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Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 

GAZDASÁGI PROGRAMJA 

2014. október 12 – 2019 októberéig 

 

I. fejezet 

 

Bevezető 

 

Mezőfalva az elmúlt időszakban a rendelkezésre álló lehetőségeket maximálisan kihasználta. 

Településünk összkomfortossá vált, a lakosság igényeit próbáltuk mindig figyelembe venni.  

A gazdasági válság az itt élő embereket is komolyan érintette. Az elkövetkezendő időszakban 

mindent meg kell tennünk azért, hogy a faluban működő vállalkozások stabilak maradjanak, 

fejlesztéseiket segíteni kell, és sokat kell dolgozni azért, hogy új munkahelyek is létesüljenek.  

 

 

II. fejezet 

 

Rövid történeti áttekintés 

 

Mezőfalva nagyközség a Mezőföld délkeleti részén fekszik, amely terület legelőkben gazdag, 

kiváló termőföldű és vízfolyásokkal is ellátott, földművelésre kiválóan alkalmas. Éppen ezért 

e terület mindenkor biztos megélhetést nyújtott az ott megtelepedő emberek számára. 

Miután a magyarság 896-ban véglegesen megtelepedett, Géza fejedelem besenyőket telepített 

le ezen a vidéken és a besenyő telepek bizonyos önállóságot élveztek egészen a 14. század 

közepéig. Ispánságukat Nagy Lajos király szüntette meg, felvette őket az országos nemesek 

sorába. A mezőfalvi vidék királyi birtok volt és folyamatosan lakott, a 10-13. századból több 

helyen ismerünk falvakat. 

A tatárjárás elpusztítja a terület lakosságának nagy részét. A XV-XVI. század lakossága a 

török korban elpusztult. 

A Mezőföld kis településeinek hálózatát nem kiemelt morfológiai adottság, jelentős vízi vagy 

közlekedési út hozta létre. Erre a tájra a termőföld vonzotta az embereket. 

A tatárok után a törökök dúlják végig a területet. 

1659-től Mezőföld nagy része a Zirci Apátság birtoka lett, ennek egy részét alkotta a mai 

Mezőfalva területe. A területek része a ciszterek és a két világi birtokos tulajdonában maradt 

egész 1947-ig. A település közigazgatási területének kb. 80%-a egyházi 10-12%-a világi 

nagybirtok volt. 

A térség tudatos fejlesztését, a birtokrendszer megszerzését 1766-tól kezdte meg a német 

apátsághoz tartozó Zirci Apátság. 

A XVIII. század végétől kb.4500 katasztrális holdanként, sakktáblaszerűen alakították ki a 

vízfolyások mellett a majorrendszert. 

 

A XIX. század elején az intenzív mezőgazdasági művelésre való áttéréshez többmunkás kézre 

volt szükség, így 1812-ben Dréta Antal zirci apát József királyi herceg közbenjárásával 

Hercegfalva néven új, szabályos utca és telekrendszerű jobbágyfalut telepített a térségbe. 

A telepített emberek kétharmad része sváb származású volt, akik Mór környékéről érkeztek 

ide. A lakosság többi része magyarnak, szlávnak, tótnak tartotta magát. 

A jobbágyfaluhoz hasonló rendszerben alakították ki az 1830-as évektől kimért szőlőhegyet, a 

Hercegfalvi szőlőket. 
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Hercegfalva 1848 után élte „virágkorát” . Az 1848-as szabadságharc után a nagy számú német 

többség miatt kapott a település kiemelt szerepet az újraszerveződő közigazgatási 

rendszerben. A település járási székhelyként működött 1850 és 1854 között. Hercegfalu 

járáshoz tartozott ezen időszakban négy mezőváros (Adony, Dunapentele, Cece, Sárosd). 

Valamint kilenc falu, összesen 13 település. 

A XX. század eleji gazdasági válság és az I. világháború nehéz időket hozott a mezőföldre is. 

A térségből sok munkás ember vándorolt ki Amerikába. A faluból 1241 férfit vittek el 

frontszolgálatra. 

 

A két világháború között virágzó mezőgazdasági termelés Hercegfalva térségének 

gazdagodását is szolgálta. A hat majorban népiskolai oktatás folyt. Kiépült a vasúthálózat, 

1938-ban felszentelték az új plébánia templomot, több majorság a mai formájában kialakult, 

vasúton értékesítették a jó minőségű gabonát, naponta szállítottak tejet Pestre. 

