, a kötelező 

feladatok ellátását 

biztosító vagyon) 

vagyoni arány 

1.929.109 

 

 

 

 

38% 

1.947.699 

 

 

 

 

38% 

2.073.784 

 

 

 

 

40% 

2.091.276 

 

 

 

 

39% 

2.282.382 

 

 

 

 

39% 

korlátozottan 

forgalomképes 

törzsvagyon 

(meghatározott 

feltételekkel 

értékesíthető, illetve 

megterhelhető) 

vagyoni arány 

2.851.758 

 

 

 

 

56% 

2.863.132 

 

 

 

 

56% 

2.877.976 

 

 

 

 

54% 

2.957.456 

 

 

 

 

55% 

3.273.102 

 

 

 

 

56% 

Egyéb (forgalomképes 

vagyon,amely 

szabadon értékesíthető 

és megterhelhető) 

vagyoni arány 

300.646 

 

 

6% 

296.476 

 

 

6% 

297.366 

 

6% 

305.421 

 

 

6% 

324.866 

 

 

5% 

vagyonelem összesen e 

Ft: 

5.081.513 5.107.307 5.249.126 5.354.153 5.880.350 
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vagyon összesen: 100% 100% 100% 100% 100% 

 

A vagyontömeget alapvetően két nagy csoportra lehet osztani, törzsvagyonra és az üzleti 

vagyonra. Törzsvagyon az az önkormányzati tulajdon, amely közvetlenül a kötelező 

önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 

Törzsvagyon körébe tartozó tulajdon lehet forgalomképtelen vagy korlátozottan 

forgalomképes. 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek, utak, csatornák, 

vízlétesítmények, stb.  

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Polgármesteri 

Hivatal, intézmények, temető, stb. 

Üzleti egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: garázs, lakóház, udvar, 

beépítetlen terület, stb. 

 

 A forgalomképtelen vagyon elemek nem terhelhetők, nem elidegeníthetők. A korlátozottan 

forgalomképes elemek a képviselő-testület döntésétől függően már terhelhetők, illetve indokolt 

esetben elidegeníthetők, míg a forgalomképes elemekkel szabadon gazdálkodhat az 

önkormányzat. A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert az egyéb üzleti 

vagyon körébe sorolt vagyonelem aránya alacsony, így nagyon kevés a szabad, az egyes 

önkormányzati célkitűzések megvalósításakor anyagi forrásként figyelembe vehető vagyon. 

 

6.2. Pénzügyi helyzet elemzése, tendenciák 

 

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt időszakban (2015 - 2019.) az 

alábbiak jellemezték: 

 

 Az önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást is 

igénybe kellett vennie. A vizsgált időszakban az Önkormányzatok kiegészítő támogatás 

(REKI) pályázatának eredményei az alábbiak voltak: 

 

adatok e Ft-ban 

Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

REKI 26.000 16.088 8.800 10.000 2.183 

 

 

 Működési hitel felvételére nem került sor,  

 Fejlesztési célú hitel felvételére a vizsgált időszakban nem került sor,  

 Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát, likviditását – minden nehézség ellenére – 

biztosítani tudtuk az elmúlt önkormányzati ciklus alatt. 

A fegyelmezettség, a takarékosság és az átláthatóság továbbra is önkormányzatunk pénzügyi 

gazdálkodási célkitűzése marad, enélkül ugyanis a távlati célok megvalósítása nem lehetséges. 

 

6.3.A költségvetés főbb szerkezete, várható tendenciák 

 

Az önkormányzat költségvetési rendeletében a költségvetési főösszeg az elmúlt 5 évben 847- 

1.362 millió forint körül mozgott. A magasabb költségvetési főösszeg beruházások 

megvalósításával magyarázható.  
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Kiadások  

 

A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult az elmúlt önkormányzati ciklus 

alatt: 

 

Megnevezés 

A kiadások aránya és összege (2015-2019.között) 

adatok eFt-ban / % 

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Személyi jellegű 

kiadások 

419.320 

31% 

431.664 

51% 

409.735 

43% 

398.578 

36% 

362.258 

33% 

Munkaadókat 

terhelő járulékok 

81.802 

6% 

82.767 

10% 

68.738 

7% 

60.843 

5% 

57.760 

5% 

Dologi jellegű 

kiadások 

230.220 

17% 

226.240 

27% 

281.207 

29% 

277.616 

25% 

311.783 

28% 

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

28.211 

2% 

10.418 

1% 

14.415 

1% 

8.510 

1% 

6.652 

1% 

Működési célú 

támogatások 

58.660 

4% 

50.949 

6% 

21.758 

2% 

17.188 

2% 

39.215 

3% 

Felhalmozási 

kiadások 

544.610 

40% 

45.628 

5% 

168.737 

18% 

342.913 

31% 

327.794 

30% 

Kiadások e Ft-ban 1.362.823 847.666 964.590 1.105.648 1.105.462 

Kiadások összesen: 100% 100 % 100% 100 % 100% 

 

 

A költségvetési kiadások szerkezete, a jogcímek aránya az elmúlt időszakban közel hasonlóan 

alakult.  

A költségvetési kiadások közül a személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékokra 

fordított összeg a vizsgált időszakban változó tendenciát mutat ennek főként a kötelező 

munkabéremelés (minimálbér-emelése) és a közmunka programokban a foglalkoztattak 

létszámának változása az oka. A munkaadókat terhelő járulékok változásában szerepet játszik 

még, hogy a munkáltatót által fizetendő szociális hozzájárulás mértéke a vizsgált ciklusban 

folyamatosan csökkent. 

A dologi kiadások aránya az összkiadásokon belül általában 17-29% között mozgott a vizsgált 

időszakban. A költségvetési kiadásokban a legkisebb arányt az ellátottak pénzbeli juttatásai 

teszik ki. A felhalmozási kiadások – a pályázati lehetőségek függvényében – hullámzó 

teljesülést mutatnak ám összegében a költségvetés kiadások között magas arányt képviselnek. 

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy: 

  a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a 

kötelező munkabér emelése (minimálbér miatti emelés, kötelező átsorolások, ágazati 

bérpótlékok) 

 a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok nagyságát és arányát csökkenti a 

közfoglalkoztatási program foglalkoztatási létszámának folyamatos csökkenése 

valamint a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértékének a csökkentése 

 dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a 

takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. 
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Bevételek  

 

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult: 

 

Megnevezés 

A bevételek aránya és összege (2015-2019.között) 

adatok eFt-ban / % 

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 

652.223 

48% 

638.919 

76% 

602.735 

62% 

651.677 

56% 

555.053 

50% 

- ebből önkormányzat működési 

támogatásai 

287.367 

21% 

286.187 

34% 

293.718 

30% 

302.491 

26% 

271.507 

24% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 

512.292 

38% 

23.423 

3% 

193.141 

20% 

326.940 

28% 

341.963 

30% 

Közhatalmi bevételek 107.631 

8% 

92.744 

11% 

92.744 

10% 

98.599 

8% 

135.242 

12% 

Működési bevételek (intézményi 

bevételek) 

85.332 

6% 

72.881 

9% 

75.793 

8% 

89.834 

8% 

86.040 

8% 

Felhalmozási és tőkebevételek 9.815 

 

2.300 

 

28 

 

417 

 

1.366 

 

Működési célú átvett pénzeszközök 3.360 

 

1.306 

 

2.313 

 

1.350 

 

180 

 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 

247 

 

5.267 

1% 

1.649 

 

820 

 

417 

 

Bevételek eFt-ban 1.370.840 836.697 968.403 1.169.637 1.120.261 

Bevételek összesen: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Az önkormányzat működési támogatásainál (állami támogatások) egy folyamatos csökkenés 

tapasztalható, ennek oka a település lélekszámának folyamatos csökkenése, valamint az óvodai 

ellátás igénybe vevő gyerek létszámának csökkenése. Jelentős tétel képez a bevételeknél a 

közfoglalkoztatási programok támogatása igaz itt is egy csökkenő tendenciát tapasztalhatunk. 

A költségvetési bevételek közül a közhatalmi bevételei évek óta hasonló szinten teljesülnek 

kivétel 2019-es költségvetési év ahol jelentős helyi iparűzési adó bevétel növekedés 

tapasztalható.  

Az önkormányzat működési bevételeinek aránya közel változatlan szinten maradt. 

A felhalmozási támogatások jelentős részét képezték az előző ciklus bevételeinek, 

köszönhetően az elnyert beruházási pályázatoknak. 

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások 

reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források 

bevonására lesz szükség. 
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II. 2014-2019 ÉVRE VONATKOZÓ GAZDASÁGI CIKLUSPROGRAM 

ÉRTÉKELÉSE 

 

1. Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések értékelése  

 

1.1.Településfejlesztés, településrendezés 

 

Célként fogalmazódott meg, hogy a képviselő-testület a ciklus ideje alatt át tekintse a 

településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, 

biztosítsa a rendezési terv és a településfejlesztési célok harmonizációját, lépéseket tegyen a 

rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. 

 

A település egészét átfogó településrendezési eszközök felülvizsgálatára nem került sor, ennek 

elsődleges oka a központi finanszírozás hiánya. Helyi vállalkozói igényeknek eleget téve az 

adott ciklusban több alkalommal sor került településrendezési terv egyes részeinek 

módosítására.  

 

1.2.Egészséges ivóvízellátás 

 

Az önkormányzat a település egészséges ivóvíz ellátását a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt.–vel kötött üzemeltetési szerződés útján biztosítja.  

Célként fogalmazódott meg az ivóvízhálózat régi csőrendszerének ütemezett cseréje érdekében 

az ivóvízhálózat műszaki állapotának felmérése és előzetes költségvetés készítése. 

 A műszaki felmérés, és ezáltal a műszaki tervdokumentáció elkészítése pályázati lehetőségek  

hiányában sajnos nem valósult meg. 

 

A képviselő-testület 118/2018. (IX.27.) számú határozatában jóváhagyta a Hajdúkerületi és 

Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019-2033. évekre vonatkozó Közműves Ivóvízellátás 

Gördülő Fejlesztési Tervét (továbbiakban: Terv), mely tartalmazza a település 

ivóvízminőségének javítására irányuló fejlesztési elképzeléseket.  

- A Terv 2019. évi beruházásként tartalmazott 2 db mélyfúrású kút létesítését, 

klóradagolás kiváltását korszerű módszerekkel. Az ivóvízkút létesítésére irányuló 

KEHOP-2.1.3-15-2017-00062. számú pályázat kedvező elbírálásban részesült, a 

projekt közbeszerzési eljárásának bonyolítása folyamatban van (a bonyolítást nem az 

önkormányzat végzi). 

- A Terv 2024-2033 évre szólóan tartalmazza az azbesztcement vezetékek (27 251 m) 

műanyag vezetékekre történő cseréjét, melynek műszaki tervezése pályázati lehetőség 

hiányában még nem kezdődhetett meg. 

 

1.3.Szennyvíztisztítás, szennyvízelvezetés  

 

A közműves szennyvízelvezetést a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

szolgáltatja a településen.  

Ciklusprogramban célként fogalmazódott meg a szennyvíztisztító telepen a szakhatóságok által 

megállapított hiányosságok pótlása.  

2015-ben a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0014 azonosító számú, "Meglévő szennyvíztisztító telep 

bővítésének és korszerűsítésének megvalósítása Földesen" elnevezésű 504,5 millió Ft 



18 

 

összköltségű projekt során megvalósult a földesi szennyvíztelep felújítása. A projekt célja, hogy 

az 1994-ben épült földesi szennyvíztelep a teljes körű felújítás és bővítés eredményeképpen 

képessé váljon a település utóbbi években megnövekedett szükségleteinek ellátására, illetve a 

telep a fajlagos tisztítási teljesítményének is javulásával, annak környezeti terhelést csökkentse. 

A beruházás révén a szennyvíztelep kapacitása 300 m3/napról 500 m3/nap tisztítási kapacitásra 

bővült. 

 

1.4.Önkormányzati közutak fenntartása  

 

Az önkormányzat ciklusprogramjában fontosnak tartotta a település úthálózatának felújítását a 

kijelölt rangsor alapján, Északi-sor utca elkerülő építését I. ütem, közösségi közlekedés 

fejlesztését (autóbusz öblök felújítása, épület felújítása és korszerűsítése), Miklós fogadó 

melletti terület rendbetételét parkolók kialakításával, temető környezetében plusz parkoló 

területek létesítését, főtér rekonstrukciót, közterek parkosítását, fásítását, iskola előtti gyalogos 

átkelőhely megvalósítását 

 

A képviselő-testület a ciklus során több olyan döntést hozott /(179/2017. (X.26.) Kt. hat., 

128/2018. (X.11.) Kt. hat./ mellyel a belterületi utak műszaki állapotának javítására törekedett.   

 

Az elmúlt ciklusban az alább felsorolt, útalappal nem rendelkező utak zúzott kővel való ellátása 

történt meg: 

 

- Keletifény utca 140+180 m hosszan, 

- Sport utca 430+120 m hosszan,  

- Zrínyi-Eötvös összekötő szakasz utca 170 m hosszan, 

- Bocskai utca 350 m hosszan, 

- Kossuth utca 103+125 m hosszan,  

- Kalapács utca 80 m hosszan,  

- Nyugatisor 320 m hosszan,  

- Dankó Pista u. 270 m hosszan, 

- Kiss Ernő u. 120 m hosszan  

 

Az elmúlt ciklusban az alábbi aszfaltburkolatú utak korszerűsítésére, további útépítésre került 

sor:  

2016-ban Fő utca II. ütem korszerűsítése 

2016-ban Iparterülethez vezető út kiépítése  

2018-ban Arany János utca útburkolat korszerűsítés  

 

Földes Nagyközség Önkormányzata 2015-2019. Gazdasági ciklus programban saját 

költségvetése terhére 36.198 e Ft-ot fordított útépítésre. 

