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2015-2019
BEVEZETÉS
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
működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési
rendeletek elkészítése és összeállítása során.
A gazdasági programnak a költségvetés lehetőségeivel összhangban, a megyei fejlesztési
koncepcióhoz illeszkedve, a kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, különösen a
fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés elősegítését, a településfejlesztési és adópolitika
célkitűzéseit, befektetési támogatás, a városüzemeltetés lehetőségeit, az intézményi
elképzeléseket kell, hogy tartalmazza. Figyelembe kell vennünk, hogy a várost magas
munkanélküliség sújtja és ennek következtében szociális válságban van. A gazdasági program
kiemelt célja kell, hogy legyen a munkahelyteremtésen, a meglévő munkahelyek megtartásán
keresztül e válsághelyzet felszámolása.
A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
Az Észak-alföldi Régióban, Hajdú-Bihar megye délkeleti részén fekszik Biharkeresztes városa.
Debrecentől 50 km-re, a magyar-román határtól 6 km-re van. Vasútállomása egyben határállomás
is. Megközelíthető Vonattal a MÁV 101-es számú (Püspökladány–Berettyóújfalu–Biharkeresztes
– (országhatár) – Nagyvárad) vonalán érhető el. A vasútállomás Mezőpeterd és Biharpüspöki
(Románia) között található. Közúton a 42-es számú főút halad el közvetlenül a város mellett.
Az ókorban itt élt népek
Biharkeresztes környéke lakott hely volt már az új kőkorban is, ezt a régészeti leletek bizonyítják.
Hazánkban a vaskor az i. e. 1. évezredre esett, s három korszaka volt: korai, középső és késői
vaskor. A korai vaskorban a toldi útfélen, a mai temető környékén a szkíták éltek. A késői
vaskorban a kelták laktak itt (ennek emlékét őrzik a Nagy Farkas dombon feltárt sírok.
Az időszámításunk kezdetétől már pontosabban nyomon követhetjük, hogy milyen népek
váltották egymást a mai város területén: Az 1. században a dákok éltek a mai temető környékén.
A 2-4. században a Nagy Farkas dombon az iráni nyelvet beszélő nomád szarmaták telepei
voltak. A településtől nyugatra halad el az általuk 324 és 337 között épített, az Alföldet
körbekerülő Csörsz-árok vagy más néven Ördögárok nyomvonala. Az 5-6. században a germán
népekhez tartozó gepidák szállták meg a Nagy és Kis Farkas domb és a toldi útfél környékét. A
7-8. században egy belső-ázsiai eredetű lovas nomád nép, az avarok jelentek meg a tájon. (Erre
utal a Lencsésháton feltárt avar lovas sír.
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A honfoglalás kora
Biharkeresztes környéke kedvelt helye lehetett már a honfoglaló magyaroknak is. Itt jártukat
igazolja a Farkasdombon feltárt honfoglalás kori sírlelet.
A települést a XIII. században alapították. Eredeti neve Fancsal. A tatárjárás után a váradi Szent
Kereszt-oltár birtoka lett, így kapta a Mezőkeresztes nevet. 1910-től a név Biharkeresztesre
változott. A századok során többször érte támadás, többször elpusztult, de mindig újjáépült. A
XIX. századtól a térség közigazgatási központja.
Biharkeresztes város SWOT-analízise
ERŐSSÉGEK
A közút és a vasút
révén a város megközelíthetősége
jó;
 A város fontos nemzetközi
tranzitvonal mellett fekszik;
 Kedvező mikrotérségi szerepkör;
 A befizetett iparűzési adó
mértéke megfelelő;
 A mezőgazdasági vállalkozások
teljesítménye nő;
 A városban a lakosság számára
valamennyi
alapszolgáltatás
biztosított;
 A
kiskereskedelemnek
és
őstermelőknek helyet biztosító
piac infrastrukturális állapota jó;
 A mezőgazdasági nagytermelők
számára kiépített kereskedelmi
hálózat működik.
 A munkaképes korú lakosság
száma és aránya stagnál;
 A
civil
szféra
jelenléte
meghatározó;
 Az állandó és a lakónépesség
száma kismértékben növekszik.