Mezőföld ezen része a II. világháborúban hadműveleti terület volt. 1946. májusában a 

térségből több ezer németet telepítettek ki Németország amerikai megszállási övezetébe. 

1949-től  megkezdődött a tsz-ek szerveződése.1958-ban már a földterületek 98%-a állami 

tulajdonban van. A Mezőfalvi Állami Gazdaság 1960-ban a térségben már 17.600 hektáron 

gazdálkodik. 

 

1954-1990 között a mezőgazdasági termelés fellendül, de már a 70-es évektől egyre többen 

Dunaújváros üzemeiben dolgoznak. 

 

Mezőfalva belterülete majdnem a kétszeresére nő 1945-1980 között. Fentieken túl a 

belterületi népesség nagymértékű növekedése részben a Honvédség fejlesztő szerepének, 

részben Dunaújváros erőteljes munkaerővonzásának köszönhető. 1961-ben kiépül a 

Mezőfalvát Dunaújvárossal összekötő út. 

 

A rendszerváltást követően, a 90-es évek elején a mezőgazdaság és az ipar országos válsága 

súlyos helyzetbe hozta a térség településein élőket is. Az addig a termelőszövetkezetben, az 

állami gazdaságban és a dunaújvárosi ipari üzemekben (vasmű, házgyár, papírgyár) dolgozó 

mezőfalviak létbiztonsága megrendült. Ezzel egyidejűleg több dunaújvárosi lakó költözött a 

településbe, ahol az alacsony telekárak mellett saját lakáshoz juthattak, és saját kertjük 

műveléséből egészíthették ki csekély jövedelmüket. 

 

Az Állami Gazdaságból létrejött Mezőfalva Zrt, a 90-es évek végén magánkézbe került, a cég 

a tartós bérletbe adott állami tulajdonú földeken gazdálkodik. A tsz megszűnt, a hozzá tartozó 

földterületeket a kárpótlás során magántulajdonba adták, így meglehetősen elaprózott 

birtokszerkezet alakult ki. A majorok egy részében megszűnt a tevékenység, az épületek és az 

infrastruktúra állaga leromlott. 

Az utóbbi években a korábban Dunaújvárosban dolgozó helyi lakosok egy része 

magánvállalkozóként önállóan keresi a boldogulást. 

Nehezen, de mégiscsak meginduló birtokkoncentráció, a családi gazdaságok kialakulása, 

valamint az országos és uniós támogatási és pályázati rendszerek bevezetése kedvező 

változásokat jelenthet a mezőgazdaságban. A dunaújvárosi üzemek helyzetének 

stabilizálódása várhatóan újra foglalkoztatni tudja a környék szabad munkaerő-kapacitását. 
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III. fejezet 

 

Helyzetelemzés 

 

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága 

 

A település Dunaújvárostól 16 km-re nyugati irányban helyezkedik el, két fő közlekedési út 

találkozásánál, amelyik a Dunaújváros – sárbogárdi út és a Székesfehérvár – dunaföldvári út. 

A település a Mezőföldön helyezkedik el, területe alapvetően sík. A település külterülete 8006 

hektár, belterülete pedig 276 hektár. A külterületen jellemző a szántóföldi növénytermesztés, 

ami a jó minőségű csernozjom talajokon kedvező.  

 

2. Főbb demográfiai jellemzők 

     

     

  

2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 

Állandó lakosok száma 4.846 4.819 4.810 4.802 

  0-10 évig 472 466 475 474 

11-20 évig 608 604 566 554 

21-30 évig 707 691 689 702 

31-40 évig 765 741 746 709 

41-50 évig 688 699 708 700 

51-60 évig 717 706 698 707 

61-70 évig 424 446 464 501 

71-80 évig 344 333 316 303 

81-90 évig 117 128 139 140 

90 év felett 4 5 9 12 

         

Születettek száma 36 40 41 51 

Mezőfalvi anyakönyvbe bejegyzett 

házasságkötések száma 13 16 8 11 

Mezőfalvi házassági anyakönybe 

jegyzett házasságok felbontása 

(válások száma) 9 10 15 6 

Elhunytak száma 48 50 59 61 
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3. Az infrastruktúra helyzete 