 

adatok e Ft-ban 

Megnevezés 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kátyúzás 8.219 2.455 2.292 9.963  

Betondarálás /zúzott kő 

vásárlás 

 2.032  1.173 191 

Fő u II. szakasz pályázati  2648    
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részen felüli összeg 

Arany J. utca aszfaltozása    7.225  

Összesen 8.219 7.135 2.292 18361 191 

 

Megvalósult a Miklós fogadó melletti terület zúzott kővel való ellátásra, a temető körüli 

parkolók gyeptéglával való lerakása.  

 

A közterületek fásítása Fő utcán, Rákóczi utcán, Deák F. utcai egészségház előtt, Posta utcán, 

Szabadidőközpont felé vezető út mentén történtek.  

Megvalósult a Weber- kert vízelvezetése, parkosítása, új padok kihelyezése. 

 

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola előtti 

gyalogosátkelőhely kivitelezése hosszas tárgyalásokat követően Magyar Közút Nonprofit Zrt.  

beruházásában 2016-ban valósult meg. 

 

Elmaradt az Északi sor elkerülő út I. építése  az önkormányzat által még 2011-ben benyújtott 

pályázatát forráshiány miatt tartaléklistára helyezték. 

 

Az autóbuszöblök megvalósítását alapos tervezési és engedélyezési eljárás kell megelőznie, 

erre pályázati lehetőség híján nem került sor.  

 

 

1.5.Községi Köztemető fenntartása 

 

A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokat kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján 

a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési vállalat látja el. 

A ciklusprogram tartalmazta a feladatellátás megfelelő színvonalon történő ellátását, így a 

„Temetői liget” növényzetének folyamatos pótlását és bővítését, temető kerítés, parkoló 

rendbetételét, további padok kihelyezését,  temetői lopások megakadályozását, vízöblítés 

mosdó kialakítását, hangosítás kiépítését és a 2017-ben lejáró szerződés felülvizsgálatát.  

 

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata megtörtént és 2018. január 1-től  2022. 

december 31. napjáig meghosszabbításra került a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal, 

az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit részben tartalmazza a kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés is.  

A temető kerítése megépítésre került, a temető előtt gyeptéglás parkoló kialakítására, a temetőn 

belül padok cseréjére, újak kihelyezésére került sor, kialakításra került a vízöblítéses mosdó, 

kiépítésre került a hangosítás, a temető területén folyamatos a növényzet pótlása. 

A temetői lopások megakadályozása térfigyelő kamera kihelyezése megfelelő gyorsaságú 

internet hiánya miatt nem valósulhatott meg. 

 

1.6. Közvilágítás biztosítása 

 

Az önkormányzat célként fogalmazta meg, hogy a települési energiaszolgáltatás minél 

takarékosabban valósuljon meg, ennek érdekében fel kell térképezni a pályázati lehetőségeket, 

pályázati források kihasználását.  

A település teljes közvilágításának korszerűsítése és bővítése a Mezei-Vill Kft. beruházásában 

valósult meg 2017-ben. A korszerűsítés során a fényforrások LED-es technológiájú 

fényforrásra cserélődtek, illetve a fényforráshoz kapcsolódó berendezések cseréje is 

megtörtént. A közvilágítás korszerűsítése nem pályázati forrás bevonásával történt, hanem a 
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kivitelező beruházásában, és az önkormányzat a korszerűsítéssel elérhető energia megtakarítás 

terhére egyenlő részletekben törleszti a korszerűsítés költségeit a kivitelező felé. 

 

1.7. Közterületek fenntartása, köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 

A közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartása érdekében az önkormányzat 

fontosnak tartja a közterületek gondozását, tisztán tartását, a közterületek fásítását, elöregedett, 

veszélyes fák kivágásáról, pótlásáról való gondoskodást, a lakott terület védő fasorral való 

körbevételét, kiemelt figyelmet kell fordítani a közérdekű védekezés jogszabályi feladatainak 

végrehajtására. 

A hatékonyabb feladatellátás érdekében az önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött a 

100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő FÖLDES Vagyongazdálkodási, 

Községüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. év első 

negyedévében, azonban a közterületek fenntartása, tisztántartása továbbra is 

közmunkaprogramba bevont személyek alkalmazásával történik.   

 

A közterületek tisztántartása érdekében 11 db köztéri szemétgyűjtő edényzet került 

kihelyezésre  

 

1.8 Helyi hatósági és önkormányzati tevékenység biztosítása 

 

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében eKözigazgatás és eÜgyintézés 

tárgyi feltételeinek javítása, eügyintézés népszerűsítése feladatként fogalmazódott meg, 

továbbá a pályázati lehetőségektől függően a Községháza felújítása egyre sürgetőbb feladat. 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) értemében a helyi önkormányzatok kötelesek az 

ügyek elektronikus intézését az Eüsztv-ben meghatározottak szerint biztosítani 2018. január 1. 

napjától. Az önkormányzati feladatellátás egységességének költséghatékony támogatásához az 

állam az önkormányzati ASP szolgáltatás keretében biztosított központi informatikai 

támogatást az önkormányzatnak. Az ASP alrendszerek (adó, hagyaték, iparkereskedelem, 

iratkezelő, gazdálkodás, ingatlanvagyon-kataszter) használatát valamennyi köztisztviselőnek el 

kellett sajátítania.  

Sikerült a Községháza épületének fűtéskorszerűsítését termálvíz hulladékhő hasznosító 

rendszer kiépítésével TOP-3.2.2-15HB1-2016-00009 számú projekt keretében 2018-ban 

megvalósítani, azonban az épület homlokzat felújítása, salétrom mentesítése, szigetelése, 

villamoshálózat cseréje, az elmaradt nyílászárók cseréje sürgető feladata az önkormányzatnak. 

(2020-ban a Magyar Falu Program keretében sikerült a Községháza nyílászáróinak nagy részét 

korszerűbb nyílászárókra cserélni.)  

 

1.9. Ipari Park létesítése a Sport utcán 

 

A képviselő-testület 2014-ben ipari területté minősítette a Sport utca alatt lévő beépítetlen 

területet, majd értékesítette  a MIRELITE MIRSA ZRT. részére. Az Zrt. által tervezett 

beruházás, az élelmiszerfeldolgozó üzem építési engedéllyel rendelkezik, azonban az építkezés 

nem kezdődött el.  

 

1.10.Az épített és természeti környezet védelme 

 

Célként fogalmazódott meg intézkedési terv elfogadása a településkép javítása érdekében. 
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Kifejezetten intézkedési terv nem készült, azonban a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény erejénél fogva kötelező jogalkotási feladattá vált települési arculati kézikönyv 

elkészítése és az ahhoz kapcsolódó településkép védelméről szóló helyi rendelet elfogadása. A 

Képviselő-testület 17/2017. (XII.01.) rendeletével elfogadta Földes Nagyközség 

településképének jóváhagyásáról szóló rendeletet, mely tulajdonképpen az épített környezet 

védelmét szolgáló rendelkezés. 

A természeti környezet védelme érdekében a képviselő-testület megalkotta a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 11/2018. (VI.01.) 

önkormányzati rendeletét, mely megfelelő jogi hátteret biztosít az ingatlanok és közterületek 

tisztántartásával kapcsolatos szabályszegések szankcionálására. 

 

1.11. A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás 

 

Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során feladatául tűzte ki a meglévő 

lakásállomány állagmegóvását. 

 Földes Nagyközség Önkormányzata az „Egy életen át Földesen” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-

2017-00005 azonosító számú Projekt keretében 6 db önkormányzati lakást újított fel és szerelte 

fel a szükséges lakberendezési, háztartási eszközökkel.  

A lakások 18-35 év közötti fiatal személyek számára lettek kedvezményesen használatba adva 

településen maradás ösztönzése, egzisztenciális hátterük biztosítása érdekében.  

A képviselő-testület  a ciklus során felülvizsgálta az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb 

helyiségek bérbeadásáról szóló rendeletét és a valós igényeknek megfelelően fogadta el új, 

7/2018. (III.29.) számú rendeletét. 

 

1.12. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 

 

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében évente meghatározott pénzügyi támogatást biztosít a polgárőrség működéséhez. 

A képviselő-testület a Püspökladányi Rendőrkapitányság Kabai Rendőrőrse számára új helyen 

a Földes, Karácsony S. tér 2. szám alatti piaccsarnok épületében biztosít kedvezményesen 

irodahelyiséget 2019-től. 

 

1.13. Gondoskodás az óvodai ellátásról 

 

Fejlesztési célként fogalmazódott meg a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 

korszerűsítése, bővítése, óvoda konyha bővítése, Kállay úti óvoda épületének felújítása, benne 

bölcsőde kialakítása, fedett (nagyobb méretű) terasz kialakítása, kerékpártároló kialakítás, 

udvari játékok (szabványnak megfelelő) folyamatos cseréje. 

 

Az óvoda Rákóczi u. 11. szám alatti épülete „Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a 

foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében című”  TOP-1.4.1-15-HB1-

2016-00009 azonosító számú pályázat révén megújult, kialakításra került a bölcsőde, valamint 

bővült és korszerűsödött az óvoda konyhája. A beruházáshoz 345 000 000 Ft támogatás állt 

rendelkezésre, melyet az önkormányzat kb. 72 millió Ft-tal egészített ki.   

A Rákóczi úti óvoda kerti játékait a ciklus során nem, de 2020. év elején sikerült a Magyar Falu 

Program keretében pályázati forrásból megújítani. 

 

A Kállay úti óvoda épületének felújítása pályázati lehetőség hiányában nem történt meg. 

 

1.14.Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 
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A felnőtt lakosságot 2 háziorvos, a gyermekeket 1 fő gyermekorvos, a fogászati ellátást pedig 

1 fogszakorvos látja el. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések jórészt 

elmaradtak. 

Nem valósult meg a települési egészségterv aktualizálása, vérvétel anyagköltségének 

biztosítása, fizikoterápia feltételének kialakítása. 

A telefonos betegirányító rendszer kialakult, a védőnői szolgáltatás helyiségének teljes bútorzat 

cseréjére irányuló pályázatot elutasították, így bútorzat egy része önerőből újult meg, a 

számítástechnikai eszközök cseréje megtörtént. 

Az Egészségház karbantartásához ütemterv nem készült, az Egészségház bejárati lépcső 

burkolatának csúszásmentes burkolattal való cseréje történt meg 2019-ben. 

 

1.15.Gondoskodás a szociális ellátásról  

 

Az önkormányzat folyamatosan biztosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott – az önkormányzat által kötelezően ellátandó – 

szociális alapszolgáltatásokat az alábbiak szerint. 

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el a  házi 

segítségnyújtás, az étkeztetés, az időskorúak nappali ellátása (idősek klubjának 

működtetésével) és családsegítés feladatokat.  

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ biztosítja a támogató szolgáltatási 

feladatokat. 

A képviselő-testület a ciklus során több alkalommal felülvizsgálta és módosította a szociális 

tárgyú rendeletét. 2019-ben bővítette a pénzbeli ellátások körét, az óvodai nevelésben lévő és 

általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek számára bevezette a tanévkezdési támogatást.  

 

A szociális ellátáshoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések - parkoló felújítása, lakóotthonok 

kialakítása fogyatékos embereknek, nappali intézmény kialakítása fogyatékos embereknek – 

pályázati forrás hiányában nem valósultak meg. 

 

1.16.Gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

 

Az önkormányzat folyamatosan biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatokat. 

A személyes gondoskodás körében a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat útján gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról. 

Az óvodai ellátást a Kállay László Óvoda nyújtja, a 2020-ban beinduló bölcsődei ellátást a 

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ biztosítja a Rákóczi u. 11. szám alatti 

telephelyén. A képviselő-testület a bölcsődei ellátás után intézményi térítési díjat nem állapított 

meg, így az a családok számára díjmentes.  

A képviselő-testület felülvizsgálta a gyermekvédelmi tárgyú rendeletét és elfogadta a 

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 2/2020. (IIl.04.) számú rendeletet. 

 

2017. májusban megalakult a településen a Földesi Ifjúsági Önkormányzat, mely 

létrehozásának célja az önkormányzati munka, döntéshozás folyamatainak megismerése, a 

fiatalok bevonása a döntéshozatalba, javaslatainak demokratikus eszközökkel való közvetítése 

az önkormányzat felé. A képviselő-testület 2018-ban jóváhagyta a 2019-2021. évre szóló 

Ifjúsági Cselekvési Tervet. 

Az önkormányzat az „Egy életen át Földesen” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00005 

azonosító számú Projekt keretében a fiatalok helyben maradásának ösztönzése érdekében 
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ösztönző pályázatot írt ki a 18-35 év közötti fiatalok részére vállalkozásindítás, meglévő 

vállalkozásfejlesztés, illetve képzések, továbbképzések támogatására. A pályázat keretében 42 

fő részére összesen 37 millió forint ösztönző támogatás került odaítélésre 2019-ben. 

 

1.17. Közösségi tér biztosítása, a kulturális tevékenység és a sport támogatása 

 

A képviselő-testület a ciklusprogramban megfogalmazta  

a.) a kulturális feladatellátás komplex infrastrukturális fejlesztését, ezen belül: 

 a Karácsony Sándor 6. szám alatti épület 2. emelet ráépítésével – könyvtár, 

Karácsony Sándor gyűjtemény elhelyezése az emeleten; földszinten (a könyvtár 

helyén is) közösségi terek kialakítása, 

 Mozi épületének (külső homlokzat) felújítása; kiszolgálóhelyiségek rendbetétele a 

célszerinti használatra, 

 Irodaház /volt Pártház  épületének felújítása, átalakítása, berendezése (alkalmassá 

tétele kulturális, közösségi szolgáltatásra – alsó szint – kiállító/bemutató 

tér+foglalkoztató hely, 

 Weber kertben ifjúsági park kialakítása. 