TÁRSADALOM

GAZDASÁG



GYENGESÉGEK
 Az iparszerkezetből hiányoznak a
magasabb
technológiai
színvonalat képviselő ágazatok;
 Kutatás-fejlesztési tevékenység
nem folyik a városban;
 A
vállalkozási
szerkezet
elaprózódott: az egyszemélyes
és a mikro vállalkozások
dominanciája jellemző;
 Vállalkozástámogató intézmény
nincs a városban;
 Turisztikai szolgáltatások és az
ehhez kapcsolódó infrastruktúra
részben kiépített;

 Elöregedő társadalom jellemzi;
 A lakosság iskolai végzettsége az
országos és a megyei szinthez
képest alacsony;
 Magas a munkanélküliek, ezen
belül a tartós munkanélküliek
száma;
 Magas a szociális támogatásban
részesülők száma;
 Magas az alacsony státuszú
lakosság aránya;

KÖRNYEZET
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 Termálvíz bázis jelenléte;
 Zaj- és rezgésterhelést okozó
tevékenység nincs a belterületen;
 A város közigazgatási területét
érinti a Bihari sík országos
jelentőségű védett terület;
 Nemzetközi
jelentőségű
túzokállomány;
 Helyi védettséget élvező tölgyes
erdő;
 Országos
jelentőségű
védett
műemlék a Református Templom;
 Az alacsony komfortfokozatú
lakások aránya kicsi;
 A megyei átlagot meghaladó a
közüzemi
szennyvízcsatorna
hálózatba
kapcsolt
lakások
aránya;
 A közműolló záródik;
 Magas a burkolt utak aránya;
 Nincs a városban nehezen
megközelíthető városrész;
 A rendszeres hulladékgyűjtésbe
bevont lakások aránya közel
100%-os;
 A kerékpáros úthálózat kiépített.

 A város lakásállománya öreg (a
20 évnél régebben épült lakások
aránya 71,6%);
 A bel- és csapadékvíz elevezet
rendszer
infrastrukturális
állapota
folyamatos
karbantartást igényel;

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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 Az alapfokú mellett középfokú
köznevelési
intézmény
is
működik a városban;
 A kötelező szolgáltatások mellett
egyéb, délutáni foglalkozások és
szolgáltatások várják az érdeklődő
gyermekeket;
 A
középiskola
beiskolázási
körzete
kiterjed
az
egész
mikrotérségre;
 A
városban
biztosított
a
művészeti oktatás;
 Kedvező az egy háziorvosra jutó
lakosok száma;
 Az egészségügyi alapellátás a
városban biztosított;
 A
város
mentőállomással
rendelkezik;
 A városban a bölcsődei ellátás
biztosított;
 A szociális ellátás teljes körű, a
szolgáltatás minősége megfelelő;
 A közművelődési és sportolási
lehetőségek biztosítottak;
 A közművelődési, közösségi
intézmények
műszaki
infrastrukturális állapota jó;
 Közszolgáltatást
nyújtó
intézmények
többsége
akadálymentesített;

 Csökkenő létszám az óvodában,
az általános- és középiskolában;
 A városban nem található
felsőoktatási intézmény, vagy
kihelyezett tagozata;
 A városban külön gyermekorvos
nem rendel;
 Egészségügyi
szakellátás
a
városban nem biztosított;
 Kórházi ellátást legközelebb a
kistérségi
központban,
Berettyóújfaluban
vehet
igénybe;
 A közművelődési, közösségi
intézmények rossz műszaki
infrastrukturális
állapotban
vannak;
 Közszolgáltatást
nyújtó
intézmények többsége nem
akadálymentesített;
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LEHETŐSÉGEK
M4-es autópálya megépülése;
Ipari,
logisztikai
központ
kialakítása;
Határmenti fekvés felértékelődése
a külföldi befektetők számára;
A
határok
megszűnésével
Nagyvárad
közelsége
felértékelődése;
Az EU-s források fokozottabb
bevonása a határ menti területek
gazdasági fejlődésébe;
Nagybani piac kialakítása a
környéken
tevékenykedő
mezőgazdasági termelők számára;
Biogazdálkodás
további
térhódítása;
A turizmus egyes ágazatainak
fellendülése: hagyományőrzésre
alapozott, ökoturizmus;
A
középiskola
képzési
spektrumának szélesítésével a
város népességmegtartó erejének
növekedése;
A kvalifikált fiatalabb nemzedék
helyben
tartása
településfejlesztési húzóerő lehet;

 Termálvíz bázis hasznosítása;
 A természeti környezet turisztikai
attrakcióként
történő
kihasználása;
 Alternatív közlekedési módok
elterjedésének fokozódása;

