
I.2. 
Megalapozó vizsgálat 

1

I.2. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 
Helyzetfeltáró munkarész 

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a község helye a 
településhálózatban 

1.1.1 A település térségi szerepe 

Regionális, megyei és térségi szerepkör 

A település a Dél-alföldi régióhoz, azon belül a Bajai Kistérséghez tartozik. A 
körzetközponttal határos község és kistérségi körzetközpont kapcsolatát az 51. sz. országos 
közút biztosítja. A térségi körzetközpontok és Dunántúl (Baja, Szeged ill. Kecskemét 
valamint Szekszárd) megközelíthetısége a fıúti helyzetbıl következıen jó. 
 
A település a 38 települést magába foglaló Felsı-Bácskai Térségnek is része. 
 
Érsekcsanád Község feladatellátásában régiós szerepkörrel nem rendelkezik.  
 
Egyes intézményei illetve a települést érintı infrastrukturális elemek révén országos ás 
megyei szerepkörrel is rendelkezik: 

Országos fıút (51. sz.) Érsekcsanádon megy keresztül,  
Dunai kikötı, 
vízügyi repülıtér 
Dunaparti üdülıterület 
országos védettségő természeti értékek (Gemenc) 
Veránka Szigeti üdülı 

 
1.1.2. Települési funkciók: 
 
Közigazgatás: Érsekcsanád helyi közigazgatási funkciót a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységén keresztül tölt be. 
 
 
Gazdaság: A gazdasági válságot követıen a településen regisztrált vállalkozások száma csökkent, 
de a település turisztikai lehetıségeinek kiaknázásában az Önkormányzat lehetıséget lát a 
vállalkozások számának növekedésére. Az önkormányzat által kivetett illetve befolyt iparőzési adó 
mértéke a gazdasági válságot megelızı szinthez képest stagnáló  tendenciát mutat (Önkormányzati 
adatgyőjtés). A turizmus lehetıségeinek kiaknázásával további fejlıdést vár az Önkormányzat. Az 
elkövetkezı évek beruházásait is ez a szemlélet irányítja.  

- Kerékpárút hálózat kiépítése a környezı településekkel 
- Turisztikai rendezvények  
- Alternatív energiák hasznosítása 
- Belterületi csapadékvíz hálózat javítása 
- Szennyvízhálózat kiépítése 
- Reptér fejlesztési projekt beindítása, kapcsolódó szálláslehetıségek kiaknázása. 

 
Közlekedés, távközlés: A községbıl a környezı települések, munkalehetıségek 
megközelíthetısége jónak mondható, tömegközlekedéssel jól megközelíthetık. Baja város és annak 
ipari övezete gyorsan elérhetı.  
távolsági autóbusz megálló, postahivatal, benzinkút, szélessávú internet elérhetı a 
településen 
Kereskedelem: Jellemzıen kiskereskedelmi üzletek találhatóak a településen. 
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Oktatás: Óvoda, általános iskola 
Egészségügy: Körzeti orvosok, gyógyszert, fogászat, védını elérhetıek. 
Szociális ellátás: családsegítı szolgálat területi iroda, 
 
Gyermekotthon (megyei hatókör), idısek otthona, szociális otthon, gyermekjóléti 
szolgálat, nappali ellátások, alapszolgáltatások elérhetıek a településen. 
 
Kultúra: Országos és helyi védettséggel rendelkezı természeti értékek találhatóak a 
településen és térségében; elérhetı könyvtár, mővelıdési ház, győjtemények háza, tájház, 
képtár, kékfestı mőhely, széles éves szinten ismétlıdı programok, aktív civil szervezetek. 
 
Turizmus, rekreáció: Természetvédelmi terület, Dunaparti üdülıterület, Veránka sziget 
üdülı, szálláshelyek, sportpálya, szabadidıközpont 
 
Testvértelepülési kapcsolatok: németországi Markt Kastl és az írországi Ballylanders. 
 

1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (1/2014. (I. 3.) OGY határozattal 
jóváhagyott)  

Kihívások és fejlıdési esélyeinket meghatározó trendek átvehetı elemei:  
Földrajzi és kulturális adottságokra épülı fejlesztések 
Természeti adottságok kihasználása 
Legjelentısebb erıforrás a kreatív, alkotó ember 

 
Bács-Kiskun megye területfejlesztési programja átvehetı elemeként az alábbi célrendszer 
határozható meg:  

A népesség és a vállalkozások mobilitása a javuló térségi elérhetıségnek köszönhetıen 
élénk, ez gazdasági és kulturális értelemben pezsgı, sokszínő, vonzó környezetet teremt.  
A KKV-szektor a válságot követı több mint másfél évtized során a krízisben szerzett 
alkalmazkodóképessége, hatékonyságnövekedése és megújulási képessége révén jelentıs 
részt vállal a gazdaság- és foglalkozatás élénkítésben.  
A vidék fenntartható fejlesztéséhez hozzájárulnak a kiváló minıségő mezıgazdasági 
termékek, a vidéki lakosság kreativitásának és az élethosszig tartó tanulásnak 
köszönhetıen a vállalkozói szféra a termelés és szolgáltatás terén is folytonosan képes 
megújulni, a megyeszékhely integrált fejlesztése nyomán megerısödı centrum 
törekvéseivel harmóniában. A Homokhátság gazdasági leszakadása megáll, az elvándorlás 
csökken, a táj sajátos arculata turisztikai, környezetvédelmi és letelepedési szempontból is 
vonzó lehetıségeket kínál,  
A lakossági, vállalkozói és önkormányzati szféra hatékony környezetgazdálkodás iránti 
elkötelezettsége fenntartható marad. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kihívásai 
irányában elkötelezett kutatók, fejlesztık hozzájárulnak a nemzetközi tudástıke 
gyarapodásához, a tanulás az alapfokú neveléstıl a teljes életútjukon keresztül 
motiválja megyénk polgárait.  
A vidéki szolgáltatások, ellátórendszerek megerısödése és a közösségek önszervezı, 
öngondoskodó és együttmőködési készségének kibontakoztatása nemcsak a fiatalok, 
gyermekes családok helyben maradását segíti elı, hanem javítja a munkába állás 
esélyeit, és a turizmusban is megnövekedett tartózkodási idıt eredményez.  
A megye települései megfizethetı és minıségi vállalkozási- és életfeltételeket 
biztosítanak, energiafelhasználásukban folyamatosan növekszik a megújuló energia 
aránya.  
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A megye fejlesztı és infrastrukturális hálózatai a nemzetközi térbe történı integrációt 
és a fejlesztési erıforrások kihasználásának maximalizálását eredményesen szolgálják 
a komplex megyei gazdaság-fejlesztési menedzsment és marketing tevékenység szakmai 
csapatával és eszköztárával.  