 

 

A Mozi épületének külső és belső felújítása  Vidékfejlesztési Program keretén belül 42.649.765 

Ft támogatásban részesült, a beruházás 2018-ban valósult meg, mely beruházást az  

önkormányzat 20 millió Ft-tal egészített ki.  

  

A Fő u. 4. szám alatti irodaház épületének belső felújítása  „A közösségi művelődési intézmény- 

és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” tárgyú, EFOP-4.1.7-16-2017-

00005 azonosítószámú pályázat révén 19.995.267 Ft elnyert pályázati forrásból valósult meg 

2018-ban.  

 

A Fő u. 4. szám alatti irodaház külső felújítása Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című MFP-NHI/2019. pályázati kiírás keretében 

13.367.148 Ft támogatási összegből valósult meg. 

 

A Weber kert kialakítása (vízelvezetés, parkosítás, új padok kihelyezése) megtörtént. 

A kulturális feladatellátást szolgáló fejlesztések lényegében a ciklus ideje alatt megvalósultak. 

 

b) Célkitűzésként jelent meg a kulturális értékek feltárása, megóvása, bemutatása és 

felhasználása a lakosság identitásának erősítése és a turizmus fejlesztésének érdekében 

is. A Települési Értéktár Bizottság által összeállított települési értékeket tartalmazó tárlat 

kialakítására került sor a Fő u. 2. szám alatti mozi épületében. 

 

c) Feladatként fogalmazódott meg a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó 

szervezetek működéséhez szükséges közösségi hely kialakítása, pénzügyi támogatása. 

Közösségi terek kialakítását szolgálták a Fő u. 2. és Fő u. 4. szám alatti ingatlanok 

felújítása és korszerűsítése. Az önkormányzat a civil szervezetek működését pénzügyi 

támogatással segíti. A támogatás odaítélésére pályázati lehetőséget biztosít. 

 

d) Az önkormányzat „Egy életen át Földesen” EFOP – 1.2.11-16-2017-00005 számú 

pályázati támogatással az alábbi kiadványok megjelenését támogatta: 

 

- Nagymamáink így készítették   - 2020. 
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- Hagyományaink éljenek tovább fiataljainkban – 2019. 

- Vállalkozói információs füzet – 2020. 

 

e)  A közművelődés területén megfogalmazott célok a következők voltak: 

 

Helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata, közművelődési stratégia elkészítése, a klub 

korszerűsítése, iroda kialakítása, fűtés, hűtés, szigetelés megoldása; kiszolgáló helyiségek (pl. 

mosdó) felújítása, raktározó tér kialakítása.  

 

Az önkormányzat képviselő-testülete felülvizsgálta helyi közűvelődési rendeletét és megalkotta 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2019. (II.01.) számú rendeletet. 

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ beruházásában 2020. első negyedévében elkezdődött a 

Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola emeletráépítéssel 

történő bővítése, mely során a közművelődés által használt helyiségek (klubterem, régi 

könyvtár helye) megújulnak, továbbá új irodahelyiség kerül kialakításra (földszint, régi magyar 

terem területén).  

 

f) Könyvtár tekintetében célként fogalmazódott meg, hogy az állomány bővülésével az 

állandóan fejlődő és szolgáltatásokkal (fénymásolás, internetes szolgáltatás, 

elektronikus levelezés, helyismereti dokumentumok összegyűjtése, könyvtári 

kölcsönzés stb.) egyre növekedjen a könyvtárat látogatók és igénybevevők száma, 

többen keressék és vegyék igénybe szolgáltatásait. Fogadni kell a magánszemélyek, 

intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, 

felajánlásait, illetve anyagi támogatását, a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell 

igazítani.  

 

Az állomány gyarapítása 

 

Az elmúlt öt évben a címleltárkönyvben nyilvántartott dokumentumok darabszáma enyhe 

emelkedést mutat: 

 

Időszak: Éves beszerzés: Állomány nagysága: 

2014. 629 db  29.622 db 

2015. 772 db  30.394 db 

2016. 846 db  31.240 db 

2017. 800 db  27.662 db 

2018. 1.119 db  28.635 db 

2019. 1.107 db  29.742 db 

 

Olvasói létszám alakulása: 

Év: Olvasó létszám  

2014. 943 fő / 4145 fő 

2015. 943 fő / 4125 fő 

2016. 927 fő / 4094 fő 

2017. 902 fő / 4051 fő 

2018. 885 fő / 4056 fő 

2019. 856 fő / 4002 fő  
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Az olvasói létszám alakulása a csökkenő lakosságszám (és főképpen a rohamosan csökkenő 

iskolai tanulói létszám) mellett igen jónak mondható, hiszen a lakosság közel egynegyede 

folyamatosan igénybe veszi a könyvtár szolgáltatásait. 

 

Felajánlások fogadása 

 

A könyvtár a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv felajánlásait folyamatosan 

fogadja, folyóirat felajánlás egy esetben történt, elektronikus információhordozót illetve anyagi 

támogatást nem kapott. 

A településen a felajánlás kultúrája még nem kiforrott, mert legtöbbször összetévesztik a 

„felajánlók” a lomtalanítással cselekedetüket. Gyakran kap a könyvtár olyan dokumentum 

csomagokat, melyeket csak erős szelektálás után vagy egyáltalán nem tudnak az állományba 

beemelni. Ezeket az adományoknak szánt, sokszor penészes, laphiányos példányokat az iskolai 

papírgyűjtési alkalmak során „hasznosítja”.  

 

Könyvtár nyitva tartása: 

 

Nyitvatartási napok száma éves szinten a következőképpen alakult: 

 

2014. 245 nap 

2015. 247 nap 

2016. 252 nap 

2017. 253 nap 

2018. 233 nap 

2019. 249 nap 

(Megj.: 2013-ban a teljes körű leltár idején, március hónapban intézményünk zárva volt.) 

 

A nyitva tartás változtatására irányuló igény a tárgyidőszakban nem ékezett. 

 

 

A szolgáltatás színvonalának emelését megalapozó fejlesztések megvalósulása: 

 

Az intézményi költségvetés szűkös keretei miatt csupán az érdekeltségnövelő támogatás terhére 

tudott a könyvtár eszközbeszerzést megvalósítani némi fenntartói hozzájárulással, melyből 

2018-ban egy BenQ MX532 projektort szerezett be 123 e Ft értékben, 2019-ben pedig egy 

Panasonic LumixDC-TZ90 digitális fényképezőgépet vásárolt tartozékaival együtt 130 e Ft 

értékben.  

 

Érdekeltségnövelő támogatás alakulása: 

 

 Támogatás 

összege: 

Támogatásból könyv 

beszerzés: 

Támogatásból informatikai eszköz 

vásárlása (maximum 30%-át lehet 

az összegnek ilyen célra fordítani): 

2014. 231 e Ft 100%-ából történt 

gyarapítás 

- 

2015. 255 e Ft 100%-ából történt 

gyarapítás 

- 

2016. 185 e Ft 100%-ából történt 

gyarapítás 

- 

2017. 225 e Ft 100%-ából történt - 
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gyarapítás 

2018. 311 e Ft 70%-ából történt 

gyarapítás 

BenQ MX532  

projektor 123 e Ft 

2019. 429 e Ft 70%-ából történt 

gyarapítás 

Panasonic LumixDC-TZ90 digitális 

fényképezőgép 130 e Ft 

 

 

Az érdekeltségnövelő támogatás által nyújtott lehetőségen kívül informatikai fejlesztés nem 

volt, a géppark további bővítésére, Windows és Office licencek vásárlására nem került sor a 

tárgyidőszakban. 

A kézikönyvtári állomány polcainak egy része lecserélésre került 2016-ban: 

12 db féloldalas, falhoz rögzíthető polc és egy újdonságokat bemutató polc, összesen 384 e Ft 

értékben. 

 

A szolgáltatás színvonalának emelését megalapozó  infrastrukturális fejlesztések  (fűtés, hűtés, 

szigetelés, szellőztetés megoldása stb.) a Földes Községi Könyvtár székhelyének Földes Fő u. 

4. szám alatti felújított ingatlanba történő áthelyezésével – 2020-ban megvalósultak. 

 

g) Sport támogatása 

 

A képviselő-testület a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások biztosítása 

érdekében minden évben pénzügyi támogatást biztosított a Községi Sport Egyesület Földes 

működéséhez, segítette a sportegyesületek pályázati tevékenységét, támogatja a lakossági és 

civil szervezetek tömegsport kezdeményezéseit. 

 

Az önkormányzat a Földes Nagyközség Közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális 

energia felhasználásával elnevezésű TOP-3.2.2-15HB1-2016-00009. számú projekt keretében 

korszerűsítette a sportpálya öltöző fűtési rendszerét  termálvíz hulladékhő hasznosító rendszer 

kiépítésével. 

 

1.18. Civil szervezetek támogatása 

 

Az önkormányzat a helyben működő civil szervezeteket részben pénzügyi támogatással, 

részben ingyenes intézményi használat biztosításával támogatja. 

 

Az önkormányzat által civil szervezetek részére nyújtott pénzügyi támogatás összege  

 

Év Teljesített kiadás (eFt) 

2015. 6492 

2016. 7156 

2017. 5811 

2018. 5260 

2019. 5300 

(a kiadási fő összeg tartalmaz nem helyi civil szervezetek kisebb összegű alkalmi támogatását 

is): 

 

A pénzügyi támogatás odaítélése helyi önkormányzati rendeletben foglalt eljárási rend alapján 

történik. Az elmúlt ciklusban megtörtént  a helyi rendelet felülvizsgálata és elfogadásra került 

egy új, a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 1/2020. (II.04.) önkormányzati rendelet. 
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1.19. Összegzés:  

 

Az önkormányzat 2014-2019. évre vonatkozó gazdasági ciklusprogramjában általános 

fejlesztési célkitűzésként fogalmazta meg, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület 

ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a 

megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni 

tud. 

A gazdasági program alapvető célja az életminőség javítása, a vidék felzárkóztatása s ezen belül 

is elsősorban a település és lakói vagyoni és jövedelmi gyarapodásának előmozdítása.  

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati vagyon értéke a 2014-2019-es ciklusban 

megvalósított sikeres beruházások révén 798 837eFt-tal növekedett, a fejlesztések 

működtetésének finanszírozása megoldott. 

Földes Nagyközség Önkormányzatának pályázatairól szóló kimutatást a gazdasági program 2. 

számú melléklete tartalmazza.  

 

 

III. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK 

 

A beruházás megnevezése:  Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program 1314/2016. 

(VI.30.) Korm határozat 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:  A BMSK 

Zrt. a sportpark építtetője. Várhatóan 1 éven belül megvalósul. 

A beruházás tervezett főösszege:  nincs adat  

A beruházás eddig teljesített kiadásai:  nincs 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : nincs 

adat 

 

 

A beruházás megnevezése:  EFOP-1.2.11-16-2017-00005 számú „Egy életen át Földesen” c. 

pályázat 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:   
A kezdete 2018. 01. 15., várható befejezése 2021. 05. 14. 

A beruházás tervezett főösszege:  174 944 917 Ft. 

A beruházás eddig teljesített kiadásai: 130 000 000 Ft 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : 174 

944 917 Ft 

 

 

A beruházás megnevezése:  KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosító számú Földes település 

ivóvízminőség-javító programja 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:   
A kezdete 2017. 01. 25., várható befejezése n.a. (T.SZ . szerint 2019. 06. 30.) 

A beruházás tervezett főösszege:  60 375 002 Ft. 

A beruházás eddig teljesített kiadásai: 1 722 000 Ft. 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) :

 52 500 000 Ft 
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A beruházás megnevezése:  „Külterületi út felújítása Földesen” - Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:  Nem valósult 

meg, csökkentett támogatási összeg miatt 

A beruházás tervezett főösszege:  73 757 892 Ft. 

A beruházás eddig teljesített kiadásai:  nincs 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : 70 

069 994 Ft. 

 

 

A beruházás megnevezése:  Földes Község SE – terem építés 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:  
 A kezdete 2018. január 10., várható befejezése n.a. (forrásmegvonás miatt.) 

A beruházás tervezett főösszege:   nettó 69 000 000 Ft 

A beruházás eddig teljesített kiadásai: nettó 3 070 866 Ft 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : nettó 

62 000 000 Ft 

 

 

A beruházás megnevezése:  A Földesi Szabadidő Központ és Strand faházainak 

vizesblokkjainak felújítása – LEADER VP6-19-2-1-11-5-17 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:   
A kezdete 2019. 07.31., várható befejezése 2020. 11. 30. 

A beruházás tervezett főösszege:  9 005 381 Ft 

A beruházás eddig teljesített kiadásai: 8 087 295 Ft 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : 

4 721 652 ft 

 

 

A beruházás megnevezése:  A települési játszótér leromlott állapotú játékelemeinek cseréje – 

VP LEADER VP6-19.2.1.-11-3-17 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:   
A kezdete 2020. 06.04., várható befejezése 2021. 06. 10. 

A beruházás tervezett főösszege:  4 391 883 Ft 

A beruházás eddig teljesített kiadásai: 0 Ft 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : 4 172 

289 Ft 

 

 

A beruházás megnevezése:  Fogorvosi rendelő fejlesztése - Magyar Falu Program „Orvosi 

rendelő 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:   
A kezdete 2019. 07.25., várható befejezése 2021. 01. 24. 

A beruházás tervezett főösszege:  9 180 000 Ft 

A beruházás eddig teljesített kiadásai: 2.651.125 Ft 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : 5 

522 250 Ft 
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A beruházás megnevezése:  Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2020 – 

Kállai Óvoda melegítő konyhafelújítás 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:  
A kezdete 2021. január 1., várható befejezése 2021.12.31. 