 

A település közúton jól megközelíthető, a vasút kiépítettsége meg van ugyan, azonban az 

állomás falutól való távolsága jelentős, ezért nem meghatározó. A településen az ivóvíz-, 

gázhálózat és a szennyvízhálózat teljes belterületen kiépített. A település teljes területén 

megoldott a vezetékes telefonellátottság, azonban a mobil szolgáltatók terjedésével a lakosok 

bizonyos száma, - mivel a vezetékes telefonját nem használta – ezért kiköttette. Igénybe 

vehető még a településen a kábeltelevízió szolgáltatása is. A településen megoldott a szilárd 

hulladék elszállítása is, mely heti rendszerességgel történik.  

 

4. Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele 

 

A településen vállalkozási tevékenységet végzők száma és összetétele 2015-ben. 

 

Ágazat Vállalkozások száma 

Ipar   22 

Építő ipar   34 

Mezőgazdaság   93 

Távközlés, közlekedés   19 

Kereskedelem   52 

Vízgazdálkodás     3 

Egyéb anyagi   84 

Egészségügy, szociális, kulturális   18 

Összesen 325 

 

5. Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán 

erőforrások alakulása 

 

Az önkormányzat által működtetett intézmény:  

- Petőfi Sándor Általános Iskola, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.  

  Címe: 2422 Mezőfalva, József nádor u. 13. 

 

A község központjában lévő épület komplexum a gyermekek oktatásának testi, szellemi 

fejlődésének szinte minden részét biztosítja.  

 

Iskola: 

tanulói létszáma Pedagóg

us 

létszáma 

Technikai 

dolgozók 

létszáma 

Pedagógus 

asszisztens 

Mezőfalva:          366 fő 41 fő 6 fő 2 

 

Az Iskola 2013-01-01-től átkerült a Klebesberg Intézményfenntartó Központhoz, az 

önkormányzat jelenleg működtető. A technikai dolgozókat az önkormányzat alkalmazza. 
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Az Önkormányzat által fenntartott intézmények: 

Polgármesteri Hivatal: 

13,5 fő 

 

Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény: 

15 fő 

 

Óvoda:  

Gyermekek 

létszáma 

Óvónők 

létszáma 

Dajkák 

létszáma 

Gyógypedagógus Pedagógiai 

asszisztens 

Óvodatitkár 

Mezőfalva: 122 fő 12 fő  5 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

 

Az óvodában az iskolához hasonlóan megszűnt az intézményi társulás. Óvodavezető váltás 

történt, valamint sajnálatos módon a gyereklétszám csökkenés miatt 6-ról 5 csökkent a 

csoportok száma.  Az óvodánál előttünk álló feladat az óvodai tornaszoba kialakítása.  

 

Az épület korszerűsítésére pályázatot adtunk be, illetve ezzel párhuzamosan a szülői 

munkaközösség segítségével, komoly fejlesztést hajtott végre az óvoda, kicserélték a 

csoportok udvari bejárati ajtóit. 

Itt létszám tekintetében 1 fő nyugdíjazása várható 2015-ben. 

 

Egészségügy 

 

Az egészségügyi alapellátás Mezőfalván teljes körűen biztosított. A falu felnőtt lakosságát két 

körzeti orvos látja el. Felnőtt körzeti orvosainknál, az asszisztensnél várhatóan gyermekáldás 

miatt fontos feladat lesz a helyettesítésének megszervezése. A II. körzet háziorvosa jelezte, 

hogy vállalkozóként szeretné folytatni 2015. szeptember 1-től a munkavégzést. Ennek 

kidolgozása folyamatban van. Az Egészségházban elkezdte termelését a napelem, aminek 

köszönhetően várhatóan csökkennek a költségek is. A beruházás, illetve a II. körzet orvosának 

vállalkozási tevékenysége érinteni fogja a többi körzet feladat-ellátási szerződését is. Külön 

biztosított a gyermekorvos, illetve vállalkozóként dolgozik a fogszakorvos. Kisebb labor 

fenntartását is biztosítjuk annak érdekében, hogy az alapvető orvosi laborvizsgálatokat itt a 

helyszínen el tudjuk végezni, és ne kelljen a lakosságnak ezért Dunaújvárosba utaznia.  