 
A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési program átfogó céljai - teljes összhangban a 
Nemzeti fejlesztés 2030 céljaival - a következı négy területre irányulnak: társadalmi-
gazdasági fejlıdés, környezeti fenntarthatóság, megújuló társadalom, jelentıs térségi 
különbségek csökkentése.  
A tematikus és területi célok az EU 2020 tizenegy tematikus céljából vezethetık le, és 
jól megfigyelhetı a megyei célokban a területi sajátosságok karakteres kiemelkedése, 
reflektálva a Nemzeti fejlesztés 2020-ban kitőzött Térségi potenciálokra alapozott, 
fenntartható térszerkezet átfogó célra.  
Az EU 2020 Fenntartható növekedés megfogalmazása Bács-Kiskun megye számára 
egyedileg is értelmezhetı határozott üzenetet hordoz: a Homokhátság társadalmi- 
gazdasági helyzetének rendezése nélkül megyénkben a fenntartható növekedés pillérei 
nem épülhetnek ki.  

 
Prioritások:  

Gazdaság- és foglalkoztatás élénkítés  
A vidék fenntartható fejlesztése  
Környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás  
Komplex megyei gazdaságfejlesztési menedzsment és marketing tevékenység 

megszervezése  
Közösségek önszervezı, öngondoskodó és együttmőködési készségének 

kibontakoztatása  
Térségi elérhetıség és mobilitás  

 
Projektcsomagok Kapcsolódó OP  
Vidéki kulturális és természeti örökségek 
turisztikai hasznosítása  

VP 6. - Mezıgazdasági üzemek és 
vállalkozások fejlesztése  
VP 7. - Alapvetı szolgáltatások és a falvak 
megújítása a vidéki térségekben  
VP 8. - Az erdıterületek fejlesztésére és az 
erdık életképességének javítására irányuló 
beruházások  
VP 16. - Együttmőködések  
VP 19. - LEADER helyi akciócsoportok 
(CLLD – közösségvezérelt helyi fejlesztés)  

Falu- és tanyagondnoki hálózat fejlesztése  VP 7. - Alapvetı szolgáltatások és a falvak 
megújítása a vidéki térségekben (7.1; 7.4; 
7.6)  
VP 19. - LEADER helyi akciócsoportok 
(CLLD – közösségvezérelt helyi fejlesztés) 
(19.2; 19.3)  

A vidék képességmegtartó népessége - 
Közösségfejlesztés  

VP 7. - Alapvetı szolgáltatások és a falvak 
megújítása a vidéki térségekben (7.1; 7.4; 7.6)  
VP 19. - LEADER helyi akciócsoportok 
(CLLD – közösségvezérelt helyi fejlesztés) 
(19.2; 19.3)  

Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó 
települési környezet kialakítása  

TOP 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés  
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Alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés  

TOP 1. Térségi gazdaságfejlesztés a  
TOP 3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 
területeken  

Hulladékgazdálkodás  KEHOP 3.1 – Az elkülönített győjtési és 
szállítási rendszerek fejlesztése  
KEHOP 3.2 – Az elıkezelés, a hasznosítás 
és az ártalmatlanítás alrendszereinek 
fejlesztése a települési hulladék 
vonatkozásában  

Élıhelyek fejlesztése  KEHOP 4.1 – A fajok és élıhelyek 
természetvédelmi helyzetének javítását célzó 
közvetlen élıhely-fejlesztési és fajmegırzési 
beavatkozások  

Bács-Kiskun megye komparatív elınyeire 
alapozott  
hálózati zöld-áramtermelés  

KEHOP 5.1. – Hálózatra termelı, nem 
épülethez kötött megújuló energiaforrás 
alapú zöld-áramtermelés  

 
 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
Az Ország Szerkezeti Tervérıl szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT) foglalt 

területfelhasználási hálózati és övezeti feltételeknek megfelelnek a településfejlesztés 
elemei.  

A 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl 
hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervi megfelelés is biztosított.  

A szomszédos települések beépítésre szánt területei nem határosak a településsel és nem is 
tervezettek olyan fejlesztések a közigazgatási határ mentén, amely korlátozó tényezınek 
tekinthetık. A szomszédos települések külterületi határrészeinek elérhetıségét biztosító 
úthálózatok közösek és fenntartásuk illetve fejlesztésük is közös ügynek tekinthetı. 
 
 
1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott 
település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 
Határos települések közül Sükösd és Baja településszerkezetével van szoros 
összefüggésben a település. Az 51. fıút elkerülı nyomvonala mindhárom települést érinti.  

 
 

1 . 5 .  H a t á l y o s  t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i  d ö n t é s e k  b e m u t a t á s a  
Érsekcsanád Község Önkormányzatának 3 ciklusra szóló (2010. – 2022.) 
középhosszú távú fejlesztési terve 