VESZÉLYEK
 Gazdasági
versenyhelyzet
kiéleződése;
 A gazdasági válság hatására és a
földrajzi fekvés miatt a befektetői
érdeklődés hiánya;
 Az olcsóbb munkaerő miatt a
beruházók a határ túloldalán
telepednek le;
 Az
állami
infrastruktúra
fejlesztések elhúzódása miatt a
külföldi befektetések továbbra is
elmaradnak;

 Nagyvárosok
népességelszívó
hatásának erősödése;
 Az alacsony státuszú lakosság
arányának növekedése;

 A
város
szempontjából
veszélyeztetett;

belvízveszély
mérsékelten

KÖZSZOLGÁLTATÁSOOK
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 A kulturális és közművelődési
intézményekben megrendezésre
kerül rendezvények körének
bővítése;
 Közművelődési
körzetközpont
funkciójának erősítse a környező
és
határmenti
települések
irányába;

 Szociális
túlterhelt.

ellátórendszer

A település demográfiai helyzete
a) Népesség kor szerinti megoszlása 2014. január 1-jén

Kor szerinti
csoportosítás
0-3
4-6
7-14
15-18
19-60
61-

149
114
324
194
2551
977

óvodáskorú
iskoláskorú

124
449

Megoszlás
%-a
2,9
10

munkaképes
korú
Időskorú

2862

66,4

723

16,8

Összesen:

4309

Összesen:

4158

96,1

Fő

Korcsoport

Fő

b) Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 5 évben)

Év
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Születések száma (fő)
27
29
31
26
29

Halálozások száma (fő)
57
57
76
54
54
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Vállalkozási tevékenység elemzése
Iparűzési adóbevételek alakulás 2010-2014
Év

Fő
362
397
402
387
397

2010
2011
2012
2013
2014

Bevétel
59 338 307
51 689 354
58 044 012
52 136 719
75 958 581

A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások
száma és összetétele 2014-ben
Ágazat

Vállalkozások száma

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Oktatás
Könyvelés
Kutatás
Egészségügy
Kereskedelem
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás
Szolgáltatások
Ügyvédi tevékenység
Vagyonvédelem
Városfejlesztés, városgazdálkodás
Vízellátás, szennyvízgyűjtés

107
5
5
1
6
57
4
8
196
2
2
2
2

Összesen:

397

%
96,6
87,1
112,2
89,8
145,7

50
65
70
62
41

16
20
17
16
11

7
5
5
6
7

4
5
6
7
5

összesen

egyetem

75
86
73
74
55

főiskola

14
19
15
13
9

technikum

109
162
124
123
106

szakközépiskola

szak
munkás
képző

21
31
21
17
12

300
397
337
322
249

gimnázium

szakiskola

nők
127
171
165
144
111

általános
iskola

173
226
172
178
138

ált.
isk.végzettség
nélkül

2010
2011
2012
2013
2014

összesen

Év

férfiak

Regisztrált munkanélküliek átlagos száma Biharkeresztesen

3
3
8
5
4

300
397
337
322
249

Biharkeresztes jövőképe
A mikrotérségi szerepkörrel rendelkező Biharkeresztes a határ közelsége és a fő közúti és vasúti
közlekedési útvonalak révén fokozatosan felértékelődő térszerkezeti helyzetét. A város nemzeti
szinten is versenyképes gazdasági és logisztikai centrummá fejlődik. A fejlődés hatására
kialakuló esztétikus és egészséges környezet, a biztonságos társadalmi háttér és megélhetési
viszonyok a fejlett egészségügyi kereskedelmi- és közszolgáltatások a minőségi élet alapját
jelentik a város és a térség lakosai számára
ALAPCÉLOK













A megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a város
működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
ellátásához szükséges gazdasági alapok megteremtését;
A Képviselő-testület célkitűzése, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen
lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsa a város és polgárainak jövőjét, erősítse a város
kistérségi szerepkörét;
Biztosítani kell, hogy a önkormányzati hivatal ügyfélbarát módon működjön. A
köztisztviselők legyenek nyitottak a
lakossággal való kapcsolattartásra;
A hivatal legyen gyors azonnal reagáló az ügyfelek érdekeit messzemenően figyelembe
vevő;
Legyen szilárd, a polgárőrség, a rendőrség és az önkormányzat összefogásával a
közbiztonság, a vagyonbiztonság, a közlekedési rend és fegyelem. A lakosság
életminőségének és életfeltételeinek javítása;
A közszolgáltatások minőségének javítása;
A gazdaság élénkítése, hosszú távú fenntartható fejlődés biztosítása,
munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés;
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a közösségi közlekedés szolgáltatásainak
javítása;
A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások javítása;
Az épített és természeti környezet állapotának megóvása;
Határ menti kapcsolatok fejlesztése;

