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A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése  

 

A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, 

melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi előírások figyelembevételével 

lett megtervezve. A testület alakuló ülésén létrehozta (az előző ciklus öt bizottsága helyett) 

négy állandó bizottságát, megválasztotta azok elnökét és tagjait. 

 

I. 

 

Önkormányzati működés 

 

 

1. A Képviselő-testület működése a statisztikai adatok tükrében 

Az elmúlt ciklusban a Képviselő-testület a számok tükrében jelentős munkát végzett. 2010-

2014. július 30-ig összesen 119 alkalommal ülésezett (a törvényi előírás szerint legalább 

24 szükséges), melyből a rendkívüli testületi ülések száma 81. Az elmúlt ciklusban 51 

esetben tartott zárt ülést a testület. Az ülések száma 38 %-kal volt magasabb, mint az előző 

ciklusban, ezen belül a rendkívüli ülések száma 52 %-kal nőtt az előző ciklushoz 

viszonyítva. 

A képviselő-testület tevékenységét az alábbi statisztikai adatok, ábrák szemléltetik: 

 

A Képviselő-testület tevékenysége 

 2010. október 14. – 2014. július 30. 

 
Év Soros ülés Rendkívüli ülés Nyílt Zárt 

2010. 10. 04-től 3 4 7 1 

2011.  7 30 32 15 

2012.  11 20 31 14 

2013. 11 17 28 11 

2014. 07. 30-ig 6 10 16 10 

Összesen:  38 81 114 51 
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A négyéves működése alatt a testület 1170 napirendet tárgyalt, melynek során 1790 

határozatot hozott.  A testület a négy év alatt jelentős számú, összesen 134 rendeletet, 

közülük 30 új rendeletet alkotott. A tárgyalt napirendek száma 40 %-kal növekedett az 

előző ciklushoz képest, a testület pedig 46 %-kal több döntést hozott az előző időszakhoz 

viszonyítottan. A megalkotott rendeletek száma mérsékelten emelkedett.  

2011. január 1. napja előtt  a közigazgatási hivataloknak nem volt törvényességi felügyeleti 

jogköre, nem működött közigazgatási kontroll  az önkormányzatok működésének 

jogszerűsége felett. A kormányhivatalok felállásával helyreállt a felügyeleti szervek 

törvényességi ellenőrzési jogköre az önkormányzatok működése tekintetében. A  ciklus 

alatt  két célellenőrzés (Szervezeti és Működési Szabályzat, vásár/piac rendelet) valamint a 

működés folyamatos ellenőrzése mellett 24 jelzés érkezett a  Békés Megyei 

Kormányhivatal részéről kisebb súlyú jogszabálysértések miatt. Törvényességi bírság vagy 

egyéb szankció kiszabására nem került sor. A testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei 

néhány alkalomtól eltekintve –amikor általában a késést és annak okát előre tudtuk jelezni- 

a törvényes határidőben kerültek megküldésre.  A ciklus alatt került bevezetésre az 

Nemzeti jogszabálytár, amelybe az önkormányzat által alkotott rendeleteket elektronikusan 

kell feltölteni, valamint ezen az elektronikus rendszeren kerülnek törvényességi ellenőrzés 

céljából megküldésre a jegyzőkönyvek, előterjesztések. Az önkormányzati hatósági 

ügyekben hozott határozatok is jogszerűek voltak. 

 Önkormányzatunknak jó munkakapcsolata alakult ki a Békés Megyei Kormányhivatallal, 

szakmai kérdésekben készségesen nyújtottak segítséget akár telefonos, akár személyes 

megkeresés alkalmával. Ezzel a lehetőséggel a ciklus alatt folyamatosan éltünk. 

 

Az üléseken tárgyalt napirendek, határozatok 

és törvényességi észrevételek száma 2014. 07.30-ig 

 

Év Tárgyalt 

előterjesztések 

száma 

Határozatok 

száma 

Törvényességi jelzések 

száma 

2010. 10. 

04-től 

64 102 - 

2011. 282 394 8 

2012. 334 529 7 

2013. 286 445 4 

2014. 07. 

30-ig 

204 320 5 

Összesen:  1171 1790 24 
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Rendeletalkotási tevékenység 

 2010. október 14- 2014. július  30. közötti időszakban 

 

Év Összes rendelet száma Alaprendelet Módosító rendelet 

2010. 10. 4 - 4 

2011.  34 7 27 

2012. 47 11 36 

2013. 32 8 24 

2014. 07. 

30. 

17 4 13 

Összesen:  134 30 104 
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E bevezető után az alábbiakban részletesen áttekintjük a bizottságok, az önkormányzati 

intézmények, valamint az önkormányzat elmúlt négy évben végzett munkáját. A 

statisztikai adatok 2010. évtől mutatják a bizottságok tevékenységét.  

 
2. A Képviselő-testület bizottságainak négyéves működése 

2.1. Ügyrendi Bizottság  

Az Ügyrendi Bizottság tagjai a beszámolási időszakban is csak Képviselő-testületi tagok 

voltak, vezetésében személyi változás nem történt, viszont tagjaiban igen – 2014 májustól 

a polgármester jogviszonyának megszűnése miatt a bizottság egy tagja alpolgármesterré 

lett választva, így helyébe új bizottság tag került. A bizottság ülésezése a képviselő-

testületi ülésekhez igazodott, azt megelőzően tartott minden ülése határozatképes volt. A 

háromtagú bizottságból 2 fő tagja másik bizottságnak (Szociális és Pénzügyi) is, ahol 

tevékenységével szintén a város érdekét képviselve segítette az önkormányzat munkáját.  

 

Feladatkörében a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében vett részt. Véleményezte 

az előterjesztéseket, javaslatot tett a testület hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben. 

Tevékenységében legjelentősebb volt közreműködése az önkormányzati rendeletek 

tervezeteinek kidolgozásában, ezek között mindenekelőtt a képviselő-testület, bizottságok 

működését meghatározó alapdokumentum, a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 

többszöri felülvizsgálatában, az  új dokumentum megalkotásában.  

 

A Bizottság a képviselő-testülettől átruházott hatáskörében pl. döntési jogot kapott a 

Képviselő-testület ügyrendi vitáiban, a polgármester esetében az át nem ruházható 

hatáskörök kivételével minden egyéb munkáltatói jog gyakorlására. Hatásköre kiterjedt a 

polgármester és önkormányzati képviselők, bizottsági tagok összeférhetetlenségi ügyeinek 

vizsgálatára, a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatai nyilvántartási és 

ellenőrzési feladataira. 

A Bizottság Elnöke pedig hatáskörében jogosult a Polgármester munkaszerződéseinek 

aláírására és szabadságolásával kapcsolatos engedélyezésre. 
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A Bizottság átruházott hatáskörében történő hatáskörgyakorlása szűk körben volt indokolt, 

erre a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával kapcsolatban került sor, 

(vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére nem történt kezdeményezés) és a bizottság nevében az 

elnök kiadmányozta a Polgármester szabadságával összefüggő dokumentumokat.  

 

 

AZ ÜGYRENDI BIZOTTSÁG  TEVÉKENYSÉGE 

 

 
  

Év 
Soros 

ülés 

Rendkívüli 

ülés 
Nyílt Zárt 

Összesen 

tárgyalt 

napirend 

Hozott 

határozatok 

száma 

2010. év 

vége 
2 1 3 - 15 17 

2011. 6 5 11 1 52 74 

2012. 10 12 22 6 89 152 

2013. 10 2 12 1 62 88 

2014. 

júliusáig 
6 8 14 2 52 88 

Összesen:  34 28 62 10 270 430 
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2.2. Pénzügyi Bizottság 

A Pénzügyi Bizottság tagjai között 3 fő képviselő és kettő fő külsős pénzügyi szakember 

tevékenykedik. 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél az elmúlt négy éves 

ciklusban véleményezte az éves költségvetési javaslatokat, a végrehajtásáról szóló féléves, 

éves beszámoló tervezeteit. 

A költségvetési koncepció tárgyalásakor az intézményvezetőkkel, bizottsági tagokkal, 

képviselőkkel együtt vizsgálták az előterjesztést, tettek javaslatot annak elfogadására. 

A zárszámadás számainak ellenőrzése kiemelt fontosságú munkájukban. 

 

Figyelemmel kísérte a Bizottság a költségvetési bevételek alakulását különös tekintettel a 

saját bevételekre, a vagyonváltozást (vagyonnövekedés, csökkenés), értékelte az azt 

előidéző okokat. 

Vizsgálta a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizte a 

pénzkezelési szabály betartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.  

Véleményezte a képviselő-testület elé kerülő: 

a) a költségvetés módosítását eredményező határozati javaslatokat; 

b) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos előterjesztéseket, rendelet-

tervezeteket, 

 c) a költségvetési rendelettervezeteket és a koncepciót; 

d) a pályázatokkal kapcsolatos előterjesztéseket; 

Átruházott hatáskörben döntött: 

a) a követelésről történő lemondásról, ill. annak leírásáról az önkormányzati 

rendeletben szabályozott esetekben; 

b) az SZMSZ 6. §-ban foglalt keretösszegek alatti kiküldetésekről, 

c) azokról az ingatlan és egyéb vagyonügyletekről, amelyet a képviselő-testület 

vagyonrendeletével hatáskörébe utalt; 
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A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 

 

 

 

 

 

 
 

Év 
Soros 

ülés 

Rendkívüli 

ülés 
Nyílt Zárt 

Összesen 

tárgyalt 

napirend 

Hozott 

határozatok 

száma 

2010. év 

vége 
2 1 3 2 39 61 

2011. 6 30 35 6 181 261 

2012. 11 35 46 14 262 445 

2013. 16 23 35 11 241 365 
2014. 

júliusig 
10 11 23 9 176 252 

Összesen:  45 100 142 42 899 1384 
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2.3.Kulturális és Szociális Bizottság 

Az Oktatási és Szociális Bizottság néven létrehozott, majd  Kulturális- és Szociális 

Bizottságként továbbműködő bizottság a ciklus 4 éve alatt két elnök irányításával 

dolgozott (Szekeres Lajos és Kokavecz Julianna), maradéktalanul ellátta a hatáskörébe 

tartozó gyermekvédelem, szociális és egészségügyi terület valamint a köznevelési, 

közművelődési és sportfeladatokat. Éves szinten átlagosan 10 alkalommal ülésezett 

elfogadott munkaprogramjának megfelelően, de szükség esetén- és ez minden évben 

többször előfordul - (költségvetési koncepció, lakásbérlet, segélyek elbírálása) rendkívüli 

ülést is tartott.  

 A Bizottság a felsorolt szakágazat területén hozott képviselőtestületi döntések előkészítő 

és végrehajtási feladataiban vett részt. Szakmailag véleményezte az előterjesztéseket és 

javaslatot tett a fenti szakterületek intézményeinek fejlesztése, a lakosságot 

legérzékenyebben  érintő alapellátások hatékony, és  a szükségleteknek megfelelő 

minőségi szinten történő ellátása  érdekében. Összehangolta közművelődéssel, 

közneveléssel, sporttal és ifjúsággal kapcsolatos városi feladatokat, véleményezte a városi 

rendezvénytervet, intézményátszervezéseket, működésüket szolgáló költségvetésüket, az 

ágazatát érintő, képviselő-testület elé kerülő pályázati tervezeteket, előterjesztéseket, az 

önkormányzat által alapított kitüntetésekre beérkező jelöléseket, javaslatokat. Tartami 

kérdésekben jóváhagyta az intézményi szintű SZMSZ-ket, Házirendeket, elbírálta a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot.  

A bizottság a szakterületek feladatait ellátó önkormányzati intézmények, szakemberek  (a 

Mezőkovácsházi  Humán Szolgáltató Központ, a Kalocsa Róza Kft., Négy Évszak Óvoda 

és Bölcsőde, Városi Könyvtár, Központi Orvosi  Ügyeleti Szolgálat,  a Humán Szolgáltató 

Központ, a Vis Medica Kft, a háziorvosok, fogorvosok, MESZOLGKER Kft., ) munkáját a 

szakmai beszámolók alapján éves szinten rendszeresen  véleményezte, értékelte. E mellett 

többször olyan előterjesztéseket is napirendre tűzött, melyek a város szociális ellátásában 

befolyásoló tényezők (nem helyi önkormányzati fenntartású szociális intézmények 

tevékenysége, nemzetiségi önkormányzattal való konzultáció)  
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Ugyanakkor a Bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörében döntött az alábbi 

önkormányzati hatósági ügyekben: szociális pénzbeli ellátások közül az átmeneti segélyek, 

a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások közül pedig a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatások iránt benyújtott kérelmekben, a segélyezési rendszer átalakulását követően 

pedig az önkormányzati segélyek megítéléséről.         

A bizottság működése havi ülésrendben történt, nyáron tárgyalási szünettel, indokolt 

esetben rendkívüli ülés összehívására is sor került. A nyílt üléseken jellemzően a 

napirendben érintett körből jelentek meg érdeklődők, elsősorban pedagógusok, szülők, a 

lakosok nem látogatták a nyílt bizottsági üléseket.  

A négyéves bizottsági munkát számokban az alábbi táblázat összesített eredménye mutatja 

be.  

 

A  KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS  BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 

 

 

 

Év 
Soros 

ülés 

Rendkívüli 

ülés 
Nyílt Zárt 

Összesen 

tárgyalt 

napirend 

Hozott 

határozatok 

száma 

2010. év 

vége 
1 2 3 3 16 96 

2011. 10 5 15 14 97 292 

2012. 10 14 23 16 120 352 

2013. 10 7 15 13 124 330 

2014. 

júliusig 
6 4 10 7 72 158 

Összesen:  37 32 66 53 429 1228 
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2.4. Városfejlesztési Bizottság 

A Képviselő-testület által létrehozott bizottság a városfejlesztésen túlmenően a 

mezőgazdasági és környezeti ügyek szakbizottsága 3 fő képviselő-testületi és 2 fő külsős 

taggal. A Bizottság a fenti szakágazatok területén előterjesztett képviselőtestületi döntések 

előkészítő és végrehajtási feladataiban vesz részt. Szakmailag véleményezi az 

előterjesztéseket, és javaslatot tesz a fenti szakterületek intézményrendszerének fejlesztése, 

a lakosságot naponta érintő településüzemeltetési feladatok hatékony, és a szükségleteknek 

a lehetőségeknek megfelelő minőségi szinten történő ellátása érdekében. 

A Bizottság a 2010-2014-es ciklusra saját négyéves programtervet nem készített, hiszen e 

területek fejlesztési elképzeléseit a képviselő testület által elfogadott gazdasági program 

tartalmazta, és ezen program fejlesztési elképzeléseit döntő részben a bizottság fogalmazta 

meg. Éves munkatervének meghatározásánál viszont mindig figyelembe vette a 

programban, illetve a testület éves munkatervében meghatározott irányokat. 

 

A bizottság átruházott hatáskörében minden szükséges esetben megállapította az 

értékesítésre kerülő bérlakások árát. 2010. évben a képviselő-testület döntése szerint 

megállapította valamennyi értékesíthető bérlakás forgalmi értékét. Ezt követően 2012-ben 

figyelemmel a piaci viszonyokra újból megállapította valamennyi önkormányzati lakás 

forgalmi értékét. Ez jelentősen hozzájárult, hogy ismét értékesíteni tudtunk lakásokat, 

teljesítve ezzel a képviselő-testület által kitűzött célt. 

Szintén átruházott hatáskörben évente meghatározta a Környezetvédelmi Alapból az adott 

évben fejlesztésre fordítható összeg mértékét és az elvégzendő fejlesztési feladatot.  

A bizottság az átruházott hatáskörök mellett tevékenyen részt vett: 

 Mezőkovácsháza Város Fejlesztési elképzeléseinek és Gazdasági Programjának 

összeállításában, Képviselő-testület elé terjesztésében. 

 Bérlakásokkal kapcsolatos kérelmek előkészítésében, testület elé terjesztésében. 

 Az Önkormányzat éves költségvetéseinek előkészítésében, különös tekintettel a 

fejlesztésekre, pályázatokra. 

 Az önkormányzati pályázatok véleményezésében. 

 A településen közszolgáltatást végzők beszámolójának előkészítésében. 
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 A települési víziközmű vagyon hasznosításának, önálló üzemeltetésének 

ellenőrzésében és a megváltozott szabályozási környezetben az üzemeltetési 

feladatok átadásának, kiszervezésének előkészítésében.  

 Strandfürdő és kemping fejlesztési és üzemeltetési kérdéseinek előkészítésében. 

 A feladatkörét érintő helyi rendeletek véleményezésében, előkészítésében. 

 

A Bizottság a ciklus alatt 115 ülést tartott, ezeken 591 db napirendet tárgyalt meg és 880 

db határozatot hozott. 

A négy év alatt összesen 5 darab határozatképtelen ülés volt, ebből 3 volt együttes 

bizottsági ülés a Pénzügyi Bizottsággal. Együttes ülésünk a Pénzügyi Bizottsággal 62 

darab volt a négy év alatt. 

 

A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 

 

 

 

 
 

Év 
Soros 

ülés 

Rendkívüli 

ülés 
Nyílt Zárt 

Összesen 

tárgyalt 

napirend 

Hozott 

határozatok 

száma 

2010. év 

vége 
2 1 3 2 30 44 

2011. 6 22 28 8 154 199 

2012. 11 24 35 9 162 255 

2013. 14 18 29 6 138 206 

2014. 

júliusig 
12 5 18 4 107 176 

Összesen:  45 70 113 29 591 880 
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3.Az önkormányzati működést befolyásoló jelentős tényezők 

3.1. Központi  jogszabályváltozások 

Az elmúlt ciklus alatt a központi jogalkotás a teljes magyar közigazgatást átalakította. Ez 

az átalakulás nem hagyta érintetlenül az önkormányzatokat sem, megváltoztatta 

működésük jogi környezetét, illetve érintette magukat az önkormányzatokat is. 

3.1.1. Már említettük, hogy 2011. január 1. napjától felálltak a megyei kormányhivatalok, 

melyek az önkormányzatok felügyeleti szerveként visszanyerték törvényességi ellenőrzési 

jogkörüket is az önkormányzati működés felett. 

2012. január 1. napjától lépett hatályba Magyarország Alaptörvénye és ugyanekkor az új 

önkormányzati törvény, a Magyarország  helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény. Ennek megfelelően újra kellett alkotni az önkormányzat működési 

rendjét meghatározó Szervezeti és Működési szabályzatról szóló helyi rendeletet. Az új 

törvény új alapokra helyezte az önkormányzati társulások működésének szabályait is, így 

sor került a korábbi jogi személyiség nélküli társulásaink átalakítására és létrehoztuk a 

Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulást a központi orvosi ügyelet, a 

támogató szolgálat, a családsegítő szolgálat valamint a gyermekjóléti szolgálat 

működtetésére. 

3.1.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.), valamint a 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 

bevezetésével teljesen átalakult az önkormányzat gazdasági környezte. 

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság 

követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt 

feladata.  

A 2011. december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat 

költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, a 

hozzá rendelt helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését is. Az, hogy az összevont 

költségvetési előirányzatokon belül a három különböző jogi személy ténylegesen hogyan 

gazdálkodott, eddig csak az önkormányzat belső szabályzataiból, nyilvántartásaiból derült 

ki, a három különböző jogi személynek külön vezetett költségvetése nem volt. Ez a helyzet 
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a törvényalkotók szerint nem csak az átláthatóságot rontotta, hanem számos konkrét 

gyakorlati probléma forrása is volt. 

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletére 

vonatkozó tartalmi előírásokat. Az Áht. 23.§ (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint 

elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési 

kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a 

Polgármesteri Hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. 

Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24.§ (1) és (2) 

bekezdése tartalmazza, melyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és 

kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal 

költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. 

A fenti változások alapvető változásokat hoznak magukkal a könyvvezetés, beszámolás, 

bankszámlák, és adózás területén egyaránt.  

Mivel az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása 2012. január 01-től 

elkülönült, ez a gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzforgalomra is vonatkozik. 2012. január 

31-ig az OTP Banknál kezdeményeznünk kellett a fizetési számlánk, valamint a hozzá 

kapcsolódó alszámlák helyi önkormányzat nevére történő átnevezését. 

A Polgármesteri Hivatalnak, a Román Nemzetiségi Önkormányzatnak és az önállóan 

működő intézményeinknek is egyaránt kezdeményezni kellett az önálló fizetési számlák 

megnyitását. 

Nem változott az a szabály, hogy továbbra is minden vagyon tulajdonosa az önkormányzat. 

Főszabály, hogy a vagyont az önkormányzat könyveiben kell nyilvántartani. 

Ezen törvények és végrehajtási rendeletek előírásait már a 2012. költségvetési évtől 

alkalmazni kellett. 

Új elemként jelent meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV 

törvény, mely többek között behatárolja az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségeit. 

A gazdálkodás teljesen új alapokra helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Mötv.). 2013. január 01-től a működési hiány 

tervezhetőségének tilalmát kimondja a Mötv. 111. §. (4) bekezdése. 

Az Áht. szintén 2013. január 01-től hatályos 23. § (4) bekezdése pedig megállapítja, hogy a 

Mötv. hivatkozott rendelkezésében szereplő „működési hiány” fogalom alatt a külső 

finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, ami a költségvetésben az Mötv. 

alapján nem tervezhető. 

Megszűnt a kötelező könyvvizsgálat. 

Az elmúlt 4 év gazdálkodásának bemutathatóságát megnehezíti, hogy 2012. évtől, illetve 

2014. évtől megváltozott a költségvetési rendelet táblák szerkezete.  

A Támogatások különváltak, céljuktól függően beépültek a működési bevételek, és 

felhalmozási bevételek közé. 

A legjelentősebb változást mindezek ellenére a számvitelben a 2014. év hozta. Az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásait 2014. január 

01-től kell alkalmazni. Az új számviteli rendszer bevezetéséhez új elemi költségvetési 

űrlapok, új szakfeladatrend, kontírozási rendelet, áttérésre vonatkozó sajátos előírásokat 

tartalmazó rendelet, új mérlegjelentés jelent meg. 

3.1.3. Az önkormányzat gazdasági környezetét befolyásolta a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, nemzeti vagyonról szóló 2011.évi 

CXCVI. törvény és ezt módosító 2012. évi LXXXIV. törvény, államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvények megalkotása, melyek helyi rendeletben történő alkalmazása 

egy teljesen új vagyonrendelet elkészítését vonta maga után.  

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona 

nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi 
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szükségletek céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti 

értékek megőrzése és védelme, és a jövő nemzedékek szükségleteinek biztosítása 

szándékával, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeinek 

hosszú távú meghatározása érdekében az Alaptörvény végrehajtására hozta létre a nemzeti 

vagyontörvényt. A törvényi előírásoknak való megfeleltetés érdekében a Képviselő-testület 

új vagyonrendeletet alkotott a 40/2012. (XI.07.) számon. 

A jogszabályváltozások miatt többször került sor helyi rendelet módosítására, a belső 

szabályzatok átdolgozására. Több alkalommal kellett az önkormányzati intézmények 

alapító okiratát módosítani, teljesen átdolgozni. Meg kellett alkotni és elfogadni – nemzeti 

vagyontörvényben előírt kötelezettségnek eleget téve - az önkormányzat közép,- és hosszú 

távú vagyongazdálkodási tervét. A vagyongazdálkodási tervet a Képviselő-testület a 

218/2013. (VI.20.) sz. kt. határozatával megalkotta, majd a vagyongazdálkodási terv 

évente esedékes felülvizsgálata kapcsán a 2014. évben, a 274/2014. (VI.26.) sz. kt. 

határozatával módosította.  

A jogszabályváltozások miatt többször került sor helyi rendelt módosítására, a belső 

szabályzatok átdolgozására. Több alaklommal kellett az önkormányzati intézmények 

alapító okiratát módosítani, teljesen átdolgozni. Meg kellett alkotni és elfogadni az 

önkormányzat. 

 

3.2. Az önkormányzat működését érintő személyi változások 

Nem utolsó sorban az önkormányzat működését nagymértékben érintette a polgármester 

2014. május 7. nappal történő lemondása tisztégéről. Tekintettel arra, hogy időközi 

választás már nem volt kiírható, így  alpolgármesteri helyettesítéssel kellett a ciklust 

végigvinni. Ezzel összefüggésben is több döntést kellett a képviselő-testületnek 

meghoznia: polgármesterek megválasztása, SZMSZ módosítás. 

 

 

II.  