1/ A fejlesztési terv célja 
A választásokat követıen minden képviselı-testület kötelessége, hogy az alakuló 
ülést követı 6 hónapon belül elfogadja az egy választási ciklus idejére szóló 
gazdasági programot. Ha a meglévı gazdasági program az elızı ciklusidın 
túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselı-testület az alakuló ülését 
követı hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidı végéig 
kiegészíteni, vagy módosítani. 
A gazdasági program elfogadott irányainak meg kell, hogy jelenjenek az egyes évi 
költségvetések készítésékor, az egyes pályázatok benyújtásáról szóló 
döntéselıkészítés során, valamint az egyes átszervezési, racionalizálási lépések 
elıkészítésénél. 
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A fenti témakörökben az egyes döntések azonban nem egy-egy évre, hanem többre, 
adott esetben több ciklusra is közvetlen és közvetett kihatással vannak. A pályázati 
eljárások bonyolultsága miatt a nagyobb pályázatok élettartama a pályázat 
megírásától a kivitelezésig, ill. a pályázat elszámolásáig, valamint a vállalt 
fenntartási kötelezettség lejártáig biztosan 5-8 évig is eltart. 
Ennek megfelelıen szükséges egy olyan minden szakfeladatot átfogó, hosszabb 
idıszakot felölelı fejlesztési koncepció elkészítése, amely tartalmaz minden, az 
elkészítésekor ismert igényt, elképzelést, fejlesztési irányt. Ezen koncepcióra építve 
az egyes képviselı-testületek egy vezérfonalat kaphatnak a gazdasági programjuk 
elkészítéséhez, így mérlegelhetnek, hogy egy tartható gazdasági program 
elfogadásához mely elemeket emelnek abba. 

 
A 3 ciklusra szóló középhosszú távú fejlesztési terv célja tehát, hogy felsorolja azon 
fejlesztési célokat, amelyeket az önkormányzat 12 év alatt meg kíván valósítani. Az 
egyes elemek prioritását a ciklusokra szóló gazdasági program elfogadásával, 
valamint az egyes pályázati kiírások megjelenését követıen határozza meg a 
képviselı-testület. 
 
2/ A fejlesztési terv tartalma 
A fejlesztési program elkészítéséhez a képviselı-testület az alábbi területeken 
(szakfeladatokon) jelentkezı igényeket vette figyelembe: 

Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodai tagintézménye, 
Süksöd-Érsekcsanád ÁMK iskolai tagintézménye, 
Mővelıdési Ház, 
Védınıi szolgálat 
Polgármesteri Hivatal 
Községgazdálkodás 

 



I.2. 
Megalapozó vizsgálat 

6

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció 
 
Érsekcsanád településfejlesztési koncepcióját 2005. július 28-án 113/2005.(VII.28.) Kt. 
számú határozattal fogadta el a képviselı-testület.  
A koncepció alapvetései ma is helytállóak, aktualizálására és kiigazításaira van csak 
szükség. 
A településfejlesztési koncepció rajzi mellékletén szemléltetjük a változásokat. 
 
Változatlan helyzető üdülıterületek 
       Megvalósított lakóterületi fejlesztések  
   Beépült gazdasági területek 
 
 
 
 

 
  Intézményfejlesztés helyett gazdasági fejlesztés helyszíne 
 
1 . 6 .  T e l e p ü l é s r e n d e z é s i  t e r v i  e l ı z m é n y e k  v i z s g á l a t a ,  
m e g v a l ó s u l á s a  
 
Érsekcsanád hatályos településrendezési eszközei: 
109/2006.(VIII.28.)Kt. sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 
16/2006.(VIII.29.) rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és annak szabályozási 

tervi mellékletei:   Igazgatási terület  m=1: 16 000 
Belterület   m=1:   2 000 
Duna menti terület  m=1:   2 000 
Veránka   m=1:   2 000 

 
A 9/2015.(I.26.) Kt. számú határozat szerint a településfejlesztési koncepció és a 
településrendezési eszközök teljes körően felülvizsgálandók és a hatályos jogszabályok 
szerint módosítandók. 
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A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök fıbb elemeinek 
meghatározása széles körő közvélemény-kutatáson illetve igényfelmérésen alapul. 
Képviselı-testület 2015. március 26-i és 2015. április 13-i ülésein az igényeket, és 
javaslatokat egyenként megvitatta és döntött azok településfejlesztési koncepcióba való 
beilleszthetıségérıl. 
 
A lakossági igények a hatályos településrendezési eszközök változtatására irányuló 
kezdeményezéseknek tekinthetık. Az önkormányzat fejlesztési igényei elıvásárlásra 
vonatkozó döntésbe kerültek. 
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11 . 7 .  A  t e l e p ü l é s  t á r s a d a l m a  
 
Demográfia, népesség, foglalkoztatottság 
A község népessége 20 éves távlatban növekedést mutat, azonban az utóbbi években a 
stagnálás  a jellemzı. Mindez azonban jónak értékelhetı, amely a Bajáról jellemzı 
kiköltözéseknek és az egyik nagy számú helyi vallási közösségnek köszönhetı. 

Érsekcsanád népességi adatai              
1990-2009
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Állandó népesség száma az év 
végén 

  

  Fı Változás  

2007 2944    
2008 2923 99% 
2009 2955 100% 
2010 2964 100% 
2011 2951 99% 
2012 2933 0% 

 
Az egyes korosztályok összetétele jelentısen átrendezıdött. Az érett felnıtt korosztály, a 
nyugdíjhoz közelállók, valamint a nyugdíjasok rétege pedig folyamatos növekedést mutat.  

 
2. számú táblázat - Állandó népesség     

fı % 
  

nık férfiak összesen nık férfiak 

nı 1502 1449 2951 51% 49% 

0-2 évesek          

0-14 éves 225 278 503 45% 55% 

15-17 éves 61 59 120 51% 49% 

18-59 éves 853 876 1729 49% 51% 

60-64 éves 87 70 157 55% 45% 

65 év feletti 276 166 442 62% 38% 

      

 

                                                 
1 Esélyegyenlıségi program egyes fejezeteinek felhasználásával 
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Állandó népesség - nık 
 

 
A demográfiai adatok vizsgálata során jól érzékelhet, hogy a település népesség 
korösszetétele, vagyis az öregedési indexe folyamatosan nı, egyre többen, egyre nagyobb 
arányban vannak az idısebb korúak, de a tendencia az országos és régiós helyzetnél 
kedvezıbb. 
A gazdasági válság hatására sok fiatal a külföldön keres munkát, ami szintén rontja a 
mutatókat. 