A beruházás tervezett főösszege:  16 481 970 Ft 

A beruházás eddig teljesített kiadásai: 6 481 970 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : 

10 000 000 Ft 

 

 

A beruházás megnevezése:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020 – Piac 

utca felújítás  

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:  
A kezdete 2021. január 1., várható befejezése 2021.12.31. 

A beruházás tervezett főösszege:  23 529 412 Ft 

A beruházás eddig teljesített kiadásai: 3 529 412 Ft  

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : 

20 000 000 Ft 

 

 

A beruházás megnevezése:  Földes Nagyközség járdahálózatának felújítása a Magyar Falu 

Program 2020 keretében 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:   
A kezdete 2020. 10. 01. , várható befejezése 2020. 05. 31. 

A beruházás tervezett főösszege:  4 999 258 Ft 

A beruházás eddig teljesített kiadásai: 0 Ft 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : 

4 999 258 Ft. 

 

A beruházás megnevezése:  GEHL SL 4240 típusú munkagép beszerzése közterület 

karbantartási feladatok elvégzéséhez – MFP Közterület karbantartását szolgáló 

eszközbeszerzés 2020 

A beruházás megkezdésének időpontja, várható befejezésének időpontja:   
A kezdete 2020. 10. 01., várható befejezése 2020. 12. 31. 

A beruházás tervezett főösszege:  15 000 000 Ft 

A beruházás eddig teljesített kiadásai: 0 

A beruházáshoz igénybevett idegen források (tervezett és eddig tényleges összeg) : 

15 000 000 Ft 
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IV. A GAZDASÁGI CIKLUSPROGRAM KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ FEJLESZTÉSI-, 

SZOLGÁLTATÁSI-, ÉS EGYÉB PROGRAMOKKAL 

KAPCSOLATOS ÉRINTETTSÉGE 

 

Földes Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjának és stratégiájának 

meghatározásánál nyomon kell követni és figyelembe kell venni a nemzetközi és hazai 

szakpolitikai folyamatokat. A megalapozott és előrelátó döntések meghozatalához szükséges 

megismerni a környezetünkben zajló gazdasági-, társadalmi, területi-térségi és környezeti 

elképzeléseket. A fentiek érdekében egyrészt meg kell vizsgálni az Európai Unió 

gazdaságpolitikáját és annak irányait, valamint ismerni kell azon hazai dokumentumokat is, 

melyek a helyi gazdaságfejlesztés irányait befolyásolják.  

 

1. Európai Unió  

 

Az Európai Uniós támogatásokból Földes község az előző ciklusban kiválóan profitált, melyet 

a gazdasági program megvalósult programjai között bemutatunk. A gazdasági program 2019 –

2024 közötti és azon túl mutató elképzeléseket mutatja be, melyet megvalósítása több forrásra 

koncentrál. Egyrészt a hazai, kormányzati és pályázati támogatásra, másrészt uniós 

pályázatokra, harmadrészt az önkormányzat saját bevételeire. Jelen fejezet az uniós források 

lehetőségeinek eddig ismert tengelyeit mutatja be.  

Az Európai Unió kohéziós és regionális fejlesztés politikája a 2021 –2027 közötti időszakra az 

alábbi, öt fő célkitűzést fogalmazta meg:  

Intelligensebb Európa: az innováción, a digitalizáción,  a gazdasági  átalakuláson  és  a 

kisvállalkozásoknak nyújtott támogatáson keresztül. Az önkormányzat egyes ágazatain belül 

(közlekedés, közvilágítás, hivatali ügyintézés stb.) olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek 

digitalizáción (mobil kommunikáció, ASP kiterjesztése, e-ügyintézés, elektronikus befizetés 

stb.) alapulnak.  

Zöldebb, karbonmentes Európa: a Párizsi Megállapodás végrehajtásával, valamint az 

energiaügyi átállásba, a megújuló energiaforrásokba és az éghajlatváltozás elleni küzdelembe 

való befektetéssel. Azaz az ökológiailag fenntartható energetikai megoldásokat támogatják 

továbbra.  

Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal. Földes 

nagyközségnek a fejlesztési elképzeléseinek megvalósulásához egyrészt figyelemmel  kell  

lennie  mikro  (járási  környezetére), másrészt a megyei, országos színterekre is. Jelentős 

jövőbeli fejlesztés lesz, hogy az M4-es autópálya nyomvonala érinti településünk határait.  

Szociálisabb  Európa: a  szociális  jogok  európai  pillérének  megvalósításával,  valamint  a 

minőségi foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi befogadás és az egészségügyi 

ellátáshoz való egyenlő hozzáférés támogatásával.  

A polgáraihoz közelebb álló Európa: a helyileg irányított növekedési stratégiák és a 

fenntartható városfejlesztés Unió-szerte való támogatása révén, azaz a polgárok bevonása, 

véleményének kikérése nagyobb hangsúlyt kap, mint eddig. A település lakosságát a fejlesztési 

elképzelésekbe be kell vonni, a beruházások társadalmasítására nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni.  

 

2. A helyi gazdaságfejlesztést befolyásoló hazai dokumentumok 
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A Nemzeti Fejlesztés 2030 –Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

(továbbiakban: OFTK) megfogalmazza azon alapelveket és stratégiai célkitűzéseket melyeket 

a jogalkotásban és a szakpolitikai stratégia-és programalkotásban folyamatosan érvényre kell 

juttatni.  Az OFTK négy hosszú távú célt fogalmaz meg, mely a társadalom és gazdaság 

egészének szól:  

a.) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 

b.) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,  

c.)természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 

védelme, 

d.)térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.  

 

Az  átfogó  célok  megvalósulása  érdekében  az  Országgyűlés  meghatározta  a  Koncepció 

tizenhárom specifikus célkitűzését, melyet két csoportra bont az alábbiak szerint:  

a) szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok:  

aa) versenyképes, innovatív gazdaság,  

ab) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség-és sportgazdaság, 

ac) életképes vidék,  egészséges  élelmiszertermelés és  ellátás, az  élelmiszer-

feldolgozóipar fejlesztése, 

ad) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I, 

ae) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, 

af) jó állam, szolgáltató állam és biztonság,  

ag) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme, 

b) területi specifikus célok: 

ba) az ország makro-regionális szerepének erősítése, 

bb) a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, 

bc) vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, 

bd) kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése, 

be) területikülönbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

elősegítése, 

bf) összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 

 

Az OFTK horizontális szempontjai:  

a.)befogadás -társadalmi felzárkózás, 

b.)esélyegyenlőség megteremtése nemzetiségi identitás erősítése, 

c.)fenntartható fejlődés -fenntartható növekedés, 

d.)értékmegőrzés és intelligens növekedés; 

 

Az OFTK forrás felhasználási alapelvei: 

a.)nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése, 

b.)a közpénz felhasználása közhasznot eredményezzen, 

c.)partnerség és közösségi részvétel, 

d.)foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, 

e.)a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és 

értékeinek megőrzése, javítása, 

f.)megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség 

g.)a  területfejlesztési  szempontból  kedvezményezett,  ezen  belül  a  leghátrányosabb helyzetű  

járások  és  települések  fejlesztésére  rendelkezésre  álló  forrásokat meghatározott támogatási 

szabályok alapján indokolt felhasználni, 
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h.)a  területfejlesztési  szempontból  kedvezményezett,  ezen  belül  a  leghátrányosabb helyzetű 

járásokból és településekről benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a 

felzárkóztatás elősegítése érdekében indokolt előnyben részesíteni. 

 

2.2. Magyar Falu Program 

 

A Kormány 2018-ban indította el a Magyar Falu Programot, a kihirdetéséről szóló 1669/2018. 

(XII.10.) Korm. határozattal. A meghirdetett alprogramjai alapján az ország teljes területén 

működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai számára. A 

folyamatosan megjelenő pályázati felhívások tématerületei: lakhatás, közlekedés, helyi 

identitás tudat erősítése, kisléptékű infrastruktúra, egészségügy, sport, közigazgatás  és  kultúra, 

helyi adottságok. Településünk számára kiemelten fontos ezen pályázati lehetőségek 

folyamatos figyelemmel kísérése és a helyi igényeknek megfelelő pályázatok benyújtása.  
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V. GAZDASÁGI PROGRAM (2019-2024.) 

 

1. Fejlesztési elképzelések 

 

Földes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 2019-2024. évekre a következő 

általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.  

 

Ipar 
 

Földes Nagyközség Önkormányzatának az ipari tevékenységekre hasznosítható területei 

korlátozottan állnak rendelkezésre. Jelenleg az önkormányzat tulajdonában nem áll olyan 

terület, mely ilyen célra hasznosítható lenne.  

A helyi ipari területekkel kapcsolatos elképzelések és célok: 

- hosszú távon azonban meg kell vizsgálni az ipari területek kialakításának lehetőségét az 

önkormányzatnak 

- a jelenlegi ipari övezetként megjelölt területek hasznosítását figyelemmel kell kísérni, 

a kihasználatlan területek célirányos felhasználását szorgalmazni kell 

A helyi vállalkozások tevékenységükkel közvetve vagy közvetlenül a település fejlődését 

segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, 

adóbevételekhez juttatják az önkormányzatot. Fontos, hogy a helyi vállalkozásokat az 

önkormányzat támogassa lehetőségeihez mérten.   

A vállalkozókkal kapcsolatos fejlesztési elképzelések és célok: 

- a helyi vállalkozások támogatása érvényesülésének segítése érdekében az elkészült 

„Vállalkozói füzet” elektronikus formában való elérhetővé tétele a település honlapján 

- a „Vállalkozói füzet” adatainak frissítése legalább 3 évente 

 

 

Idegenforgalom 
 

Földes Nagyközség Önkormányzatának a település kedvező természeti adottságai és értékei 

jobb kihasználtsága érdekében készíteni kell egy marketingstratégiát. A stratégia 

megállapításának megfelelően pedig egy akciótervet, melyben részletesen megtervezi a 

lehetőségek kiaknázását.  

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még jelentős kihasználatlan lehetőségek 

vannak. Magyarország egy népszerű turisztikai célpont a külföldiek számára valamint a belföldi 

turizmus is jelentősen erősödött az elmúlt években.  

Földes Nagyközség Önkormányzatának, mint a strandfürdő és szabadidő központ 

tulajdonosának érdeke, hogy a település idegenforgalmi, azaz turisztikai arculatát kedvezően 

formálja, valamint növelje a település vonzerejét.  

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések és célok:     

- fejleszteni kell a település turisztikai arculatát, vonzerejét 

- az önkormányzatnak el kell készíttetnie a település marketingstratégiai tervét 

- az elkészült marketingstratégia alapján akciótervet kell kidolgoznia a fejlesztési 

lehetőségek megvalósítására 

- a település idegenforgalmi tevékenységgel foglalkozó vállalkozásaival, szervezeteivel 

fel kell vennie a kapcsolatot, hogy közös célokat is meg tudjanak fogalmazni 

- támogatnia kell a település látogatottságát és ismertségét segítő rendezvényeket, 

segítenie kell a rendezvények széleskörű megismerésének lehetőségét 

- turisztikai kiadványt kell készíteni a helyi idegenforgalmi lehetőségekről   
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Infrastruktúra 

Az infrastrukturális fejlesztés meghatározó tényezője a település fejlődésének, az 

önkormányzat képviselő-testülete ezért fontosnak tartja az alábbi infrastrukturális 

fejlesztéseket: 

- közúthálózat és járda , 

- csatornahálózat, vízvezetékrendszer, szennyvízcsatorna-rendszer  

- villamos-energia, 

- közvilágítás 

E területekre vonatkozó konkrét célokat a gazdasági program további részei tartalmazzák. 

 

2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

 

Településünkön a munkanélküliek száma az utóbbi 5 évben a felére csökkent. Ez a tendencia 

országosan megfigyelhető, köszönhetően egyrészt a bevezetett közfoglalkoztatási programok 

magas számának. Azonban a másik szintén országosan megfigyelhető jelenség a munkaerő 

hiány, ami főként az egyes szakmákban jelentős. Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező 

munkaerőhiány miatt a közfoglalkoztatási programokból jelentős számú elvándorlás 

tapasztalható.    

A település demográfiai adatait megvizsgálva megállapítható, hogy az állandó lakosok száma 

évről évre csökken, ennek oka egyrészt a magas öregedési index, illetve az elvándorlások 

számának emelkedése. Az elöregedő lakossági adatok mellett kis mértékben, de évről évre 

emelkedik az élve születések száma, ami viszont kedvező tendenciának tekinthető.  

 

A demográfiai mutatókat és a munkanélküliségi adatokat összevetve megállapítható, hogy a 

település vezetésének kiemelt figyelmet kell fordítania a település megtartó erejének a 

növelésére. Ez az elvándorlás csökkentése és a betelepülések ösztönzése miatt fontos feladat.  

 

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok  

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat: 

- hozzájárul ahhoz, hogy az egyéni vállalkozói kedvet élénkítse, minden évben 

Vállalkozói Fórumot szervez, ahol a helybeli és környékbeli meghívott vállalkozók 

mutatkoznak be a településen élő fiataloknak 

- a Vállalkozói Fórum lehetőséget nyújt arra is, hogy a helybeli vállalkozások jövőbeli 

fejlesztéseikhez kapcsolódó szakember igényüket jelezzék, lehetőséget teremtve ezzel 

a fiataloknak a pályaválasztási céljaiknak a meghatározásához  

- az önkormányzat rendszeresen együttműködik a helyi vállalkozásokkal és a Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályával   

- az önkormányzat tájékoztatást nyújt a munkahelyteremtő beruházási lehetőségekről a 

helyi vállalkozásoknak 

 

Közfoglalkoztatási programok működtetése érdekében az önkormányzat: 

- az önkormányzat minden évben megalapozott közfoglalkoztatási tervet készít 

- az önkormányzat többféle értékteremtő mintaprogramot működtett a településen 

- a közfoglalkoztatási programok működtetésével folyamatosan lehetőséget biztosít a 

tartósan vagy átmenetileg munka nélkül maradt lakosok számára.                                                                                                                                                                                                                                                                     
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3. Településfejlesztési politika célkitűzései 

 

Földes Nagyközség Önkormányzatának településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, 

hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak 

olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés 

során is zökkenőmentesen finanszírozni tud. 