 

 Az önkormányzati feladatok 2010-2014. évi ellátása 

 

1. Az önkormányzati feladatellátást érintő változások 

Az elmúlt ciklus központi intézkedései nagymértékben befolyásolták az önkormányzati 

feladatellátást is. A feladatellátás átadásával munkaerő, ingó- és ingatlanvagyon átadásra is 

sor került az önkormányzat és az állam között. A feladatellátás átadásához fűződő 

szerződések előkészítése,  vagyonleltárak felfektetése, intézményi alapító okiratok 

módosítása szintén jelentős önkormányzatra háruló feladattal járt.  

1.1. 2012. április 1-jével megszűntek az önkormányzati hivatásos tűzoltóságok. A 

mezőkovácsházi önkormányzati tűzoltóság is beintegrálódott a kataszrófavédelem alá. 

1.2. 2013. január 1. napjától a járások létrejöttével Mezőkovácsházán is megalakult a Járási 

Hivatal. Több államigazgatási hatósági feladat ellátása az önkormányzatunktól a járási 

kormányhivatal feladatkörébe került: az okmányiroda, a városi gyámhivatal, és több 

szociális hatáskör gyakorlását vették át a járási hivatalok.  

1.3. 2013. január 1. napjától került sor két önkormányzati köznevelési intézmény, a Csanád 

vezér Általános Iskola és a pedagógiai Szakszolgálat állami fenntartásba adására, olyan 

módon, hogy a használatba adott önkormányzati vagyont továbbra is az önkormányzat 

működteti. 

Ezek a szervezeti átalakulások városunkban rendben lezajlottak. 
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2. Köznevelés, közművelődés, sport 

2.1. Köznevelés 

A köznevelés helyi ellátásában lényeges szervezeti változás történt az elmúlt négy év 

során. 2011. december 1. napján megnyitott a bölcsőde, amely a Négy Évszak Óvoda 

szervezeti kereteiben kezdte meg működését. Ezzel az óvoda többcélú intézménnyé 

alakult.  2012. szeptember 1. napjától lépett hatályba a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény, amely átalakította a közoktatás rendszerét.  2013. január 1. napjától a  Csanád 

Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézményt valamint a Pedagógiai 

Szakszolgálatot átvette a Klebelsberg Intézményirányító Központ, önkormányzati feladat 

csak a használatra átadott ingatlanok máűködtetése maradt. A pedagógus bérek rendezése 

önkormányzatunk költségvetését így csak az óvodapedagógusok bérével érintette. A 

bérfejlesztés nagyságrendileg jelentősnek mondható. 

A KLIK Mezőkovácsházi tankerületével külön megállapodás született arra vonatkozóan, 

hogy az általános iskola részére az iskolai könyvtárosi feladatokat továbbra is a 

mezőkovácsházi Városi Könyvtár biztosítja, a KLIK a könyvtáros bérét téríti meg az 

önkormányzat részére. A Pedagógiaia Szakszolgálat utazó logopédiaia feladatainak 

ellátásához szintén megállapodásban biztosítottunk gépkocsi használatot az üüzemanyag 

költség arányos megtérítésével. A Pedagógaia Szakszolgálat átszervezését követően 

azonban a megállapodás megújítása a Békéscsabai Tankerülettel nehézségekbe ütközött, 

amelynek a ciklus végére megoldódni látszik és új megállapodással rendezni tudjuk a 

gépkocsi használatot. 

2.1.1. Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

A 2013/14-es évben a dolgozói létszámadatokat az alábbi táblázat mutatja. 

Dolgozói létszám adatok 

2013/2014 

Óvodapedagógus: 17fő +1fő vezető 18fő 

Dajka: 9fő 9fő 

Pedagógiai asszisztens 3fő 3fő 

Óvodatitkár: 1fő 1fő 

Kisgyermeknevelő: 8fő+1fő szakmai vezető 9fő 

Takarító: 1fő 1fő 

Összesen: 41fő 

 

Az intézményünk tárgyi fejlesztéseit önkormányzati, alapítványi és pályázati segítséggel  

valósítják meg. 

Az önkormányzat által beadott DAOP óvodabővítési pályázat során az 1. sz. feladat 

ellátási hely magas színvonalú, uniós infrastruktúrájú feltételekkel gyarapodott. A projekt 

keretében sikerült tárgyi eszközöket is gyarapítani. A pályázat kapcsán nem csak tárgyi 

fejlesztés valósult meg, hanem egy plusz csoportszoba építésével a csoportok száma, 

valamint a felvehető gyermeklétszám 20 fővel  is bővítésre került 2014. szeptember 1-től.  

Intézményi létszámadatok 

Bölcsődei létszám adatok 

2013/2014 

 
Katica 

csoport 

Nyuszi 

csoport 

Törpike 

csoport 

Összesen: 

2013.12.31 9 8 9 26 fő 

HH   2  

HHH 2    

Fogyatékos 1    

2014. 05.31 11 13 11 35 fő 
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HH   2  

HHH 2    

Fogyatékos 1    

 

 A kezdeti nehézkes indulás után egyre nő a bölcsődébe beíratott, a bölcsődét látogató 

gyermekek száma. 

 

 

Óvodai létszámadatok 

2013. október 01. 

 1. sz. épület 2. sz. épület 3. sz. épület 4. sz. épület 

Össz: Óvodai 

csoportok 

K
a
ti

ca
 

cs
o
p

o
rt

 

K
ék

v
ir

á
g
 

cs
o
p

o
rt

 

M
ic

im
a
ck

ó
 

cs
o
p

o
rt

 

N
a
p

su
g
á
r 

cs
o
p

o
rt

 

S
ü

n
i 

cs
o
p

o
rt

 

M
ik

i 
eg

ér
 

cs
o
p

o
rt

 

B
u

ci
 

m
a
ci

 

cs
o
p

o
rt

 

N
a
p

ra
fo

rg
ó
 

cs
o
p

o
rt

 

V
a
ck

o
r 

cs
o
p

o
rt

 

Férőhely 20 20 20 26 26 24 23 17 25 201 fő 

Stat. 

2013.10.01. 
15 24 21 15 13 24 14 19 20 165 fő 

SNI   1   1  2 1 5 fő 

HH 11 13 14 16 55 fő 

HHH 6 7 5 11 29 fő 

 

 

Óvodai létszámadatok 

2014.május 31. 

 
1. sz. épület 

2. sz. 

épület 
3. sz. épület 4. sz. épület 

 

Óvodai 

csoportok 

K
a
ti

ca
 

cs
o
p

o
rt

 

K
ék

v
ir

á

g
 

cs
o
p

o
rt
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a
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 c
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p
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r 
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p
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S
ü

n
i 

cs
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p

o
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M
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i 
eg

ér
 

cs
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p

o
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B
u
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m
a
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cs
o
p

o
rt

 

N
a
p
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ó
 c
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p

o
rt

 

V
a
ck

o
r 

cs
o
p

o
rt

 

Össz: 

Férőhely 20 20 20 26 26 24 23 17 25 201 fő 

2014.05.31. 16 24 23 16 15 24 17 19 21 174 fő 

SNI   1   1  3 2 7fő 

HH 9 16 16 14 55 fő 

HHH 6 7 6 11 30 fő 

 

A 2013/14 során az óvodákban a helyi Pedagógiai szakszolgálat által fejlesztésben 

részesülő BTM - es gyermekek száma: 

 1. sz. épület 2. sz. épület 3. sz. épület 4. sz. épület Összesen: 

BTM 3fő - 1fő 3fő 7fő 
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Az SNI gyermekek fejlesztésében a helyi Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei, valamint 

utazó konduktor és TSMT terapeuta, valamint gyógypedagógusok segítségét veszik 

igénybe.  

 

 

2.2.   Közművelődés 

2.2.1. Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 

A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése a helyi önkormányzat feladata. 

A nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek intézményünk megfelel. 

a) mindenki által használható és megközelíthető, 

b) könyvtári szakembert alkalmaz, 

c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, 

d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, 

e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, 

    f) statisztikai adatokat szolgáltat 

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, amely iskolai könyvtári feladatokat 

is ellát, egyben az információs központ szerepét is betölti, valamint a Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer keretében a kistérség tizenkét településének könyvtári ellátását is 

biztosítja. Munkája jogszabályi hátterét a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény határozza meg.  

A könyvtár 4,5 szakmai és egy technikai álláshellyel rendelkezik, Technikai ellátottsága 

viszonylag jó. Az  épület adottságai jók, de a több mint 20 éve történt átadás óta felújítás 

nem történt, csak a szükséges kisebb karbantartások. Pályázati támogatással megvalósult 

az épületbe való akadálymentes bejutás, illetve a kazáncsere. Változatlanul probléma a 

tetőtér szigetelésének hiánya, valamint az eredeti tervekben szereplő, de meg nem épített 

épületrész, ahol helyet kapna a megfelelő raktárhelyiség és a könyvtári szolgáltatások 

számára nélkülözhetetlen (és gazdasági szempontból is jelentőséggel bíró) előadó-, ill. 

oktatóterem.  

A könyvtár heti 48 órában biztosítja a szolgáltatást a látogatók számára.  

A könyvtári dokumentum állomány száma 

 könyv hangzó képdoku

mentum 

elektro

nikus 

egyéb összesen 

Állomány  

2013. dec.31. 

 

43.124 

 

2.568 

 

654 

 

262 

 

409 
47.017 

 

Látogatói, olvasói létszám 

2013 Regisztrált 

olvasók 

száma 

Könyvtári 

rendezvé-

nyek  

száma 

Könyvtár 

látogatók 

száma 

Kölcsönzött 

dokumentu

mok 

száma 

Helyben 

használt 

dokumentumok 

 1.868 220 16.074 13.876 21.136 

 

A 279 nyitvatartási napot figyelembe véve az egy napra jutó látogatók száma 57 fő. 

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár pályázati tevékenysége is jelentős, százmilliós elnyert 

pályázati összegeit technikai feltételeinek és szolgáltatásainak javítására, bővítésére 

használja. 
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2.2.2. Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 

A gazdasági társaság működését sem hagyták érintetlenül az elmúlt ciklus 

jogszabályváltozásai. Létesítő okiratát többször kellett módosítani  a közhasznúságra 

vonatkozó jogszabályok változása, majd az új Ptk-nak való megfelelés miatt.  

Munkáját a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával kötött közművelődési 

megállapodás alapján végezi. Legfontosabb feladata a város kulturális életének szervezése, 

kulturális kínálat nyújtása a város lakóinak, hagyományápolás, hagyományőrzés, közösségi 

programok, kiállítások, tanfolyamok szervezése. Részvétel a felnőttképzésben, koordináló 

szerep a kistérség kulturális életében. 

A Kalocsa Róza Kft. a közművelődéi megállapodásban vállalt feladatainak 

megvalósításáról minden évben beszámol a testületnek. Tevékenységei köréből fontos 

kiemelni a kistérség közművelődésében vállal szerepét a Közkincskerekasztal 2007 óta 

történő működtetésével, a 2010-től megszervezésre kerülő Mutasd Magad Dél-Békés 

rendezvény-sorozattal. A térségi szakmai kapcsolatok fejlesztésére is sikeresen pályázott a 

ciklus alatt. Megyei rendezvényeknek is helyt adott, mint a megyei diákszínjátszó 

találkozó és a megyei mesemondó verseny.  

Továbbra is jelentős szerepet jártszik az intézmény a civil szerveződések összefogásában 

klubok, szakkörök működtetésében.  

Az önkormányzati rendezvények lebonyolításában közreműködőként mindig részt vett, de 

2014. óta végzi az önkormányzati rendezvények szervezését és lebonyolítását is Ehhez 

azonban a személyi feltételei nem adottak teljeskörűen, egy hangosító, karbantartó 

technikai alkalmazottra lenne szüksége. 

A Könyvtár mellett a Kft. pályázati tevékenysége is jelentős mértékű. Három TÁMOP-os 

projektet valósított meg a ciklus alatt mintegy 79 M Ft értékben. 

 

2.3. Sport 

Önkormányzatunk feladatellátási kötelezettsége:  

  meghatározni a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodni annak 

megvalósításáról, 

  a sportkoncepcióban foglalt célkitűzésekkel összhangban 

együttműködni a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

  fenntartani és működtetni a tulajdonunkat képező 

sportlétesítményeket, 

  megteremteni az önkormányzati iskolai testnevelés és 

sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 

Az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése 

Városunk sport infrastrukturális színvonala átlagos. A Sári Ferenc Sportközpontban az 

öltözők felújítása az MTE-vel együttműködve pályázati forrásból megtörtént. Az MTE-vel 

az önkormányzatnak sikerült rendeznie kapcsolatát, mind a sportlétesítmény 

üzemeltetésével kapcsolatban, mind pedig feladatellátás tekintetében. 

Tárgyi feltételrendszer 

 

s.sz Sportlétesítmény Mennyiség Méret Tulajdonos Üzemeltető Bérleti 

díj 

1 Sári Ferenc 

Sportközpont 

   MTE  ingyenes 

 Füves pálya 2 110x70m önkormányzat u.az ingyenes 

 Kispálya -

/betonozott/ 

1 40x20m önkormányzat u.az ingyenes 

 Futópálya 5 sávos 400 m önkormányzat u.az ingyenes 
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2. Edzőterem 2  önkormányzat UNIO KSE bérleti 

díj 

 tornaszoba 1  önkormányzat u.az  

3.  Tenisz pálya 

(salakos) 

2 50x40m önkormányzat  ingyenes 

 

A táblázat összefoglalóan mutatja be az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények 

működtetési módját. Az önkormányzat ezzel a formával eleget tesz a törvényben foglalt 

kötelezettségének.  
 

 

3.      Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem 

3.1. Egészségügyi alapellátás 

A város egészségügyi ellátórendszere, az önkormányzat által kötelezően ellátandó 

alapellátási és önként vállalt szakellátási feladatokat biztosító szolgálatokból épül fel.  

Az önkormányzat kötelező feladataként ellátandó egészségügyi alapellátás részegységei: 

 a négy háziorvosi szolgálat, 

  egy házi gyermekorvosi szolgálat,  

 két fogorvosi szolgálat, továbbá  

 a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat,  

 a Védőnői és  

 az Iskola-egészségügyi Szolgálat. 

Az önkormányzat által vállalt feladatként működő szakellátási szolgálat: 

   járóbeteg szakellátó központ 

3.1.1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás  

 A feladatellátás szervezeti formái lényegében nem változtak, a településen négy 

háziorvosi  és egy házi gyermekorvosi körzet működik. A beszámolási időszakban 

valamennyi álláshely folyamatosan be volt töltve. Örvendetes változás volt, hogy dr. Fritz  

Brigitta nyugdíjba vonulásával a praxisát  lánya, dr. Fritz Izabella vette át, fiatal 

pályakezdő szakemberként. A háziorvosok és házi gyermekorvos vállalkozási formában 

dolgoznak már 1996. óta, majd 2002-ben a teljes körű privatizáció keretében - a III.sz. 

rendelő kivételével- értékesítésre kerültek az orvosi rendelők, kapcsolódó szolgálati 

lakások és eszközök. Területi ellátási kötelezettségük okán feladat ellátási szerződésben 

állnak az önkormányzattal, mely alapját képezi a praxisok működésének valamint a 

finanszírozó Egészségbiztosítási Pénztárral való szerződésüknek.  

A beszámolási időszakban a jogszabályi előírások változása miatt, az előírt tartalmi 

követelményeknek megfelelő új feladat-ellátási szerződések megkötésére került sor a 

háziorvosokkal 2012. decemberében. Továbbá hosszú időt követően 2013-ban a képviselő-

testület az egészségügyi alapfeladatok ellátását biztosító orvosi rendelők működési, 

fenntartási, illetve karbantartási  költségeinek támogatására egyszeri, vissza nem térítendő 

támogatásban részesítette a háziorvosokat..  

Jelentős problémaként merül fel ezen a területen, hogy az önkormányzati tulajdonú III.sz 

(refi) háziorvosi rendelő építészetileg nem felel meg a minimum követelményeknek 

(alapterület, akadálymentesítés hiánya). Ezt a hiányosságot sajnos most már két 

önkormányzati ciklusban sem sikerült megoldani. Meszelés megtörtént és az előtető 

felszerelése folyamatban van.  

3.1.2. Fogorvosi ellátás 

A településen két fogorvosi körzet került kialakításra. Az I.sz. fogorvosi rendelő és 

felszerelése a privatizációval a vállalkozó fogorvos tulajdonába került, míg  a II.sz. rendelő 
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és eszközállománya az önkormányzat tulajdonában maradt, melyet térítésmentesen a másik 

vállalkozó fogorvos használatába adott. 

 A beszámolási időszakban dr. Talián Rodika fogorvos 2011-ben bekövetkezett sajnálatos 

halálával az I.sz. fogorvosi körzet álláshelye megüresedett. Ezzel egyidejűleg a 

feladatellátási kötelezettség az önkormányzatnál, míg a rendelő és az eszközök 

tulajdonjoga az örökösöknél maradt. A feladatellátást csak helyettesítéssel, csökkentett 

óraszámban sikerült megoldani, ami egy év elteltével a jogszabályi előírások alapján a 

finanszírozási összeg csökkentéséhez vezetett. Ugyanakkor a feladatellátáshoz szükséges 

minimum felszerelések biztosítása érdekében az I.sz. rendelőt bérelni kellett a 

tulajdonosoktól, mely jelentős többlet kiadást jelent az önkormányzatnak. 

A ciklus végére, az üres álláshely 2014. május 1. napjával betöltésre került, 

közalkalmazotti jogviszonyban látja el tevékenységét Dr. Herter László fogorvos. 

Folyamatos tárgyalások és egyeztetések után a I. számú fogorvosi rendelőhelyiséggel 

kapcsolatban felmerülő költségek csökkentése érdekében a tulajdonos felé vételi szándékát 

jelezte az Önkormányzat, melyet a tulajdonos elfogadott.  A Képviselő-testület 

határozatában döntött az ingatlan vásárlásról és a szükséges hitelfelvételről.  

3.1.3. Ügyeleti ellátás 

Központi Orvosi Ügyelet Szolgálat működtetése az OMSZ DAR Mentőszervezetével 

kötött feladatellátási szerződés keretében történt 2001. júliusától. A finanszírozási 

jogszabályban biztosított plusz 30%-os kiegészítő finanszírozás lehívási feltételeként a 

Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat működtetését 2009. január 1-től a Városi 

Önkormányzat vette át.  

A szakmai munka minőségét és folyamatosságát az OMSZ DAR Mentőszervezetével 

kötött Együttműködési Megállapodás biztosítja. 

Ügyeleti ellátásban részt vevő települések száma az elmúlt 4 évben változatlan. 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a szociális és 

gyermekjóléti valamint az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatok ellátására  a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt 

előírások szerint létrehozott Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulásnak 

2014. január 1. napján hatályba lépő Társulási megállapodásában rögzítette az ügyeleti 

ellátásra vonatkozó feladatait. Ügyeleti ellátást biztosító háziorvosok köre bővült 2014. 

július 1-től Dr. Gógucz Erzsébet Mónika medgyesbodzási háziorvos személyében. Hosszú 

idő után az ügyeleti ellátásban részt vevő szakdolgozók és háziorvosok óradíjának emelése 

2013-ban történt meg.  

A szakmai feladatellátás, a Központi Orvosi Ügyelet működése a beszámolási időszakban 

nagy volumenű fejlesztések nélkül, azonban komoly háttér munkát igénylő egyenletesen jó 

szakmai színvonalon folyt. A jelenlegi mentőállomás és központi orvosi ügyelet épületei 

pályázati megvalósításban felújításra és dinamizálásra kerülnek az OMSZ által, 

előreláthatólag 2014. őszétől. A munkálatok alatt a folyamatos ellátások biztosításának  a 

DÉGÁZ épülete ad helyet, mely Mezőkovácsháza, Szabadság u. 103/A alatt található. A 

zavartalan ellátáshoz az épületek fejújítására volt szükség, mely a MESZOLGKER Kft. 

által megtörtént.  

Továbbra is szükséges lenne az ügyeleti ellátásban résztvevő települések számát növelni a 

központi orvosi ügyeleti szolgálat rentábilis működésének elősegítésére.  

3.1.4.  Védőnői Szolgálat 

A Védőnői Szolgálat a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ önálló szakmai 

egységeként látja el feladatát. A 2005-ben jogszabályi változás okán végrehajtott 

körzetmódosítást követően településünkön biztosított a két területi és egy iskolai védőnő 

foglalkoztatása, ezáltal a feladat folyamatos ellátása. 2014. márciustól 1 fő védőnő 

nyugdíjba vonult, valamint 1 védőnő gyermek gondozása céljából GYED-en van.  
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A Szolgálat 2008. szeptemberétől az Alkotmány u.38.sz. alatti különálló épületbe 

költözött, ahol a tágasabb körülmények között lehetőség nyílt a védőnői szolgálat által 

végzett sokoldalú  prevenciós tevékenység minőségi színvonalon történő megvalósítására. 

Preferált lakosság közeli szűrővizsgálatok megvalósulása és végzése keretén belül a 

védőnői méhnyakszűrés szervezése, végzése és napi tevékenységbe illesztése  folyamatos, 

a  védőnők szakmai felkészítése OTH által lesz biztosított.  

A Képviselő-testület 2013. októberében fogadta el a Városi Egészségtervet, melyben 

legnagyobb hangsúly városunk lakossága körében magas morbiditást mutató 

megbetegedések kiszűrésén van. A prevenciós tevékenységet segíti a „Lendületben a 

kistérség” – életmódprogramok a mezőkovácsházi kistérségben” pályázatban megvalósult 

Egészségfejlesztési Iroda munkája, valamint az alapellátás valamennyi szereplője.  

3.1.5. Egészségfejlesztési Iroda  

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0019 „Lendületben a kistérség!” – életmódprogramok a 

Mezőkovácsházai kistérségben projekt keretében  Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, 

mint egyik kedvezményezett, kialakította a térségi Egészségfejlesztési Irodát. 

Leghátrányosabb helyzetű kistérségeknek adott lehetőséget a pályázat prevenciós 

programok megvalósítására, együttműködve az egészségügyi alapellátás szereplőivel, 

térségi szakellátókkal és prevenciós tevékenységet folytató civil szervezetekkel, valamint a 

lakossággal. Szív- és érrendszeri valamint cukorbeteg klubfoglalkozásokon keresztül 

ismeretátadással és figyelemfelkeltéssel történt a betegségek fontosságának hangsúlyozása. 

Városunk és a Térségi települések rendezvényein való részvétel során szűrővizsgálatok 

elvégzése, állapotfelmérések, egészségfejlesztő tájékoztatások történtek meg a lakosság 

nagy érdeklődése mellett.  

A prevenció erősítése, egészségfejlesztési munka létjogosultsága eddigi tapasztalatok 

alapján fenn áll, hosszú távú fenntartása fontos. 

3.1.5. Járóbeteg Szakellátó Központ 

Az egészségügyi ellátás területén a beszámolási időszak nagyságrendileg legjelentősebb 

fejlesztése a szakrendelő intézetet érintette. A Dél-alföldi Operatív Program keretében 

meghirdetett, a Városi Önkormányzat által 2008-ban benyújtott pályázati programot a 

közreműködő szervezet befogadta és 454 millió forint támogatásban részesítette. Az 

önkormányzat által biztosított közel 24 milliós önrésszel lehetővé vált a 478 milliós 

összköltségű projekt megvalósítására. 

A rendelőintézet építészeti rekonstrukciója 2010. áprilisától megkezdődött, majd az átadást 

követően, 2011. júliusától járóbeteg szakellátó feladatok ellátására kettő szolgáltatóval 

kötött feladatellátási szerződést Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, a Vis Medica 

Kft.-vel és Csernai Katalin Kft.-vel. 

 A pályázati program három fő fejlesztési területet érintett. Ezek közül az építészeti 

beruházás keretében a 30 éves épület teljeskörű rekonstrukciójára, akadálymentesítésére és 

tetőtér beépítéssel történő bővítésére került sor. A támogatási összeget jelentős százalékban  

eszközbeszerzésre és informatikai fejlesztésre fordítottuk. Így kilenc nagyértékű eszközzel 

gazdagodott az intézmény és korszerű informatikai rendszerek növelik az ellátás 

színvonalát. A program részeként az egészségügyi tevékenységek köre is bővült, többek 

között új szakrendelések (bőrgyógyászat, ortopédia, gyógytorna) nappali kórház valamint 

otthonápolási szolgálat áll rendelkezésre a mezőkovácsházi és a térség lakosai részére.  

Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény, valamint 

a végrehajtására kiadott 337/2008.(XII.30) Korm. r. alapján a korábbi szolgáltató, a Vis 

Medica Kft. és Mezőkovácsháza Város Önkormányzata között 1994. november 25. napján 

kelt Egészségügyi Ellátási Szerződés többszöri sikertelen egyeztetést követően az új 

jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal módosításra került 2013. december 18-án.  
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3.2  Szociális ellátó rendszer 

Szociálisan rászoruló személyek részére pénzbeli és természetbeli szociális ellátásai, 

valamint a városi gyámhivatali feladatok tekintetében 2013. január 01-től változás 

következett be:   

A települési jegyzők gyámhatósági feladatai, annak rendszerének érdemi változtatása 

nélkül, átkerültek a járási hivatalok önálló hatáskörű szakigazgatási szerveiként működő 

járási gyámhivatalhoz. Továbbá jelzett időponttól a járási hivatal állapítja meg az 

időskorúak járadékát valamint az alanyi jogú ápolási díjat is. 

 

Települési Önkormányzat jegyzője állapítja meg  

- aktív korúak ellátása ( foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 

segély) 

- lakásfenntartási támogatás 

 

Települési Önkormányzat képviselő-testület által átruházott hatáskörében állapítja meg 

a Kulturális és Szociális Bizottság  

- önkormányzati segélyt ( felnőtt átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi 

kedvezmény) 

 

Település Polgármestere 

- két bizottsági ülés közötti időszakban a halasztást nem tűrő, azonnali intézkedést 

igénylő (krízishelyzet) önkormányzati segély 

- köztemetés 
 

A szociális ellátórendszer felépítését, formáit és az ellátásokra való jogosultságok 

feltételeit szabályozó 1993. évi III. törvény tucatnyi módosításával jelentős átalakulások 

következtek be 2010-2014. években.  

A változtatások főleg az aktív korúak ellátásában jelentkeztek. Új ellátás került 

bevezetésre: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( továbbiakban :Fht ) a korábbi 

bérpótló támogatás helyett. Az egészségkárosodottak, valamint az  öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltése előtti  5. évtől a  nem foglalkoztatottak esetében a rendszeres 

szociális segély lett a támogatási forma elnevezése. Szigorodtak a folyósítás feltételei : Fht 

esetében a jogosultsági feltételek évente felülvizsgálatra kerülnek. A folyósítástól számított 

egy éven belül 30 napos foglalkoztatási kötelezettség került előírásra. Ennek hiányában az 

ellátás megszüntetésre kerül   

Önkormányzati rendelet a rendezett lakókörnyezet meglétét feltételként írta elő mind az 

Fht mind pedig a lakásfenntartási támogatás megállapításánál. 

A közfoglalkoztatás sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, bevezetésre került a startmunka-

mintaprogram, a huzamosabb idejű közfoglalkoztatás, a téli közmunkaprogram és több 

más elnevezésű foglalkoztatási lehetőség főleg TÁMOP keretében. 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásról szóló helyi rendeletét az önkormányzat 

több esetben módosította mind a törvényi változások, mind pedig a helyi szabályok 

reformálása miatt. A szigorításokkal csökkent a kérelmezők száma és jelentősen csökkent 

az adható támogatások éves keretösszege is. 

2014. január 1-től a több elnevezéssel adható támogatások körét (átmeneti , temetési, krízis 

segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ) felváltotta az önkormányzati segély. Ezt a 

változást követte a régi rendelet hatályon kívül helyezése és két új rendelet megalkotása: a 

térítési díjakról szóló, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

rendeletek. 
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Elkészült Mezőkovácsháza Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának  

felülvizsgálata, melyet a testület 2010. október 22-i ülésén fogadott el. A koncepció 

aktualizálta a város szociális ellátásának alakulását, rögzítette a megvalósult elképzeléseket 

és megfogalmazta a távlati terveket. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a 

települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles biztosítani az étkeztetést, 

házi segítségnyújtást, továbbá a kétezer főnél több állandó lakosú települések a 

családsegítést, és a háromezer főnél több lakosú települések ezeken kívül az idősek nappali 

ellátását. Mezőkovácsháza Város a törvényi kötelezettségének teljes mértékben eleget tesz 

a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központon belül működtetett szociális ellátások 

biztosításával.  

A Városunk teljes mértékben pályázati finanszírozásból működteti a már nem kötelező 

szociális szolgáltatást, a támogató szolgálatot is, így teljes körű a szociális alapellátásokhoz 

való hozzájutás lehetősége. A szociális alapellátások biztosítása mellett törvényi 

kötelezettségnek teszünk eleget a Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével.  

A Mezőkovácsházi Humán szolgáltató Központ által önkormányzatunk a Mezőkovácsháza 

és Térsége Önkormányzati Társulásnak 2014. január 1. napján hatályba lépő Társulási 

megállapodásában rögzítetten a támogató szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat valamint a 

családsegítés  feladatait más településeken is ellátja.  

Jelenleg a Támogató Szolgálat 6 településen, Gyermekjóléti és Családsegító Szolgálat 2 

településen végzi tevékenységét. Idősek nappali ellátása Mezőkovácsházán történik.  

Korábban kistérségi keretek között került bevezetésre az akkor önkormányzati feladatként 

ellátott  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ez az szolgáltatás a ciklusban állami feladat 

lett.  

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 

által folyamatosan biztosítottak.  Az Integrált Szolgáltató Központ kialakítása pályázati 

úton valósult meg, és 2013-ban átadásra került épület adja a HSZK  intézményei 

székhelyét. Pályázatban eszközbeszerzések is megvalósultak.  

Gyermekétkeztetésben több alkalommal történt változás. A Napközi Konyha Csanád Vezér 

Általános Iskola által történt működtetését követően,  2011-től a MESZOLGKER Kft. 

biztosította, majd 2014. augusztus 1-től a Humán Szolgáltató Központhoz került. MINTA-

MENZA programhoz elsők között  kapcsolódott a konyha, mely azóta is meghatározza a 

minőségi gyermekétkeztetést településünkön.  

Az adható támogatások körében jelentős az a segítség, melyet az élelmiszerbankkal kötött 

megállapodás alapján természetbeni juttatásként nyújt az önkormányzat a rászorulóknak. 

Évente több alkalommal élelmiszercsomag és más adományok kiosztására kerül sor több 

száz család részére. 2014. évben benyújtott pályázat nyertesként visszaigazolást kapott,  

azonban az adható adományok összetételében történő változás miatt a megvalósítás 

folyamatban van.  

A gyermekjóléti alapszolgáltatások keretében az önkormányzat által kötelezően 

biztosítandó gyermekek átmeneti gondozása ellátási formára az önkormányzat a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet intézményével kötött ellátási szerződést. Így szükség esetén  

a gyermekek illetve családok  átmeneti gondozása megoldott. 

2013. évben elkészült a város ötéves Esélyegyenlőségi Programja. A helyi 

esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést készült a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő 

személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló 

intézkedési tervek kerültek kidolgozásra a  feltárt problémák  kezelésére.  

3.2.1. Intézményi háttér  
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Az önkormányzat kötelezően ellátandó szociális alapellátási feladatait intézménye útján 

látja el. A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ látja el ezt a sokrétű feladatot. Az 

intézmény a 2013 évben átadásra került Integrált Szolgáltató Központ épületében került 

elhelyezésre. intézményegységei a személyes gondoskodás körébe tartozó, városunk 

számára kötelezően előírt valamennyi szociális szolgáltatást biztosítják, melyek: étkeztetés, 

házi segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés. Ezen felül nem kötelezően ellátandó 

feladatkörbe tartozó szolgáltatások is működnek: a  támogató szolgálat. A szociális , 

gyermek és  diákétkeztetés szolgáltatásait az 1000 adagos Napközi Konyha biztosítja.  

 

3.3. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapellátások 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  által 

meghatározott gyermekvédelmi rendszer kiépítése és működtetése az állam és az 

önkormányzatok feladata, az alapellátási szolgáltatásokat a Humán Szolgáltató Központ 

szakmai egységei biztosítják. 

A gyermekek támogatásáról a jogszabályi változásokat követve az önkormányzat két új 

rendeletet alkotott: a térítési díjakról és a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról. 

A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások (gyermekjóléti 

szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása) valamennyi 

formáját biztosította az önkormányzat a törvényi előírások szerint. 

Kedvező  változás a kisgyermekek ellátása vonatkozásában az a tény, hogy  a városban 40 

férőhelyes bölcsőde épült pályázati forrásból és önerő hozzáadásával 2012. évben  és az  

Ifjúsági lakótelepes központi óvoda teljes felújítása és bővítése is megtörtént  2014 

tavaszára. 

Összességében elmondható, hogy a három nagy szakterület vonatkozásában az 

önkormányzati és a szakmai törvények által előírt alapellátási kötelezettségeinek teljes 

körűen eleget tesz a települési önkormányzat és a teljeskörűbb ellátás érdekében felvállal 

nem csak alapellátási feladatokat.   

 

3.4.  Közfoglalkoztatás 
Mezőkovácsháza és térsége a leghátrányosabb kistérségek közé tartozik. Az alkalmi és 

idénymunka mellett sok család számára jelent szükségmegoldást - és egyben a megélhetést 

minimális szinten biztosító bevételt – az önkormányzatoknál vállalható közhasznú, közcélú 

foglalkoztatásért kapott bér. A közmunkaprogramok, a képzéssel egybekötött 

foglalkoztatások  évente közel 200 fő munkanélküli alkalmazását tették lehetővé, azonban 

ez még  csak az álláskeresők felének tudták átmeneti időre a megélhetési gondjait 

enyhíteni.  

Mezőkovácsházán is, mint a térség legtöbb településén- az önkormányzat és intézményei a 

legfőbb foglalkoztatók. A bölcsőde  , a járási hivatal teremtett új munkahelyeket, azonban 

a jelentős  számú  foglalkoztatottal bíró munkahely még várat magára ( pl: napelemgyár ). 

A nagyobb létszámú közfoglalkoztatás 2011. évben kezdődött a Kistérségi Start 

közmunkaprogram keretében. 2011. november 14. –december 31. hónapokban több 

szakmai program valósult meg Mezőkovácsháza belterületén és külterületén. Ilyen volt az 

illegális hulladéklerakó felszámolása 20 fő alkalmazásával,a közút-karbantartás 

,vízelvezetés, kátyuzás, tereprendezés,  20 fő alkalmazásával, a Belvíz program  amelyben 

a Kutaséri csatorna egy része megtisztításra került( part két oldalának lekaszálása, surjázás, 

környezetvédelmi munkák elvégzése  belvízelvezető csatornák tisztítása, ) ugyancsak 20 fő 

közmunkással. 2012. március 01.-től december 31. napjáig új programelemmel bővült ki a 

startmunkaprogram . Elindult a mezőgazdasági program is a már említett programok 

mellett melynek a célja az volt, hogy saját termelésű megtermelt zöldségfélékkel és egyéb 

zöldségtermesztéssel csökkentsék az önkormányzat költségeit az étkeztetés során. A 

cdp://1/99700031.TV/
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zöldségfélék termeléséhez az önkormányzat rendelkezik saját megművelhető földterülettel, 

fóliasátorral . A mezőgazdasági projektben részt vevők képzésben vettek részt melyből 

vizsgázniuk kellett. A képzést a Türr Istvánn Képzőintézmény munkatársai és a munkaügyi 

központ szervezték és valósították meg.   A startmunka programhoz a Munkaügyi 

központtal hatósági szerződéseket kötött az önkormányzat melyek alapján a különböző 

program elemekhez  munka és védőruházatot, nagy és kis értékű tárgyi eszközöket, és 

egyéb a projektekben felmerülő költségeket biztosítottak. 2012. évben összesen 80 főnek 

lett biztosítva a startmunka programon belül a foglalkoztatás. A Munkaügyi központ egyéb 

programok keretében további létszámot is tudott biztosítani az önkormányzat részére. 

Ilyenek voltak a huzamosabb idejű közmunka programok melyek általában kettő és négy 

hónap közötti időszakot jelentettek, általában 10-15 fő alkalmazásával. A polgármesteri 

hivatal így tudta biztosítani a hivatalban és az intézményekben a létszámot a 

zökkenőmentes munkához. Ilyenek voltak az adminisztratív , helyi postás, portás, 

ebédkihordók, takarítók, ügykezelői munkák, valamint a strand üzemeltetése.  A 

polgármesteri Hivatal mellett a Városi könyvtárnál, a Humán szolgáltatónál, a Négy 

évszak óvodánál és Bölcsödénél, az Általános  iskolánál, a Kalocsa Róza Kft.-nél , Vízmű 

Kft-nél voltak még közfoglalkoztatott munkavállalók.  2012. december 01. napjától indult 

be a kazán program mely a Városi könyvtárat és a 4. számú óvodát érintette. A 

beruházások megtörténtek és a fűtés így korszerűbbé és hatékonyabbá vált. 

A tüzelőanyagot a startmunka programban biztosított brikettáló berendezéssel állítottuk elő 

A start  közmunkaprogram 2013 évben: a mezőgazdasági program folyamatosan a többi 

már említett program 2013. március 01. napjától indult összesen 149 fővel.  A már 

meglévő belvíz, illegális hulladék, közutak, közterületek program mellett két új 

programelem is elindult. Ezek az asztalos –lakatos műhely valamint a gépjavítás. A 

startmunka mellett továbbra is biztosított volt a huzamosabb idejű közfoglalkoztatás  a 

Polgármesteri Hivatalnál és Intézményeinél. 2013. március 01.től július 31.ig , 2013.május 

01.től június 30.ig , majd szeptembertől november végéig. Azaz a Munkaügyi Központ 

mindig biztosított számunkra megfelelő számú közfoglalkoztatott munkavállalót a munkák 

elvégzéséhez. A 2013 évi startmunka program december 31. napjáig tartott. A kormány 

döntése alapján 2013. november 01. napjától további 69 közfoglalkoztatott munkavállalót 

lehetett alkalmazni téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében  a startmunka decemberi 

befejezése miatt. Ebből 2013. december 01-től 2014. március 31-ig 34 fő alapkompetencia 

képzésen vett részt, majd 2014 április 30. napjáig a téli átmeneti közmunkaprogram végéig 

munkát végeztek. További lehetőség volt 2014 január 01. napjától 40 fő huzamosabb idejű 

közfoglalkoztatott alkalmazása 2014. április 30. napjáig. Így a polgármesteri Hivatalban és 

az intézményekben is zökkenőmentes volt a munka. 2014. május 02. napjától 65 fő 

közfoglalkoztatott alkalmazása vált ismét lehetővé a 46 fő mezőgazdasági 

közfoglalkoztatott mellett. Ebből 20 fő a Minta-Menza programban , 20 fő a helyi 

sajátosságokra épülő programban , és 25 fő az asztalos –lakatos programban vesz részt. Ez 

utóbbi három program 2014. szeptember 30. napjáig tart. A mezőgazdasági program 2015. 

február 28. napjáig. A belvíz , az illegális hulladék , és a közút program leállt, amelynek 

folytatásáról jelenleg még nincs információ. Összegezve megállapítható , hogy a 

különböző típusú közmunka programok összességében csökkentették a munkanélküliséget 

és szerény jövedelmet biztosítottak a munkavállalók részére, azonban nem oldották meg az 

alapvető problémát nevezetesen azt, hogy új munkahelyek létesítése nélkül a munkanélküli 

emberek egzisztenciája folyamatosan nem biztosított, és a közmunka nem pótolhatja a 

hagyományos munkavégzést. Sokan várnak jelenleg is közmunkára mivel nincs valós 

munkavégzésre lehetőségük, végzettség hiánya vagy munkahely hiány miatt. A kormány 

jelenleg méri fel a közmunka igényeket 2014. augusztustól december végéig terjedő 

időszakra. A Munkaügyi Központtal az Önkormányzatnak nagyon jó a kapcsolata, és eddig 
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valóban mindent megtettek annak érdekében, hogy az önkormányzat részére biztosítsák a 

közmunkás létszámot.   

 

Munkanélküliségi adatok ( munkaügyi központ statisztikai adtai ) 

 

év Munkaképes 

korúak száma 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

Munkanélküliségi 

ráta  % 

2010  december 4427 545 12,31 

2011  december 4335 419 9,67 

2012  december 4231 478 11,03 

2013  december 4180 415 9,9 

2014  január 4422 364 8,23 

 

 

4. Városfejlesztés, településüzemeltetés, infrastruktúrafejlesztés és környezetvédelem 

2010-2014. között 

 

4.1. Város- és településfejlesztés, infrastruktúra 

A Képviselő-testület fejlesztési szándékait 2011. évben az 55/2011. (III. 30.) sz. kt. 

határozatának mellékleteként elfogadásra került 4 éves gazdasági programban rögzítette. A 

program a 2010-2014. közötti időszakra összegezte és rendszerezte, mindazokat a 

törekvéseket, célokat és eszközöket, melyek Mezőkovácsháza Város Képviselő-testülete 

szándéka alapján a város és lakói jobb életminőségét szolgálják – a fenti időszakban, de 

azon túlmutatóan is. A program különböző fejezeteiben kerültek részletezésre a tervezett 

infrastrukturális és egyéb fejlesztések. Már az önkormányzati ciklus elején nyilvánvalóvá 

vált, hogy a csekély saját bevétellel rendelkező önkormányzatok pályázati források nélkül 

képtelenek komolyabb bekerülési költségű fejlesztéseket megvalósítani. Az elmúlt 4 év 

pályázati lehetőségei nem igazodtak az egyes önkormányzatok fejlesztési terveihez és 

jelentősen elmaradtak az előző ciklus pályázati lehetőségeitől is. Ezért a gazdasági 

programban nevesített fejlesztési célok közül sok olyan volt, melyre egyáltalán nem került 

meghirdetésre pályázati lehetőség.  

 

A 4 éves gazdasági program megvalósulása, illetve a különböző okok miatt nem 

megvalósítható fejlesztések az alábbiak szerint alakultak: 

 

4.1.1. Településfejlesztési politika, alapelvek 

A település 2004-ben elfogadott rendezési tervének 10 éves felülvizsgálata törvényi 

módosítás miatt még nem kötelező, de legkésőbb a következő önkormányzati ciklus 

közepén esedékessé válik. Ezt megelőzően elkészítendő a településfejlesztési koncepció, 

melynek alapjául szolgálhat az önkormányzat új gazdasági programja is. A 

településfejlesztési koncepció, illetve a rendezési terv megalapozott előkészítését már a 

ciklus közepén, 2016-2017 évben a legszélesebb nyilvánosság bevonásával meg kell 

kezdeni. 

4.1.1.1. Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése volt, hogy 

az önkormányzati vagyon a Képviselőtestület ciklusa alatt olyan formában rendeződjön át, 

hogy a nem fenntartható vagyoni elemek értékesítésre kerülhessenek. Az értékesített 

vagyonelemek tekintetében teljesült ez az elvárás, főként teljesen leromlott állapotú 

lakások kerültek értékesítésre. Ezen kívül főként olyan fejlesztések valósultak meg, 

melyekkel a megvalósult épületeket, fejlesztéseket, eszközöket, programokat a működtetés 
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során is zökkenőmentesen finanszírozni lehet, illetve azok önkormányzati szinten 

kiadáscsökkentést jelentenek. 

 

4.1.1.2. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldások 

Az Önkormányzat Képviselőtestülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartotta az 

egyes közszolgáltatások (különösen a kötelező feladatok tekintetében) biztosítására, 

színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Ezek keretében, a szélesebb körű 

fejlesztési célok megvalósulása az alábbiak szerint történt meg: 

 

4.1.2. Városfejlesztés- és üzemeltetés, városrendezés, gazdaságfejlesztés 

4.1.2.1. Lakóterületek fejlesztése területén 

a) Városrész rehabilitáció.  

Új Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) kidolgozására nem volt pályázati 

lehetőség a ciklus első 3 évében. Viszont 2014-ben a Belügyminisztérium egy 

nyertes Uniós pályázat keretében megkezdte a járásközponti települések 

Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) központi elkészítését. Ennek 

megvalósítása, a kijelölt akcióterületen élő lakosság, civil-, és gazdálkodó 

szervezetek bevonása a városrészi rehabilitáció előkészítése már az új 

önkormányzati ciklusban valósulhat meg. 

 

a) Lakótelkek, közterületek városképi megjelenítésének javítása. 

Évente több tucat esetben került az ingatlan tulajdonosok, használók részére 

előírásra a telkek, közterületek rendbe tétele, gondozása. A legtöbb esetben 

jogkövető magatartással a használó rendezte a területet, gondot a lakatlan 

ingatlanok jelentettek. A szeptemberi városfejlesztési bizottsági ülésre 

előterjesztés készül a város lakatlan, romos ingatlanairól. A helyzetfeltárás 

alapján a megoldás itt is az új ciklusban dolgozandó ki.  Önkormányzati 

eszközpark fejlesztésével, azaz nagy teljesítményű fűnyíró 2014. évi 

beszerzésével a nagyfelületű közterületek gondozásának fejlesztése is 

megvalósult. 

 

4.1.2.2.  Intézményhálózat fejlesztése területén 

a) Önkormányzati intézmények akadálymentesítése. 

Folytatódtak a megkezdett akadálymentesítési munkálatokat. Az egyes épületek 

felújítása, korszerűsítése kapcsán akadálymentesítésre került a Csanád Vezér 

Általános Iskola, az I. sz. Óvoda és a 4. sz. Óvoda épülete.  

 

b) Önkormányzati intézményi épületek energia-hatékony korszerűsítése. 

A ciklusban kiírt KEOP pályázatok közös jellemzője volt a drága energetikai 

auditok előzetes elkészítésének kötelezettsége és a 15 – 25 %-os önerő 

biztosításának szükségessége. Ezért az első három évben kifejezetten 

energetikai korszerűsítésre nem tudtunk pályázni. 

2014. évben a megmaradt uniós források „kisöprése” lehetőséget adott 

kedvezőbb feltételű pályázatok előkészítésére. Így kidolgozásra került egy 

napelem telepítési pályázat 5 db önkormányzati épületen, illetve teljes 

energetikai korszerűsítés további két önkormányzati épületen. Ezek elbírálása 

valószínűleg már csak az új önkormányzati ciklusban történik meg. 
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A fentiektől függetlenül DAOP pályázat keretében az I. sz. Óvoda 

korszerűsítése olyan paraméterekkel valósult meg, amely az épület energia-

hatékony működtetését teljes mértékben biztosítja. 

 

c) Polgármesteri Hivatal magastető ráépítés. 

A járási központ közigazgatási fejlesztése nem tette szükségessé, a Járási 

Hivatal a volt Zeneiskola épületében került elhelyezésre. Távlatokban sem 

indokolt már a magastető megépítése. 

 

d) Térségi központi szerep erősítése. 

A város kistérségi központi szerepének megőrzése az intézmények (pl. 

Művelődési Ház, Könyvtár stb.) hatékony közreműködésével megvalósult. A 

járási igazgatási központ kialakítása a kiürült funkciójú Zeneiskola épületének 

átadásával megtörtént. 

 

4.1.2.3. Gazdasági területek fejlesztésével kapcsolatban 

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatoknál kevésbé sikerült a programok 

kistérségi szintre való emelése, közös fejlesztések megfogalmazása. Az egyes 

önkormányzatok inkább önálló, saját településüket érintő fejlesztéseket, 

programokat fogalmaztak meg, igen kevés térségi, járási fejlesztés készült. Ezt 

mindenképpen fokozni kell a következő ciklusban. 

„Önellátó város” szemlélet kialakítása az energetika és az önkormányzati 

feladatok ellátása területén, a teljes ciklus során érvényesült a lehetőségek 

függvényében. 

 

a) Alternatív, megújuló energia-források hasznosítása. 

a.1.) Nap-, és szélenergia 

A megújuló, zöldenergia hasznosítási elképzeléseink az előzőekben már 

ismertetett nehézségek miatt nem valósultak meg. A ciklus végén adódó 

napenergia hasznosítási lehetőséget azonnal kihasználtuk, 5 épületre napelem 

telepítését célzó KEOP pályázat benyújtásra került. 

 

a.2.) Geotermikus energia 

A geotermikus energia komplex hasznosítási lehetőségére irányuló pályázati 

kiírás nem volt a ciklus során. A termálkút jelenlegi állapotát figyelembe véve 

nem tervezhető mezőgazdasági célú termálvíz hasznosítás. A gyógymedence 

táplálásán túlmenő bármilyen jellegű termálvíz kitermelés csak a kút teljes 

felújítását követően tervezhető. 