0-14 
éves 15

% 
15-17 
éves 4

% 

18-59 
éves  
     57% 
  

60-64 
éves 6

% 

65 év 
feletti 18

% 

 

Állandó népesség - férfiak 

0-14 
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% 

15-17 
éves 4

% 

18-59 
éves 
 

61
% 

60-64 
éves 5

% 

65 év 
feletti 11
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 Belföldi vándorlások 

 állandó jellegő odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 51 76 -25 
2009 59 40 19 
2010 44 42 2 
2011 41 35 6 
2013   -14 

   
 
 

Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fı) 
2008 24 35 -11 
2009 30 22 8 
2010 35 33 2 
2011 24 40 -16 
2012      
2013 30 26 4 

   
     

A gazdasági válságot követıen a településen regisztrált vállalkozások száma csökkent, de a 
település turisztikai lehetıségeinek kiaknázásában az Önkormányzat lehetıséget lát a 
vállalkozások számának növekedésére. Az önkormányzat által kivetett illetve befolyt 
iparőzési adó mértéke a gazdasági válságot megelızı szinthez képest stagnáló tendenciát 
mutat (Önkormányzati adatgyőjtés). A turizmus lehetıségeinek kiaknázásával további 
fejlıdést vár az Önkormányzat. Az elkövetkezı évek beruházásait is ez a szemlélet 
irányítja.  

- Kerékpárút hálózat kiépítése a környezı településekkel 
- Turisztikai rendezvények  
- Alternatív energiák hasznosítása 
- Belterületi csapadékvíz hálózat javítása 
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- Szennyvízhálózat kiépítése 
- Reptér fejlesztési projekt beindítása, kapcsolódó szálláslehetıségek kiaknázása. 

 
 
A foglalkoztatást nézve a helyben dolgozók többsége vállalkozásokban, alkalmazotti 
körben, a szolgáltatásokban, a kereskedelemben dolgozik, illetve német és angol 
nyelvismeret elınyt jelent a külföldi munkavállalásban.   A településen a hivatalos 
munkanélküliek aránya az országos átlaghoz hasonlóan alakult. A munkanélküliek 
számában nincs jelentıs csökkenés a gazdasági válságot követıen. A 
foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzető társadalmi csoport (romák) egyre 
tartósabban szorulnak ki a munkaerıpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a 
munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb 
esélyét.  
 
A tartós munkanélküliek pénzbeli támogatása mellett az önkormányzat 
közfoglalkoztatásba vonja be a  Munkaügyi Központ kirendeltsége által szervezet 
közfoglalkoztatatási program segítségével a regisztrált munkanélkülieket. 
Önkormányzatuk célja, az elızı évekhez hasonlóan, hogy a közfoglalkoztatásba minél 
nagyobb számban vonjon be roma munkavállalókat. Az esélyegyenlıséget megerısítı 
pozitív intézkedés azért is szükséges, mert e csoportok a munkaerıpiacon összetett 
szemléletbeli hátrányokkal küzdenek. Sajnos minden évben elıfordul, hogy a felajánlott 
közmunkát vannak, akik nem fogadják el. E mögött általában ún. „fekete munka” húzódik.  
 
A községbıl a környezı települések, munkalehetıségek megközelíthetısége jónak 
mondható, tömegközlekedéssel jól megközelíthetık. Baja város és annak ipari övezete 
gyorsan elérhetı. Segítséget nyújt az egyeztetés, melyben kikéri az Önkormányzat 
véleményét a menetrendek kialakításához, igazodva a helyi lakosok igényeihez.  
 

 
Települési identitást erısítı tényezık  

 
A település közösségi életének sok színtere alakult ki. A község vezetése fontosnak tartja 
miden korosztály bevonását a közösségi életbe. 
Színterei:  
Mővelıdési Ház: Az Önkormányzat a település mővelıdési házában minden évben 
megrendezi az „Idısek napját” mely rendezvényen mősorral, ebéddel kedveskedik a 
település idısebb lakosai részére. 2012-ben került elsı alkalommal megrendezésre az 
Egyesületek Napja címő rendezvényünk, amelynek 2013. évi megrendezését költségvetési 
okokból elhalasztottuk, de bízunk benne, hogy ez késıbb évente megrendezhetı lesz. Itt 
kerül megrendezésre évente a Német Nemzetiségi Önkormányzat együttmőködésével a 
„Katalin Bál” mely a sváb hagyományok ırzésre irányul. A rendezvényen a településen 
mőködı Bazsarózsa Néptánc Egyesület tánccsoportjai, a Sárköz Baráti Kör illetve a 
kézmőves csoport tart rendszeres összejöveteleket.  
 
Szabadidıpark: Az önkormányzati folyamatos fejlesztéseknek hála a park nem csak a 
helyieknek, hanem a Bajáról és a megyébıl idelátogatóknak is vonzó célpont. Az 
önkormányzat itt tartja nyári nagy rendezvényeit, a falunapot és a halsütı fesztivált. 
 
Római Katolikus és Református templom, imaházak: Érsekcsanádot aktív egyházi élet 
jellemzi. Az Összhang kórus évente többször szervez koncerteket az érdeklıdıknek.  
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Érsekcsanádi Duna part: A közel 250 üdülı, a Veránka Panzió és a RÉV Csárda a nyári 
szezonban igen nagy forgalmat bonyolít, fıként a vidékrıl érkezık veszik igénybe ezeket. 
 

A településen aktív közösségi élet folyik. Összefogás, békés együttélés jellemzi. 
Konfliktusok nem merültek fel etnikai hovatartozás miatt. Az elıfordul, hogy a romák 
egymás között generálnak problémás élethelyzeteket. 

 
A helyi közösségre jellemzı az összefogás, összetartás. Minden évben önkéntes munka 

keretében szemétgyőjtést szervez az Önkormányzat, mely megmozgatja a település 
lakosságát. A Katolikus Caritas is végez adománygyőjtı és osztó tevékenységet. 
Évente több alkalommal helyi véradást szervezése során 30-40 fıs állandó véradó vesz 
részt, melyek között roma származású is van (helyi adatgyőjtés).  
 
A településen az Érsekcsanádi Német Nemzetiségi Önkormányzat mőködik. Az 
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat mőködését folyamatosan segíti. 
 
A településen a Római Katolikus Egyház, a Református Egyház, a Krisztusban Hívı 
Nazarénus Gyülekezet és a Baptista Gyülekezet mőködik.  
 