 

3.1.A településfejlesztés széles nyilvánossága 

 

A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert 

módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy 

az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, 

hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.  

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések: 

- folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.  

- a honlapon biztosítani kell a helyet:  

 a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak.  

 a vállalkozói térképnek, 

 a turisztikai kiadványnak,  

 a település intézményeinek, 

 a helyi civil szervezeteknek,  

 a településen megrendezett programoknak. 

 A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő 

közösségeket. 

 

3.2.A településfejlesztés átgondoltsága 

 

A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során a konkrét 

településfejlesztési cél meghatározása során csak azok a célok kerüljenek előtérbe, melyek 

- olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek 

alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz 

kapcsolódnak,  

- több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, 

valamint 

- a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre 

vannak. 

 

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú 

fejlesztések kivételével - azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni: 

 

- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés 

eredményeként az önkormányzat tartósan (legalább 5 éven keresztül) a korábbi 

éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, vagy 

- melyek hosszú távon a település népességszám emelkedését idézik elő, 

- település élhetőbbé válását szolgálják,  

- melyek hozzájárulnak munkahelyteremtési feltételek kedvező alakulásához, 

 

Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek  

- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik,  

- a megvalósuló beruházás aránytalanul nagy működtetési kiadásokkal jár, és  
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- a létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és 

adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható. 

 

3.3. A településrendezési terv 

- A képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség 

esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, 

- biztosítsa a rendezési terv és a településfejlesztési célok harmonizációját, 

- lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására 

 

3.4.Településfejlesztési célok 

 

Az önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános 

fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 

kapcsolódnak.  

A részletes célokat a gazdasági program további részei tartalmazzák, 

Általános településfejlesztési célok: 

- településrendezési tervben meghatározott tervek megvalósítása, 

- belterületi utak karbantartása, építése, útpadkák javítása,  

- járda építése, felújítása, 

- középületek állapotának javítása, 

- középületek környezetének rendezése, 

- közparkok rendbetétele, 

- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,  

- ivóvízvezeték hálózat cseréje,  

- temető létesítményeinek felújítása,  

- buszváró felújítása, 

- Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő fejlesztése, korszerűsítése 

 

4. Adópolitika célkitűzései 

 

4.1.A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 

 

Földes Nagyközség Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések 

megfogalmazását, mivel az: 

  jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, ezáltal közvetlenül hat a 

településen keletkező helyi fejlesztés anyagi forrás nagyságára, illetve 

 hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire, valamint 

arra, hogy milyen mértékben hajlandóak részt vállalni a településfejlesztési 

kiadásokban. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy 

meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi 

forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.  

 A település területén a következő helyi adónemek vannak érvényben: 

 

-  Magánszemélyek kommunális adója: Adó mértéke adó tárgyanként 5.000 Ft/év. 

o (Településünkön a magánszemélyek kommunális adó mértéke a Hajdú-Bihar 

megyében átlagosnak mondható, a törvény maximális mértéke 30.000.- Ft 

/adótárgy) 

-  Idegenforgalmi adó: Az adó mértéke 200 Ft/fő/vendégéjszaka,  
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- Helyi iparűzési adó: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 

ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adóalapot országos hatókörű 

jogszabályok figyelembevételével kell meghatározni, az adó mértéke folyamatos 

tevékenység esetén az adóalap 2%-a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén 5 

000 Ft/naptári nap. 

2019-ben a következő helyi adónemekből származott bevétel: 

- helyi iparűzési adó 452 db adóalany által befizetett összeg: 115.419e Ft 

- magánszemélyek kommunális adója1738 db adótárgy után befizetett:  8.880 e Ft 

- idegenforgalmi adó  1949 db vendég éjszaka amelyből 701 éjszaka után befizetett   

összeg:143 e Ft 

 

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 

- minden évben megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési 

lehetőségeket,  

- adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő 

– a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő –, a várható bevételeket, és az adóztatás 

miatt jelentkező negatív hatásokat, 

- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az 

adórendelet módosításokról, adó mértékének emeléséről illetve adó kedvezmények 

bevetéséről. 

- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető anyagi 

terhet jelent, nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként. 

  

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy: 

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 

adókintlévőségek nagyságáról, beszedésre tett intézkedésről, illetve a szükséges adó 

végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 

eredményekről. 

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 

adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettségének teljesítéséről, a lehetséges 

adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről, 

- az adók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok 

ismert célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést (a honlapon közzé 

kell tenni az adóbevételek nagyságát és az adó bevétek felhasználási célját, valamint a 

tényleges felhasználását), 

- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított 

adóellenőrzési jogával, és az adóellenőrzések eredményéről a képviselő-testület 

legalább évente tájékoztatást kapjon. 

Az adóbevételek növelése érdekében az önkormányzat rendszeresen tájékozódik arról, hogy a 

település környékén milyen adópolitika, milyen adókat és milyen összegben és feltételekkel 

működtetnek. 

Cél, hogy a vállalkozások adóztatása területen olyan helyzet alakuljon ki, amely vonzóvá teszi 

a települést a vállalkozók számára 

 

4.2.Egyéb adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések. 

 

Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az önkormányzat-képviselő testülete az 

adóbevételek maximalizálására törekedik. 

Az adóztatás során a képviselő-testület évente vizsgálja: 
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- a termőföld bérbeadásából származó SZJA adóztatásával kapcsolatos lehetőségeket, 

- ellenőrzi, hogy az önkormányzatot megillető bevételek valóban bevallásra és 

megfizetésre kerültek-e 

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 

40 % már nem illeti meg a települési önkormányzatot 2020-től, 100 %-a Járvány Elleni 

Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. 

 

4.3.Az adópolitika célkitűzéseinek érvényesítése 

 

Az adópolitikai célkitűzések érvényesítése érdekében a következő célokat kell teljesíteni: 

- a hivatali dolgozók teljesítménykövetelményeit meghatározó célokat az itt leírt 

követelményeknek megfelelően kell a képviselő-testületnek meghatározni. A 

polgármester a jegyző részére, a jegyző pedig az adóztatásban dolgozók részére 

részletes teljesítménykövetelményeket köteles meghatározni. 

- a munkaköri leírásokat úgy kell megfogalmazni, hogy a dolgozó feladat- és hatásköre 

egyértelműen tisztázott legyen, 

- FEUVE és a belső ellenőrzési rendszer működtetésénél megfelelő súllyal szerepeljen az 

adóztatás. 

 

 

5. Egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások 

 

5.1. Közigazgatás 

Az önkormányzat közigazgatási feladatait a Földesi Polgármesteri Hivatal látja el.  

a)A közigazgatás  megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges megvalósítani  

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtését, 

- elektronikus ügyintézés lehetőségének népszerűsítését, 

b) Az önkormányzat pénzügyi helyzetétől és pályázati lehetőségektől függően  

- sürgető feladat a községháza épületének teljeskörű felújítása (víz elleni szigetelés, 

hősigetelés, fűtés további korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése, villamoshálózat 

csere)    

- a közigazgatás tárgyi feltételeit javítani szükséges:  

o elavult informatikai eszközök cseréje,  

o informatikai biztonság javítása 

 

5.2. Épített- és természeti környezet védelme 

 

A képviselő-testület vizsgálja az önkormányzati tulajdonú értékek védelmi lehetőségét, illetve 

a védett értékek hasznosítási lehetőségét, szükség szerint megalkotja a helyi védelemről szóló 

rendeletét. 

Az épített környezet védelme érdekében kitűzött cél az önkormányzati ingatlanok felújítása, 

rendezettebbé tétele különösen a következő ingatlanok esetében: 

- Községháza épülete 

- Kállay László Óvoda Kállai u. 25. szám alatti épülete, 

- Karácsony Sándor tér 1. szám alatti épület 

- Buszmegálló épülete 

- Miklós fogadó épülete a Bem utcán,  

-  Mozi u. 3. számú önkormányzati ingatlan. 
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Természeti környezet védelme érdekében kitűzött cél:  

- a 14. hrsz. alatti sósvíztározó kotrása, bővítése 

- helyi környezetvédelmi akciók indítása, illetve csatlakozás más szerv által hirdetett 

környezetvédelmi programokhoz. 

 

5.3. Lakás- és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás 

 

Az önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során gondoskodik a különböző 

közszolgáltatások fenntartásához szükséges önkormányzati lakások állagának megóvásáról. 

Az önkormányzat egyéb, nem lakáscélú helyiségek kihasználási lehetőségét folyamatosan 

megvizsgálja, gondoskodik azok rendszeres hasznosításáról. 

 

5.4. Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

 

Utóbbi évekre jellemző a rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék lehullása, melyet a meglévő 

csapadékvízelvezető rendszer nem képes megfelelően elvezetni.  

Csapadékvíz elvezető rendszer, belterületi árkok folyamatos karbantartása érdekében 

szükséges: 

- éves karbantartási terv elkészítése, 

- munkálatok elvégzéséhez gép beszerzése. 

A csapadékvíz-elvezető rendszer, árkok karbantartását az önkormányzat végzi. 

Csapadékvízelvezető rendszer fejlesztési elképzelései: 

- befogadóknál szükséges műtárgyak felújítása, 

- S2-es átemelő szivattyú elektromos betáplálásának kiépítése 

 

 

5.5. Egészséges ivóvízellátás  

 

Az önkormányzat a település egészséges ivóvízzel történő ellátását a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. –vel kötött üzemeltetési szerződés útján biztosítja.  

 

Az egészséges ivóvíz további biztosítása érdekében a képviselő-testület célja, hogy az 

ivóvízhálózat régi csőrendszerének felújítása megtörténjen. Ennek érdekében pályázati 

lehetőségektől függően fel kell méretni az ivóvízhálózat műszaki állapotát és el kell készíttetni 

a korszerűsítés műszaki terveit.  

 

 

5.6. Szennyvíztisztítás, szennyvízelvezetés  

 

A közműves szennyvízelvezetés hálózatát a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

üzemelteti a településen.  

Az Önkormányzat közműves szennyvízelvezetési és tisztítási Gördülő Fejlesztési Terve (2020-

2034.) 2021-2024. közötti időszakban tartalmaz végátemelő tartalék szivattyú beszerzést, 

melyre azért van szükség, mivel jelenleg nincs tartalékszivattyú és a településen keletkező 

szennyvizek biztonságos telepre jutása így nem biztosított. A beruházás üzembiztonsági, 

környezetvédelmi szempontból indokolt. 

 

5.7.Köztemető fenntartás 
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Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos 

feladatokat. A köztemető üzemeltetését – kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében-  a 

Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látja el. A vállalattal kötött szerződés 

hatálya  2022. december 31-én lejár. 

Az önkormányzat a feladat-ellátás megfelelő színvonalon történő ellátása érdekében fontosnak 

tartja a szerződés felülvizsgálatát. 

A köztemető fenntartással kapcsolatos fejlesztési célok a következők: 

- Biztosítani kell a VII-VIII. parcellák, illetve a IX.a-IXb. parcellák területén a vízvételi 

lehetőséget, 

- Bővíteni, fejleszteni kell a parcellák közötti úthálózatot. 

- Bővíteni szükséges az urnafal területét, 

- Temetői lopások megakadályozása érdekében – amennyiben az informatikai feltételek 

adottá válnak – térfigyelőkamerák kihelyezése a temető környékén. 

 

5.8. A helyi közutak és közterületek fenntartása 

 

A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 

kialakítására törekedik, melyek megfelelnek a település igényeinek és egyben a 

településfejlesztési célok is: 

 

Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a következő 

útszakaszokon:  

- Újfalui, József Attila, Eötvös, Petőfi, Deák Ferenc, Dózsa György, Jókai, 

Kállai, Kinizsi, Báthory, Zoltai, Csillag és Nap utcákon - itt főként a már aszfalt 

burkolattal ellátott utcák burkolatjavítása a cél, melegaszfalttal  

 

Új utak építése szükséges a következő területeken: 

- Aszfalt burkolattal a Dózsa György, Táncsics, Honvéd, Széchenyi, Hunyadi, 

Keletifény, Haladás, Piac, Kossuth, Új, Zrínyi, Béke, Bartók Béla utcák, 

- Szórt alappal (útalap 20+5 cm) burkolattal a Csokonai, Sport, Északisor, 

Vörösmarty, Kisfaludy, Somogyi Béla, Dobó István, Fürst Sándor, Fűzfa, Nép 

utca, 

 

 Járdaépítés és felújítás szükséges a következő területeken: 

- Főtéren, Karácsony Sándor téren, Zrínyi, Sport, Haladás, Dankó Pista, Piac, 

Somogyi Béla, Új Széchenyi, Dobó, Eötvös, Báthory, Kinizsi, Kállai, Kazinczi, 

Kalapács, Kisfaludy utcákon 

 

Kerékpár út létesítése: a település központjától földesi Horgásztóhoz vezető útvonalon. 

.  