 

Szociális ellátás 

 

Az önkormányzat fenntartásában működik a Szociális, Családsegítő, és Gyermekjóléti 

Intézmény. Fontos megemlíteni, hogy ez az intézmény szakemberrel teljes körűen ellátott. 

Megoldandó feladatként fogalmazódik meg az intézménynél a jelenlegi épület átalakítása, 

illetve esetlegesen új épület bevonása az intézményi feladatellátásba. Sajnálatos tényként kell 

megállapítani, hogy az intézmény egyre nagyobb ügyfélkört kell, hogy kezeljen.  

Talán egyedülállóan a környéken, Mezőfalván működik Önkormányzat fenntartásában 

konyha. Itt elsődlegesen az óvodások étkezésének biztosítása, ezen kívül iskolai étkeztetés és 

szociális, valamint dolgozói étkeztetés is történik.  

A konyhával szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy az ételek elkészítése során 

előnyben részesítse az idényszerű friss alapanyagokat. A konyhánk új funkcióval is bővült az 

előző időszakban, melyet a mostani ciklusban is el kell, hogy lásson, ami nem más, mint hogy 

a rendezvényeken is komoly szerepet kaptak a konyha által készített ételek.  

A törvényi változás miatt jelentősen módosul a konyha élete is. Meg kell oldanunk a valamire 

érzékeny gyerekek étkeztetését, itt akár dietetikus alkalmazása is szóba kerülhet. Az 
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élelmezésvezető eléri a nyugdíjba vonulás lehetőségét, így az ő pótlásáról is gondoskodni 

kell, a beiskolázást időben el kell indítani ahhoz, hogy a végzettséget valaki megszerezze.  

 

Sport, kultúra 

 

Az önkormányzat szakfeladatként üzemelteti a Könyvtárt és a Művelődési Házat. Az ő 

elsődleges feladatuk a könyvtár működtetése és a mezőfalvi kulturális élet szervezése. Ennek 

helye egyrészt az iskola épületében lévő könyvtár, valamint a Kinizsi utcai művelődési ház. 1 

fő könyvtáros, 1 fő művelődésszervező, 2 fő művelődésszervezést segítő és két fő takarító a 

jelenlegi személyzet.  

Az IKSZT-s pályázatnak köszönhetően a létszám is biztosított a megfelelő működéshez 

illetve több képzés és tanfolyam is megszervezésre került az utóbbi időben, amit 

természetesen a jövőben is folytatni kell.  A civil szervezetekkel sikerült kapcsolatunkat 

életszerűvé és működőképessé tenni és ez által nagyon komoly szerepet vállalnak a falu 

életében. Rendszeres civil megbeszéléseket tartunk, ahol az aktuális feladatokról, 

programokról egyeztetünk. A megbeszélésekre nagy igény fogalmazódott meg a civil 

szervezetek vezetői részéről. 

 

A sport területén előre léptünk, folyamatosan igényelünk társasági adót, amiből a fejlesztések 

szemmel láthatóak. A sportolók felszereltsége is jelentősen javult ennek a támogatásnak 

köszönhetően. Sajnálatosan kell megállapítani, hogy itt a támogatói oldalon kell fejlődnünk, 

elsősorban helyiekre támaszkodva, mivel rendeztük viszonyunkat az előző ciklusban még 

aggályosnak ítélt Budafilter Kft. ügyvezetőjével, Simon Lajos úrral. Külön választottuk 

költségvetésileg a Mezősport Kft és a MEDOSZ költségvetését, így rendezve a feladatokhoz 

tartozó költségek viselését is.  A ciklusban szintén fokozott hangsúlyt kell, hogy kapjon a 

sport támogatása, mivel gyermekeink egészséges felnevelése nagyon fontos az önkormányzat 

szempontjából. A ciklusban várhatóan lehetővé válik, hogy a társasági adó 70 %-át utánpótlás 

nevelésre fordítsák a cégek. Annak megteremtése, hogy ezt a mezőfalvi utánpótlás nevelés 

fogadni tudja, fontos előttünk álló feladat. Melynek jelenlegi ismereteink szerint fontos 

feladata lesz egy csak ezzel foglalkozó közalapítvány létrehozása.  