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE





Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet kell fordítani a lakosság
szükségleteinek lehető legcélszerűbb és legmagasabb színvonalon történő kielégítésére. A
szolgáltatások színvonalát a lehetőségekhez mérten, folyamatosan javítani kell. Az
Önkormányzati Hivatal munkatársainak szakmai és emberi felkészültsége, szolgáltató és
polgárbarát munkahelyi légkörének biztosítása. A határidőkre történő ügyintézés
biztosítása. A fogadóórák, nyitva tartások pontos betartása.
Az önkormányzat pénzügyeinek, számvitelének, költségvetésének és folyó munkáinak
naprakészen tartása.
Kívánatos, hogy a Képviselő-testület jól működve, rendszeressé tegye kapcsolatát a
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városban tevékenykedő gazdasági egységekkel, illetve a város közéletét meghatározó
civil szervezetekkel. Folyamatosan keresse a kapcsolattartást és párbeszédet.
Támaszkodunk a civil szervezetek véleményformáló és informáló szerepére. Rajtuk
keresztül is közelebb kívánunk jutni a helyi társadalom valóságos igényeihez,
véleményéhez, hogy együttműködésükkel is segítsük a polgári értékrend kialakítását,
megszilárdulását.
Támogatjuk a történelmi egyházak tevékenységét. Velük érdemben együttműködünk,
elismerve tevékenységük erkölcsi és emberformáló szerepét, karitatív és közéleti szerepét.
Döntéshozatalnál kiemelt szempontként kezelendő, hogy a döntés szolgálja a település
helyi gazdasági élénkítését. Amennyiben az önkormányzat helyi gazdasági fejlesztést
közvetlenül nem tud végrehajtani, úgy minden lehetséges törvényes eszközzel segítse elő
az ilyen jellegű gazdasági élénkítést célzó beruházást, munkahelyek létesítését,
megtartását.
A döntéseknél élvezzen elsőbbséget a város jövőjét, fejlődését meghatározó stratégia,
kitörési pontok megoldási és végrehajthatósági lehetősége.
Nagyobb figyelmet és gondot kell fordítani a település megjelenítésére (sajtó, külső
kapcsolatok, kiadványok, stb.)
A lakosság gyors és korrekt tájékoztatása céljából szükséges megerősíteni a helyi írott
média szerepét.
Állandóan szükséges fejleszteni, pontosítani és kiegészíteni internetes honlapunkat
(www.biharkeresztes.hu) és ezzel a lehetőséggel éljenek a vállalkozók is.

Az Önkormányzat gazdálkodása











A gazdálkodás alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés. Tervezése, elfogadása,
végrehajtása során törekedni kell a fejlesztésre fordítható összegek növelésére.
Új beruházást megelőzően sorrendet kell felállítani. A beruházások indítása előtt vizsgálni
kell a várható működési költségeket, meg kell határozni a hosszú távú működtetés
feltételrendszerét.
A beruházások, fejlesztések során kötelezően törekedni kell a 90-95%-os pályázati
források bevonására, a saját erő BM Önerőalapból való kiegészítésére.
Folyamatosan bővíteni kell az önkormányzat bevételi forrásait.
Az önkormányzati hivatalt és intézményrendszerét folyamatosan vizsgálni kell, a
szükséges és elengedhetetlen változtatásokat végre kell hajtani a feladatellátásnak
megfelelően. A költségvetések lehetőségeihez képest át kell gondolni a kötelező és önként
vállalt feladatokat. A kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását semmilyen más
tevékenység nem veszélyeztetheti.
Az önkormányzati vagyongazdálkodás során:
- biztosítani kell az önkormányzati vagyonérték megőrzését, növelését
- a gazdaságossági szempontok érvényesítésével piacgazdasági viszonyokat kell
fenntartani,
A felhalmozási és tőkejellegű, korlátozottan rendelkezésre álló bevételeket, kizárólag
beruházási, fejlesztési, eszközpótlási feladat ellátására lehet felhasználni.
A rendelkezésre álló források hatékony, optimális felhasználásának, a törvényesség
betartásának érdekében folyamatossá kell tenni az ellenőrzést és számonkérést. Ki kell
építeni illetve hatékonyan kell működtetni az intézmények belső ellenőrzési rendszerét.
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Az idősekre, rászorultakra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk. A települési
támogatásokat az önkormányzat a szociális rendeletében meghatározottaknak megfelelően
biztosítja
Törekedni kell a differenciált, igazságos ellátási rendszer kialakítására és alkalmazására.
A szociális támogatásokat minél nagyobb arányban természetbeni juttatásként kell
biztosítani.
A gyermekvédelmi szolgáltatás bővítése a Biztos Kezdet Gyermekház működtetésével.
Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az időskorú
lakosság szociális problémáit.
Évente felül kell vizsgálni az önkormányzat szociális rendeletét, az anyagi lehetőségek
függvényében szükséges, meghatározni az ellátások összegét.
Támogatjuk az idősek napközbeni ellátását és a nyugdíjasklub tevékenységét.
A szociális ellátási rendszer, a szociálpolitika újabb és újabb kihívásokkal találkozik. Az
egyre több és bonyolultabb ügyet csak egységes szemlélettel, szorosan együttműködő
szervezeti egységekkel kezelhető.