 

b) Az Új Széchenyi Terv zöldgazdaság-fejlesztési programjának helyi lehetőségei. 

További zöldenergia (biomassza, biogáz, bioüzemanyag, hőszivattyú, stb.) 

termelési lehetőségére egy fejlesztési lehetőség adódott volna, azonban az ipari 

területek elhelyezkedése nem tette lehetővé a védőtávolságok betartását így a 

fejlesztés elakadt az előkészítés fázisában.  

Viszont saját beruházás és közmunkaprogram keretében sikerült beszerezni egy 

brikettáló berendezést, mely szalma alapanyag felhasználásával és 

szalmabrikett előállításával biztosítja több intézmény téli tüzelőanyag 

szükségletét. Az érintett intézményekben a korszerűtlen gázkazánok biomassza 

fűtésűekre lettek kicserélve. 
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Ezen kívül két intézményben a gázfűtés pellet tüzelésű kazánnal lett megoldva, 

mely szintén megújuló energiaforrásnak minősül. 

Világítás korszerűsítési pályázati lehetősége most jelent meg, ennek 

előkészítése a következő ciklusban kezdhető meg kistérségi összefogással. 

 

c) A gazdasági társaságok, vállalkozók támogatása a település kiváló 

mezőgazdasági adottságait kihasználó tevékenységek mind magasabb 

színvonalú ellátására, az újrafeldolgozás szintjének emelésére érdekében 

folyamatos volt. Kiváló munkakapcsolat alakult ki a Pannon-lúd Kft -vel, mint 

az egyik legnagyobb települési munkáltatóval. 

 

d) Ipari park, inkubátorház kialakításával kapcsolatban folyamatosan támogattuk 

az Oroscom Kft-t, akik az Alkotmány utcán barnamezős beruházás keretében 

építettek új inkubátorházat és bővítették vállalkozási tevékenységüket, ezzel is 

növelve a helyi foglalkoztatottságot. 

 

e) A városi üzemeltetésbe került víz és csatornaszolgáltatási tevékenység ellátása 

tovább fejlődött, több korábban elmaradt felújítás, javítás elvégzésre került.  

 

f) A település vagyongazdálkodásának tervszerű kialakítása folytatódott. A 

vagyontárgyak közül a gazdaságosan nem fenntartható vagyoni kör (pl. kijelölt 

lakások, nem lakáscélú egyéb ingatlanok) egyes elemei értékesítésre kerültek. 

A feladat felelősségteljes és üzletileg is megtérülő ellátása érdekében 

kiszervezések történtek gazdasági társasági formába. A gazdasági társaságok 

rentábilis működésének biztosítása érdekében jelenleg is folyamatban van azok 

átalakítása, a megfelelő működés és hatékonyság fokozására. 

 

g) Települési közszolgáltatások átvételének, saját szervezeti egységben történő 

ellátási lehetőségének vizsgálata, megfelelő feltételek esetén azok saját 

kezelésbe vétele. A szilárd hulladék esetében erre nem adódott jogszabályi 

lehetőség, azonban a nem közművel gyűjtött szennyvíz esetében erre 

mutatkozik megoldás még ezen ciklus legvégén. 

 

h) Városfejlesztési gazdasági társaság létrehozása a teljes önkormányzati 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására nem élvezett létjogosultságot. A 

pályázati feladatok folyamatosan az önkormányzatnál jelentkeznek, azok 

végrehajtása, ellenőrzése és elszámolása sem adható át külső szervezetnek. Így 

a projektmenedzsmenti feladatok a hivatalon belül kerültek elvégzésre és 

minden nyertes pályázat rendben megvalósulásra és elszámolásra került a 

ciklusban. 

 

i) A Szántódi üdülő korszerűsítése, fejlesztése és a Mártélyi üdülővel együtt a 

működtetésükben a kihasználtság növelése évről-évre nagy feladatot jelentett az 

anyagi források hiányában. Kisebb fejlesztések, korszerűsítések mindkét 

üdülőnél történtek és biztosított, hogy a befolyó bevételek fedezzék a 

ráfordításokat. 

 

4.1.2.4. Értékvédelem területén 

a) Tájház kialakítás. 
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A rendelkezésre álló ingatlanvagyonból épület biztosítása a tájház 

kialakításához a Táncsics u. 36. sz. alatti ingatlannal, melyet a Vagyonkezelő 

szervezet e célra átadott önkormányzatunknak. Jelenleg a közmunka program 

keretében folyamatban van az épület, illetve a teljes ingatlan felújítása, a tájház 

építészeti kialakítása. A következő ciklusban a városban működő helytörténeti 

szakkör, egyesület, illetve elhivatott magánszemélyek bevonásával az épület 

kialakítása, a tájház berendezése tervezhető a Könyvtár helytörténeti 

gyűjteményére alapozva. 

 

b) Az újonnan megalakult Honismereti Egyesület tevékenységi köréhez 

kapcsolódó szabadtéri foglalkoztató kialakítása a könyvtár mögötti területen, 

illetve a volt „KISZ-tábor” hasznosításával pályázati lehetőségek híján nem 

valósult meg. Viszont a ciklus utolsó évében kiváló gyermektábort szervezett az 

önkormányzat a fürdőre és a Művelődési Házra alapozva. 

 

c) Reformátuskovácsháza településközpont épületeinek rekonstrukciója, 

funkcióváltás lehetőségének kiaknázása a lehetőségekhez képest megtörtént. Az 

Iskola és a Roma Közösségi Ház szerződéses átadásával, a Türr István Képző 

és Kutató Intézet sikeres pályázatának köszönhetően együttműködés keretében 

lehetőség nyílik ezen épületek teljes felújítására, bővítésére és térségi oktató 

központ kialakítására. 

 

d) Kegyeleti park rendezése, folyamatos karbantartása, látogathatóvá tétele a 

közmunka programok keretében, időszakos jelleggel megtörtént, azonban a 

kriptasor felújításának folytatása pályázat hiányában még várat magára. 

 

 

 

4.1.2.5. Közlekedés-fejlesztéssel kapcsolatban 

a) Külterületi utak korszerűsítése érdekében együttműködtünk a kistérség 

önkormányzataival és az országgyűlési képviselővel. Közös fellépésünk 

eredményeképp befejeződött a Battonya – Orosháza útszakasz felújításának 

2000. óta tartó munkálata. 

A Makó – Gyula útvonal korszerűsítése Mezőkovácsháza-Mezőhegyes 

szakaszon megvalósult segítve ezzel az M43 autópálya Makó (a későbbiekben 

Csanádpalota) melletti elérését. A Gyulai kórház elérhetősége sajnos nem 

javult, ezen irányban nem történt fejlesztés. 

A Battonya – Kunágota – Békéscsaba útvonal felújítása a Medgyesegyháza – 

Pusztaottlaka - Csabaszabadi közötti útszakasz részleges korszerűsítésével 

megindult. 

 

b) Belterületi utak felújításának, korszerűsítésének folytatása, útépítés. 

A ciklusban egyetlen olyan pályázati kiírás sem, ami városok útépítési 

fejlesztéseit támogatta volna. Több burkolt utunk állapota a használhatóság 

határán van, a rendszeres kátyúzás már nem képes meggátolni a folyamatos 

állapot romlást. Városüzemeltetési eszközfejlesztéssel sikerült biztosítani a saját 

erős útkarbantartást, egy kátyúzó géplánc beszerzésével saját erőből megoldott 

a burkolt útjaink kátyúzása. 

 

c) Kerékpárút hálózat 
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Sajnos ugyanez igaz a kerékpárút felújítással, a hálózat bővítésével 

kapcsolatban. 

 

d) A külterületi földutak helyzete. 

A jelenleg önkormányzati tulajdonú külterületi földutak rendezéséhez 2011-ben 

beszerzésre került egy önjáró autógréder. Műszaki állapota nem tette lehetővé 

komolyabb út rendezési munkák elvégzését, de javítása várhatóan még ebben a 

hónapban megtörténik.  

 

e) Árpád – Alkotmány utcai csomópont korszerűsítése 

Pályázati lehetőség nem állt rendelkezésre e feladat megvalósítására. 

 

f) Vasúti gyalogátkelőhely létesítésétől a nagyállomás Móra utcával szembeni 

területén a MÁV elzárkózott. 

 

g) Reformátuskovácsházán a központi buszváró helyett nagyobb 

befogadóképességű, korszerű váró építésére nem sikerült anyagi fedezetet 

biztosítani. 

 

h) A Tárház kiszolgálását ellátó lakó-utak tehermentesítését új út építésével nem 

lehetséges megoldani anyagi források hiányában. A lakók jelzésére 

sebességcsökkentő és megállást tiltó táblák kerültek kihelyezésre, mérsékelve 

ezzel a panaszt okozó forgalmi problémákat. 

  

i) Városi szinten az útüzemeltetői feladatok saját szervezetben történő ellátása 

megoldódott, ez továbbfejleszthető kistérségi, járási szintre. 

 

 

4.1.2.6. Közműellátás, illetve egyéb infrastruktúra fejlesztése területén 

a) A szinte teljesen kiépült szennyvízhálózat bővítése a II. ütemben elmaradt  

Vásárhelyi úton nem valósulhatott meg pályázat kiírás hiányában. Írásban 

többször jeleztük az illetékes minisztérium felé, hogy Végegyházával közösen, 

mint az agglomeráció tagjai szeretnénk folytatni, illetve befejezni a 

szennyvízhálózat kiépítését. Ez már csak a következő ciklusban valósulhat meg. 

A lakossági rákötések számának növelését adókedvezménnyel erősítettük, de 

jelentős hajtóerő a magas talajterhelési díj is. Jelenleg már 80 % feletti a 

rákötések aránya. 

 

b) A belterületi csapadékvíz hálózat rendbe tétele, a szikkasztóárkok szabványos 

kialakítása közmunkaprogram keretében megkezdődött, de továbblépés 

szükséges. 

 

c) A belvárosi légvezeték rendszer földkábelre történő átépítésére csak a 

városközpont rehabilitációjához kapcsolódva lehet lehetőség, pályázati források 

bevonásával. 

 

d) Az Alkotmány utcai köztemető meliorációjának kidolgozására, 

megvalósítására, ezzel a temetőben tapasztalható magas talajvízszint tartós és 

állandó lecsökkentésére pályázat hiányban nem nyílt lehetőség. 
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e) A Reformátuskovácsházi köztemetőben parkosítás, urnafal építés, ünnepi 

megemlékezésekhez térburkolat létesítés az új kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés keretében a következő években fog megvalósulni. 

 

f) Reformátuskovácsházán a postai szolgáltatások újraindítása, vagy legalább egy 

bankautomata kihelyezése az érintett szolgáltatók elutasítása miatt nem 

valósulhatott meg. 

 

g) Egységes térinformatikai rendszer önkormányzati szintű felfektetése, ebbe 

integrálva a különböző szakági nyilvántartásokat (pl. közműnyilvántartás, 

temetőkataszter, zöldkataszter, stb.) anyagi források hiányában nem jött létre. 

 

4.1.2.7. Turisztika fejlesztése területén 

a) Egészségturizmus feltételeinek megteremtése. 

A kiváló minőségű gyógyvízre épülve orvosi szolgáltatások telepítése, a 

gyógyfürdő megnevezés megszerzése, a balneológiai tevékenységek 

bevezetéséhez szükséges orvosi-gyógyfürdői együttműködés feltételeinek 

megteremtése olyan jelentős anyagi forrásokat igényelne amely csak pályázati 

vagy külső befektetői közreműködéssel valósíthatók meg. Sajnos a mi fürdőnk 

nagyságrendjére nem volt egyetlen pályázati kiírása sem a ciklus során. 

 

b) Fürdő és kempingfejlesztés 

Sikeresen megvalósult a nagymedence vízforgatóval történő ellátása, a 

szervezett úszásoktatás bevezetése, mely jelentős szolgáltatási színvonal 

növekedést hozott magával. 

Gyermekmedence, játszó terület létesült, ezzel is bővítve a fürdő szolgáltatásait, 

különösen kedvezve a kisgyermekes családoknak. 

A gyógymedence és környezetének teljes korszerűsítése nagyobb ráfordítást 

igényelne, az csak pályázati forrásból valósítható meg.  

A kempingezés feltételeinek további javítása felújításokkal megtörtént, a 

szezon végére jelentősen megnőtt kempingünk látogatottsága. 

Gyermektáboroztatási lehetőséget biztosítottunk a nyár folyamán, igaz még 

nem bentlakásos formában.  

A fürdő és kemping adottságainak kihasználásával a nyári szervezett 

programok (Fürdőfesztivál, Szupermaraton) kiváló környezetben kerülhettek 

megtartásra. 

 

c) Turisztikai vonzerők fejlesztése  

A térségi gyalogtúra útvonal turisztikai lehetőségeinek kihasználása növekedett, 

minden évben többen vesznek részt a szervezett gyalogtúrákon. Vállalkozók, 

lakosság bevonása is egyre erőteljesebb, különösen a határon átnyúló 

futóversenyek kapcsán.  

 

d) Hagyományőrző civil szervezetekkel való együttműködés tovább szélesedett, 

aktívan részt vettünk a Mezőkovácsháza 550 éves fennállása tiszteletére emelt 

emlékmű létrehozásának folyamatában.  

 

e) A városi rendezvények, az egyházi turizmus (templomok, búcsúvásár stb.) 

turisztikai vonzerejének növelése további lehetőségeket tartogat a következő 

ciklusra. 
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f) Településmarketing tevékenység fejlesztése apró lépésekben történt, a 

rendelkezésre álló anyagi és személyi feltételek függvényében.  

 

 

4.1.3.  Környezet- és tájvédelem területén 

4.1.3.1 Tájfejlesztés, tájrendezés területén 

a) Parkerdő II. ütemének megvalósítására nem volt pályázati lehetőségünk. 

 

b) Ökofolyosó kialakítása a Száraz-ér minél hosszabb szakaszán (térségi szinten), 

ezzel összefüggésben őshonos növények és állatok betagozása az 

ökorendszerbe megfelelő pályázati forrás hiányában nem valósult meg. 

 

c) Illegális szemétlerakatok megszüntetése a közmunka program keretében több 

alkalommal is megtörtént. A hulladék-begyűjtési tevékenység fejlesztése, a 

szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék gyűjtés, hasznosítás bevezetése a 

központi szabályozás módosulása miatt nem valósulhatott meg. Saját 

közterületi zöldhulladékunk gyűjtése a közmunkaprogramon belül rendezésre 

került. 

 

d) Túraútvonal és kihelyezett eszközök karbantartása, rendezése minden évben, 

folyamatosan megvalósult. 

 

e) Mezőgazdasági termeléssel nem hasznosítható önkormányzati földterületek 

rendezése, parkosítása, erdősítése kis lépésekben, a közmunkaprogram 

keretében valósul meg. 

 

4.1.3.2. Zöldterület-fejlesztéssel kapcsolatban 

a)  Városközponti park fejlesztése (Csanád Vezér Általános Iskola, Templomkert, 

Hősök tere park, Áruház környezete) folyamatosan történt, az elöregedett 

növényzet kivágásával, pótlásával, új virágágyak kialakításával. Az Alkotmány 

utcán az elöregedett fasor lecserélése megtörtént.  

 

b) Felhagyott játszóterek parkosítása, a veszélyes játszóeszközök eltávolítása, 

megvalósult. Szabványos központi játszótér épült a Fáy utcán, melyet 

folyamatosan karban tartunk. 

 

c) Városi erdők szakmai szintű működtetése, erdőgazdálkodás koordinálása a 

magántulajdonosok bevonásával is megtörtént. Sajnos fabetegség miatt a 

parkerdő jelentős fenyő állományát ki kellett vágni. Újratelepítésének tervezése 

folyamatban van. 

 

4.1.4. Informatika, e-közigazgatás területén 

a) A városi weblap megújult, kidolgozásra kerültek a letölthető nyomtatványok a 

különböző ügyintézésekhez. Városunk megjelent a Facebook felületén is. 

 

b) Szerverparkunk felújítása és biztonságossá tétele és különálló szerverszoba 

kialakítása megtörtént, de annak villamos felújítása még várat magára az anyagi 

lehetőségek függvényében. 
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c) Az elavult kliens számítógépek lecserélése folyamatosan történik. 

 

d) Biztonságos internetvonal kiépítése megtörtént.  

 

4.1.5. Közoktatás, közművelődés, sport 

4.1.5.1. Nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése területén 

a) Négy tanterem kialakítása befejeződött a Csanád Vezér Általános Iskolában. 

Nyertes pályázat alapján a meglévő emeletszint komplex beépítése és a 

kapcsolódó korszerűsítési munkálatok elvégzése megtörtént. Ezzel biztosítottá 

vált az iskola teljes földszinti alapterületén az akadálymentes használat feltétele. 

b) Informatikai oktatás tárgyi feltételeinek korszerűsítése pályázat segítségével 

megvalósult. 

c) Óvoda udvari burkolatainak javítása, kazánok cseréje megtörtént. 

d) Salakpálya felújítása, szabványos méretű tornacsarnok kialakítása olyan 

mértékű beruházás ami csak pályázati forrásból valósítható meg. 

e) Iskola előtti és a hátsó udvaron lévő térbeton javítása részlegesen megtörtént. 

f) Napközi konyha lapostető javítása, vagy magastető ráépítése több elutasított 

pályázatunk miatt még nem valósult meg, de már elengedhetetlen feladat akár 

saját forrásból. 

g) Régi gyakorlókert funkció újjáélesztése meglévő földterületek kihasználásával 

még nem került megvalósításra. 

 

4.1.5.2. Közművelődési infrastruktúra fejlesztés területén 

Intézményeink tevékenysége is alátámasztotta a kistérségben betöltött központi 

szerepüket. 

 Művelődési Központ: 

a) Nagyterem belső felújítása (festése, függönyök cseréje)  

b) Színpad teljes körű felújítása (színpadi függöny cseréje, fény és hangtechnika 

korszerűsítése, padlóburkolat csere,)  

c) Ifjúsági közösségi tér kialakítása, működtetése (ifjúsági klubterem kialakítása, 

eszközök, bútorzat beszerzése, működtetés) 

d) Riasztó rendszer bővítése, felújítása 

e) Berendezési tárgyak cseréje, korszerűsítés (asztalok, székek beszerzése)  

f) Hátsó épületrész fűtés korszerűsítése, klubtermek felújítása (padlóburkolat 

csere, festése, berendezési tárgyak cseréje)  

g) Művelődési Központ valamennyi vizesblokkjának teljes felújítása  

h) Művelődési Központ külső vakolat hőszigeteléssel 

i) A település kulturális értékeinek megőrzése, megismertetése, gondozása, 

fejlesztése. 

j) A helyi öntevékeny csoportok, civilszervezetek támogatása. 

k) A kistérségi szerepkör erősítése a kultúra területén.  

l) Dél-Békési Közkincskerekasztal működésének támogatása. 

Könyvtár: 

a) Könyvtár épületbővítése előadóteremmel, raktárhelyiséggel és 

b) Könyvtár épület szigetelése, festése források hiányában nem valósult meg. 

 

4.1.5.3. Szabadidősport, rekreáció infrastruktúra fejlesztés területén 

a) Sári Ferenc Sportcentrum épületében megvalósult az öltöző komplexum teljes 

rekonstrukciója, a pályáinak karbantartása. A futópálya és a lelátó felújítása 

későbbiekben valósulhat meg. 
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b) Betonozott pályák felújítása pályázati segítséggel valósítható meg. 

c) Hosszabb távon egy Sportcsarnok építése is tervezhető. 

 

 

4.1.5.4. Meglévő intézménystruktúra átalakításával, kihasználtság javításával 

kapcsolatban 

a) Intézményfenntartói társulás az alapfokú oktatásban (nem kötelező feladok 

ellátásának újragondolása: művészetoktatás, nevelési tanácsadás) 

b) Közművelődési Intézmény részvétele a felnőtt képzésben 

Megjegyzés: 

A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az 1960-ban 

épült Művelődési Központ épületében végzi közművelődési feladatait az 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával kötött „Közművelődési Megállapodás” 

alapján. Az épületen a önkormányzat 2010-ben részleges infrastrukturális 

fejlesztést hajtott végre. Ezt a DAOP-4.1.3/D2-09-2010-0002. számú pályázat tette 

lehetővé, melyben teljes nyílászáró cserét, fűtéskorszerűsítést végeztek, rámpa és 

mozgáskorlátozott WC-t alakítottak ki. Az épület jelentős részén szükség van 

további infrastrukturális fejlesztésekre. A fejlesztési tervek megvalósulása a 

pályázati lehetőségektől függ.  

 

4.1.5.5. Gyermekjóléti ellátás területén 

2011. decemberétől megkezdte működését az újonnan felépített 40 férőhelyes 

bölcsőde. A gyermekjóléti alapellátás keretében működő intézmény hiánypótló 

szolgáltatásként biztosítja a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a 

városban és igény szerint a környező a településeken is. A  fejlesztés egyidejűleg 

nagymértékben elősegíti a  munkahelyteremtést, hisz a megvalósuló beruházással 

10 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. A bölcsőde 30-38 fős kihasználtsággal, 

remekül működik. 

 

4.1.6. Szociális ellátás területén 

A benyújtott pályázati program segítségével 2012. évben megépült a szociális 

alapszolgáltatások nyújtó Integrált Szolgáltató Központ a Fáy u.30. szám alatt.  

A projekt az építészeti beruházás mellett a térségi szociális szolgáltatások 

eszközállományának bővítését foglalta magába. A projekt célja a térségi szintű 

konzultációs feladatokhoz megfelelő szolgáltatói színtér kiépítése és a felvállalt 

szükségletalapú alapszolgáltatások minőségi biztosítása. 

A szociális, gyermekjóléti és az egészségügyi alapellátások közül a védőnői 

szolgáltatásokat biztosító Humán Szolgáltató Központ integrált intézmény 

jövőre vonatkozó elképzelései szakmai egységenként: 

4.1.6.1. Védőnői Szolgálat 

- nőgyógyász és szülész szakorvosokkal továbbra is megszervezni a lakosságot 

érintő nőgyógyászati (méhnyak –rák, mammográfiai) szűrést évi 2 – 3 alkalommal  

- a lakosság figyelmének felhívása a szűréseken való megjelenésre, azok 

fontosságára  

- az egészséggel, egészséges életmóddal és a szakmai munkával összefüggő napok, 

rendezvények megszervezése, megtartása ( pl.: Anyatejes világ hét) 

- fertőző betegségek megelőzését szolgáló oltások lebonyolítása, megszervezése 

- babát – mamát érintő foglalkozások, masszázsok, tanfolyamok szervezése, 

lebonyolítása 
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- jeles napokhoz igazodva egészséges életmódra nevelő, egészséges életmódot 

preferáló rendezvények megszervezése ( pl.: Apró – népek egészséges majálisa )  

- óvodák – iskolák versenyekre való felkészítése, egészségnapok megtartása  

4.1.6.2. Támogató Szolgálat:  

- finanszírozási pályázat ismételt benyújtása 

- fejlesztő foglalkozások szervezése és lebonyolítása 

- személyi segítők további képzése (gyógytorna)  

- szakmai munkát segítő, fejlesztő pályázatok további figyelemmel követése és 

benyújtása 

- társadalmi integrációt segítő, elősegítő programok szervezése 

4.1.6.3. Idősek Klubja : 

- az Aranysziget Otthonnal együttműködésben az ellátások folyamatos 

szakmai fejlesztése, egységes szakmai kép kialakítása érdekében 

- a Dél – alföldi régióban felkérésre szakértői közreműködés folyamatos 

biztosítása  

- az ellátottak folyamatos testi és mentális leépülése következtében 

elgondolkodtató a nappali ellátás bővítése demens személyek nappali ellátásával, 

illetve az idősek nappali ellátásánál az engedélyezett ellátotti létszám 35 főre 

történő emelése 

- terveink között szerepel a Reformátuskovácsházi település részen a nappali 

ellátás kiépítése bentlakásos intézményi részleggel, ahol az idősek átmeneti vagy 

tartós jelleggel részesülnének szakellátásban  

- kirándulások, ünnepségek megszervezése 

- hozzátartozói és lakossági nyílt napok megszervezése  

- valamennyi ellátottra kiterjedő szociális és egészségügyi felmérés és 

nyomon követés elkészítése  

 

4.1.6.4. Családsegítő szolgálat:  

- Életvezetési, életminőség javító csoportok kialakítása, fokozott figyelmet 

fordítva az aktív korúak rendszeres szociális ellátásában részesülőkre.  