 
1.8. A település humán infrastruktúrája 
 
1.8.1. Humán közszolgáltatások  
Az iskolai oktatás a Klebelsberg Intézményfenntartó által mőködtett Érsekcsanádi Bíber 
János Általános Iskolában folyik. A gyermeklétszám 200 fı fölötti. 
 
Az óvodai nevelés önkormányzati fenntartású óvodában történik. 
A gyermekek gondozására, nevelésére hat csoportszoba áll rendelkezésünkre, amelyekben 
a különbözı életkorú, nemő és fejlıdéső gyerekek differenciált nevelése folyik. 
Az önkormányzati mőködéső a könyvtár, ahol e-Magyarország Pont mőködik, így a 
lakosság számára három számítógéppel ingyenes internetezési lehetıség van. 
Önkormányzati fenntartású a mővelıdési ház is. 
 
A járóbeteg ellátást két háziorvos (közös felnıtt és gyerekrendeléssel), a védınıi 
szolgáltatást két védını biztosítja. 
A helyi igazgatási feladatokat polgármesteri hivatal látja el.  
 
A településen rendırségi körzeti megbízott teljesít szolgálatot. 
 
 
1.8.2. Esélyegyenlıség biztosítása 
A Képviselı-testület 2013-ban fogadta el a Helyi Esélyegyenlıségi Programját, amit 
277/2015.(X.19.) Kt. számú határozatában felülvizsgált és módosított. 
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1.9. A település gazdasága 
A település gazdasága mezı-és erdıgazdasághoz, a turizmushoz, a feldolgozóiparhoz 
valamint a kereskedelemhez és a szolgáltatáshoz kötıdnek.  
A település jelentısebb, telephellyel rendelkezı vállalkozásai 
 

0253/10 Lenes Kft Dusnok, 
Bercsényi u. 48. 

főrészárugyártás 

0253/10 Érsekcsanád Fatelep 
Kft 

Érsekcsanád, 
Béke tér 8. 

Főrészárugyártás 

826/19 HORVÁTH 
BÚTOR KFT. 

Érsekcsanád, 
Petıfi S. u. 54. 

Raktározás, tárolás, épületasztalosi-ipari termékek 
gyártása, tároló fatermék gyártása,irodabútor 
gyártása, konyhabútorgyártás, egyéb bútor 
gyártása. 

558 Ungureanu Adrián Érsekcsanád, 
Szılı utca 8. 

gépjármőjavítás,-karbantartás 

830/6 Csanád-Trans Kft. Érsekcsanád, 
Deák Ferenc u. 
45/B. 

gépjármőjavítés, karbantartás, raktározás, tárolás, 
szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás 

828/7 Kohler Tamás Baja, Duna u. 
27. 

épületasztalos-ipari termék gyártása, tároló 
fatermék gyártása, irodabútor gyártása, 
konyhabútor gyártása, egyéb bútor gyártása 

695 Juhász István Antal Érsekcsanád, 
Zrínyi M. u. 5. 

gépjármőjavítás,-karbantartás 

362 Felsı Róbert Érsekcsanád, 
Deák F. utca 58. 

gépjármőjavítás,-karbantartás 

658 Rajcsány Imre Érsekcsanád, Új 
sor 13. 

fémmegmunkálás 

721 Felsı Kálmán Érsekcsanád, 
Dózsa Gy. út 
14. 

gépjármőjavítás,-karbantartás 

826/8 Start-Fém 
Fémmegmunkáló 
Kft. 

Érsekcsanád, 
Meggyfa utca 
826/8 hrsz. 

fémmegmunkálás 

826/12 METAL Termelı és 
Kereskedı Kft. 

Érsekcsanád, 
Deák F. utca 82. 

fémmegmunkálás 

226 Meta-Sziatro Kft. Érsekcsanád. 
Szılı u. 103. 

38.11 Nem veszélyes hulladék győjtése, 38.31 
Használatból kivont eszközök bontása 

144/2 Berta Zsolt Érsekcsanád, 
Kossuth L. u. 
36. 

egyéb bútor gyártása 

720 Szıcs Gizella Érsekcsanád, 
Dózsa Gy. út 
12. 

egyéb textiláru gyártása m.n.s. 

826/8 Vida Gábor Érsekcsanád, 
Dózsa Gy. út 
149. 

egyéb papír-, kartontermék gyártása 
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
A két különbözı termıhelyi adottságú kistáj találkozásánál elterülı Érsekcsanád tájképe 
tükrözi a kettısséget, amely a tájhasználatában is megmutatkozik. A település Dunamenti 
síkon fekvı szakasza/a Duna hullámterét kivéve, ahol védett erdık terülnek el/, jó 
termıhelyi adottságú terület, amelyen szántómővelés folyik. A régebben jelentısebb szılı- 
és gyümölcstermı területek lecsökkentek, de a mezıgazdasági termelés szerepe nagy a falu 
életében.  
Illancs területén a vidéket fıként homokmegkötésre szolgáló szárazságtőrı erdık (az 
uralkodó fafaj az akác) és legelık, rétek uralják. A buckavonulatok közti mélyedésekben a 
hajdani szikes -, ill. lápi élıhelyek nagy része kiszáradt, beszántották, a megmaradt 
természeti területek védettséget élveznek. 

Az évszázadok során kialakult változatos területhasználatú táj mozaikszerősége 
napjainkra csökkent, a keleti homokvidék egységes erdıkké és gyeppé alakult, a Duna és a 
fıcsatorna közti sík pedig egybefüggı szántómőveléső felületté. 

 
A térségében a jelentıs ökológiai értékekkel bíró Duna mente a legjobban védendı terület, 
de a Bácskai síkvidékhez tartozó területrészek is élveznek többféle védettséget.  
Mind a két a két kistájból tartoznak területek a tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendı terület övezetébe.  

A Duna - Dráva Nemzeti Park illetékességéhez tartozik a Dunáig húzódó /gemenci/ 
területek és a Duna, attól keletre elterülı védendı egységek a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóságához tartoznak. 