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS






Az egészségügyi alapellátás biztosítása a város kiemelt kötelező feladatai közé tartozik.
Ellátásuk mind a háziorvosi mind a fogorvosi ellátás esetében továbbra is a jól bevált
vállalkozási formában történik.
Célunk az egészségügyi intézmények városhoz méltó állagának megőrzése, fejlesztése.
Az Egészség Ház felújítása a védőnői szolgáltatás, és a szakrendelések színvonalasabb
ellátását szolgálja.
A Biharkeresztes továbbra is társulásban gondoskodik a központi orvosi ügyeleti rendszer
fenntartásáról.
Támogatjuk és segítjük az orvosok és védőnők által szervezett szűrővizsgálatokon való
részvételt, nagyobb figyelmet fordítunk a prevencióra.

KÖZNEVELÉS, KÖZMŰVELŐDÉS, SPORT






A hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola működtetését.
Támogatni szükséges és be kell kapcsolni a kulturális tevékenységbe a civil
szerveződéseket. Törekedni kell a kialakult, hagyományos városi rendezvények
megtartására, igény szerinti bővítésükre.
Közművelődési koncepció elkészítése.
Az intézményrendszeren belül kiemelten kell foglalkozni a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde folyamatos fejlesztésével, eszközbővítésével, korszerűsítésével.
A szabadidős és versenysport fejlesztése, az ifjúság egészséges életmódra nevelése
érdekében a hatályos sportkoncepciónak megfelelő támogatási rendszert fenn kell tartani.
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Települési sportkoncepció évenkénti felülvizsgálata, kiemelendő a mozgás egészségvédő,
betegségmegelőző szerepét.
Több funkciós, szabadtéri kondipark létesítése.
A Városi Sportcsarnok gazdaságos üzemeltetésének kialakítása. Elérni azt, hogy ez a
csarnok az egészséges életmód, a kulturált szabadidő eltöltésének központja legyen.
Anyagilag támogatjuk az oktatási intézmények tanórán kívüli diáksport tevékenységét és
szabadidős tömegsport események öntevékeny alapon történő szervezését.
Elő kell segíteni a város arculatának alakításában, hírnevének öregbítésében kiemelkedő
jelentőséggel bíró sportesemények megrendezését

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG




Továbbra is támogatjuk és igyekszünk szorosabbra fűzni a kapcsolatot a rendőrséggel, a
polgárőrséggel, és a civil szervezetekkel.
Az önkormányzat céljai között szerepel a közlekedés rendjének javítása térfigyelő
kamerák elhelyezésével a garázdaság visszaszorítása érdekében, a város bűnmegelőzési
koncepciójának előkészítése.
Az egyént és közösségeinket egyaránt károsító kábítószerek és a mértéktelen
alkoholfogyasztás elleni fellépés közös ügyünk. Ezért fontos a megfelelő lakossági
tájékoztatás, felvilágosítás a helyi médiumokban és a különböző rendezvényeken,
valamint drogellenes stratégia elkészítése.