- Szabadidős programok további megtartása. 

- Civil szervezetekkel, egyházakkal, karitatív szervezetekkel való, további 

fokozott együttműködés. 

4.1.6.5. Az intézmény következő 4 évre vonatkozó elképzelései:  

- egységes szakmai protokoll kidolgozása az idős ellátások, szociális 

alapellátások területén 

- a település lakosságát érintő szociális felmérés előkészítésében való aktív 

közreműködés 

- a lakosságot és az ellátási területet érintő egészségügyi és szociális felmérés 

elkészítése 

- Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona Módszertani Intézmény 

felkérésére módszertani szakértőként való közreműködés 

- Támogató Szolgálat estében a finanszírozási pályázat újbóli benyújtása az 

ellátás folyamatos biztosítása érdekében 

- Az újonnan megépülő Integrált Szolgáltató Központ épületében a magas 

színvonalú szakmai munka mellett szakmai műhelyek, konferenciák, képzések 

megtartása 

- Védőnői Szolgálat: lakosságot érintő szűrések szervezése, és lebonyolítása 

- A meglévő infrastruktúra további fejlesztése, korszerűsítése 
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- Az étkeztetés és nappali ellátás feladatellátásnál lévő gépjármű cseréje, 

korszerűsítése 

- Idősek bentlakásos ellátásának kidolgozása (15 – 20 fő férőhelyre) 

- Eszközbeszerzésre, működésre irányuló pályázatok benyújtása 

-  Életmódsegítő, egészséges életmódot preferáló, prevenciós programok 

szervezése ellátotti és lakossági szinten 

- Intézményi honlap elkészítése  

- A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel jelenleg érvényben lévő szerződés 

további meghosszabbítása, a megnyert pályázat megvalósítása 

- Élelmiszerlavina címmel meghirdetett pályázat benyújtása és megvalósítása 

- Minőségi segítő-hálózat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt az 

igénybevevők egyéni problémáira, életviteli, életfenntartási szükségleteinek 

kielégítéséhez. A segítéssel a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése, a 

mindennapi élettevékenységek szinten tartása, lehetőség szerinti jobbá tétele 

történik, illetve a fogyatékos személyek számára egyfajta biztonságot nyújt, a 

korábbi magány, elszigeteltség érzését csökkenti 

 

4.1.7. Egészségügyi alapellátás területén 

2011-ben átadásra került a teljes körűen felújított járóbeteg szakellátó intézmény, 

mely kistérségi egészségügyi szolgáltató központként funkcionál. 

A félmilliárd forintos beruházás keretében újjá varázsolt épületben kilenc nagy 

értékű eszközzel bővült az intézmény orvosi műszerállománya. Továbbá 

kapacitásbővítés keretében új szolgáltatások gazdagítják az egészségügyi 

szakellátást: ortopédia, bőrgyógyászat, csecsemő és gyermekgyógyászat, nappali 

kórház valamint gyógytorna. 

A megfelelő szakmai működtetésre két egészségügyi szolgáltatóval megkötött 

szerződés ad biztosítékot. 

 

4.1.8. Egészségügyi prevenció területén  

2013. június 1-től megvalósuló „Lendületben a kistérség!” – életmódprogramok a 

Mezőkovácsházai kistérségben TÁMOP6.1.2/LHH/11-B-2012-0019 pályázat 

keretén belül létrejött az Egészségfejlesztési Iroda. Két irodahelyiség felújítását 

követően a Hősök terén kezdte meg betegségmegelőző, egészségi állapotfelmérő és 

prevenciót népszerűsítő kistérségi tevékenységét.  

 

 

4.2. Adózás 
A 2010-2014. I. Félévig tartó időszakban az adóbevételek szintentartása mellett az egyes 
adónemeknél az alábbi célkitűzések a következők szerint valósultak meg. 
4.2.1. Építményadó: 
A 2007. évben megvalósuló szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ingatlanok 2009. 
november 30-ig történő szennyvízvezetékre csatlakozása esetén az ingatlantulajdonosokat 
építményadó mentesség illette meg a rákötéstől számított 10 éven keresztül. A mentesség 
összege lakásonként maximum 5.000,-Ft, mely az összbevétel 26,3 %-a. 
Továbbra is fennmarad a 70 éven felüliek szociális rászorultság miatti mentessége, amely a 
lakosság elöregedése miatt az össz bevétel 0,1 %-a. 
4.2.2. Helyi iparűzési adó: 
A Gazdasági programban a célkitűzések között szerepelt, hogy a jelenleg érvényben lévő 2 
%-os törvényi maximum adómérték 2012. január 1-től kerüljön bevezetésre. A 
vállalkozóknak ez 0,2 %-os többletköltséget, az önkormányzatnak ez a helyi iparűzési adó 



38 

 

vonatkozásában 10 %-os adóbevétel növekedést jelenttett volna a jelenlegi mentesség 
megmaradása mellett. 
Az adómérték az elmúlt 4 év folyamán nem változott, így maradt 1,8 %-ék. Viszont 
hatékony adóbehajtási és hátralékkezelési módszerekkel az adóbevételek teljesülésében 
jelentős növekedését értük el. A helyi iparűzési adóból származó bevétel 2013-ban 50,6 %-
kal haladta meg a 2010. évi szintet. 
4.2.3. Gépjárműadó: 
A Gazgadási Programban jelentősebb adóbevétel növekedést nem prognosztizált az 
Önkormányzat, mivel törvényi előírások szerint kell az adóztatást végrehajtani. 
Az önkormányzatnak nincs kedvezményadásra jogosultsága. Csak a törvényben 
meghatározott mentesség adható. 
2012. december 31-ig a településeket a gépjárműadóból származó bevétel 100 %-a illette 

meg, 2013. január 01-től a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek 

után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a illeti meg a települési 

önkormányzatot. 
4.2.4.Általános fejlesztési célok:  
A tervezett adóbevételek megszerzése érdekében a hivatalnak sikerült hatékonyabbá tenni 
a helyi adó hátralék behajtást. A tervezett bevételek realizálása ennek köszönhetően az 
adómértékek emelése nélkül valósult meg, mely a lakosság teherviselő képessége 
szempontjából egy jelentős eredmény. 
 

4.3 Befektetéstámogatási politika célkitűzései 

Az Önkormányzat Képviselőtestülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a 

következők szerint határozza meg: 

 A Képviselőtestület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező 

feltételeket biztosítson. 

 A Képviselőtestület helyi döntéseivel támogatja azokat a befektetőket, amelyek 

hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet 

teremtenek.  

 Az Önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén 

támogatja a befektetni szándékozókat.  

 

4.4. Településüzemeltetési politika célkitűzések megvalósulása  

 Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése 

vonatkozásában meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval 

végezteti, figyelembe véve  

 a gazdaságosság, 

 a hatékonyság, 

 az eredményesség követelményeit, és 

 a lakosság és a szolgáltatást igénybe vevők érdekeit. 

 A fenti követelmények, és érdekek teljesülését folyamatosan figyelemmel kíséri, a 

közszolgáltatókat minden évben beszámoltatja. Minden esetben vizsgálta, hogy a 

közszolgáltatás biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetséges-e, 

ezen vizsgálatok eredményei a testületi döntésekben realizálódtak. 

 A települési közszolgáltatások átvételének, saját szervezeti egységben történő 

ellátási lehetőségének sajnos gátat szab a feladatok központosítását előtérbe 

helyező kormányzati szándék, így erre a közeljövőben nem adódik lehetőség. 

 A településüzemeltetés során kiemelt feladat, hogy olyan térítési díj, illetve az 

ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön 

megállapításra, amely igazodik a felmerült költségekhez. Ezen elveket az 

önkormányzat gazdasági társasága szem előtt tartotta a szolgáltatások végzésénél. 
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4.5. Fejlesztések ütemezés szerinti megvalósulása 

2011. 

 Megvalósult fejlesztések: 

 Településmarketing Stratégia kidolgozása. 

 Városképi megjelenés javítása érdekében rendeleti szabályok kidolgozása. 

 Települési vagyongazdálkodási rendszer kidolgozása, bevezetése. 

 Meglévő intézményi struktúra átalakítási lehetőségeinek vizsgálata, költség-

hatékony módon történő átszervezése. 

 Belterületi szikkasztóárkok rendezéséhez szükséges jogi szabályozás elkészítése. 

 Fürdő nagymedence vízvisszaforgatóval való ellátása. 

 Csanád Vezér Általános Iskola 4 tantermes bővítése, eszközfejlesztése. 

 40 férőhelyes bölcsőde megnyitása, teljes kihasználtságának térségi szintű 

biztosítása. 

 A megújult járóbeteg szakellátó megnyitása, magas színvonalú feladatellátás 

biztosítása. 

 Illegális szemétlerakók feltérképezése és felszámolásuk ütemezése. 

 Felhagyott játszóterek elbontása, a területek parkosítása. 

 

Részben megvalósult fejlesztések: 

 Valamennyi önkormányzati intézményi ingatlan szennyvízhálózatra történő 

rákötése. 

 

Elmaradt fejlesztések: 

 Városfejlesztési, projektgazdai szervezet létrehozása, az önkormányzati fejlesztések 

koncentrált ellátására, központi koordinálására. 

 Vasúti gyalogátkelőhely építés a Móra utca folytatásában.  

 Alkotmány utcai köztemető melioráció tervezése, pályázat benyújtása. 

 Postai szolgáltatások újraindítása vagy bankautomata kihelyezése 

Reformátuskovácsházán. 

 

2012. 

 Megvalósult fejlesztések: 

 Saját kezelésben lévő közszolgáltatás tevékenységi körének, működési 

színvonalának fejlesztése. 

 Szántódi üdülő korszerűsítése, kihasználtságának növelése. 

 Kemping felszereltségének működési feltételeinek javítása. 

 Fürdőben gyermekmedence létesítése. 

 Művelődési Ház valamennyi vizesblokkjának teljes korszerűsítése. 

 Integrált Szolgáltató Központ megnyitása, térségi szociális eszközállományok 

bővítése. 

 Központi szabványos játszótér kialakítása. 

 

Részben megvalósult fejlesztések: 
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 Települési közszolgáltatások átvétele, saját szervezetben történő ellátása. 

 Tájház kialakítása, megnyitása. 

 Illegális szemétlerakatok megszüntetése. 

 

Elmaradt fejlesztések: 

 Városközpont rehabilitációs pályázat. 

 Geotermikus energia városi, illetve térségi hasznosításának lehetőségét bemutató 

tanulmány elkészítése. 

 Deák utca útburkolat korszerűsítés. 

 Kerékpárút építés Árpád utcában, illetve Reformátuskovácsháza elérhetőségének 

biztosítására. 

 Buszváró építése Reformátuskovácsháza központjában. 

 Gyakorlókert kialakítása meglévő földterületen, a tevékenység újjáélesztése. 

 Városközponti nyilvános illemhely építése, piac körülményeinek javítása. 

 Szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása. 

 

2013. 

Megvalósult fejlesztések: 

 Járási igazgatási központ fogadása, épület biztosítása. 

 Térségi vagy városi útüzemeltetési szolgáltatás kialakítása. 

 

 Reformátuskovácsháza központi épületeinek rekonstrukciója, funkcióváltása. 

 Honismereti foglalkoztató és műhelymunka lehetőségének kialakítása. 

 Gyermektáborozás feltételeinek kialakítása. 

 E-közigazgatás bevezetési feltételeinek biztosítása, a közigazgatási szervezeti 

változások (járási egység kialakulása) feladatainak megoldása. 

 Kegyeleti park rendezése, látogathatóvá tétele. 

 Városi erdők szakmai működtetésének kialakítása. 

 Zöldhulladék gyűjtési és hasznosítási rendszer kialakítása. 

 Településfejlesztési koncepció megalkotása, új rendezési terv előkészítése. 

 

2014. 

Részben megvalósult fejlesztések: 

 Sporttevékenységre alkalmas futópályák, salakpályák és betonos pályák felújítása 

városi szinten. 

 Művelődési Ház teljes korszerűsítése. 

 Városközponti zöldterület-fejlesztés végrehajtása. 

 

Elmaradt fejlesztések: 

 Városrendezési tervek egyeztetése, elfogadása. 

 Árpád – Alkotmány utcai csomópont korszerűsítése, körforgalom kialakítása. 

 Szennyvízhálózat teljes kiépítettségének elérése. 

 Reformátuskovácsházi köztemetőben urnafal építése, temetőfejlesztés. 
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 Egységes önkormányzati térinformatikai rendszer kialakítása. 

 Az egészségturizmus fejlesztéséhez szükséges orvosi szolgáltatások fürdőre 

telepítése, a gyógymedence teljes korszerűsítése, esetleg újabb gyógymedence 

építése. 

 A fürdő teljes szezonos működésének kidolgozása. 

 Könyvtár épületének bővítése, korszerűsítése. 

 Parkerdő fejlesztés II. ütemének megvalósítása. 

 Ökofolyosó kialakítása a Száraz-ér térségi szakaszán. 

 

2011 – 2014. között folyamatosan 

Megvalósult fejlesztések: 

 Önkormányzati intézmények épületeinek karbantartása, akadálymentesítés és 

energia-hatékony felújítások folytatása, éves költségvetésekben intézményi 

korszerűsítések szerepeltetése. 

 Együttműködés az országos közutak korszerűsítésének elérésében. 

 

Részben megvalósult fejlesztések: 

 Alternatív, megújuló energiaforrások hasznosításával és zöldgazdaság-fejlesztéssel 

kapcsolatos tanulmányok, programok, pályázatok elkészítése. 

 Gazdaságfejlesztés keretében meghatározott feladatok végrehajtása. 

 A turizmusfejlesztés keretében meghatározott folyamatosan ellátandó feladatok 

elvégzése, a marketingtevékenység minden területen történő fejlesztése, turisztikai 

vonzerők folyamatos erősítése. 

 

 

Elmaradt fejlesztések: 

 Burkolt utak építése a pályázati lehetőségek, illetve lakossági összefogás 

függvényében. 

 Külterületi földutak karbantartására együttműködés kialakítása. 

 

Az önkormányzati intézmények feladat ellátási körében felmerülő tevékenységek saját 

hatáskörben történő ütemezése, a feladat ellátásban a térségi szemlélet, és a magas 

színvonalú, lakosságbarát munkavégzés előtérbe helyezése folyamatos javulást, fejlődést 

mutat. 

A fejlesztések szinte kizárólagos lehetőségét jelentő pályázati felhívásokat a teljes 

ciklusban fokozott figyelemmel kísérte az önkormányzat. A Polgármesteri Hivatal és 

valamennyi önkormányzati intézmény tevékenyen részt vett a pályázatok figyelésében, 

előkészítésében testület elé terjesztésében. A ciklus során az önkormányzat által az alábbi 

pályázatok kerültek benyújtásra. 

 

4.6. Pályázatok 

4.6.1. Áthúzódó pályázatos fejlesztések 

Az előző ciklusban benyújtott és elnyert pályázatok keretében az alábbiak valósultak meg 

ebben az önkormányzati ciklusban: 
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Pályázat megnevezése 

Tervezett 

teljes költség 

(Ft) 

Igényelt 

támogatás 

(Ft) 

Elnyert 

támogatás 

(Ft) 

 

DAOP-2007-411 – Kistérségi 

járóbeteg szakellátó teljes 

korszerűsítése 497.362.285 472.494.170 454.711.538 

DAOP-2008-413/CD - Bölcsőde 

létesítés 219.006.979 208.056.630 208.056.630 

 

Kriptasor felújítása I. ütem – 

LEADER 5.332.400 5.244.634 - 

 

Mezőkovácsházi strandfürdő 

vízvisszaforgató rendszerének 

kiépítése 67.600.000 48.680.000 - 

Infrastrukturális fejlesztéssel az 

oktatás tartalmi korszerűsítéséért a 

Mezőkovácsházi kistérségben (LHH) 136.504.530 130.000.000 129.679.304 

Nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés és 

akadálymentesítés a mezőkovácsházi 

Művelődési Központban (LHH) 19.679.000 19.000.000 18.695.050 

Általános iskola IKT eszközök 

beszerzése (új kiírás) 14.875.000 14.875.900 - 

 

 

 

 

4.6.2. Kimutatás a benyújtott pályázatokról 2010 – 2014. 

2010. év 

2010. decemberében nyújtottuk be két pályázatot. Az egyik a „Kerékpározással a 

környezettudatosságért Mezőkovácsháza Városában” címet kapta. A pályázat keretében 2 

db kerékpártároló kialakítására nyílt lehetőség a Csanád Vezér Általános Iskola területén.  

A pályázat összköltsége 8.000.000 forint, melyből a támogatás mértéke 7.600.000 forint 

95%-os támogatási intenzitás mellett. A szükséges önerő 400.000 forint, mely az 

összköltség 5%-ának felel meg. 

A másik pályázat a „Komposztálás népszerűsítő projekt Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzata szervezésében” címet kapta. A pályázat céljaként kb. 300 db komposztáló 

láda beszerzését tűzte ki az Önkormányzat. A pályázatot elutasították. Egy kistérségi 

szinten megvalósult projekt keretében viszont 300 db komposztáló láda került kiosztásra 

Mezőkovácsháza lakosai között. 

 

2011. év 

2011. áprilisában nyújtottuk be a Sári Ferenc Sportközpont infrastruktúra 

fejlesztésével kapcsolatos pályázatunkat. A fejlesztés kapcsán az öltöző épület felújítására 

kerülhetett volna sor, ezen belül a nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása, 

csúszásmentes burkolatok elhelyezése, külső és belső festés, illemhelyek felújítása. A 

beruházás összköltségvetése 5.178.934 Ft, melyből az igényelt támogatás 4.143.147 Ft 

(80%), a szükséges önerő 1.035.787 Ft (20%). A pályázatot elutasították. 
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2011. szeptemberében nyújtottuk be Integrált Szolgáltató Központ kialakítása című 

pályázatunkat, melynek összköltségvetése 156 millió Ft volt. A pályázat keretében új 

épület kialakításával minőségi fogadótér és gondozási tér került kialakításra a 

szolgáltatások biztosításához. A beruházás a Fáy u 30-32. szám alatt zajlott. 

2011. novemberében 4 pályázatot nyújtottunk be a LEADER pályázati kiírásra.  

Az első pályázat céljaként térfigyelő rendszer kiépítését tűztük ki célul. A beruházás 

keretében a város 9 különböző pontján kerültek elhelyezésre a térfigyelő kamerák, 

melynek hatásaként nőtt a város közbiztonsága. A projekt megvalósításának összege 

12.500.000 Ft volt, melyből 10.000.000 Ft támogatás, 2.500.000 Ft pedig önkormányzati 

önerő volt.  

A második pályázat célja a 2012. évi Mezőkovácsházi Napok költségeinek mérséklése volt 

„Kovácsházi Éltető Víz Hete” néven. Ezen a pályázaton 1.500.000 Ft támogatást igényelt 

az önkormányzat. 

A másik két pályázat a Művelődési Központban került megvalósításra, melyek keretében a 

Művelődési Központ szociális, a civil szervezetek számára fenntartott közösségi 

helyiségeinek a felújítására került sor. 

A „Miénk a tér” megnevezésű pályázat keretében a városi Művelődési Központ civil 

szervezetek számára biztosított közösségi helyiségeinek, valamint az épülethez tartozó 

külső közösségi tér felújítása valósult meg. A projekt megvalósításának összege 6.350.000 

Ft volt, melyből nettó 5.000.000 Ft volt támogatás. 

A „Kell egy hely/A szükség szobái” megnevezésű pályázat céljai között szerepelt a városi 

Művelődési Központ szociális helyiségeinek felújítása  

A projekt megvalósításának összege 7.620.000 Ft, melyhez a megvalósításához a pályázat 

keretében nettó 6.000.000 Ft támogatást nyert az önkormányzat. 

Decemberben született döntés a DAOP-3.1.1/B-11 pályázat keretében a Deák és Petőfi 

utcák felújítását célzó pályázat benyújtásáról. A 148.615.413.- Ft összköltségű 

beruházásra igényelt támogatás 133.753.872.- Ft volt. 

 

 

2012. év 

2012. januárjában nyújtottuk be a „HURO 1101 -  5th. Call for Proposals Priority 2 – 

Strengthen social and economic cohesion of the border area, 2.1 Support for cross-border 

business co-operation, 2.1.1. Development of business infrastructure” megnevezésű 

pályázati felhívás keretében, „CBED Markets” megnevezéssel, üzleti infrastruktúra 

fejlesztése tárgyában, a Mezőkovácsházi piactér fejlesztésére, korszerűsítésére. irányuló 

pályázatunkat.A tervezett projekt teljes költsége: 142.614.600,- Ft. Igényelt támogatás 

135.483.870,- Ft (95 %), a pályázathoz szükséges önerő 7.130.730,- Ft (5 %) volt. 

2012. márciusában 3 db BM. pályázat került benyújtásra. 

1. Iskolai és utánpótlás sport fejlesztése keretében, „Műfüves pálya építése a Csanád 

Vezér Általános Iskolában” címmel. 12.574.806.- forintos bekerülési költségre 

9.428.854.- Ft támogatást igényeltünk. 

2. Közbiztonság növelése című pályázatban a Polgárőrség épületének felújítását 

pályáztuk meg. A 6.133.176.- Ft beruházási összegre 4.599.882.- Ft támogatást 

kértünk. 

3. Infrastrukturális fejlesztés címszó alatt az Alkotmány u. 62. sz. alatti telephelyen új 

Tároló épület megépítésére is pályázatunk. Az igényelt 100 %-os támogatás 

12.741.031.- Ft volt. 

Forráshiány miatt mindhárom pályázatunkat elutasították. 
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2012. áprilisában pályázatot nyújtottunk be a Nevelési Intézmények fejlesztéséről szóló, 

DAOP-4.2.1-11 azonosító számon kiírt pályázat keretében a Mezőkovácsházi Négy 

Évszak Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése és infrastrukturális fejlesztése beruházásra. 

A tervezett projekt teljes bekerülési költsége: 118.574.250,- Ft. 

A pályázat megvalósításához igényelt támogatás a beruházás 95 %-a, azaz: 112.645.537.- 

Ft volt 

A képviselő-testület a pályázathoz 5.928.713.- Ft saját forrást biztosított A projekt 

időközben hiánytalanul megvalósult. 

2012. júliusában további pályázatok benyújtásáról született döntés. 

1. A TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázat keretében Óvodafejlesztésre nyújtottunk be 

pályázatot 30.300.000.- forint értékben, 100 %-os támogatásra. 

2. A TÁMOP 6.1.2/11/1 kódszámú pályázaton pedig egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód programokra kértünk 125.000.000.- Ft összegű, 100 

%-os támogatást. A megvalósítás folyamatban van. A támogatási összeg a 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata mint gesztor (Kedvezményezett) és Dél-

Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány mint konzorcium partner 

(Kedvezményezett1) kedvezményezettek között az alábbiak szerint oszlik meg az 

alábbiak szerint:   

 - Kedvezményezett: 55.524.561.- Ft 

 - Kedvezményezett1: 69.475.439.- Ft 

 

2013. év 

2013. februárjában az „Európa a polgárokért” megnevezésű pályázaton 17.000.- euró, 

azaz kb. 5.100.000.- Ft támogatási igényt nyújtottunk be.  

2013. júniusában a LEADER keretében készítettünk pályázatot „Idősek távfelügyeleti 

rendszerének kialakítása” címmel. A projektet támogatásra érdemesnek ítélték, melynek 

keretében 50 db vészhívó készülék kihelyezését valósíthatjuk meg. A pályázaton 6 millió 

Ft támogatást nyertünk, a megvalósítás folyamatban van. 

Szintén 2013. júniusában nyújtottuk be „Térfigyelő kamerarendszerhez tartozó 

eszközbeszerzés Mezőkovácsházán a közbiztonság érdekében” című pályázatunkat. A 

célok között 9 megvalósulási helyszínen 12 db kamera elhelyezése szerepelt, melyhez 

5.608.120 Ft támogatást nyertünk. A megvalósítás folyamatban. 

 

2014. év 

2014. márciusában a helyi Vöröskereszttel együttműködve céloztok meg a 

„Humanitárius település” címet, melyet a sikeres pályázásnak köszönhetően, immár 

második alkalommal nyerte el Önkormányzatunk. A díjat azóta ünnepélyes keretek között 

át is vehettük. 