Natura 2000 területek:  

A 275/2004 (X. 8.) Kr. az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső 
területekrıl szóló jogszabály alapján védett NATURA 2000 (ld. 45/2006 KvVM r.) terület 
mindkét tipusa, a természetes élıhelyek védelmét szolgáló különleges 
természetmegırzési területek ésa vadon élı madarak védelmében létrejött 
különlegesmadárvédelmi területek is teljesen lefedik a Duna menti területeket, de a 
keleti buckás, Illancshoz tartozó erdıs felületek is állnak a Natura 2000 élıhelyvédelmi 
oltalma alatt. 

Természeti területek, ex lege lápok: 

A 8005/2001. (MK 156. szám) KöM tájékoztató közzétette a természet védelmérıl szóló 
többször módosított 1996. évi LIII. T. (Tvt) erejénél fogva, annak 23. § (2) bekezdése 
alapján védett lápok jegyzékét, és a 8006/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató pedig 
közzétette a természet védelmérıl szóló többször módosított 1996. évi LIII. törvény 
erejénél fogva, annak 23. § (2) bekezdése alapján védett szikes tavak jegyzékét. Ilyen ex 
lege lápok és természeti területek találhatók Illancs tájegységében a homokbuckák között.  
Ezek természetközeli állapotban megmaradt vizes élıhelyek és erdıs területek, amelyek 
egyúttal az ökológiai hálózat részét is képezik.  
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1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 
A település egészét kiszolgáló, központi elhelyezkedéső, reprezentatív közpark hiányzik 
Érsekcsanádról. A település középsı területein nincs is szabad terület ennek kialakításához, 
de a lakóterületek széleinél, a már meglévı közterületi zöldfelületek mellett találhatók 
növényzettel fedett térségek, fıként mélyebb fekvéső, be nem építhetı területeken, - 
ezeken zöldfelület alakítható ki, amely méreténél és adottságánál fogva hosszú távon 
közparkká fejleszthetı.  

Ilyen terület a szabadidıpark mellett található és a református temetıtıl északra fekvı 
intenzív fásításra alkalmas terület. 

Utcai zöldsávok: 
A település utcái széles zöldsávval rendelkeznek, melyek általában rendezettek, 
füvesítettek és különbözı típusú növényzettel betelepítettek. A zöldsávok jelentıs szerepet 
játszanak a fıként a település szélén található zöldfelületi elemek összekötésében, 
összefüggı rendszerré alakításában - ami által a zöldterületek ökológiai és mikroklimatikus 
kedvezı hatása megsokszorozódik.  

 
 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 
 

Területfelhasználás 
Érsekcsanád településszerkezetét és területfelhasználását a természeti táji adottságok és a 
tervezett mérnöki mőveletek (Duna szabályozás, belterület kijelölése) együttesen 
határozzák meg. 
A település a Kalocsai Sárköz (Alföldi-Dunamente) és Illancs (Bácskai Síkvidék) 
találkozásában lévı település keleti fele a z elıbb, nyugati fele az utóbbi  
szabályos mérnöki osztású belterület határozza meg. 
 
Településszerkezet, a helyi sajátosságok 
A mai belterület szabályos mérnöki telepítéssel az 1800-as évek elején jött létre. Ez nem 
azt jelenti, hogy korábban lakatlan lett volna a vidék. A középkortól folyamatos lakott a 
térség, még a török idıket is átvészelte az ártéri gazdálkodást folytató népesség. 
A Duna szabályozásával a mai természeti, mővelési környezet erıs kölcsönhatásban van: 
az 1870-es évek vízrendezése következtében élesen elválasztódott a „mentett” és 
„mentetlen rész”. Az elıbbin a szántóterületek nagysága megnıtt, az utóbbin pedig a 
természetes viszonyok fennmaradtak. 
 
Belterület a sakktábla rendszerő kiosztás tipikus példája. Továbbfejlesztése ebben a 
mérnöki rendben történhet. A tágas közterületek megtartásra érdemes sajátos 
településszerkezeti jelentenek. A belterület fejlesztése a hálózati elemek: az 51. számú 
fıút és a Dunavölgyi Fıcsatorna miatt csak keleti irányban lehetséges. 
 

Helyi értékvédelem 
A helyi értékvédelemre természeti és épített értékek egyaránt érdemesek. 
A helyi természetvédelemre a 33/2007.(XII.21.) Kt. számú önkormányzati rendelet 
vonatkozik. E rendelet 1,6 ha nagyságú területet helyez védelem alá a 0239/2 és 0328/3 
hrsz-ú telkekbıl. 
 
 a természeti és területfelhasználat szerinti táji és mővi elemekre kell kiterjeszteni és 
megjeleníteni a tervben és a helyi építési szabályzat vonatkozó részében: 
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a) Településszerkezet (utcavonal, telekrend, beépítési jellegzetességek: fı és 
melléképület viszonya, helyzete) 
b) Beépítés (utcakép, beépítési karakter)  
c) Épületek (teljes épület, épület részletképzések: homlokzati elemek, épülettömeg, 
tetıidom) 

Az építészeti feladatok a meglévı építészeti értékek megtartására és új minıség 
létrehozására vonatkoznak. 
 
Építészeti értékek 

Érsekcsanád építészeti értékeinek védelme a helyi védettségő területek-, épületek-, és 
épületrészek kijelölésével biztosítható. 

 
A település építészeti értékeinek védelmére vonatkozó rendelkezések építésügyi és 

hatósági elemei bekerülhetnek a helyi építési szabályzatba.. A helyi védettségre 
vonatkozóan önálló önkormányzati rendelet alkotása indokolt az építészeti örökség helyi 
védelmérıl szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet szerint. A rendelet a helyi épületek 
fenntartásának támogatási rendszerére vonatkozókkal kiegészítheti a helyi szabályzat 
értékvédelmi fejezetét.  

 
 

1.15. Közlekedés 
 

Érsekcsanád Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el. Az országos fıúthálózat 
részét képezı 51. számú Budapest – Solt – Kalocsa – Bácsa országhatár közötti II. rendő 
fıút biztosít kapcsolatot az országos úthálózat felé.  
A több mint 2 km hosszú átkelési szakaszon nagy a baleseti veszély, mivel a hosszú 
egyenes útszakaszon gyakorlatilag nincsenek olyan sebességet befolyásoló kialakítások, 
amelyek késztetnének az 50 km/órás sebesség betartására. 
A Duna árvédelmi töltésén van kerékpárút 3,0 m burkolatszélességgel.  
Érsekcsanád belterületén nagyon hiányzik a mindennapi élettel összefüggı kerékpárút. Ez 
különösen az 51. számú fıút mellett érzıdik. 
 