KÖRNYEZETVÉDELEM







A város köztisztaságának megőrzésében minden lakos köteles hatékonyan közreműködni
és minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel Biharkeresztes környezetét
szennyezné, fertőzné.
Számtalan esetben találkozunk olyan lakosokkal, akik saját környezetünket teszik tönkre
az illegálisan és önhatalmúlag lerakott hulladékkal. A közterület felügyelők és a
mezőőrök kiemelt feladata az illegális hulladéklerakók kialakításának megakadályozása.
Évente egy alkalommal lomtalanítást végzünk, tavasszal és ősszel biztosítjuk a kerti
hulladékok elhelyezésének lehetőségét. Felhívjuk a lakosság figyelmét a természeti és
épített környezet megóvására, a környezettudatos magatartásra
Továbbra is feladatnak kell tekintenünk a gyomos, parlagfüves területek felkutatását és a
hatékony gyors intézkedés megtételét.
Folytatjuk a településünk tisztaságát szolgáló akciók, programok szervezését.
Folyamatosan gondoskodunk a csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek megépítéséről, s
karbantartjuk a meglévőket.

VÁROSÜZEMELTETÉS, VÁROSRENDEZÉS


A helyi önkormányzat feladata a település üzemeltetése mellett az infrastruktúra
fejlesztése. A feladatok felvállalását és rangsorolását a város meglévő adottsága, az
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Integrált Városfejlesztési Terv és az anyagi lehetőségek határozzák meg
Kiemelten kell kezelni azon városfejlesztési feladatokat, amelyek elősegítik a település
további városiasodását, lehetőséget teremtenek a népesség megtartására, növelésére,
munkahelyek megtartására, új munkahelyek teremtésére.
A városfejlesztés megszerzett lendületét minden lehetséges eszközzel fenn kell tartani, az
önkormányzati források mellett vállalkozói tőke bevonása is indokolt.

FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE
2015. év















Kerékpárút építésének befejezése
A kerékpárút melletti kiszáradt fák pótlása
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tetőfelújítása, napelem rendszer kialakítása
Járdaépítések, felújítások folytatása
Önkormányzati kezelésben levő utak kátyúzása, felújítások folytatása
Kossuth utcai iskola előtt parkoló kialakítása
Piaci elárusító pavilonok készítése
Utcai szemétgyűjtők kihelyezése
Az 1848-as emlékoszlop felújítása
Eredményes pályázat esetén a Sportcsarnok napelemes rendszerének kiépítése
Parkosítás, virágládák készítése
Önkormányzati tulajdonban levő lakások felújítása
Savanyító „üzem” létrehozása

2016. év















Út és járdafelújítások folytatása
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola új bejáratának kialakítása
Belvízrendezési terv készítése
Sikeres pályázat esetén vágópont kialakítása
Termál kutak fúratásának előkészítése
Európa Park közösségi térré történő fejlesztése
Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése
Pályázat benyújtása a LED-es közvilágítás kiépítésére
BESZI épületének felújítása
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése
Mobil színpad vásárlása
Kolozsvári utcán játszótér építése
Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása
Katolikus temetőbe kút fúratása
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2017.év
 LED-es közvilágítás kiépítése
 Raklap és ládagyártó műhely kialakítása
 A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai szempontú
felújítása
 Önkormányzati kezelésben levő utak, járdák felújítása
 Temetőig vezető kerékpárút terveztetése és építése
 A Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények Infrastrukturális fejlesztése
 Geotermikus energia hasznosítása
 Temető melletti parkoló bővítése
 Sikeres pályázat esetén ivóvízhálózat gerincvezetékének cseréje
 Vállalkozók igénybevételével konditerem működtetése
 Pályázati lehetőség esetén szociális lakásprogram elindítása
2018.év
Raktárcsarnokok, logisztikai központ kialakítása
Út és járdaépítések folytatása
Játszóterek, fejlesztése
Sportpálya fejlesztése, szabadidős tevékenységek lehetőségeinek szélesítése
Önkormányzati utak kátyúzása, útpadkák javítása
Belvízelvezető rendszer felújításának indítása
Fedett kerékpártároló építése a könyvtár udvarára
Nagy Sándor utcai játszótér bekerítése
2019.év






Sportpálya kerítésének felújítása
Önkormányzati tulajdonban levő lakások felújításának folytatása
Zöldségtároló és feldolgozó megépítése
Komposztáló telep létrehozása
Kossuth utcán parkosítás, utcai padok elhelyezése