2014. júniusában nyújtottuk be a Testvérvárosi találkozók 2014 című pályázatunkat, 

melyen a meghívott vendégek létszámához igazítottan maximálisan 7500 Euró támogatás 

megnyerését terveztük. A pályázat célja, hogy az augusztus 20-ai városi rendezvény 

keretén belül közel 50 főt látunk vendégül 2 romániai testvértelepülésünkről (Szemlak, 

Vinga). A pályázat elbírálása folyamatban van. 

Szintén 2014. júniusában nyújtottuk be a helyi Polgárőr Szövetséggel együttműködve a 

„Polgárőr Város” cím elnyerésére irányuló pályázatunkat. A pályázatot időközben el is 

bírálták, az elismerő cím mellett 100 ezer forint működési célú támogatást nyertünk. 

2014. augusztusában került benyújtásra a „Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

egyes intézményei energiaellátásnak fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” című 

pályázat 50 millió forintos összköltségvetéssel, melynek a támogatási intenzitása 100%.  
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A pályázat keretében napelemes rendszerek kerülnének telepítésre az alábbi 

önkormányzati tulajdonú ingatlanokon: 

1. Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32. 568/24. hrsz. (Integrált Szolgáltató Központ) 

2. Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1. 274/1. hrsz. (1. sz. óvoda) 

3. Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38. 1038/1. hrsz. (Rendelőintézet) 

4. Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 59. 569. hrsz. (Napközi Konyha) 

5. Mezőkovácsháza, Petőfi u. 3/A. 601/4. hrsz. (Bölcsőde) 

Reményeink szerint 2014. szeptember végén be tudjuk nyújtani az újabb KEOP 

pályázatot, melynek keretében célul tűztük ki a Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal 

energia-hatékony felújítását, korszerűsítését és ezen épületekre napelemek telepítését. 

A beruházás költsége 150 millió forint, támogatása 100 %. 

 

Kistérségi startmunka keretében megvalósult és folyamatban lévő programok 

 

Lezárult programok: 

Program neve (START): Időszak: Létszám: 
Igényelt 

támogatás: 

2011. 

Közfoglalkoztatás 2011 2011.02.15.-2011.12.31. 106 20.654.000 

2012. 

Belvíz 2012.02.01-2012.12.31. 20 26 710 051 

Illegális hulladék 2012.02.01-2012.12.31. 20 26 410 231 

Közút 2012.02.01-2012.12.31. 20 25 987 551 

Mezőgazdaság 2012.03.01-2012.12.31. 20 23 981 470 

Kazán program 2012.12.01-2013.11.30. 2 12 631 096 

Téli átm. mg. folyt. 2012.12.31-2013.02.28. 17 2 907 340 

2013. 

Téli és egyéb értékter. 2013.03.01-2013.12.31. 15 18 610 010 

Közút  2013.03.01-2013.12.31. 31 38 850 746 

Illegális 2013.03.01-2013.12.31. 31 30 665 056 

Belvíz 2013.03.01-2013.12.31. 31 30 618 918 

Mezőgazdaság 2013.03.01-2013.12.31. 31 35 853 108 

Téli és egyéb értékter. 2013.03.01-2013.12.31. 10 12 544 386 

Téli közfogl. 2013.11.01-2014.04.30. 34 19 247 100 

Téli közfogl. 2013.12.01-2014.04.30. 35 17 876 447 

összesen:   322 893 510 

 

A Startmunka programokkal kapcsolatos nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések 

Megnevezés Mennyiség Összeg 

2011. 

Benatti árokásó 1 1 750 000 

6T billenős pótkocsi 1 1 750 000 

D710 önjáró autógréder 1 1 750 000 

5 250 000 

2012. 

Aprítógép 1 1 125 000 
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Brikettálógép 1 6 300 000 

Eke 1 304 800 

Kátyúzógép+vibrohenger 1 3 048 000 

Kultivátor 1 190 500 

Motoros szegélyvágó 2 600 000 

Permetezőgép 1 889 000 

Pótkocsi 1 889 000 

Talajmaró 1 419 000 

Tehergépkocsi 1 5 715 000 

Tolólap 1 406 400 

Traktor 1 4 254 500 

Vetőgép 1 381 000 

Fűkasza 1 1 270 000 

25 792 200 

2013. 

Aggregátor 2 311 071 

Fagyasztóláda 2 206 000 

Felsőmarókészlet 1 114 600 

Kazán 2 2 680 970 

Rázóasztal 1 197 300 

3 509 941 

2014. 

Wirax 2 fejes ágyeke 1 200 000 

Wirax 2 lm talajmaró 1 444 500 

Kazán 1 580 187 

Dagasztógép 1 320 675 

1 545 362 

  

Mindösszesen: 36 097 503 

 

Jelenleg folyamatban lévő programok: 

A 2014. 03. 01. – 2015. 02. 28. közötti időszakban kerül lebonyolításra a 

„Mezőgazdasági program”, melynek keretében 46 fő foglalkoztatása valósul meg. A 

programhoz elnyert támogatásból 50.024.052 Ft bérjellegű kiadásra, valamint 9.647.189 Ft 

dologi jellegű kiadások finanszírozására fordítható. 

A 2014. 05. 01. – 2015. 09. 30. közötti időszakban kerül lebonyolításra az 

„Asztalos-lakatos műhely program”, melynek keretében 25 fő foglalkoztatása valósul 

meg. A programhoz elnyert támogatásból 11.585.575 Ft bérjellegű kiadásra, valamint 

1.904.006 Ft dologi jellegű kiadások finanszírozására fordítható. 

A 2014. 05. 01. – 2015. 09. 30. közötti időszakban kerül lebonyolításra a „Konyhai 

előkészítés és szociális étkeztetés (MINTA MENZA) program”, melynek keretében 20 fő 

foglalkoztatása valósul meg. A programhoz elnyert támogatásból 9.021.030 Ft bérjellegű 

kiadásra, valamint 1.164.068 Ft dologi jellegű kiadások finanszírozására fordítható. 

A 2014. 05. 01. – 2015. 09. 30. közötti időszakban kerül lebonyolításra a „Tájház 

kialakítás program”, melynek keretében 20 fő foglalkoztatása valósul meg. A programhoz 
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elnyert támogatásból 9.021.030 Ft bérjellegű kiadásra, valamint 1.713.664 Ft dologi 

jellegű kiadások finanszírozására fordítható. 

A 2014. 08. 01. – 2014. 12. 31. közötti időszakban kerül lebonyolításra a 

„Közutakkal kapcsolatos karbantartási munkálatok elvégzése program”, melynek 

keretében 25 fő foglalkoztatása valósul meg. A programhoz elnyert támogatásból 

11.641.980 Ft bérjellegű kiadásra, valamint 4.098.836 Ft dologi jellegű kiadások 

finanszírozására fordítható. 

 

 

Pályázat megnevezése 

Tervezett 

teljes költség 

(Ft) 

Igényelt 

támogatás 

(Ft) 

Elnyert 

támogatás 

(Ft) 

Megjegyzés 

2010. 

Kerékpározással a 

környezettudatosságért 

Mezőkovácsháza 

Városában 8.000.000 7.600.000 7.600.000 

Nyert – 

Megvalósult 

 

 

 
 

2011. 

Sári Ferenc Sportközpont 

infrastruktúra fejlesztése 5.178.934 4.143.147 
— 

Elutasítva 

Integrált Szolgáltató 

Központ Kialakítása 156.000.000 156.000.000 156.000.000 

Nyert – 

Megvalósult 
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Térfigyelő rendszer 

kiépítése 12.500.000 10.000.000 10.000.000 

Nyert – 

Megvalósult 

Mezőkovácsházi Napok 

költségeinek mérséklése 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Nyert – 

Megvalósult 

Miénk a tér 

6.350.000 5.000.000 5.000.000 

Nyert – 

Megvalósult 

Kell egy hely/A szükség 

szobái 7.620.000 6.000.000 6.000.000 

Nyert – 

Megvalósult 

Deák és Petőfi utcák 

felújítása 148.615.413 133.753.872 — Elutasítva 

 

 

 

 
 

2012. 

CBED Markets 142.614.600 135.483.870 — Elutasítva 

Műfüves pálya építése a 

Csanád Vezér Általános 

Iskolában 12.574.806 9.428.854 

— 

Elutasítva 

Polgárőrség épületének 

felújítása 6.133.176 4.599.882 
— 

Elutasítva 
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Infrastrukturális fejlesztés 12.741.031 12.741.031 — Elutasítva 

Mezőkovácsházi Négy 

Évszak Óvoda és Bölcsőde 

férőhelybővítése és 

infrastrukturális fejlesztése 118.574.250 112.645.537 112.645.537 

Nyert – 

Megvalósult 

Óvodafejlesztés 30.300.000 30.300.000   

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód 

programok 125.000.000 125.000.000 125.000.000 

Nyert-

Megvalósítás 

folyamatban 

     

 

 

 

2013. 

Európa a polgárokért kb. 5.100.000 kb. 5.100.000 — Elutasítva 

Idősek távfelügyeleti 

rendszerének kialakítása 

6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Nyert – 

Megvalósítás 

folyamatban 

Térfigyelő 

kamerarendszerhez tartozó 

eszközbeszerzés 

Mezőkovácsházán a 

közbiztonság érdekében 5.608.120 5.608.120 5.608.120 

Nyert – 

Megvalósítás 

folyamatban 
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2014. 

Testvérvárosi találkozók 

2014 kb. 2.250.000 kb. 2.250.000 
— 

Elutasítva 

Polgárőr Város 

100.000 100.000 100.000 

Nyert – 

Megvalósítás 

folyamatban 

Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzata egyes 

intézményei 

energiaellátásnak fejlesztése 

napelemes rendszer 

kiépítésével 50.000.000 50.000.000 

— 

Elbírálás 

folyamatban 

Polgármesteri Hivatal és a 

Járási Hivatal energia-

hatékony felújítását, 

korszerűsítését és ezen 

épületekre napelemek 

telepítését 150.000.000 150.000.000 

— 

Előkészítés 

alatt 
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4.7.  Egyéb fejlesztések 

Természetesen a gazdasági programban tervezett fejlesztések mellett, és a fenti 

pályázatokon túlmenően számtalan kisebb-nagyobb beruházás valósult meg városunkban 

az elmúlt 4 évben, intézményi pályázatokból, illetve önkormányzati saját forrásból 

egyaránt.  

Ezek közül a fontosabb fejlesztések az alábbiak voltak: 

- Beton törmelék törése 635.000.- Ft értékben, a zúzalék felhasználása a 

belterületi utak javítására. 

- Kazánbeszerzés és kihelyezés a 2. sz. Óvodához, a 3. sz. Óvodához és a 

Napközi Konyhához a közmunkaprogramban. 

- Bölcsőde felszerelési tárgyak beszerzésére 525.939.- Ft. 

- Szántódi üdülő felújítása lakossági és vállalkozói összefogással, 

munkavégzéssel. 

- Brikettáló, aprító és darálógép beszerzése közmunkaprogramban. 

- Gyermekmedence kialakítása a fürdőben 2.698.468.- Ft költséggel. 

- Fürdő villamos teljesítmény növelése 233.172.- Ft értékben. 

- Belvízvédelmi terv elkészíttetése 381.000.- forintért. 

- Hősök tere 8. sz. feletti lapostető szigetelése 339.016.- Ft önkormányzati 

tulajdonosi hozzájárulással. 

4.8. Környezetvédelem, természetvédelem, mezőgazdaság 

4.8.1. Hulladékgazdálkodás 

A település szilárd hulladék szállítását, elhelyezését – mint kötelező közszolgáltatást – 

kijelölés alapján ideiglenesen az Orosházi Városüzemeltetési Zrt. látja el. 

A településen keletkező állati hulladék elszállítása és kezelése Tótkomlóson megszűnt, így 

a gyepmesteri tevékenységet is ellátó Gáspár Tamás vállalkozó látja el a feladatot. 

A település folyékony hulladék szállítását, elhelyezését – mint kötelező közszolgáltatást – 

a Csongrád Megyei településtisztasági Kft. látja el. 

4.8.2.Környezetvédelem, természetvédelem 

4.8.2.1.Kutaséri főcsatorna 
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A csatorna nagyobb kotrása 2006. óta nem történt meg, kisebb szakaszokon került a meder 

kitisztításra.  

A jelenlegi körülmények között még mindig nem lehetett kezdeményezni a csatorna 

környezetvédelmi hasznosítását (gyalog ösvény, pihenőpark). Erről egyeztetések 

szükségesek a csatorna kezelőjével. 

4.8.2.2. Szárazéri főcsatorna 

Szintén szakaszos kotrásokkal próbálja az állami tulajdonban lévő csatorna megfelelő 

vízelvezetését biztosítani annak kezelője az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Felügyelet. Ennek 

hatékonysága az elmúlt évek csapadékos időjárásának tapasztalatai alapján 

megkérdőjelezhető. 

4.8.2.3. Zöldterület-fejlesztés 

A zöldterületek növelése a város kulturált, környezetbarát, vonzó megjelenése turisztikai 

szempontból fontos feladat. A turisztikai látvány és kultúrált, környezetbarát, vendégváró 

települési arculat kialakítás a zöldfelületek növelésével, a meglévő közterek, közparkok 

rendezésével volt a célja korábbi közterület-fejlesztési pályázat benyújtásának. Az elmúlt 4 

éves időszakban a telepített eszközök javítására pótlására és időszakos karbantartására volt 

csak anyagi lehetőségünk. 

4.8.3.Mezőgazdaság 

Az önkormányzat tulajdonát képező szántók körültekintő hasznosításával a képviselő-

testület biztosította a földterületek legjobb színvonalú megművelését, az értékes termőföld 

védelmét. 

A szántókat több éves szerződés alapján Barecz Mihály mezőgazdasági vállalkozó műveli.  

Ezen kívül mintegy 6 hektáros bel- és külterületi földterületen saját mezőgazdasági 

termelést folytatunk a Start közmunkaprogram keretében. Évről évre jobb minőségben, 

nagyobb mennyiségben állítjuk elő a Napközi Konyha által felhasználható zöldségeket. 

 

4.9. Településüzemeltetés – közszolgáltatások: 

Az önkormányzat kötelező közszolgáltatásai közül szerződéses jogviszonyban kerül 

ellátásra néhány feladat. A közszolgáltatók minden évben beszámoltak tevékenységükről, 

az elért eredményekről illetve az esetleges problémákról. 

4.9.1.Temetkezési szolgáltatás 

A Tajki és Társa Bt. végzi kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A szerződés 

időtartama ebben a ciklusban került meghosszabbításra, hatálya 2023. április 30-án telik le. 

A temetkezési szolgáltató a szerződésben rögzített feladatait időarányosan teljesítette, 

évente rendszeresen beszámol tevékenységéről a képviselő-testületnek. 

 

4.9.2.Települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtése, kezelése 

A település szilárd hulladék szállítását, elhelyezését – mint kötelező közszolgáltatást – az 

Orosházi Városüzemeltetési Zrt. látja el. A szerződés (közszolgáltatás) időtartama 2014. 

március 31-ig tartott. A rezsicsökkentés miatt kialakult díjak mértéke miatt egyetlen 

szolgáltató sem tudta elvállalni a tevékenység folytatását, így a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság kijelölése alapján 2015. április 1–ig továbbra is a Zrt látja el a tevékenységet 

mint közérdekű szolgáltató. A Zrt. a hulladék gyűjtését és szállítását saját gépjárműveivel 

végzi, az elszállított hulladékot a Hódmezővásárhelyi lerakón helyezi el. A következő 

ciklus elején megoldást kell keresni a helyzet megoldására, de ehhez elengedhetetlenül 

szükséges a jogszabályi környezet megváltozása is. 

A település folyékony hulladék szállítását, elhelyezését – mint kötelező közszolgáltatást – 

a Csongrád Megyei településtisztasági Kft. látja el. A szerződés (közszolgáltatás) 

időtartama 2014. szeptember 31-ig tart. A Zrt. a hulladék gyűjtését és szállítását saját 

gépjárműveivel végzi, az elszállított hulladékot a Mezőkovácsházi szennyvíztelepen 
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helyezi el. Új közszolgáltató megbízása folyamatban van, célszerű saját tevékenység 

keretében, önkormányzati céggel ellátni a feladatot. 

Az állati hulladék begyűjtési és elszállítási tevékenységet a Tótkomlósi Közüzemi Kft látta 

el. Az időközben megszüntetett önkormányzati társulás formájában működtetett állati 

hulladékgyűjtő és kezelő tevékenységet, a gyepmesteri feladatokat is ellátó Gáspár Tamás 

végzi szerződés alapján. 

4.9.3. Helyi autóbusz-közlekedés 

A Körös Volán Zrt. megállapodás alapján, a helyközi közlekedés keretébe beillesztve látja 

el a város közigazgatási területén belül a helyi autóbusz-közlekedési feladatokat. A járatok 

kialakításánál figyelembe veszi a lakossági, önkormányzati igényeket. 

4.9.4.  Víz-, és csatornaszolgáltatás 

A Mezőkovácsházi Vízmű Kft. a települési víz- és csatornaszolgáltatást 2010. június 1-től 

látja el, Végegyházán 2011. január 1-től vette át a szolgáltatást. 

A Mezőkovácsházi Vízmű Kft. az előző években – különösen működésének első évében – 

megfelelő minőségben, gazdaságosan látta el feladatát. 

A Kft. tevékenységi köre folyamatosan bővült. A fürdő-kemping üzemeltetés, a start 

közmunkaprogram, és a Meszolgker Kft. valamennyi tevékenysége átkerült a céghez. 

Sajnos több kormányzati intézkedés is hátrányosan érintette a Kft. tevékenységét, hiszen 

csak nagy méretű cégek kapnak üzemeltetési engedélyt, így kénytelenek voltunk 

csatlakozni a Gyulai Közüzemi Kft-hez. A tevékenységek kiszervezése folyamatban van, 

de ebben is folyamatosan akadályokat generál az engedélyező hatóság. 

Valószínűleg a következő ciklusban dől el, hogy milyen tevékenységek maradhatnak 

kiszervezés formájában a Kft-nél. 

4.9.5. Fürdő és kemping üzemeltetés 

A fürdő és kemping néhány éves szünet után, a gyógymedence felújítását követően 2007-

ben kezdett újból működni.  

A komplexumot 2010. évtől szerződés alapján a Mezőkovácsházi Vízmű Kft. üzemelteti. 

A ciklus során pályázati támogatással megépült a nagymedence vízforgató berendezése és 

sikerült megnyitni egy gyermekmedencét is, mellette pedig kialakítani egy gyermek játszó, 

pihenő területet. 

Így most már teljes családoknak, kisgyermekeseknek is megfelelő szolgáltatást tud 

biztosítani a fürdőnk. 

A minden évben előforduló nyitási nehézségek kiküszöbölésére a termálkút teljes 

felújítását mielőbb el kellene végezni. Ennek pénzügyi fedezete csak pályázatból, vagy 

külső befektető által biztosítható. A következő ciklus elején meg kell próbálni megoldást 

találni a problémára. 

 
5. Az önkormányzat gazdálkodása 2010-2014. június 30. 

Az Önkormányzatok által ellátandó feladatok, a feladatok ellátására szolgáló bevételek 

ebben a ciklusban jelentős változáson mentek keresztül. 

2012. december 31-ig az Önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása a költségvetési 

támogatás és az átengedett központi adók voltak. 

Az önkormányzat által ellátandó feladatok átstrukturálásával 2013-tól a finanszírozás 

módja is megváltozott, bevezetésre került a feladatalapú finanszírozás. A finanszírozást 

tekintve az évek során megszokott normatív állami támogatások jelentős része megszűnt, 

és helyette a feladatalapú finanszírozás vette kezdetét.  

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megszűnt a személyi jövedelemadó részesedés. 2013. 

évtől tehát nem találkozunk a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának 

mérsékelésével, valamint a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-ával, 

viszont ez képezi részben az új önkormányzati feladatalapú finanszírozás forrását. 
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Az iskola működtetéséhez kapcsolódó normatív állami támogatások is megszűnnek, 

valamint a 2012. évben még jól ismert központi költségvetési törvény 8. számú 

mellékletében található kötött felhasználású támogatások is megszűnnek. Az 

önkormányzat a kistérségen keresztül innen részesült a belső ellenőrzési feladatok és a 

mozgókönyvtári feladatok támogatásában. 

Ezzel együtt a gépjárműadó 40 %-a maradt a településeknél a korábbi 100 %-kal szemben. 

A költségvetési támogatások mértékét a lakosságszám, a tanulói és óvodai létszám, az 

intézmények száma, a felhalmozási célú támogatás, a működőképesség megőrzését 

szolgáló támogatásra jogosultság, a támogatások összetétel-változása is befolyásolja. 

 

Gazdálkodásunk szabályozása  jelentős változáson ment keresztül., ez teljesen 

megváltoztatta az önkormányzati működés gazdasági környezetét. A jogszabályváltozás 

hatásai a  3.1.2. pont alatt kerültek részletezésre.   

A gazdasági környezet változásával átalakult az önkormányzat által ellátandó kötelező 

feladatok köre is. Első körben a Tűzoltóság került kiszervezésre az önkormányzatoktól 

2012. évben, ezt követte 2013. évben az általános iskolai oktatás, valamint a nevelési 

tanácsadó feladatainak KLIK-hez történő átszervezése. A körzeti igazgatási, és egyes 

gyermekvédelmi feladatok a járásokhoz kerülte át.  

A Kormány által kieszközölt átszervezéseken túl az önkormányzatnál is folytak belső 

átszervezések. Elsőként még 2011. évben megalakult a 100 %-ban az önkormányzat 

tulajdonát képező Meszolgker Kft, mely 2011. márciusától folyamatosan vette át a 

következő feladatokat: lakásgazdálkodás, napközi konyha működtetése, üdültetési 

feladatok, szállásszolgáltatás, egyéb ingatlanüzemeltetés, zöldterület-gazdálkodás, 

köztisztasági tevékenység, közút, kátyúzás, fűtési szolgáltatás, brikettgyártás. 

A Meszolgker Kft. által ellátott feladatok 2014. szeptember 01-től átkerültek a 

Mezőkovácsházi Vízmű Kft-hez a napközi konyha kivételével. A napközi konyha 

üzemeltetési feladatait 2014. augusztus 01-től a Humán Szolgáltató Központ látja el. 

Ezek az események mind befolyásolták az önkormányzat költségvetésének alakulását. 

A helyi adóbevételek nagysága is meghatározó, azonban a költségvetésünkben kisebb 

szerepe van. Ez a nagy árbevétellel bíró munkahelyek hiányának következménye, kevés az 

a vállalkozás, amelytől magasabb összegű iparűzési adóbefizetést várunk.  

Az Önkormányzat bevételeinek, kiadásainak alakulását összevontan és jogcímenként a 

beszámoló 3. számú mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.  

A grafikon jól láttatja a jogcímenkénti bevételek évenkénti alakulását.  

 

Az elmúlt 4 év gazdálkodását jellemezve elmondható, hogy az Önkormányzat az önként 

vállalt és kötelező feladatai ellátását teljesíteni tudta. Sokszor nehéz gazdasági helyzetben 

ugyan, de végül mindig sikerült a felmerült költségekre fedezetet találni. Az évek során a 

gazdálkodás kiegyenesedett, stabillá vált, a fizetőképesség helyre állt, köszönhetően az 

első majd második ütemű adósságkonszolidációnak, valamint az önkormányzat és 

intézményei szoros, takarékos gazdálkodásának. A nehéz időszakokban a számlavezető 

bank az OTP Bank Nyrt nyújtott átmenetileg több alkalommal segítséget, de szerződéses 

kötelezettségeinknek eleget tudtunk tenni. A gazdálkodást évente jelentősen befolyásolta 

még a működőképesség megőrzését segítő támogatások összege.  
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5.1. Az önkormányzat bevételeinek, ezen belül a helyi adóbevételek alakulása 

 

Az önkormányzatok gazdasági önállósulásának egyik legfontosabb eszköze a helyi adók 

rendszere, mely lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel 

együtt a helyi adópolitika kialakítására. 

A rendszerváltással összhangban került sor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

megalkotására, mely megteremtette a helyi adózás feltételeit. 