 
1.16. Közmővesítés 
Vízellátás 
Érsekcsanád község Sükösddel közösen üzemeltetett vízmővel rendelkezik. A Felsı-
Bácskai Ivóvízminıség-javító Program keretében megvalósított beruházás keretében épült 
létesítmények, így az új rendszer próbaüzeme és a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása 
jelenleg folyamatban van. 
 
Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 
A településen a 2015-ben elkészült kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melyen 
keresztül a sükösdi, valamint a vaskúti szennyvizekkel együtt a bajai szennyvíztisztító 
telepre kerül elvezetésre a szennyvíz.  

 

Energiaellátás 
Érsekcsanád energiaellátása jelenleg a villamos energiára és a földgázra épül. A fosszilis 
energiahordozók közül a földgáz felhasználás a leginkább meghatározó, a kilencvenes 
években a belterületen kiépült a vezetékes gázhálózat. 

Néhány évvel ezelıtt azonban a földgáz árának jelentıs emelkedése miatt számottevı 
arányban tértek vissza a lakóházakban a vegyes tüzelésre.  
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Érsekcsanád község belterületének földgázellátását a belterületre D – rıl érkezı kiépített 8 
bar nyomású nagyközép-nyomású gázvezetékrıl biztosítják.  
A község villamos energia ellátása a középfeszültségő, illetve kisfeszültségő hálózatokon 
keresztül biztosított.  
 
A község villamos energia ellátása több oldalról (É – ról Sükösd, D – rıl Baja irányából) 
biztosított. A település ellátását a belterületre K – i és Ny – i irányból bekötı 20 kV-s 
elektromos légvezeték hálózatok biztosítják.  
 
Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetıségei 
Érsekcsanád közigazgatási területén mind az önkormányzati, mind pedig az egyéb 
intézmények és létesítmények energiaellátásában – a főtés kivételével – jelenleg csekély 
arányt képvisel a megújuló energia felhasználása. Ezek általában kis kapacitású, illetve 
háztartási mérető napelemek, napkollektorok, szélkerekek. 
A Polgármesteri Hivatal, a Mővelıdési Ház és az Óvoda tetıszerkezetén napelemek 
kerültek elhelyezésre a felhasznált villamos energia egy részének megújuló forrásból 
történı fedezésére. Tervezik továbbá, hogy a Könyvtár tetıszerkezetére is kerülnek 
napelemek. 
Az Iskola, a Polgármesteri Hivatal és a Napközi épület főtésének rásegítésére talajszondás 
hıszivattyú segítségével geotermikus energiát használnak. A rendszer központja az Iskola 
épületében található. 
 
Elektronikus hírközlés  
A kiépített vezetékes, illetve vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók a község 
teljes közigazgatási területét lefedik. A belterületen kiépültek a vezetékes elektronikus 
hírközlési hálózatok, míg az egyéb külterületi létesítmények területén a szolgáltatás 
vezeték nélküli rendszerekkel biztosított.  

 
 

1.17. Környezetvédelem 
 

Folyamszabályozás 
Érsekcsanád község közigazgatási területe a Duna medrét az 1491,30 és az 1484,00 fkm 
bal parti szelvényei között érinti. A nagyvízi medret ~13,4 km2-es területen érinti. 
A Duna melletti természetes partél átlagos szintjét meghaladó vízállásoknál elöntésekre 
lehet számítani a hullámtéren. 
A fenti Duna szakaszon a szabályozási mővek kiépítése megtörtént, újabbak tervezése és 
építése ismereteink szerint nincs elıirányozva.  
A közigazgatási területet érintı folyószakaszon kiépített kikötık: 

- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal üzemben tartásában a 1487,50 fkm bal és a 
1487,90 fkm jobb parti szelvényében közforgalmú úszómőves kishajó kikötı üzemel 
döntıen az Érsekcsanád és Veránka sziget közötti forgalom biztosítására. 

- A Gemenc Rt. üzemben tartásában a 1487,89-1487,81 fkm bal és a 1487,71-
1487,65 fkm jobb parti szelvényében üzemi farakodó kikötı üzemel. 

A település közigazgatási területe által érintett Duna-szakasz, a hullámtér és az 
árvízvédelmi töltés az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 
2/c.) kezelésében áll. 
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Levegıvédelem 
A település – levegıjének minıségét tekintve – a térség egyik legkevésbé szennyezett, 
legkevésbé terhelt levegıjő részéhez tartozik – az Országos Immissziómérı Hálózat 
korábbi adatai szerint –, azaz az alap légszennyezettség nem számottevı. 
Ez köszönhetı a település és környéke adottságainak: kevés és jelentıs levegıterhelést 
nem okozó ipari üzem, nem elhanyagolható közúti közlekedés, viszonylag kevés parlagon 
hagyott mezıgazdasági terület. 

 
Zaj-  és  rezgésvédelem 
A település Duna jobb és bal parti üdülıházas és hétvégi házas üdülıterületeit zaj- és 
rezgésvédelmi szempontból „Üdülıterület” területi funkcióba szükséges sorolni. 
A település lakóterületeit, valamint a különleges területek közül az oktatási létesítmények 
területét, a temetıt és a zöldterületeket, továbbá a külterületi (tanyákkal igen ritkán 
beépített) mezıgazdasági területeket zaj- és rezgésvédelmi szempontból „Lakóterület 
(kisvárosias, kertvárosias, falusias beépítéső), valamint a különleges területek közül az 
oktatási létesítmények területe, a temetık és a zöldterületek” területi funkcióba szükséges 
sorolni. 
 
A település településközponti vegyes területeit zaj- és rezgésvédelmi szempontból „Vegyes 
terület” területi funkcióba szükséges sorolni. 
 
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági, az ipari gazdasági és a különleges mezıgazdasági 
üzemi területeket –, azaz a bel- és külterületi gazdasági területeket és majorokat – zaj- és 
rezgésvédelmi szempontból „Gazdasági terület” területi funkcióba sorolandók. 
 