A közlekedésbiztonság növelése érdekében a következő indokolt: 

- közterületen lévő burkolt és földmedrű árkok mentén a felhízott 

földpadka leszedése, , 

- közlekedési csomópontokban lévő fásszárú növényzet kezelése, vagy a 

közterületekre kilógó fák, bokrok kezelése, 

- kialakult forgalmirend felülvizsgálata, közlekedési táblák pótlása, vagy 

szükség esetén cseréje, felújítása, 

- meredek árokpartoknál korlátok kialakítása a gyalog járda felőli oldalon,  

- fentebb már említett burkolatjavítások, kátyúzások, járdák javítása, 

- földmedrű árkok újra profilozása, szintezése, átereszek cseréje, tisztítása, 
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- ahol szükséges árkok burkolása mederelemekkel, esetleg befedés, 

víznyelők és tisztítási lehetőségek beépítésével.  

  

A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően az önkormányzat saját szervezettel, 

illetve külső szolgáltatóval végzi. 

  

A képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 

fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására.  

Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:  

o Polgármesteri Hivatal környéke, 

o önkormányzati intézmények: óvodák, bölcsőde, szociális intézmények, 

egészségház  

o  játszótér,  

o  szabadidőközpont, 

o  strandfürdő,  

o helyi buszmegálló környéke  

o temető, 

o  szennyvíztisztító telep és környéke 

o  K-29 termálkút és környezete, 

 

- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási programba, 

ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. 

- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és 

pótlásáról. 

  

A közterületekkel kapcsolatban az alábbi fejlesztési célok határozhatók meg:  

 

- Főtér és környéke rekonstrukció, parkosítási terv készítése, parkosítás 

- Karácsony Sándor tér és környékének fásítása, parkosítása. 

 

A közterület-fenntartási feladatokat a Földesi Vagyongazdálkodási Kft. és az önkormányzat a 

közmunkaprogram útján látja el. 

  

 

5.9. Köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 

önkormányzat továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és 

ártalmatlanításáról. A szolgáltatást Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 

végezteti. 

Az önkormányzat 

- évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, 

valamint a tanulók bevonásával, 

- tervezi, hogy a közterületekre jelenleg kihelyezett 11 db hulladékgyűjtő edények számát 

növeli, gondoskodik rendszeres időközönként történő ürítéséről. 

  

A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik. 

 

Az önkormányzat fejlesztési elképzelései: 
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- a köztisztaság biztosításához, zöldfelület gondozáshoz eszközök, járművek 

beszerzése, 

- illegális szemétlerakó helyek felszámolása a következő helyeken: régi 

szeméttelep bekötő útja, Deák F. utca vége, Kenéz-tanya környéke. 

 

 

5.10. A helyi tűzvédelem 

Az önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében támogatja a helyi tűzoltó egyesületet.  

 

5.11. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 

 

Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében: 

- támogatja a Földesi Polgárőr Egyesület működését, 

- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, 

- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, a közbiztonságot veszélyeztető 

körülményekre. 

 

Közbiztonság területén fejlesztési elképzelés: 

- a községi térfigyelőkamerarendszer cseréje, korszerűsítése 

 

 

 

5.12. Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, energiatakarékosság 

 

Az önkormányzatnak támogatnia kell minden olyan fejlesztést, amely az intézmények 

fenntartási költségei csökkentésére irányulnak. Az energiafelhasználással kapcsolatos 

fejlesztési elképzelések: 

- Községháza víz elleni szigetelése, hőszigetelése, fűtésrendszer további korszerűsítése, 

napelemes rendszer kiépítése, elektromos hálózat felújítása, nyílászáró csere befejezése, 

- Kállay László Óvoda Kállai utcai telephelyének energetikai korszerűsítése: nyílászáró 

csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, világítás korszerűsítés napelemes rendszer 

kiépítése 

- Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és ÁMI energetikai korszerűsítése: : 

nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, világítás korszerűsítés 

- Földes, Karácsony S. tér 1. szám alatt lévő (falugazdászi irodát és közfog. varroda 

műhelyet magában foglaló) épület energetikai korszerűsítése:  víz elleni szigetelés, 

hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, villamoshálózat korszerűsítés, tetőhéjazat cseréje  

- Szabadidőközpont faházainak energetikai korszerűsítése: nyílászáró csere, napelemes 

rendszer kiépítése, fűtésrendszer kialakítása geotermális energia felhasználásával 

-  Helyi buszváró épület felújítása: héjazat csere, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés 

 

 

5.13. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában 
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Az önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási 

problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része 

tartalmazza. 

 

5.14. Gondoskodás az óvodai ellátásról 

 

Az önkormányzat az óvodai nevelést a Kállay László Óvoda Rákóczi u. 11. számú székhelyén 

és Kállai u. 25. számú telephelyén biztosítja. 

Az óvodai nevelés magasabb szintű ellátásához kapcsolótó fejlesztési elképzelések: 

- Kállai utcai telephely épületének felújítása, energetikai korszerűsítése 

- Kállai utcai óvoda melegítő konyhájának felújítása 

- Kállai utcai óvoda játszóterének felújítása 

 

5.15. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 

 

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.  

A felnőtt lakosságot 2 háziorvos, a gyermekeket 1 fő gyermekorvos, a fogászati ellátást pedig 

1 fogszakorvos látja el. A védőnői szolgálatot önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban 

lévő 2 fő védőnő végzi. 

Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések: 

- az Egészségház épületében új egészségügyi szakellátás megteremtése vizsgáló 

műszerek beszerzésével ( minilabor, diagnosztikai gépek) 

- védőnői rendelő eszközeinek fejlesztése 

 

5.16. Gondoskodás a szociális ellátásról 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 

olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A 

szociális ellátások területén az önkormányzat a következő feladatokat látja el. 

 

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján az alábbi 

szociális alapszolgáltatást biztosítja:  

- a házi segítségnyújtás, 

- az étkeztetés, 

- az időskorúak nappali ellátása (idősek klubja, demens ellátás)  

- családsegítés. 

 

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata biztosítja a 

településen, a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítését, 

életvitelük megkönnyítését elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének 

segítségével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás 

biztosítása. 

  

A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások 

miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó 

települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 13/2018. (VI.29.) 

önkormányzati rendeletét, melynek célja, hogy meghatározza a helyi önkormányzat által 

biztosított egyes szociális ellátások pénzbeli és természetbeni formáit. 
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Szociális ellátáshoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések: 

- A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  szociális 

szolgáltatásának helyéül szolgáló Földes, Rákóczi u. 5. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú épület felújítása, 

- Idősek bentlakásos otthonának létrehozása, 

- Fogyatékkal élők szociális foglalkoztatása 

 

5.17. Gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatait. Biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény által meghatározott feladatokat. 

 

Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat 

biztosítja: 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- gyermekek napközbeni ellátása keretén belül bölcsődei ellátás 

 

A gyermekjóléti szolgáltatást a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás tagjaként a társulás által 

fenntartott Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ útján biztosítja.  

 

A kisgyermekek napközbeni ellátását bölcsődei ellátás formájában saját fenntartású 

intézménye, a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ útján biztosítja. 

A bölcsőde igénybevétele a családok számára térítésmentes.  

Az általános iskolás korú gyermekek étkeztetését a Földesi Polgármesteri Hivatal által 

üzemeltetett iskolakonyha, az óvodás  korú és bölcsődés gyermekek étkeztetéséről a Kállay 

László Óvoda konyhája gondoskodik. 

 

Fenti feladatainak végrehajtása érdekében a Képviselő-testület évente felülvizsgálja a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló helyi rendeletét. 

 

5.18. Közösségi tér biztosítása, közművelődési tevékenység és a sport támogatása 

 

Az önkormányzat a közművelődés és a kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az 

önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a 

szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét 

fogalmazza meg: 

 

Közművelődés 

 

A település életének fontos közösségi színtere a közművelődés. Hagyományainak ápolása, 

művészeti értékeinek megismerése, önszerveződő és szervezett közösségeinek támogatása a 

jövőben is feladat, a már hagyományosnak tekinthető Vőfélytalálkozó, Pálinkafesztivál 

rendezvények szervezése továbbra is fontos. 

 

Közművelődéssel kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 
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- szorgalmazni kell a Kállay tájház tárlatának bővítését. 

- a Kállay tájház épület tetőszerkezetének felújítását. 

 

Könyvtárral kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- Könyvtár gépparkjának fejlesztése 

- Hálózati eszközök cseréjre (router, switch) 

- Windows és Office licencek beszerzése 

 

Sport 

A képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások 

további biztosítását is. Ennek érdekében: 

- támogatja a községi sportegyesületet 

- segíti a sportegyesület pályázati tevékenységét 

- támogatja a lakossági és civil szervezetek tömegsport kezdeményezéseit 

 

Sporttal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

 

- 20x40 méteres rekortán borítású edzőpálya létesítése a játszótér mögött, 

 

5.19.A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogainak érvényesülését.  

Az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat programjai részére a Polgármesteri 

Hivatal udvarán lévő ún. „tűzoltószertár” használatát.  

 

 

5.20. Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

 

A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 

következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 

színvonalának emelése érdekében: 

- A képviselő-testület támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges 

életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos 

szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő 

tevékenységre irányulnak. 

- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi 

sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a 

mozgáshoz való helyet.  

- Szorgalmazza, hogy kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, 

drog fogyasztás ártalmaira irányuló programok.  

 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos fejlesztési célok: 

- szabadtéri kondipark kialakítása a játszótér mellett 

- Szabadidőközpont sportpályáinak (salakpálya, teniszpálya, strandröplabda 

pálya) felújítása 

- fásítási programok 

 

A program VI. fejezete tartalmazza az önkormányzat legfontosabb fejlesztési elképzeléseit.
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VI. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI AKCIÓTERVE 

2019-2024. 

 

Területek Fejlesztés megnevezése 2019/2020. 2021. 2022. 2023. 2024. forrás 

Épületenergetikai 

fejlesztések 

Földesi Polgármesteri Hivatal 

épülete 
 x   

 

 

 
Kállay László Óvoda Kállai 

utcai telephelye 
    

 
 

 

Karácsony Sándor Általános 

Iskola és AMI - Karácsony 

Sándor tér 6. szám alatti épület 
    

 

 

 

Karácsony S. tér 1. szám alatti 

falugazdászi irodát és varroda 

műhelyet magában foglaló 

épület 

 x   

 

 

 
Rákóczi u. 1. szám alatti 

(általános iskola) épület  
    

 
 

Közlekedésfejlesztés 

Földes, Északi sor elkerülő 

úthálózat építése, kétsávos 

szilárd burkolatú út kiépítése 

vízelvezetéssel együtt 

 x   

 

 

Sport utca útfelújítás- 

aszfaltburkolat kiépítése, 

útalap építés 
    

 

 

Kossuth utca – aszfaltburkolat 

kiépítése, útalap építés 
    

 
 

Keletifény-Haladás utcák 

felújítása 
    

 
 

Valamennyi útalappal nem 

rendelkező utca szórt alappal, 

burkolattal való ellátása (pl. 
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 Vörösmarty utca, Zrínyi-

Fűzfa, Táncsics-Honvéd, 

Csokonai, Kisfaludy, Somogyi 

B., Dobó I, stb.) 

Új utca-Piac utca aszfaltozása  x     

 
Posta utca burkolat felújítás- 

helyi buszváróépület felújítása. 
    

 
 

 
Parkoló kialakítása az étterem 

mellett 
    

 
 

 
Kerékpárút létesítése a földesi 

horgásztóhoz 
    

 
 

        

 

 

Foglalkoztatás 

Fogyatékkal élők szociális 

foglalkoztatása 
    

 
 

Asztalos üzem bővítése, 

mezőgazdasági üzem bővítése 
 x   

 
 

       

       

Környezetvédelem 

Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 
 x   

 
 

Csapadékvízelvezető rendszer 

S2-es átemelő szivattyú 

elektromos betáplálásának 

kiépítése 

    

 

 

14. hrsz. sósvíztározó kotrása, 

bővítése 
    

 
 

       

       

       

Idegenforgalom/turizmus 

 

Települési marketing stratégiai 

terv 
x x   

 
 

Szabadidőközpont Faházainak 

felújítása, bővítése, energetikai 

korszerűsítése,  
x x   
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Szabadidőközpont sportpályái 

felújítása 
    

 
 

Strandfürdő szolgáltatásainak 

bővítése:  medence téliesítése 

kiszolgáló épületek (büfé) 

építése, ülőalkalmatosságok; 

napozóágyak, napernyők 

beszerzése 

x x   

 

 

Strandfürdő gyermekmedence, 

beülő gyógymedence 

korszerűsítése   
    

 

 

Szabadidőközpont és 

Strandfürdő területén 

informatikai fejlesztés (wifi 

elérhetőség) 

    

 

 

 Kállay tájház tárlat bővítése       

        

        

  

Óvodai ellátás 

Kállay László Óvoda Kállai úti 

telephelyén melegítő konyha 

felújítása 
 x   

 

 

Kállai úti óvoda játszótéri 

elemeinek cseréje 
    

 
 

       

       

 

Közművelődés, 

Könyvtár  

Kállay tájház épületének 

felújítása 
    

 
 

Könyvtár gépparkjának 

fejlesztése 
    

 
 

Hálózati eszközök cseréjre 

(router, switch) 
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Windows és Office licencek 

beszerzése 
    

 
 

       

       

 

Szociális ellátás 

Bentlakásos idősek otthonának 

kialakítása 
    

 
 

       

       

 

Egészségügy 

Egészségügyi szakellátás 

bővítése vizsgáló műszerek 

beszerzése 
    

 

 

Védőnői rendelő fejlesztése      

       

      

 

Közterek 

Főtér rekonstrukció       

Karácsony Sándor tér és 

környéke parkosítás, fásítás 
    

 
 

Játszótér fejlesztés       

Ingyenes wifi pont elérhetőség       

       

 

Közbiztonság 

Térfigyelő kamerarendszer 

cseréje a településen és a 

köztemető területén 

    

 

 

       

       

 

Közigazgatás 

Polgármesteri Hivatal elavult 

informatikai eszközök cseréje 
    

 
 

Informatikai biztonság javítása       
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Közművek 

Ivóvízhálózat csőrendszerének 

ütemezett cseréje 
    

 
 

Szennyvízhálózat tartalék 

átemelő szivattyú beszerzése 
    

 
 

        

 

 

Ipar, Vállalkozás 

Vállalkozói füzet elektronikus 

megjelentetése a honlapon 
    

 
 

       

        

        

 

 

Földes, 2020. október 30. 