 

Környezeti állapot 

 

Nagyon fontos leszögezni azt, hogy Mezőfalva nagyközség területén környezetszennyező 

üzem nem végez tevékenységet. A vízrendszer jelenleg a község tulajdonában van és hosszú 

távon is itt kell tartani. Előttünk álló feladat, hogy a beton-azbeszt csőhálózat cseréjét folytatni 

kell a településen.  Folytatni kell a minden évben komoly anyagi forrásokat igénylő illegális 

szemét visszaszorítását, növelni kell a szelektív hulladékgyűjtés szerepét a településen. Az 

előző ciklusban harcot indítottunk már az illegális fakitermelőkkel szemben, aminek 

eredményeit az erdőgazdálkodók érzik. Ezt a munkát folytatni kell, s minden évben 

rendszeressé kell tenni. Külterületeinken a földutak állapotán kellene javítani az 

elkövetkezendő időben, komoly gond van ott is a vízelvezetéssel.  Az utak karbantartása 

elsősorban a gazdák hozzájárulásából lenne megoldható, mert ahhoz megfelelő gépekkel és 

pénzeszközzel az önkormányzat nem rendelkezik. A nagyobb gazdák erre valószínűleg 

nyitottak. Fontos megvizsgálni az önkormányzat tulajdonában lévő területet kertészeti 

hasznosításának a lehetőségét.  

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Páskom tó és a mellette lévő 10 hektáros szántó terület 

egy olyan meghatározó fejlődési irányt ad a falunak, ahol zöldövezeti telkeket alakíthatunk ki, 

segítve ezzel az ide települő emberek letelepedését.  Komoly érték a föld. Ez a mi községünk 
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területén azért is jelent komoly értéket, mivel a mezőföldnek egyik legjobb részén 

helyezkedik el a település, a szántóföldi növénytermesztés számára megfelelő környezetet 

jelent. A település körül az erdőterület aránya (erdősültség is) jónak mondható, ami a levegő 

tisztaságára, oxigéntartalmára pozitív hatással van.  

 

A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 

 

Az önkormányzatnak fel kell venni a kapcsolatot a környezetében működő jelentős 

vállalatokkal, vállalkozásokkal, tájékoztatni kell őket az önkormányzat gondjairól, 

nehézségeiről és céljairól. Mivel jelen vannak a község életében, ezért kell, hogy ők szerepet 

kapjanak a hosszabb távú elképzelésekben is.  

 

Nagy öröm számunkra, hogy  a községnek két testvértelepülése lett az elmúlt ciklusban. A 

szlovákiai Kisújfalu, és az ausztriai Herzogsdorf. Mindkét településsel rendszeresen ápoljuk a 

kapcsolatot. A nyelvi nehézségek ellenére a herzogsdorfiakkal is jól együtt tudunk működni, 

és így lehetőség nyílik az általános iskolában hosszú évek óta biztosított német 

nyelvoktatásban megszerzett tudás felelevenítésére és továbbfejlesztésére.  

 

Megvalósult fejlesztések 

 

Az elmúlt 8-10 évben megvalósult fejlesztések: 

1.) Energiatakarékossági program:                                                     10 millió   Ft 

- fűtéskorszerűsítés, 

- világításkorszerűsítés 

2.) Közvilágítás korszerűsítés                                              10 millió  Ft 

3.) Önkormányzati utak aszfaltozása                                  17 millió  Ft 

4.) Könyvtár felújítása                                                    3,5 millió Ft 

5.) Eü. Központ bővítése gyermekorvosi rendelővel            4,2 millió Ft 

6.) Családsegítő központ kialakítása                                    1,8 millió Ft 

7.) Belterületen 4 db buszöböl kiépítése                                             18 millió Ft 

8.) Butikok előtt szerviz út, járda kiépítése                        3,5 millió Ft 

9.) József nádor szobor állítása, park kialakítása                       4,2 millió Ft 

10.) 3 km járda építése                                      3,5 millió Ft 

11.) ravatalozó felújítása                                                 3,2 millió Ft 

12.) Rákóczi utcai játszótér felújítása, kialakítása                        7,0 millió Ft 

13.) Parkok kialakítása                                        1,2 millió Ft 

14.) Szennyvízcsatorna I. ütem megépítése                                980 millió   Ft 