A helyi adók nem egyszerűen önkormányzati bevételek, hanem a település polgárainak és 

vállalkozásainak a hozzájárulása azokhoz a településfejlesztési, üzemeltetési feladatokhoz, 

amelyeket az adott település önkormányzata célul tűzött, és a lakosság jobb ellátását, 

komfortfokozatának javítását szolgálják, egyben a közteherviselés olyan eszközei, 

amelyeknek személyi és tárgyi feltételei közvetlenül láthatók, érzékelhetők. 

Fenti törvény korlátokat szab, hogy milyen határok között kerüljön sor a helyi adók 

kivetésére, ugyanakkor lehetőséget biztosít a helyi szabályozás kiterjesztésére. 

A Képviselő-testület a törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelettel jogosult 

az illetékességi területén  

d) a törvény által meghatározott helyi adókat vagy azok egyikét bevezetni, 

e) a bevezetés időpontját vagy időtartamát meghatározni, 

f) az adó mértékét a helyi viszonyoknak, az önkormányzat gazdálkodási 

követelményeinek és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - 

törvényben meghatározott felső határokra figyelemmel - megállapítani, 

g) a törvények keretei között a helyi adózás részletes szabályait meghatározni. 

 

Mezőkovácsháza illetékességi területén a helyi adók 1992. évtől kerültek bevezetésre. 

2003. évtől a helyi adó törvény által lehetővé tett - gyakorlatilag korlátlan - kedvezmény- 

és mentességnyújtási lehetőségek jelentős - kizárólag a vállalkozókat érintő - szűkítése vált 

szükségessé annak érdekében, hogy az önkormányzatok csak EU-kompatibilis 

adópreferenciával élhessenek a rendeletalkotás során. Ennek érdekében 2003. december 

29-én a Képviselő-testület új helyi adó rendeletet fogadott el. 
 

A jogalkotásról szóló törvényre vonatkozóan az Alkotmánybíróság több határozatában is 

kifejtette, hogy az önkormányzati rendeletekben a kötelező erejű jogszabályi rendelkezések 

megismétlése szükségtelen. A 2003. december 29. napon elfogadott rendelet számos 

törvényi hivatkozást tartalmazott, ezért vált szükségessé új helyi adó rendelet elfogadása a 

törvényi hivatkozások nélkül csak Mezőkovácsháza illetékességi területére érvényes 

rendelkezésekkel, amely – többszöri módosítás végrehajtása mellett – jelenleg is hatályos. 

 

A rendelet értelmében jelenleg Mezőkovácsháza illetékességi területén: 

építményadó, 

helyi iparűzési adó és 

idegenforgalmi adó 

van hatályban. 

Az adómértékek 2007. január 1-től kerültek kis mértékű emelésre, a lakosság és a 

vállalkozói szféra terheinek minél kedvezőbb enyhítésére. Az azóta eltelt időszakban az 

adómértékek nem kerültek emelésre. 

Az alábbiakban adónemek szerint ismertetjük a 2010. és 2014. június 30. időszak közötti 

legfontosabb változásokat: 

5.1.1.. Építményadó 

 

 

cdp://1/99000100.TV/
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Az adó mértéke: 

 2007. január 1-től 

jelenleg is: 

Az adó évi mértéke Ft/m2 180 

Nem vállalkozási célra hasznosított lakás 

és gépjárműtároló Ft/m2 
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A szennyvízhálózat minél hatékonyabb kihasználtsága érdekében hozta meg a Képviselő-

testület azt a döntését, melynek értelmében építményadó mentességet adott azon 

építményadó alanyok részére, akik a szennyvízhálózatra 2009. november 30. napig 

bizonyos feltételek megléte esetén rácsatlakoztatták adóköteles ingatlanukat. 

A 70 éven felüliek szociális rászorultság esetén kaphatnak építményadó mentességet. 

 

A rendelet szerint mentes az építményadó megfizetése alól: 

- az újonnan épült lakás a használatbavételi engedélyt követő év első napjától számított 

10 évig, 

- 70 év feletti lakosok rászorultság alapján, 

- szennyvízbekötés esetén 10 év (rákötés 2009. november 30. napig). 

 

A szennyvízbekötéshez kapcsolódó mentesség alakulása db szám és ezer Ft: 
Mentesség 2010.01.01. 2011.01.01. 2012.01.01. 2013.01.01. 2014.01.01. 

Adózó eFt Adózó eFt Adózó eFt Adózó eFt Adózó eFt 

Szennyvízbekötés 

 

1049 4.643 

 

1035 

 

4.587 

 

1003 

 

4.429 

 

973 

 

4.326 

 

851 

 

3.774 

 

5.1.2. Helyi iparűzési adó 

Az adóbevétel kompenzálása érdekében és a központi költségvetés elvárása alapján az adó 

mértéke 2007. január 1-től 1,5 %-ról 1,8 %-ra módosult. Jelenleg is ez az adómérték van 

hatályban. (A törvényi maximum 2 %.) 

Mentes az adó megfizetése alól az adóalany, ha a tevékenységéből származó helyi 

iparűzési adó alapjául szolgáló vállalkozási szintű adóalap összege: 

2013. december 31-ig  az     500 e Ft-ot nem haladja meg, 

2014. január 1-től  az  1 millió Ft-ot nem haladja meg. 
A mentességi határ megemelésével az önkormányzat támogatja azon vállalkozókat, 
akiknek a tevékenységéből származó bevétele minimális, így jelentős jövedelemre sem 
tesznek szert. 
 

A mentesség alakulása: 
 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Adózó eFt Adózó eFt Adózó eFt Adózó eFt Adózó eFt 

Mentesség 395 5.034 374 4.940 369 4.634 170 774 170 807 

 

A 2010. január 1-én érvényes jogszabályok értelmében a helyi iparűzési adót érintő 

adóztatási feladatok a 2010. évben fokozatosan átkerültek az állami adóhatóság 

hatáskörébe. 

2010. június 21-én fogadta el az országgyűlés azt a törvényi javaslatot, amely szerint a régi 

szabályok kerülnek érvénybe, tehát 2010. július 1-től ismét az önkormányzati 

adóhatóságok látják el a helyi iparűzési adóra vonatkozó adóztatási feladatokat. 
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5.1.3.Idegenforgalmi adó: 

2008. január 1-i hatállyal került bevezetésre az idegenforgalmi adó. 

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, mértéke (fő/vendégéjszaka) 

2008. évtől 200,- Ft 

2012. évtől 300,- Ft 

2014. szeptember 3. naptól 100,- Ft 

 

A helyi adókról szóló 23/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet 2014. szeptember 

3. naptól történő idegenforgalmi adóra vonatkozó adómérték csökkentésével az 

önkormányzat támogatja a „Borostyán” kemping kihasználtságát. A „Borostyán” kemping 

jobb kihasználtságával növekszik a város idegenforgalmi ereje. 

5.1.4.Gépjárműadó: 

Az önkormányzatok számára kötelező a gépjárműadó törvény végrehajtása. 

2007. január 1-től a személygépkocsik és a motorkerékpárok vonatkozásában a 

közteherviselés és az igazságosság elvének való megfelelés érdekében az adóteher a 

gépjármű értékéhez igazodik, melyet leginkább a jármű hajtómotorjának kW-ban 

kifejezhető teljesítménye és gyártási év szerint differenciált adómérték együttese fejez ki. 

Az adó alapja személyszállító gépjármű esetében a gépjármű hatósági nyilvántartásban 

feltüntetett teljesítménye kilowattban, tehergépjármű esetében a saját tömeg (önsúly), 

növelve a terhelhetőség (raksúly) 50 %-ával. 

A törvény értelmében 2010. január 1-től mintegy 15 %-kal emelkedett az adó mértéke. 

 

Az adó mértékének alakulása személyszállító gépjármű esetében: 

Az adó mértéke a gépjármű  

( Ft/kilowatt ) 

2007. január 01-től: 2010. január 01-től: 

gyártási évében és az azt követő 3 

naptári évben: 

 

300 

 

345 

 

gyártási évet követő 4-7. naptári évben: 

 

260 

 

300 

gyártási évet követő 8-11. naptári 

évben: 

 

200 

 

230 

gyártási évet követő 12-15. naptári 

évben: 

 

160 

 

185 

gyártási évet követő 16. naptári évben 

és az azt követő naptári években: 

 

120 

 

140 
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Tehergépjármű esetében az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 

2007. január 1-től 1.200,- Ft, 2010. január 1-től 1.380,- Ft. A légrugós vagy azzal 

egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetében 1.200,- 

Ft. 

Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott 

kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos 

mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő 

szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – a tulajdonában lévő egy 

darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, legfeljebb 13.000,- Ft 

erejéig. 

 

A Magyar Közlöny 2012. december 18-án megjelent számában hirdették ki a 2012. évi 

CCIV. törvényt Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről. A IV. fejezetben (Az 

önkormányzati és a központi alrendszer kapcsolatai) található, hogy a települési 

önkormányzatokat megillető átengedett bevételekről szóló rész alapján 2013. évtől az 

önkormányzatok a beszedett gépjárműadó 40%-ával gazdálkodhatnak: 

32. § (1) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 

önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg. 

5.1.5. Termőföld-bérbeadás 

A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének az egésze jövedelem, 

amely után az adó mértéke 25 %, de mentes az adó alól a bevétel, ha a haszonbérlet 

időtartama az 5 évet eléri. E miatt a haszonbérleti szerződéseket általában 5 évre vagy 

hosszabb időre kötik. A mentesség 2003. január 1-től hatályos, tehát gyakorlatilag ebből az 

adónemből az önkormányzatnak 2004. évtől nem származik bevétele. 

5.1.6. Talajterhelési díj 

2004. július 1-jén léptek hatályba a környezetterhelési díjról szóló törvény talajterhelési 

díjra vonatkozó rendelkezései. 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja 

el, a díjra vonatkozó adatszolgáltatási és eljárási szabályokat az önkormányzatnak 

rendeletben kell megállapítani. 

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a szennyvízkibocsátót terheli, aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. 

A talajterhelési díj mértékét a mindenkori költségvetésről szóló törvény határozza meg, 

amely 2006-tól 2009-ig fokozatos emeléssel került bevezetésre, figyelembe véve a 

település úgynevezett településérzékenységi mutatóját. 

 

Fentiek alapján a díj mértéke Mezőkovácsháza illetékességi területén: 

2006. évben     90,- Ft/m3, 

2007. évben   135,- Ft/m3, 

2008. évben   162,- Ft/m3, 

2009. évtől   180,- Ft/m3. 

 

Az Országgyűlés a 2011. évi CCI. törvény 234. §-ával módosította a talajterhelési díj 

egységdíját. A törvénymódosítás értelmében a talajterhelési díj egységdíja 1.200,- Ft/m3. 

A törvényi rendelkezés 2012. február 1. napján lépett hatályba. 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezései szerint a 

talajterhelési díj mértéke: 
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egységdíj (1.200,- Ft/m3) X díjfizetési alap (fogyasztott m3) X területérzékenységi szorzó 

(Mezőkovácsházán 1,5) 

Tehát a talajterhelési díj mértéke Mezőkovácsházán 2012. február 1. naptól 1.800,- Ft/m3. 

 

Ennek következményeként, ösztönözve és segítséget nyújtva a szennyvízcsatornára való 

rákötéshez, a Képviselő-testület bővítette az önkormányzat által nyújtott kedvezmények 

körét, melynek értelmében 85 %-os díjkedvezmény illeti meg a rákötés évét terhelő 

talajterhelési díjból azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 

ráköt. Így a fizetendő talajterhelési díj mértéke 270,- Ft/m3. 

 

Adók összegzése: 

Általánosságban elmondható, hogy a hátralék állomány megnövekedésének oka a cégek 

úgynevezett körbetartozása, amely miatt az adóalanyok nem tudják teljesíteni adófizetési 

kötelezettségüket sem. 

A hátralék behajtása érdekében az adóhatóság minden törvény által rendelkezésre álló 

eszközt felhasznál. Sajnos, nagyon sok esetben mire a letiltás a munkáltatóhoz érkezik, 

addigra a hátralékos adóalany már nem dolgozik az adott cégnél. 

Vállalkozók hátralék behajtásának leggyakoribb eszköze a hatósági átutalás (azonnali 

inkasszó), de az esetek legnagyobb részében sajnos ez sem vezet eredményre, mert a 

bankszámla nem nyújt fedezetet az inkasszó teljesítésére, mivel az egyéni vállalkozók nem 

tartják pénzüket a bankszámlán, a jogi személyek pedig nem azon a számlán forgalmaznak, 

amelyet bejelentettek az adóhatóságnak. 

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében (pl. szemétdíj-hátralék) a 

hátralékosok többsége kisnyugdíjas, akik nyugdíjukból képtelenek megfizetni a hátralékot. 

Ugyanez vonatkozik a nyugdíjasok évek óta elmaradt helyi adó tartozásaira is. 

 

A helyi adó és a gépjárműadó előirányzatait és a teljesült bevételeket valamint a hátralékok 

alakulását 2010. évtől 2014. június 30. napig a mellékletben szereplő táblázatok mutatják 

be. 

A táblázatban szereplő adatok alapján megállapítható, hogy 2010-ről 2013-ra 42,6 %-kal 

emelkedtek a helyi adó bevételek. Ezen belül kiemelkedő a helyi iparűzési adóból 

származó bevétel növekedés. 

5.1.7. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételből 2010. évben 13.749 eFt realizálódott, melyből 

7.251 eFt ingatlan értékesítésből, 349 eFt termőföld értékesítésből, 1.726 eFt gépek 

berendezések értékesítéséből, 21 eFt osztalék,- és hozambevételből 4.402 eFt  sajátos 

felhalmozási és tőkejellegű bevételeiből adódik.  

Felhalmozási és tőkejellegű  bevételekből 2011. évben 101.461 eFt realizálódott, melyből  

- 4.257 eFt tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származott (ebből: 

ingatlan értékesítés 3.600 eFt),  

- felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 69.291 eFt,  

- osztalék-bevétel (Vízmű Kft.-től) 21.135 eFt,  

- vagyonhasznosításból származó bevétel 6.778 eFt,  

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink 2012. évben 154.716 eFt összegben az alábbi 

megoszlás szerint teljesültek. 

                 - Tárgyi eszköz, földértékesítés 4.288 eFt, 

                 - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 17.132 eFt, 

                 - Támogatásértékű felhalmozási bevétel államházt.-on belülről 129.435 eFt, 

                                     Ebből a jelentősebbek: 
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 járóbeteg szakellátó tám.    9.795 eFt 

 bőlcsőde felúj. Pályázat  13.453 eFt 

 Művelődési Ház felújítás     1.887 eFt 

 Kerékpártároló ber.    3.523 eFt 

 Kriptasor felújítás    3.751 eFt 

 Vízforgató beruházás  45.473 eFt 

 ISZK pályázat  25.000 eFt 

 TIOP eszköz besz. pályázat       750 eFt 

 Otthonteremtési támogatás    1.313 eFt 

 Start közmunka program  24.510 eFt 

                  - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.-on kivülről 3.861 eFt. 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink 2013. évben 196.936 eFt összegben az alábbi 

megoszlás szerint teljesültek. 

                 - Tárgyi eszköz, földértékesítés 48.449 eFt, 

                 - Pénzügyi befektetések bevétele 14 eFt, 

                 - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 356 eFt, 

                 - Felhalm.c.pe.átvétel., támogatások visszatérülése 148.117 eFt, 

                         ezen belül: - Felh.c.pe.átv. ÁHT-on belül 146.814 eFt, 

                             Ebből jelentősebbek: 

 Szociális helyiség felújítás     2.628 eFt 

 Közösségi tér felújítás    3.392 eFt 

 Óvoda fejlesztés  49.724 eFt 

 ISZK felújítás  77.240 eFt 

 Térfigyelő rendszer    6.181 eFt 

                                           - Felh. c.pe. átv. ÁHT-on kívül   1.303 eFt 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink 2014. I. félévben 185.409 eFt összegben az alábbi 

megoszlás szerint teljesültek. 

                 - Tárgyi eszköz, földértékesítés 561 eFt, 

                 - Felhalm.c.pe.átv., támogatások visszatérülése 184.848 eFt, 

                         ezen belül: - Önk. Ktgvet. Támogatás felhasználás 131.504 eFt  

                                           - Felh.c.pe.átv. ÁHT-on belül 53.030 eFt, 

                                           - Felh. c.pe. átv. ÁHT-on kívül 314 eFt 

 

A vizsgált időszakban kifejezetten az ingatlanok értékesítéséből 30.115 eFt bevétele 

keletkezett az önkormányzatnak. Ennek részletezése a 3. sz. mellékletben található. 

5.1.8. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatások, visszatérítése  

 Az elkülönített állami pénzalapoktól, az OEP-től átvett pénzeszközök, valamint a 

működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök találhatók. Az OEP-től átvett 

pénzeszköz az ügyeleti feladatok, a védőnői szolgálat és az iskola-egészségügy, valamint a 

fogászat működését biztosítja. Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz a 

mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatásának kifizetésére,gyermektartásdíj-

megelőlegezésére, földalapú támogatásra, közhasznú foglalkoztatásra kapott támogatások. 

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a pályázatokon nyert támogatásokat tartalmazza.  

A véglegesen átvett pénzeszközök összege 2010. évben összesen 340.230 eFt volt. 

Ebből felhalmozási célú pénzeszközt realizált az önkormányzat 222.868 eFt összegben az 

alábbi feladatok ellátásához, melyből a nagyobb volumenű felhalmozási célú pénzeszköz 
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átvételek az alábbiak: 

         adatok Ft-ban 

Járóbeteg Szakellátó felújítása 67 880 389 

Bölcsőde kialakítás 69 968 474 

Iskola felújítás 45 387 756 

Művelődési Ház felújítás 6 543 268 

Maroshát turisztikai pályázat 9 611 978 

Móra-Bethlen u. felújítás 6 749 772 

 

A véglegesen átvett pénzeszközök összege 2011. évben összesen 702.811 eFt volt. 

Ebből az alábbi jelentősebb pályázati támogatások érkeztek: 

- Járóbeteg Szakellátó felújítására    250,0 millió Ft 

- Új bölcsőde építési pályázatra   121,0 millió Ft 

- Csanád Vezér Általános Iskola felúj.           84,0 millió Ft 

- Kerékpártároló kialakítására       1,9 millió Ft 

- Művelődési Ház felújítására     10,3 millió Ft 

- Iskola eszközbeszerzési pályázat     13,8 millió Ft 

- Kossuth utca útfelújítás         2,9 millió Ft 

- Kriptasor felújítás          0,4 millió Ft 

- Könyvtár pályázat        57,0 millió Ft 

- Tehetséggondozás          6,0 millió Ft 

 

2012. évtől a véglegesen áttvett pénzeszközök cím megszűnt, működési része a működési 

bevételek közé került beépítésre. Az összehasonlíthatóság miatt mégis itt kerül 

bemutatásra. 

A támogatásértékű működési bevételek 2012. évben 222.790 eFt összegben az alábbi 

megoszlás szerint teljesültek: 

- Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszköz 98.489 eFt,  

- OEP-től átvett pénzeszköz 32.456 eFt, 

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 91.845 eFt 

A támogatásértékű felhalmozási bevételek az előző pontban találhatók 2012-től. 

 

A támogatásértékű működési bevételek 2013. évben 361.304 eFt összegben az alábbi 

megoszlás szerint teljesültek: 

- Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszköz 210.510 eFt,  

- OEP-től átvett pénzeszköz 35.345 eFt, 

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 115.449 eFt 

 

A támogatásértékű működési bevételek 2014. I. félévben 464.917 eFt összegben az alábbi 

megoszlás szerint teljesültek: 

- Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszköz 98.601 eFt,  

- OEP-től átvett pénzeszköz 17.692 eFt, 

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 348.624 eFt 

Az adósságkonszolidáció hatása itt jelenik meg. 
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5.1.9. Támogatások 

Itt jelennek meg az államtól kapott kötött felhasználású és nem kötött felhasználású 

normatív állami támogatások. 

2013. január 01-től bevezetésre került a feladatfinanszírozási rendszer, mely alapjaiban 

változtatta meg az önkormányzati támogatások rendszerét. 

2013. január 01-től megszűntek az következő típusú támogatások: települési 

önkormányzatot megillető szja 8 %-a, jövedelemdifferenciálódás mértékének támogatása,  

települési önkorműányzatok feladatainak támogatása, körzeti igazgatási feladatok 

támogatása, közoktatási alap- és kiegészítő hozzájárulások támogatása, pedagógus 

szakvizsga és továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat, osztályfőnöki pótlék, 

gyógypedagógiai pótlék, szociális szakvizsga, és továbbképzés, szakmai informatikai 

feladatok támogatása, gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő támogatások, belső 

ellenőrzési feladatok támogatása, mozgókönyvtári feladatok támogatása. 

A normatív támogatások átszervezése szorosan összefügg a közszférában történő 

átszervezéssel, mely korábban már bemutatásra került. 

Ezzel összefüggésben az alábbi típusú normatív állami támogatások kerültek bevezetésre: 

önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetéshez kapcsolódó 

feladatok támogatása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, 

Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 

bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás. 

Itt jelennek meg a működőképesség megőrzését szolgáló támogatások, valamint a 

központosított támogatások is. 

Ennek tükrében a támogatások összege az alábbiak szerint alakult. 

Önkormányzatok költségvetési támogatása: 

Évek Működési támogatás 

(eFt) 

2010. 707.599 

2011. 616.710 

2012. 395.452 

2013. 597.727 

2014. I. félév 323.729 

 

5.2.  Hitelek állományának alakulása 

 

A fejlesztések önerejének, és a működtetés biztosításához szükséges volt különböző típusú 

hitelek felvétele.  

 

Az Önkormányzat hitelállományának alakulását - a 2010. december 31. és 2014. június 30. 

közötti időszakban – az alábbi táblázat és grafikon szemlélteti. 

Hitel állomány    e Ft-ban  
Hitel fajtája 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.06.30 

1./ Működési és likvid hitel 112 626 132 311 135 842 0 4 846 

 2./ Munkabér megelől. hitel  21 977 10 024 0 0 
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3./ Felhalmozási célú hitel (szennyvíz)  191 539 165 416 155 416 153 725 

116 322 
4./ Felh. C. kötvény kibocsátás  138 132 144 974 143 170 74 003 

  
5./ Pénzügyi lízing (gjművás)  0 3 671 2 978 2 220 

  
6./Kriptasor megelől.röv.fejl. hitel   3 335 0 0 

  
7./ 13 lakás    2 315 0 0 

  
8./ Kossuth u. DAOP tám. megelől.  10 920 5 100 2 040 0 

  
9./Vízforg.pály.röv.megelől.fejl.hitel   45 554 8 333 0 

  
10./ Fűtéskorszerűsítés    7 200 7 200 2 880 

  
11./ Brikettáló gép megelőlegező hitel     6 250 0 

  
12./ Óvoda felújítás megelőlegező hitel       33 846 

  
13./ Alföldvíz Zrt.        9 880 

  
14./ Forgóeszköz        9 900 

  
15./ Működési célú adósságmegújító h.        35 000 

  
12./ Műk.c. kötvény kibocsátás állománya 125 127 131 324 129 691 67 036 

  
Együtt 

600 321 651 224 590 920 388 490 121 168 

      
Hitel fajtája 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 

2014.06.30 

13 lakás    2 315 0 0   
Kossuth u. DAOP tám. megelől.  10 920 5 100 2 040 0   
Felhalmozási célú hitel (szennyvíz)  191 539 165 416 155 416 153 725 116 322 

Fűtéskorszerűsítés    7 200 7 200 2 880   
Alföldvíz Zrt.        9 880   
Működési célú adósságmegújító h.        35 000   
Hosszú lejáratú kötelezettségek (HLJK) 

202 459 180 031 164 656 201 485 116 322 

Felh. c. kötvény kibocsátás állománya  138 132 144 974 143 170 74 003   
Műk.c. kötvény kibocsátás állománya  125 127 131 324 129 691 67 036   
Kötvényállomány összesen 263 259 276 298 272 861 141 039 0 

 Működési és likvid hitel 112 626 132 311 135 842 0 
4846 

Munkabér megelől. hitel  21 977 10 024 0 0   
Kriptasor megelől.röv.fejl. hitel   3 335 0 0   
Vízforg.pály.röv.megelől.fejl.hitel   45 554 8 333 0   
Brikettáló gép megelőlegező hitel     6 250 0   
Óvoda felújítás megelőlegező hitel       33 846   
Forgóeszköz        9 900   
Rövid lejáratú kötelezettségek (RLJK) 

134 603 191 224 150 425 43 746 4 846 

Pénzügyi lízing (gjművás)  0 3 671 2 978 2 220 
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Összesen 
600 321 651 224 590 920 388 490 121 168 

 
 
      

 
2010. 2011. 2012. 2013. 