 

Jeneiné dr. Egri Izabella 

polgármester 
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1. számú melléklet  

Földes Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő utakról, utcákról és azok adatairól 

 

  Utca neve 
Helyrajzi 

szám 
Terület Hossz 

Burkolat 
fajtája 

Széless
ége 
(m) 

Burko
lat 

hossz
a 

(m) 

Utak típusa 
Ingatlano
k száma 
(2013) 

Álland
ó 

lakosk
ént 

nyilván
tartott

ak 
(2013) 

Tartózkodási 
helyként 

nyilvántartot
tak (2013) 

Megjegyzés 

1 Ady Endre 

1260 1974 128 földút 4,00 0 
belterületi 

lakóút 

37 92 2 
2018-ban a pályázati forrásból 

teljes hosszában felújításra került 
3,5 méter szélességben 

1273/1 
(állami 

tul.) 
    aszfalt burk.       

1274 
(állami 

tul.) 
    aszfalt burk.       

2 Arany János 966 12520 900 aszfalt burk. 4,00 900 
belterületi 

lakóút 
80 174 4 

engedélyes tervel rendelkezik, de a 
tervekhez képest aszfaltburkolatot 

nem kapott 

3 Bacsó Béla 240 5841 420 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
30 66 5 irattárunkban tervet nem találtunk 

4 Bartók Béla 
1391 5480 

518 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
35 74 1 

1993-ban terve elkészült, 
engedéllyel nem rendelkezik 1407 1072 

5 Báthori  344 2437 210 aszfalt burk. 3,00 210 
belterületi 

lakóút 
15 30 2 

engedélyes terve alapján 
burkolattal ellátott 

6 Béke 59 7555 452 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
40 82 3 

útalap épült 2008. évben, műszaki 
tevei készítés alatt 

7 Bem  1324 2444 172 aszfalt burk. 4,00 172 
belterületi 

lakóút 
8 17 2 irattárunkban tervet nem találtunk 

8 Bocskai   
1197 1550 

480 
földút 

(részben 
útalapos) 

4,00   
belterületi 

lakóút 
16 29 1 

2018-ban 290 méter hosszan 
útalapos út készült 

irattárunkban tervet nem találtunk 
1199 347 
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9 Csillag  1584 3771 306 aszfalt burk. 3,00 306 
belterületi 

lakóút 
17 44 2 irattárunkban tervet nem találtunk 

10 Csokonai  

1658 1324 

688 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
30 90 0 irattárunkban tervet nem találtunk 

1717 773 

1729 3817 

1769 1455 

11 Dankó Pista 1046 7321 496 
földút 

(részben 
útalapos) 

4,00   
belterületi 

lakóút 
27 65 3 

2016-ban 295 méter hosszan 
útalapos út készült 

irattárunkban tervet nem találtunk 

12 Deák Ferenc 
205 12745 

906 aszfalt burk. 4,00 906 
belterületi 

lakóút 
63 131 11 

engedélyes terv alapján burkolattal 
ellátott 220 950 

13 Debreceni               70 126 0   

14 Dobó 182 1706 256 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
10 32 0 irattárunkban tervet nem találtunk 

15 
Dózsa 

György  
1747 15088 1030 

aszfalt burk 
(részben 
útalap) 

6,00   
belterületi 
gyűjtőút 

73 155 6 

2020-ban a pályázati forrásból 
aszfalt burkolatú út készült el 530 

méter hosszan 4,5 méter 
szélességben  

16 Eötvös 
621 9745 

900 aszfalt burk. 3,00 900 
belterületi 

lakóút 
58 123 2 

engedélyes terv alapján burkolattal 
ellátott 768 6597 
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  Utca neve 
Helyrajzi 

szám 
Terület Hossz 

Burkolat 
fajtája 

Széless
ége 
(m) 

Burko
lat 

hossz
a 

(m) 

Utak típusa 
Ingatlano
k száma 
(2013) 

Álland
ó 

lakosk
ént 

nyilván
tartott

ak 
(2013) 

Tartózkodási 
helyként 

nyilvántartot
tak (2013) 

Megjegyzés 

17 Északisor 15 32798 1510 aszfalt burk. 3,00 120 
belterületi 

lakóút 
36 91 5 

a szennyvíztelep 
megközelíthetősége  miatt 120 m-

es szakasza engedélyes tervek 
alapján burkolattal ellátott, a teljes 

utca 2 savos aszfaltburkolatú út 
építésére vonatkozó engedélyes 

tervvel rendelkezik (2011-ben 
benyújtott útépítési pályázata 

tartaléklistára helyezve) 

18 Fő  

1220 904 110 

aszfalt burk. 
4,00-
6,00 

1000 

belterületi 
lakóút 

107 226 9 

engedélyes tervvel rendelkezik, 
melynek I. üteme 2005-ben 

elkészült, a 2016-ban a II. ütem 
elkészült 350 méter hosszan 5 
méter szélességben felújításra 

került az út 

1471/2 20306 1000 

1471/3 
(állami 

tul.) 
      

19 Fűzfa   708 8270 460 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
17 48 5 útalap épült 2008. évben 

20 Hajnal 767 2410 122 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
5 7 0 irattárunkban tervet nem találtunk 

21 Haladás  1136 10648 826 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
65 189 12 irattárunkban tervet nem találtunk 

22 Honvéd 

101 274 

442 aszfalt burk. 4,00 210 
belterületi 

lakóút 
44 90 3 

1994-ben készült terve a még 
burkolattal nem rendelkező 

résznek, engedéllyel nem 
rendelkezik 

268 6402 

23 Hunyadi  281 6998 526 aszfalt burk. 3,00 266 
belterületi 

lakóút 
28 60 0 

részben burkolt, a burkolt szakasz 
engedélyes tervek alapján készült el 

24 Jókai  
1528 617 

350 aszfalt burk. 4,00 250 
belterületi 

lakóút 
21 75 0 

részben burkolt, a burkolt szakasz 
engedélyes tervek alapján készült el 1539 3436 
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25 József Attila 573 7795 440 aszfalt burk. 3,00 440 
belterületi 

lakóút 
40 103 3 

engedélyes terv alapján burkolattal 
ellátott 

26 Kalapács 1304 4186 276 
földút 

(részben 
útalapos) 

4,00   
belterületi 

lakóút 
7 23 1 

2018-ban 125 méter hosszan 
útalapos út készült 

irattárunkban tervet nem találtunk 

27 
Karácsony 

Sándor 
              2 1 4   

28 Kazinczy 
383 4645 

376 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
24 55 2 irattárunkban tervet nem találtunk 

390/3 683 

29 Kállai 466 13502 784 aszfalt burk. 4,00 784 
belterületi 

lakóút 
64 127 7 

engedélyes terv alapján burkolattal 
ellátott 

30 Keletifény  894 14512 540 
földút 

(részben 
útalapos) 

4,00   
belterületi 

lakóút 
14 29 0 

2018-ban 215 méter hosszan 
útalapos út készült 

valóságban részben útalappal 
rendelkezik, 

Az Arany J utca – Újfalu utca 
szakasz aszfaltborítást kapott 2018-

ban  
irattárunkban tervet nem találtunk 

31 Kinizsi  423 9932 664 aszfalt burk. 3,00 664 
belterületi 

lakóút 
51 126 1 

engedélyes terv alapján burkolattal 
ellátott 

32 Kisfaludy  1276 1654 222 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
10 13 0 irattárunkban tervet nem találtunk 

33 Kisköz  817 2406 154 aszfalt burk. 4,00 154 
belterületi 

lakóút 
14 33 1 

2020 teljes hosszban felújításra 
került 

engedélyes terv alapján burkolattal 
ellátott 

34 Kiss Ernő 1114 2235 190 
földút 

(részben 
útalapos) 

4,00 190 
belterületi 

lakóút 
5 19 0 

2016-ban 120 méter hosszan 
útalapos út készült 

irattárunkban tervet nem találtunk 
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  Utca neve 
Helyrajzi 

szám 
Terület Hossz 

Burkolat 
fajtája 

Széless
ége 
(m) 

Burko
lat 

hossz
a 

(m) 

Utak típusa 
Ingatlano
k száma 
(2013) 

Álland
ó 

lakosk
ént 

nyilván
tartott

ak 
(2013) 

Tartózkodási 
helyként 

nyilvántartot
tak (2013) 

Megjegyzés 

35 
Kossuth 

Lajos 

1548/3 584 

864 
földút 

(részben 
útalapos) 

4,00   
belterületi 

lakóút 
50 120 4 

2018-ban 228 méter hosszan 
útalapos út készült 

részben útalap van, irattárunkban 
tervet nem találtunk 

1560 564 

1631 8012 

1748 1675 

1815 944 

36 Kölcsey 501 1295 120 aszfalt burk. 3,00 120 
belterületi 

lakóút 
4 10 0 

engedélyes terve alapján 
burkolattal ellátott 

37 Magaspart 
1470/1 
(állami 

tul.) 
210   aszfalt burk. 6,00 210 

belterületi 
lakóút 

19 32 0 
engedélyes terve alapján 

burkolattal ellátott 

38 Mező  723 1051 80 földút 3,00   
belterületi 

lakóút 
1 6 0 irattárunkban tervet nem találtunk 

39 Mozi 1135 4527 288 aszfalt burk. 4,00 288 
belterületi 

lakóút 
10 12 0 

2020-ban 130 méteren felújításra 
került 

irattárunkban tervet nem találtunk 

40 Nagyköz 830 1891 186 aszfalt burk. 4,00 186 
belterületi 

lakóút 
10 24 0 

engedélyes terve alapján 
burkolattal ellátott 

41 Nap 1595 2751 176 aszfalt burk. 3,00 176 
belterületi 

lakóút 
6 17 0 irattárunkban tervet nem találtunk 

42 Nép 1349 4236 362 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
27 74 3 irattárunkban tervet nem találtunk 

43 
Nyugati-sor 

utca 

1317 3857 
540 

földút 
(részben 
útalapos) 

4,00   
belterületi 

lakóút 
17 28 0 

2015-ban 320 méter hosszan 
útalapos út készült 

irattárunkban tervet nem találtunk 1436 10178 

44 
Petőfi 
Sándor 

859 12984 880 aszfalt burk. 4,00 880 
belterületi 

lakóút 
71 165 7 

engedélyes terve alapján 
burkolattal ellátott 

45 Piac 1017 2906 782 aszfalt burk. 4,00 782 48 119 5 
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1204 5314 
belterületi 

lakóút 

valóságban csak egy része burkolt, 
további részein útalp van, tervekkel 

rendelkezik 

46 Posta 967 2612 170 aszfalt burk. 4,00 206 
belterületi 

lakóút 
12 26 1 

engedélyes terve alapján 
burkolattal ellátott 

47 Radnóti 763 4438 280 aszfalt burk. 3,00 130 
belterületi 

lakóút 
10 27 0 

engedélyes terve alapján 
burkolattal ellátott 

48 Rákóczi 86 2331 268 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
90 191 12 

a Rákóczi utca állami tulajdonú, de 
a belőlle kiágazó zugok adják a 

burkolatlan önkormányzati 
tulajdonú szakaszt, irattárunkban 

tervet nem találtunk 

49 Sarló 1721 3140 236 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
11 38 0 irattárunkban tervet nem találtunk 

50 
Somogyi 

Béla 

1056 2054 
340 földút 4,00   

belterületi 
lakóút 

8 14 0 irattárunkban tervet nem találtunk 
1112 1613 

51 Sport 

1595 2751 

910 
földút 

(részben 
útalapos) 

4,00   
belterületi 

lakóút 
38 92 8 

2016-ban 90 méter hosszan 
útalapos út készült, 2016-ban 40 
méteren aszfaltborítást kapott, 

2018-ban 480 méteren útalapos út 
készült, 

irattárunkban tervet nem találtunk 

1813 11862 
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  Utca neve 
Helyrajzi 

szám 
Terület Hossz 

Burkolat 
fajtája 

Széless
ége 
(m) 

Burko
lat 

hossz
a 

(m) 

Utak típusa 
Ingatlano
k száma 
(2013) 

Álland
ó 

lakosk
ént 

nyilván
tartott

ak 
(2013) 

Tartózkodási 
helyként 

nyilvántartot
tak (2013) 

Megjegyzés 

52 Széchenyi 
13 3049 

660 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
26 68 3 irattárunkban tervet nem találtunk 

158 6777 

53 Táncsics 

74 900 136 

földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
28 71 0 

1994-ben készült terve a még 
burkolattal nem rendelkező 

résznek, engedéllyel nem 
rendelkezik 

119 3432 280 

54 Új 1007 2702 282 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
19 36 1 

1993-ban készült terve, engedéllyel 
nem rendelkezik 

55 Újfalui 977 16969 940 aszfalt burk. 6,00 940 
belterületi 
gyűjtőút 

79 157 8 
engedélyes terve alapján 

burkolattal ellátott 

56 Vörösmarty   539 17569 550 földút 4,00   
belterületi 

lakóút 
12 16 0 irattárunkban tervet nem találtunk 

57 Zoltai Lajos 
1231/7 

(magánt
ul.) 

    aszfalt burk. 4,00 190 
belterületi 

lakóút 
13 32 4 

engedélyes terve alapján 
burkolattal ellátott 

58 Zrínyi   673 19858 1040 
földút 

(részben 
útalapos) 

4,00   
belterületi 

lakóút 
50 148 5 

útalap épült 2008. évben 
2016.-ban káttyúzás történt 

2018.-ban 185 méteren útalapos út 
készült 

59 
Ipari 

parkhoz 
vezető út 

1817  

1101 aszfalt út. 5,50 1101 
belterületi ipari 

út 
 0 0 

2018.-ban pályázati forrásból épült 
meg a Fő utcát a Tetétleni útfélen 

lévő ipari parkot összekötő út 
1952  

1954  
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2. számú melléklet   

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének pályázatairól 

(2014 - 2019.) 