15.) Iskola tetőtér beépítése                                     4,5 millió Ft 

16.) Óvoda vizesblokkok felújítása                                               5,4 millió Ft 

17.) Iskola vizesblokkok felújítása                                    1,8 millió Ft 

18.) Óvoda konyha építése                                     4,5 millió Ft 

19.) Bartók utca aszfaltburkolat felújítása                                 11,5 millió Ft 

20.) Parkolók építése                                                 1,8 millió Ft 

21.)  Információs táblarendszer kialakítása                        1,5 millió Ft 

22.) Iskola infrastrukturális fejlesztése és akadály-mentesítése        280   millió Ft 

23.) Semmelweis utca páratlan oldalon parkoló kialakítása                   6,5 millió Ft 
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1.) Művelődési felújítása                   65     millió Ft 

 

2.) Szennyvízcsatorna II. ütem kivitelezése                     664     millió Ft 

 

3.) Ravatalozó felújítás folytatása (egyházi feladat)                             4    millió Ft  

 

4.) Egészségház infrastrukturális fejlesztése    75   millió Ft 

 

5.) Iskolai informatikai rendszer fejlesztése  

       (Hantossal, Daruszentmiklóssal közösen)               32 millió Ft 

Kis naperőmű építése       38 millió Ft 

 

Tervezett fejlesztések: 

 

6.) Belterületi buszöböl építése 4 db      12    millió Ft 

7.) Járda építés folytatása                                       15    millió Ft 

8.) Csapadékvíz elvezető árok felújítás                                               100    millió Ft 

9.) Főterek kiépítése                             65    millió Ft 

10.) Polgármesteri Hivatal felújítása                   45    millió Ft 

11.) Belterületi aszfalt-utak felújítása csatorna után            100    millió Ft 

12.) Óvoda tornaszoba építése                 30    millió Ft 

13.) Óvoda bővítés                                  50    millió Ft 

14.) Csomópont kialakítása                                        4,2  millió Ft 

15.) Játszótér felújítása és építés folytatása                                     28    millió Ft 

16.) Kerékpárút építése                                      120    millió Ft 

17.) Ivóvízhálózat rekonstrukció                                                240    millió Ft 

18.) Civil Ház fejlesztése        10   millió Ft  

19.) Konyha bővítése korszerűsítése      40   millió Ft 

20.) Óvoda felújítás        40   millió Ft 

21.) Iskolai Naperőmű építése       40   millió Ft 

22.) Régi diszkó épületének felújítása                 30   millió Ft 

 

                   összesen:                                                                             969,2 millió Ft  

 

Az előttünk álló ciklusban megint komoly szerepet kapnak a pályázati források. Jelentős 

fejlesztést csak ezek segítségével tudunk végrehajtani. Örömteli tény az, hogy a 

csatornaberuházást az előző ciklus végére sikeresen problémamentesen lezártuk. A jogi 

személyiségű társulás megszüntetését ez év végére tervezzük. 

 

A csatornaüzemeltetés még mindig nem került nyugvópontra, az elkövetkezendő időszak még 

mindig tartogat kedvezőtlen meglepetéseket. Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a 

hozzánk hasonló kis település a rendszer teljes átalakítása óta sok mindent nem tud tenni, csak 

csatlakozhat valamelyik nagy szolgáltatóhoz. Így tettük ezt mi is, szennyvízzel a paksi 

székhelyű Mezőföldvíz Kft-hez csatlakoztunk. Sajnos nem jött létre a Dunaújváros központú 

helyi cég, ami talán a vitás kérdéseket is megoldotta volna, mivel tulajdonosi szerkezete nem 

felelt meg az új jogszabálynak. 

 

Másik közszolgáltatásnál, a szemétszállításnál az eddigieknek megfelelően a KDV Társulás 

keretein belül oldjuk meg a hulladékelszállítást. 

Vízszolgáltatónk a szekszárdi székhelyű ERÖV Zrt, itt változtatást nem tervezünk. 
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A kéményseprőipari szolgáltatást a székesfehérvári Kémény Zrt-vel oldjuk meg, itt várható 

törvényi változás. 