Termıföld-  és  talajvédelem 
Az érsekcsanádi talajok szerves anyag tartalma közepes, illetve alacsony, mely 
kedvezıtlenül befolyásolja a talaj káros környezeti hatásokkal szembeni puffer kapacitását. 
 
Talajlepusztulás szempontjából a közigazgatási terület DVCS és Duna közötti része része 
– a DVCS mentét is beleértve – a lehordott talaj felhalmozódási területei (szedimentáció), 
a közigazgatási terület K – i, DK – i része deflációra hajlamos terület, míg az egyéb részek 
nem erodált, vagy nem jelentıs mértékben erodált területek. 
 
Vízföldtani jellemzık: 
Az Érsekcsanád térségi talajok vízgazdálkodási szempontból a közigazgatási terület 
DVCS-tıl K – re esı részén az igen nagy víznyeléső és vízvezetı képességő, gyenge 
vízraktározó képességő, igen gyengén víztartó talajok, a közigazgatási terület DK – i 
szélén a nagy víznyeléső és vízvezetı képességő, közepes vízraktározó képességő, 
gyengén víztartó talajok, míg a Duna és a DVCS közötti területen a jó víznyeléső és 
vízvezetı képességő, jó vízraktározó képességő, jó víztartó talajok, a Dunától Ny – ra esı 
területeken pedig a közepes víznyelı és vízvezetı képességő, nagy vízraktározó képességő, 
jó víztartó talajok a jellemzıek az utóbbi három esetben az egész szelvényben viszonylag 
egyenletes mechanikai összetétel mellett. 
 
Érsekcsanád közigazgatási területén az átlagos aranykorona érték jelenleg mővelési 
áganként: 
Gyümölcsös:  37,33 AK 
Kert:   39,18 AK 
Szántó:  20,73 AK 
Szılı:   33,44 AK 
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Legelı:    7,13 AK 
Rét:     3,97 AK 
Nádas:     3,50 AK 
Erdı:     4,41 AK 
Fásított terület:      5,29 AK 
Az átlagosnál jobb minıségő termıterületek a közigazgatási terület középsı, Ny – i részén, 
a Dunától K – re és a belterülettıl Ny – ra találhatóak, melyek döntıen szántó mővelési 
ágú területek.  
 
Folyamszabályozás 
Érsekcsanád község közigazgatási területe a Duna medrét az 1491,30 és az 1484,00 fkm 
bal parti szelvényei között érinti. A nagyvízi medret ~13,4 km2-es területen érinti. 
A Duna melletti természetes partél átlagos szintjét meghaladó vízállásoknál elöntésekre 
lehet számítani a hullámtéren. 
A fenti Duna szakaszon a szabályozási mővek kiépítése megtörtént, újabbak tervezése és 
építése ismereteink szerint nincs elıirányozva.  
A közigazgatási területet érintı folyószakaszon kiépített kikötık: 

- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal üzemben tartásában a 1487,50 fkm bal és 
a 1487,90 fkm jobb parti szelvényében közforgalmú úszómőves kishajó kikötı 
üzemel döntıen az Érsekcsanád és Veránka sziget közötti forgalom biztosítására. 
- A Gemenc Rt. üzemben tartásában a 1487,89-1487,81 fkm bal és a 1487,71-
1487,65 fkm jobb parti szelvényében üzemi farakodó kikötı üzemel. 

 
Hulladékkezelés  és  -elhelyezés 
A település (2003-ban bezárt) szilárd hulladék lerakója a belterületi lakóterület szélétıl 
DK – re mintegy 1100 m-re található, mezıgazdasági és erdıgazdasági területek 
szomszédságában.   
Érsekcsanád tagja a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumnak, 
melyen belül az un. Vaskúti Regionális Hulladékkezelı Központ a társulást alkotó 
települések komplex hulladékgazdálkodási problémáját kezeli. 
Az érsekcsanádi lerakó rekultivációs munkálatai 2010. szeptemberéig befejezıdtek. 
Ennek keretében a hulladék tömeg összegyőjtése és rendezett depóniába történı 
áthalmozása történt meg, az átmeneti lezáráshoz elıírt rétegrendet kialakították, a 
növénytelepítést elvégezték, majd kialakították a terület vízelvezetését és elkészült a 
monitoring rendszer is. Végül pedig a rekultiváció megvalósulásáról záró dokumentáció 
készült. A létesítmény ezt követıen utógondozásra visszakerült az önkormányzathoz.  
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2. HELYZETELEMZİ, HELYZETÉRTÉKELİ ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Összességében megállapítható, hogy Érsekcsanád község demográfiai helyzete az országos 
átlagnál jobb, az elvándorlás mértéke is alacsonyabb az átlagnál. 
Baja agglomerálódó térségének egyik meghatározó települése. 
 
Ahhoz, hogy Érsekcsanád minden szempontból „versenyképes” község lehessen, 
elsısorban a gazdaságot szükséges megerısíteni, mely révén biztosíthatóak a stabil 
munkahelyek, ezáltal a képzett fiatalok helyben tartása is erısíthetı. A helyzetelemzés 
alapján Érsekcsanád két pillérre építhet: egyrészt meg kell erısíteni, tovább kell fejleszteni 
a mezıgazdaságra, helyi terményekre és termékekre alapuló feldolgozóipart, másrészt 
elınyt kell kovácsolnia területi elhelyezkedésébıl, és bıvelkedı természeti értékeibıl. A 
községnek ki kell tudnia szolgálnia az érdeklıdı befektetıi igényeket, azaz megfelelı 
infrastruktúrával ellátott iparterülettel kell, hogy rendelkezzen; a turisták térségbe 
csalogatásához és több napos járásban tartásához pedig mindenképpen szükséges, hogy 
megvalósulhassanak a tervezett, unikális turisztikai attrakciók. 
A stabil munkahelyek és jövedelmek megteremtésén túl fontos a lakosság egészségügyi, 
szociális, oktatás-nevelés, mővelıdési és kulturális igényeit is kielégíteni.  
 

A község közmőellátottsága a csapadékcsatorna kivételével, amely fejlesztésre szorul, jól 
ellátott.  

 
 