 

 

2014. év  

Sors

zám 
Pályázat megnevezése 

Igényelt támogatás 

(Ft) 

Megítélt 

támogatás (Ft) 

Sajátforrás 

(Ft) 
Megjegyzés 

1. Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda intézményfejlesztése 30.000.000  3.333.334 nem nyert 

2. 
Településünk térfigyelő kamera rendszerének bővítésére, fejlesztésre 

benyújtott pályázat 
31.164.530 ---- 300. 000 

nem nyert 

támogatást 

3. 

„Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

fejlesztése 50 kWh napelemes rendszerek kialakításával 

Földesen”(KEOP) 

45.972.984 33 087 419 5.800.000 megvalósult 

5 Integrált Pedagógiai Rendszer támogatása 1.483.500 1.483.500 ----- 
megvalósult 

6 Érdekeltségnövelő pályázat (Karácsony Sándor Közösségi Ház) 375.000 375.000 ----- 
megvalósult 

7. 
Bursa Hungarica programban való részvétel (hátrányos helyzetű 

felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatása) 
200.000 200.000 200.000 

megvalósult 

8. 
Arany János Középiskolai tehetséggondozó programban való 

részvétel (hátrányos helyzetű tanulók támogatására) 
40.000 40.000 40.000 

megvalósult 

9 Szövőüzem „start mintaprogram „ 13 fő foglalkoztatása 
6.895.764 

 

6.895.764 

 
----- 

megvalósult 

10 Mezőgazdasági „start mintaprogram” 65 fő foglalkoztatása 
83.741.092 

 

83.741.092 

 
----- 

megvalósult 

11 Betonüzem „start mintaprogram” 44 fő foglalkoztatása 
23.818.519 

 

23.818.519 

 
----- 

megvalósult 
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12 Hosszú közfoglalkoztatás kerti munkás képzés  20 fő foglakoztatása 
7.290.046 

 

7.290.046 

 
----- 

megvalósult 

13 Hosszú közfoglalkoztatás állatgondozó képzés 20 fő foglalkoztatása 8.978.886 8.978.886 ----- megvalósult 

14 Hosszú közfoglalkoztatás 158 fő foglalkoztatása 33.415.999 33.415.999 ----- megvalósult 

15 Nyári diákmunka 46 fő foglakoztatása 1.220.823 1.220.823 ----- megvalósult 

16 Betonüzem 2.  „start mintaprogram” 45 fő foglalkoztatása 
23.983.755 

 

23.983.755 

 
----- 

megvalósult 

17 Hosszú közfoglalkoztatás 110 fő foglalkoztatása 12.539.418 12.539.418 ----- megvalósult 

18. Érdekeltségnövelő pályázat (Földes Községi Könyvtár) 231 000 231 000  megvalósult 

2014. évben összesen: 311.351.316.- 237.301.221.- 9.673.334.-  
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2015. év  

Sors

zám 
Pályázat megnevezése 

Igényelt támogatás 

(Ft) 

Megítélt 

támogatás (Ft) 

Sajátforrás 

(Ft) 
Megjegyzés 

1. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program – 137 fő 174.660.346 174.660.346 5.622.306 megvalósult 

2. 
Bio – és megújuló energiafelhasználás közfoglalkoztatási program – 

15 fő 
15.953.067 15.953.067 --- megvalósult 

3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program – 60 fő 65.695.691 65.695.691 1.192.540 megvalósult 

4. Nyári diákmunka program – 40 fő 1.662.050 1.662.050 ----- megvalósult 

5 MVH Mikrobusz pályázat 7.989.000 7.989.000 0 
nyert. 

megvalósult 

6 Érdekeltségnövelő pályázat (Karácsony Sándor Közösségi Ház) 336 000 336.000  400.000 megvalósult 

7. Érdekeltségnövelő pályázat (Földes Községi Könyvtár) 255 412 255 412 0 megvalósult 

2015. évben összesen: 266.551.566.- 266.551.566.- 7.214.846.- --- 
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2016. év  

Sors

zám 
Pályázat megnevezése 

Igényelt támogatás 

(Ft) 

Megítélt 

támogatás (Ft) 

Sajátforrás 

(Ft) 
Megjegyzés 

1. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program – 80 fő 112.677.490 112.677.490 3.537.770 megvalósult 

2. 
Bio – és megújuló energiafelhasználás közfoglalkoztatási program – 

15 fő 
17.286.796 17.286.796 --- megvalósult 

3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program – 75 fő 101.952.444 101.952.444 2.514.962 megvalósult 

4. 
Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatási program – 

15 fő 
13.507.668 13.507.668 ---- megvalósult 

5 Önkormányzati útőr közfoglalkoztatási program – 5 fő 4.590.853 4.590.853 ---- megvalósult 

6 Nyári diákmunka program – 25 fő 1.734.109 1.734.109 ---- megvalósult 

7. 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 

2016 – Fő utca II. ütem 
14.999.950 14.999.950 2.647.050 

nyert. 

megvalósult 

8. 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 

2016 – Karácsony Sándor ÁMK tornaterem felújítás 
19.999.607 0 0 nem nyert 

9 
I. világháborús hadisírok felújítására kiírt HIM-HF16 kódszámú 

pályázat 
2.017.500 700.000 300.000 

nyert, 

megvalósult 

10 Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program – Kondipark nem pénzügyi  nem pénzügyi  0 

tartaléklistára 

téve, majd 

2020.-ban 

támogatásban 

részesült 

11 
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – 

Polgármesteri Hivatal és Kállai Óvoda energetikai korszerűsítése 
140.000.000 0 0 nem nyert 

12 

TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00009 - „Földes Nagyközség 

közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia 

felhasználásával 

269.201.899 269.201.899 0 
nyert, 

megvalósult 
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13 

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00009 - Földesi óvoda fejlesztése, 

bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése az életminőség 

javítása érdekében 

345.000.000 345.000.000 71.871.000 
nyert 

megvalósult 

14 TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00005 - Iparterülethez vezető út kiépítése 168.854.612 168.854.612 0 
nyert 

megvalósult 

15 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - 

Külterületi út felújítása Földesen 

97.120.936 70.069.994 5.111.628 

nyert, 

támogatási 

összeg 

csökkentése 

miatt nem 

valósult meg 

16. VP-6-7.4.1.1-16 - Mozi épület rekonstrukciója Földes településen 42.949.117 42.649.765 2.559.832 

nyert, 

megvalósítás 

folyamatban 

17. Érdekeltségnövelő pályázat (Karácsony Sándor Közösségi Ház) 458 000  458.000  400 000 megvalósult 

18. Érdekeltségnövelő pályázat (Földes Községi Könyvtár) 184 687 184 687 0 megvalósult 

2016. évben összesen: 1.352.535.668.- 1.163.868.267.- 17.071.242. --- 
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2017. év  

Sors

zám 
Pályázat megnevezése 

Igényelt támogatás 

(Ft) 

Megítélt 

támogatás (Ft) 

Sajátforrás 

(Ft) 
Megjegyzés 

1. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program – 100 fő 143.976.565 143.976.565 5.335.312 megvalósult 

2. 
Bio – és megújuló energiafelhasználás közfoglalkoztatási program – 

15 fő 
20.089.463 20.089.463 --- megvalósult 

3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program – 88 fő 134.130.752 134.130.752 5.370.124 megvalósult 

4. 
Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatási program – 

15 fő 
20.152.135 20.152.135 --- megvalósult 

5 Belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatási program – 15 fő 20.274.561 20.274.561 --- megvalósult 

6 Nyári diákmunka program – 27 fő 2.099.925 2.099.925 --- megvalósult 

7. 
Arany János utca útburkolat korszerűsítés - Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 2018 
14.990.495 14.990.495 7.225.337 

nyert, 

megvalósult 

8. Asztalos üzem (nincs adatom közmunka programba van) 15.000.000 12.000.000 3.000.000 
nyert, 

megvalósult 

9 
EFOP-4.1.7-16-2017-00005 A földesi Karácsony Sándor Közösségi 

Ház megújítása 
19.996.267 19.996.267 2.719.385 

nyert, 

megvalósult 

10 EFOP-1.2.11-16-2017-00005 Esély Otthon 174.944.917 174.944.917 0 
nyert, 

megvalósult 

11 
KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 - Földes település 

ivóvízminőség-javító programja 
52.500.000 52.500.000 7.875.002 

nyert, 

megvalósítása 

folyamatban 

12. 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola főző konyhájának felújítása, eszközök 

beszerzése 

20.000.000 19.370.006 10.570.891 
nyert, 

megvalósult 

13. 

 
Érdekeltségnövelő pályázat (Karácsony Sándor Közösségi Ház) 

465 000  465.000  
400 000 megvalósult 
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14. Érdekeltségnövelő pályázat (Földes Községi Könyvtár) 225 010 225 010 0  

2017. évben összesen: 638.845.090.- 635.215.096.- 42.496.051. --- 
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2018. év  

Sors

zám 
Pályázat megnevezése 

Igényelt támogatás 

(Ft) 

Megítélt 

támogatás (Ft) 

Sajátforrás 

(Ft) 
Megjegyzés 

1. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program – 71 fő 91.277.283 91.277.283 1.849.794 megvalósult 

2. 
Bio – és megújuló energiafelhasználás közfoglalkoztatási program – 

14 fő 
17.753.382 17.753.382 --- megvalósult 

3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program – 67 fő 80.129.031 80.129.031 633.515 megvalósult 

4. 
Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatási program – 

14 fő 
18.784.913 18.784.913 --- megvalósult 

5 Belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatási program – 14 fő 18.540.078 18.540.078 --- megvalósult 

6 Nyári diákmunka program – 39 fő 3.215.745 3.215.745 --- megvalósult 

7. 
Dózsa György utca útburkolat korszerűsítés - Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 2018 
15.000.000 15.000.000 2.647.059 nem nyert 

8. 
VP LEADER Közösségi terek fejlesztése – Mozi utcai játszótér 

felújítás 
5.000.000 4.172.289 221.954 

nyert. 

megvalósítása 

folyamatban 

9 

VP LEADER - A Földesi Szabadidő Központ és Strand faházak 

vizesblokkjainak 

felújítása 

5.000.000 4.721.652 4.283.729 

nyert. 

megvalósítása 

folyamatban 

10 Birkózó terem építése Földesen 65.000.000  65.000.000 7.000.000 
nyert, 

támogatási 

forráshiány 
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miatt 

megakadt 

11. Hermann Ottó – Zártkert pályázat 10.000.000 0 0 nem nyert 

12. Érdekeltségnövelő pályázat (Karácsony Sándor Közösségi Ház) 214 000  214.000  400 000 megvalósult 

13. Érdekeltségnövelő pályázat (Földes Községi Könyvtár) 311 095 311 095 0 megvalósult 

2018. évben összesen: 330.225.527.- 319.119.468.- 17.036.051. --- 
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2019. év  

Sors

zám 
Pályázat megnevezése 

Igényelt támogatás 

(Ft) 

Megítélt 

támogatás (Ft) 

Sajátforrás 

(Ft) 
Megjegyzés 

1. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program – 27 fő 38.359.313 38.359.313 405.071 megvalósult 

2. Szociális jellegű közfoglalkoztatási programok – 15 fő 20.194.155 20.194.155 --- megvalósult 

3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program – 28 fő 42.521.549 42.521.549 560.698 megvalósult 

4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok – 50 fő 54.382.282 54.382.282 --- megvalósult 

5 Nyári diákmunka program – 40 fő 3.540.286 3.540.286 --- megvalósult 

6 
Dózsa György utca útburkolat korszerűsítés - Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 2019 
15.000.000 15.000.000 3.900.000 

nyert 

megvalósult 

7. MFP - Fogorvosi Rendelő fejlesztése 5.522.248 5.522.250 3.657.750 

nyert 

megvalósítása 

folyamatban 

8. 
MFP - Földes település Karácsony Sándor tér körüli és Posta utcai 

járda hálózatának felújítása 
1.683.934 1.683.199 1.148.164 

nyert 

megvalósult 

9 MFP – Karácsony Sándor Közösségi Ház homlokzati korszerűsítése 14.933.952 14.933.952 0 
nyert 

megvalósult 

10 MFP – Mozi utca és Piac utcai csomópont útburkolat felújítás 6.946.958 6.946.958 453.042 
nyert 

megvalósult 

11 
MFP – Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda meglevő óvoda 

udvar felújítása 
4.996.541 4.999.993 337.681 

nyert 

megvalósult 

12 MFP - Földes Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak felújítása 15.888.856 15.888.856 0 
nyert 

megvalósult 

13 MFP - Földes, Köztemető belső útjainak útburkolat felújítása 4.200.025 4.200.025 525.065 
nyert 

megvalósult 

14. Érdekeltségnövelő pályázat (Karácsony Sándor Közösségi Ház) 222 000  222.000  400 000 megvalósult 
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15. Érdekeltségnövelő pályázat (Földes Községi Könyvtár) 300 300 429 000 0 megvalósult 

2019. évben összesen: 228.692.399.- 228.823.818.- 11.387.471.  

 

 

 

 