  

A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok 

 

 

 Erősségek: 

Fejlesztésre váró területek biztosítottak 

 Stabil gazdálkodás 

Jó közlekedési lehetőség 

Aszfaltozott úthálózat 

Civilszervezetek működése 

Gyengeségek: 

 

Kevés munkahely 

Gyenge vállalkozások 

úthálózat romlása 

 

Lehetőségek: 

 

Földrajzi elhelyezkedés 

M6-os autópálya közelsége 

Fejleszthető turisztikai lehetőségek 

(gyógyvíz, lovas turizmus, stb) 

Vállalkozásbarát önkormányzat  

  

 

 

Veszélyek: 

 

a nagyközség további fejlődése megtorpanhat 

 

 

 

Fejlesztési koncepció: 

 

Fejlesztési alapelvek 

 

Az elkövetkezendő időszakban a település számára továbbra is meghatározó feladat lesz 

környezetvédelem. A környezetvédelemhez kapcsolódik a csatorna-beruházás, az 

ivóvízhálózat-rekonstrukció, gyermekek egészségesebb környezetben történő felnevelése, 

illetve a hulladékgazdálkodás.  

Energiafüggőségünket jelentősen csökkentettük az elmúlt időszak fejlesztéseinek 

köszönhetően. Biomassza kazánok, napelemek, geotermikus fűtés mind a megújuló 

energiaforrások, melyeket a jövőben is maximálisan ki kivánunk használni. 

Értékteremtő közmunka megszervezése a következő ciklusnak is komoly feladata. A 

járdaépítést folytatni kell, természetesen a lakossági igényeknek megfelelően. Segíteni kell az 

intézmények működését. A jelentős községi zöldterület ápolása, rendben tartása komoly 

feladat. A biomassza kazánokhoz az alapanyagot erdőinkből és a lakossági behozatalból kell 

biztosítani. Az apríték készítés szinte egész évben feladat. 

 

A települési programokat próbáljuk a mezőfalvi emberek igényeihez igazítani. A programok 

összeállításánál folyamatosan egyeztetünk a civil szervezetekkel, figyelembe vesszük 

véleményüket. Talán ennek is köszönhető, hogy a rendezvények sikeresek, a Művelődési Ház 

többször is kicsinek bizonyult. 

Támogatjuk a civil kezdeményezéseket, így például a Gazdakör által szervezett falusi 

disznóvágást. 

A civil ház pályázatunk sajnos visszavonásra került, így saját erőből kis lépésekben tesszük 

rendbe a régi tanácsházát. Az épület nagyon kedvelt a civil szervezetek között. 
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Közbiztonság területén is folyamatosan dolgozunk. Jelenleg Körzeti megbízotti csoport 

működik Mezőfalván, melyet rendőrőrssé kívánunk fejleszteni. Két rendőrünk kiválóan végzi 

a munkáját, melyhez minden támogatást meg adunk. A polgárőrség is kiválóan teljesít. 

Kamerarendszer fejlesztési pályázatuk két lépcsőben megtörtént, minek eredményeképpen 

csökkent kis mértékben a bűnelkövetés. Pályázunk egy új gépjárműre a polgárőrségnek. 

 

Meg kell vizsgálni a mezőőri szolgálat felállításának lehetőséget, ezt azonban csak az új 

vadászati törvény elfogadása után érdemes, mivel a vadőr és a mezőőr között a munkában 

átfedés van, és amennyiben lehetséges szövetkezve kellene a foglakoztatást a 

vadgazdálkodókkal megoldani. 

 

A program megvalósításának ütemezése: 

 

Jelenleg a 2014-2020. közötti programozási időszak elején tartunk. Az operatív programok 

jóváhagyása jelenleg zajlik, így a pályázatok kiírása várhatóan az év második felében fog 

megtörténni. Az önkormányzatok a Településfejlesztési Operatív Programban lévő pénzekre 

pályázhatnak majd. Az egyeztetések, illetve az elképzelések összehangolása most történik. 

Várhatóan sikerül majd nekünk is az operatív program nyújtotta lehetőségeket minél jobban 

kihasználni. 

A költségvetési forrásból megvalósuló fejlesztések kapcsán elmondhatjuk, hogy jelentősen 

szűkül az önkormányzatok mozgástere, mivel a feladatfinanszírozásban kapott forrásokra 

csak az adott célra szabad elkölteni 

 

Mezőfalva, 2015. április 22. 

 

 

 

 

          Márok Csaba s.k.  

              polgármester 

 

 

 