2014.06.30 
Hosszú lejáratú kötelezettségek (HLJK) 

202 459 180 031 164 656 201 485 116 322 
Rövid lejáratú kötelezettségek (RLJK) 

134 603 191 224 150 425 43 746 4 846 
Kötvényállomány összesen 

263 259 276 298 272 861 141 039   
Pénzügyi lízing (gjművás)  

0 3 671 2 978 2 220   

Összesen 600 321 651 224 590 920 388 490 121 168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külön figyelmet érdemel az Alföldvíz Zrt-vel fennállt 9.880 eFt hitel. Az elszámolási vita 

sikeresen lezárult, megegyezés született a két fél között a felújítások értékéről. A tartozás 

kiegyenlítésére fejlesztési hitelt vett fel az Önkormányzat, mely az adósságkonszolidáció 

során kiegyenlítésre került. 

 

Az önkormányzat hitelállománya a 2010. évről a 2014. június 30.-ra jelentősen, 479.153 

eFt-tal csökkent. A hitelek törlesztésén túl, a csökkenésben szerepet játszott, hogy az 

adósságkonszolidáció 2013-ban az I. ütemében 140,3 mFt-tal, 2014. márciusában lezajlott 

II. ütemben 242,8 mFt-tal csökkentette az önkormányzat adósságállományát. A beszámolás 

időszakában a támogatás megelőlegező hitelek visszafizetésre kerültek. A szennyvíz II. 
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ütem kapcsán fennálló 116.322 eFt hitel fedezete az OTP lakástakarék pénztári számlákon 

realizálódott.  

 

5.3. Az önkormányzat kiadásainak alakulása 

Kiadásaink alakulását a makrogazdasági helyzet, a bevételek — saját bevételek, normatíva, 

átengedett központi adók, helyben maradó SZJA — 2013. január 01-től a 

feladatfinanszírozás határozzák meg. Az elmúlt 4 és fél év folyamán az önkormányzat 

folyamatosan működési hiánnyal  - 2013. január 01-től – költségvetési támogatással  - 

tervezte költségvetését. 

A kiadások jogcímenkénti alakulását a 3. sz. melléklet „Kiadások jogcímenként” táblája 

mutatja be részletesen és tényszerűen. Természetesen a kiadások alakulására jelentős hatást 

gyakorolt, hogy a Tűzoltóság 2012. január 01-től, az általános iskolai oktatás, és a 

pedagógiai szakszolgálat pedig 2013.január 01-től már nem tartozott az önkormányzathoz. 

Ettől az időponttól a körzeti igazgatási feladatok is kiszervezésre kerültek. 

A következő táblázat a kiadási jogcímek összetételét szemlélteti: 

Kiadási jogcím Megoszlás 

2011. év (%) 

Megoszlás 

2012. év (%) 

Megoszlás 

2013. év (%) 

Megoszlás 

2014. év (%) 

Személyi juttatások és 

munkaadói járulékok 

33 42 32 33 

Dologi kiadások 17 24 27 19 

Támogatások, működési 

célú átadások 

5 11 8 8 

Felhalmozási célú 

kiadások 

33 6 15 3 

Hitelek visszafizetése 11 16 17 36 

Kölcsönök, ép vás. 1 1 1 1 

Összesen 100 100 100 100 

 

2010-2012-ig a likvid hitel fedezetet nyújtott a szállítói tartozások rendezésére. 

2013. január 01-től a likvid hitel fogalma is jelentősen megváltozott. Likvid hitel csak éven 

belüli, rövid lejáratú hitel lehet. Az adósságkonszolidáció keretében a korábbi években 

felhalmozott régi típusú likvid hitel állomány kiegyenlítésre került, azonban ezt követően 

év végén már nem lehetett egyenlege a likvid hiteleknek. Ennek volt köszönhető, hogy 

2013.-ban az Önkormányzat az évet 26,1 millió Ft kiegyenlítetlen szállítói tartozással 

zárta. A kifizetetlen számlák többségében közüzemi tartozások voltak. 

A 2014. I félévi beszámolóban a kiegyenlítetlen szállítói tartozások összege 26,8 millió Ft 

volt. Július hónapban a Belügyminisztérium méltányolta az önkormányzat kérelmét és 

15.047 eFt rendkívüli működési támogatásban részesítette az Önkormányzatot. Ezt 

követően egy másik kérelmet is támogatásra érdemesnek ítéltek, így az Önkormányzat még 

hozzájutott 11,4 millió Ft gyermekétkeztetési támogatáshoz.  

A fentebb említett támogatások jelentősen stabilizálták az önkormányzat fizetőképességét, 

de még mindig nem nyújtanak teljes fedezetet az év végéig felmerülő többletköltségek 

fedezetére. 

 

Az adósságkonszolidáció nagyban hozzájárult az önkormányzat fizetőképességének 

megőrzéséhez, és jelentős terheket emelt le az önkormányzat válláról. Ezzel egyidőben a 

normatív állami támogatások rendszere is átalakult, racionálisabb lett. 
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Mindezektől függetlenül a kötelezően ellátandó feladatokon túl szinte semmire nem jut 

pénz. A karbantartások elmaradása olyan állagromláshoz vezetett és vezet, amely 

egyszerre jelentkező probléma-megoldást igényel, és ekkor már elkerülhetetlen a 

beavatkozás, mely igen gyakran nagy összegű felújítást követel, erre viszont nem volt és a 

várhatóan a költségvetési törvényt ismerve a későbbiekben sem lesz fedezet. Ezeket a 

gondokat csak önerőt követelő pályázatok útján tudjuk orvosolni. Az elmúlt négy évben a 

Képviselő – testület döntései alapján csak a minimális önerő biztosítása mellett lehetett 

beruházásokat, felújításokat megvalósítani. 

A dologi kiadások csökkentése, és a működőképesség fenntartásának érdekében a 

Képviselő-testület több intézkedést is hozott. Megalakult a Meszolgker Kft. mely a 

következő feladatokat látta el: lakásgazdálkodás, üdülési feladatok, szállás szolgáltatás, 

egyéb ingatlanüzemeltetés, zöldterület gazdálkodás, köztisztasági tevékenység, közút, 

kátyúzás, fűtési szolgáltatás, brikettgyártás. Az önkormányzati feladatok ellátására az 

önkormányzat átadott pénzeszközt biztosított. 

A Strandfürdő üzemeltetése a Mezőkovácsházi Vízmű Kft feladatellátásában valósult meg, 

ennek a feladatnak a megvalósulását szintén átadott pénzeszközzel támogatta az 

önkormányzat. 

Létszámleépítésre csak a kötelező állami átszervezések miatt került sor. 

A dologi kiadások tervezésénél minden évben a bázisévi költségvetésből indultunk ki, 

azonban az átszervezések miatti csökkenés ellenére is növekedtek dologi kiadásaink. 

Az elmúlt 4 év folyamán jelentősen befolyásolta dologi kiadásainkat a működéshez, illetve 

a fejlesztések megvalósításához igénybevett hitelek kamatainak megfizetése miatt 

keletkezett kifizetések évről-évre történő növekedése. Itt kell megjegyeznünk a 

kötvénykibocsátás után fizetendő kamat árfolyam növekedés miatti emelkedő költségeket 

is. Ezt a helyzetet az adósságkonszolidáció oldotta meg. 

Személyi és munkaadói jellegű kiadásaink minimális emelkedése tapasztalható 

közszférában évek óta befagyasztott bérek ellenére, mely emelkedés adódik a 

köztisztviselői állomány szerkezetének megváltozásából, a fluktuációból, illetve a 

létszámleépítések pénzügyi következményeiből. 

A létszámcsökkentéseknél minden indokolt esetben kihasználtuk a létszámcsökkentési 

pályázatok adta lehetőségeket. 

 

Polgármesteri Hivatal létszámának alakulását a Járási Hivatalok megalakulása valamint a 

közoktatásba történő változások (KLIK megalakulása) nagyban befolyásolta, hiszen 14 fő 

közszolgálati tisztviselő került áthelyezésre 2013.január 1.-ével ezeknél az intézményhez. 1 

fő nyugdíjba vonulásával az álláshely nem került betöltésre. Jelenleg a közszolgálati 

tisztviselői létszám: 26 fő.  

 

A költségvetési évben kifizetésre nem került előirányzatok pénzmaradványként jelennek 

meg a költségvetésben. Erről minden évben, a zárszámadás elfogadásakor dönt a Tisztelt 

Képviselő-testület. Pénzmaradványunkat 2010. évben 139.209 eFt volt, 2011. évben 

153.133 eFt, 2012. évben pedig -32.324 eFt, 2013. évben 90.968 eFt összegben hagyta 

jóvá a Képviselő-testület. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a következő évben 

kerül felhasználásra, a szabad pénzmaradvány pedig rendszerint a költségvetési hiányt 

csökkentette. 
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Településünkön Román Nemzetiségi Önkormányzat is működik, melynek költségvetése 

2011. december 31-ig beépült az önkormányzat költségvetésébe. Ezt követően önálló 

költségvetési és zárszámadási határozattal rendelkeztek. 

Anyagi helyzetüket stagnáló támogatási összeg jellemzi. A kiadás és a bevétel 

teljesülésének szerkezetére alapvetően jellemző, hogy a bevételek közel 100%-át 

támogatás adja, míg kiadások szempontjából a dologi kiadások bírnak jelentős jelleggel.  

A nemzetiségi önkormányzat SZMSZ- ében deklarált célja: a románság nyelve, szellemi és 

tárgyi kultúrája, történelmi hagyományai megőrzése, fejlesztése. Nemzetiségi létével 

összefüggő más sajátosságai, elsősorban azonosságtudat kibontakozásának elősegítése. 

Ennek érdekében:  

 

1. Az önkormányzat olyan rendezvényeket szervezett, amelyek összefogták a településen 

élő román közösség tagjait, a román nyelv használatára lehetőséget teremtettek, erősítették 

a közösség románsághoz való tartozásának tudatát és érzését. 

A rendezvényeket hagyományteremtő céllal is hívták életre. A ciklus alatt háromszor 

rendezték meg a Martiuska ünnepet, mely tradicionális román tavaszköszöntő ünnep, 

negyedik alkalommal szervezték meg az idén Kulturális és Gasztronómiai napunkat. 

Ezeken a rendezvényeken az anyaországból is hívtak vendégeket, román nemzetiségi 

iskolások léptek fel román versekkel és énekekkel. Lehetőséget nyújtottak a rendezvények 

az anyaországgal való kapcsolat ápolására is, hiszen onnan is látogattak meg minket 

tánccsoportok. Ezeket a kulturális és közösségi alkalmakat a későbbiekben is tovább kell 

folytatni és erősíteni. 

Egy-egy alaklommal került megrendezésre a ciklus alatt a Karácsony, az anyák napja, a 

Mikulás. Ezek a rendezvényeink is sikeresek voltak, a jövőben szintén hagyományteremtő 

szándékkal jó lenne fenntartani és ápolni őket. 

 

2. Kapcsolatot vettek fel és ápoltunk más román nemzetiségi önkormányzattal, rendszeres 

résztvevői voltunk olyan rendezvényeknek, mint az Országos Román Bál vagy az 

Országos Gasztronómiai Fesztivál. Képviseltették magunkat a román nemzetiségi 

nyugdíjas pedagógus találkozókon.  Részt vettek Battonyán gasztronómiai napon, valamint 

román-magyar két nyelvű musical előadáson  Budapesten az Operettszínházban. Vitális 

Gábor elnök tagja volt a Békés Megyei Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületének és Pénzügyi Bizottságának. Így nemcsak a helyi román közösség tagjait tudta 

az önkormányzat összefogni, hanem a megyében élő románsággal, és ezzel az országban 

élő román nemzetiséggel való kapcsolatépítés és –ápolás útján a magyarországi románság 

részeivé tudott közösségünk válni. 

 

3. A négy év során több szervezettel hivatalossá is tették együttműködésünket. 

Együttműködési Megállapodást írtak alá az Országos Román Önkormányzattal, melynek 

több rendezvényén hagyományosan részt vettek, az országos önkormányzat pedig 

támogatta saját rendezvényeiket, és segítette az önkormányzati működésüket. 

Megállapodást írtank alá a medgyesegyházi székhelyű a Románság Hagyományaiért és 

Jövőjéért Egyesülettel, akivel közös szervezésben vettünk részt az operettszínházi 

előadáson. Valamint 2014-ben a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárral is Együttműködési 

Megállapodást kötöttek, melynek hozamanyaként egyrészt a könyvtár honlapja román 

nyelven is olvasható már, másrészt a könyvtár helyt ad egy román nyelvű gyűjteménynek.  

Ezeket az együttműködéseket a jövőben még több tartalommal kell feltölteni. 

 

4. Önkormányzatunk kiemelten kezelte a gyermekek nemzetiségi identitásának 

kialakítását, erősítését. Így a ciklus alatt a Békés Megyei Román Önkormányzat anyagi 
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támogatásával tudták megvalósítani az óvodáskorú gyermekek körében az anyanyelvi 

foglalkozások beindítását román nemzetiségű óvodapedagógus részvételével. Ebben a 

helyi Négy Évszak Óvoda is együttműködő partnerük volt. Sajnos az óvodapedagógus 

munkahelyváltozást követően nem tudta vállalni a foglalkozások vezetését, így ez a 

kezdeményezés most szünetel.  

 

A gyermekek anyaországi táboroztatását is sikerült a Békés Megyei Román Nemzetiségi 

Önkormányzat segítségével megvalósítaniuk. Úgy gondolom, hogy a gyermekek számára 

fontos volt biztosítani az anyaországgal való megismerkedést, amelynek keretében 

menyházai iskola és óvodalátogatáson vettünk részt, a gyermekek saját korosztályukhoz 

tartozó anyaországi gyermekekkel vehettek fel kapcsolatot. A következő ciklus feladata 

lesz, hogy a megkezdett folyamatot erősítsék és kiszélesítsék, akár a román nyelv és 

kultúra megismertetésének folyamatos biztosításával akár az anyaországhoz fűződő 

kapcsolatok erősítésével. 

 

5.4. Az önkormányzati vagyon alakulásáról 

 
Ingatlanvagyon-változás 2010. december 31- 2014. június 30. 

Megnevezés 2010.12.31.  2011.12.31.  2012.12.31. 2013.12.31. 2014.06.30 

Forgalomképtelen 1 761 412 108 1 780 262 227 1 816 911 327 1 822 041 980 1 822 041 980 

Korlátozottan forgalomképes 2 630 071 805 2 994 192 932 3 138 366 101 3 254 082 966 3 364 641 172 

Forgalomképes (Üzleti vagyon) 330 843 162 358 286 078 383 887 163 389 397 488 389 104 248 

Ingatlanvagyon összesen 4 722 327 075 5 132 741 237 5 339 164 591 5 465 522 434 5 575 787 400 

 

 

 

 
 

 

Ingatlanvagyon összetétele 2014.06.30. 
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Ingatlanvagyon megoszlása  

 

Megnevezés                                   2010. 12.31. (%)                    2014. 06.30. (%) 

Forgalomképtelen                                 37,30                                         32,68 

Korlátozottan forgalomképes               55,70                                         60,34 

Forgalomképes (üzleti vagyon)              7,00                                           6,98 

                      Összesen:                       100,00                                       100,00 

 

A fenti megoszlási viszonyszámokból is látható, hogy a számottevő vagyonnövekedés – a 

vagyon összetételét illetően - a Korlátozottan forgalomképes vagyoni kör javára következett 

be. Az eltelt időszakban a pozitív előjelű vagyonváltozás (853.460.325.-Ft) 86 %-a a 

Korlátozottan forgalomképes vagyoni kört érintette. 

 

Vagyonváltozás szöveges indoklása:   Növekedés Csökkenés Egyenleg 

Mezőkovácsháza, Táncsics u. 40.  felújítás  7 713 328   7 713 328 

Mezőkovácsháza, Táncsics u. 19. felújítás  780 615   780 615 

Széchenyi ltp. 1/A 1/3 értékesítés   211 533 -211 533 

Alkotmány u. 46/3/4 értékesítés   294 358 -294 358 

Tűzoltóság felújítás  4 746 972   4 746 972 

Járóbeteg Szakellátó felújítás  235 257 261   235 257 261 

Gyalogtúra pályázat Parkerdőnél 9 451 900   9 451 900 

Gyalogtúra pályázat Refkovácsháza 6 230 241   6 230 241 

Gyalogtúra pályázat Babó major 3 167 978   3 167 978 

Művelődési Ház ablakcsere 19 834 128   19 834 128 

Csanád Vezér Ált. Isk. felújítás  118 216 908   118 216 908 

Zeneterem   582 047   582 047 

Alkotmány u. 2414/1 vásárlás 200 000   200 000 

Alkotmány u. 2416/1 vásárlás 300 000   300 000 

Tűzoltóság felújítás  4 438 675   4 438 675 



70 

 

2011. évi változás összesen:   410 920 053 505 891 410 414 162 

Földhivatalnál fellelt ingatlan  019/1 317 000   317 000 

Földhivatalnál fellelt ingatlan  019/2 1 590 640   1 590 640 

Tűzoltóság Állami tulajdonba kerülése     39 940 621 -39 940 621 

Kerékpártároló  beruházás 5 626 605   5 626 605 

Kriptasor felújítás   5 237 273   5 237 273 

Bölcsőde építés beruházás 189 352 472   189 352 472 

Alkotmány u. 52/I/14 értékesítés   558 446 -558 446 

Strandfürdő  vízforgató beruházás 34 919 493   34 919 493 

Alkotmány u. 64.  vásárlás 600 000   600 000 

Táncsics u. 26.  

ingyenes tulajdonba 
kerülés a Magyar 
Államtól 800 000   800 000 

Kossuth u. 79. értékesítés   83 700 -83 700 

Széchenyi ltp. 7/A/1/5 értékesítés   288 224 -288 224 

Széchenyi ltp. 7/A/2/8 értékesítés   309 095 -309 095 

Árpád u.171. értékesítés   485 184 -485 184 

Alkotmány u. 2414/1 
vételár teljes 
törlesztése 400 000   400 000 

Gyalogtúra pályázat Alkotmány u. 74 550   74 550 

Szennyvíz tisztító 0124/1 
szennyvízátemelő 
felújítás 1 635 282   1 635 282 

Művelődési Ház szociális helyiség felújítás  3 331 771   3 331 771 

Hősök tere 8. tetőszigetelés felújítás  524 239   524 239 

Strandfürdő kismedence felújítás  2 124 763   2 124 763 

Strandfürdő vízforgató felújítás  154 536   154 536 

Balatonfüredi Üdülő tulajdoni rész 1 400 000   1 400 000 

2012. évi változás összesen:   248 088 624 41 665 270 206 423 354 

Szennyvíz tisztító 0124/1, ívszita felújítás  424 183   424 183 

 019/1 hrsz.  értékesítés   317 000 -317 000 

Művelődési Ház mosdóhelyiség  felújítás  25 000   25 000 

Városi Könyvtár fűtéskorszerűsítés 4 330 000   4 330 000 

Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fűtéskorszerűsítés 3 519 000   3 519 000 

ISZK kialakítás beruházás 102 393 716   102 393 716 

Mezőkovácsháza, 2401/1 hrsz. értékesítés   223 150 -223 150 

Széchenyi ltp. 7/A fsz.1. értékesítés   218 653 -218 653 

Széchenyi ltp. 7/B fsz. 2. értékesítés   243 499 -243 499 

Kinizsi u. 13. értékesítés   866 131 -866 131 

Árpád köz 10/1 értékesítés   323 427 -323 427 

Rákóczi utca aktiválás 5 130 653   5 130 653 

Fáy u. 32 ISZK aktiválás 38 100   38 100 

Vízmű aktiválás 13 049 504   13 049 504 

Erdő  értékesítés  26 000 -26 000 

Zártkert értékesítés  35 000 -35 000 

Zártkert értékesítés  34 500 -34 500 
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Alkotmány u. 52 2/27 értékesítés  357 507 -357 507 

Széchenyi ltp. 7/A 3/10 értékesítés  243 996 -243 996 

Polgármesteri Hivatal 
lámpatestek miatti 
aktiválás 336 550   336 550 

2013. évi változás összesen:   129 246 706 2 888 863 126 357 843 

2014. június 30-ig         

Óvoda felújítás (Ifjúsági ltp.), felújítás  110 548 206   110 548 206 

Alkotmány 56. (569/3132-ed hányad) 
Államtól ingyenes 
tulajdonba vétel 10 000   10 000 

Alkotmány u. 46. II/1 (861/4/A/6 hrsz.) értékesítés   293 240 -293 240 

2014. 06.30.-ig   110 558 206 293 240 110 264 966 

INGATLANVAGYON-VÁLTOZÁS (2011-2014. 
06.30.)   898 813 589 45 353 264 853 460 325 

Értékesítés db bevétel (Ft)     

   - bérlakás 13 27 821 000     

   - egyéb (garázs, telek, árok, erdő, zártkert) 6 
177 400 

     

Összesen 19 30 115 400     

          

 100 millió Ft-ot meghaladó fejlesztések 

Járóbeteg Szakellátó felújítás  235 257 261   235 257 261 

Csanád Vezér Ált. Isk. felújítás  118 216 908   118 216 908 

Bölcsőde építés beruházás 189 352 472   189 352 472 

ISZK kialakítás beruházás 102 393 716   102 393 716 

Óvoda fejlesztés felújítás  110 548 206   110 548 206 

Összesen   755 768 563   755 768 563 

 
 

 

Az Önkormányzat ingatlanvagyona a 2010. december 31. és 2014. június 30. közötti 

időszakban összességében 853,5 millió Ft-tal nőtt. (Vagyonnövekedés= 898.813.589.-Ft, a 

vagyoncsökkenés 45.353.264.-Ft volt.) A vagyonnövekmény elsősorban a pályázatokból 

megvalósított fejlesztéseknek/beruházásoknak köszönhetően következett be. 

 

A nagyságrendjét tekintve a nagyobb vagyonnövekményeket előidéző fejlesztések az 

alábbiak voltak: 

 

- Rendelőintézet (Járóbeteg Szakellátó Alkotmány u. 38.) felújítása 235,3 millió Ft, 

- új építésű Bölcsőde 189,4 millió Ft, 

- Csanád Vezér Általános Iskola felújítása 118,2 millió Ft, 

- Integrált Szolgáltató Központ kialakítása 102,4 millió Ft 

- Strandfürdő vízforgató beruházás 34,9 millió Ft  

- Óvoda felújítás 110,5 millió Ft 

 

A vagyont csökkentő tételek közül a legnagyobb mértékű a Magyar Államnak átadott 

Tűzoltóság ingó,- és ingatlanvagyona volt, 39.940.621 Ft összegben 
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5.4.1.Ingóvagyon- változás 2010. évtől 2014. június 30-ig 

2010. évben az eszközbeszerzések és értékesítések miatti ingóvagyon-értékváltozás 

egyenlege: növekedés= 13,1 millió Ft, mely iskolai eszközvásárlásból, fénymásoló 

vásárlásból, számítógép, projektor szünetmentes tápegység, mátrix nyomtató, bútorok, 

egyéb használati eszközök vásárlásából kifolyólag növekedett  14.871 eFt értékben és 

szivattyú és használt légkondicionáló értékesítés miatt 1.725 eFt-tal csökkent. 

A 2011. évben az ingóvagyon-változás egyenlege 49,9 millió növekedés. 

Gépek, számítástechnikai eszközök, programok vásárlása 50,2 millió Ft-tal növelte az 

ingóvagyon állományát és gépjármű értékesítés miatt 0,3 millió Ft-tal csökkentette azt. 

A 2012. évben az ingóvagyon állomány változása 25,2 millió növekedés, mely a Start 

közmunkaprogram keretein belül történő eszközbeszerzésből (24,5 millió Ft) származott 

legfőképpen, a többi informatikai fejlesztés volt. Az ingóvagyonállomány csökkentette a 

szivattyú gázégőfej értékesítése, mely 236 eFt-ért került eladásra. 

A 2013. évben az ingóvagyon összességében 9,7 millió Ft-tal nőtt, mely laptop, 

számítógép beszerzéséből, bútorvásárlásból (Óvoda, HSZK), könyvtári eszközvásárlásból 

adódott. 

Csökkenés nem volt ez évben. 

A 2014. év első felében az ingóvagyon 4,8 millió Ft-tal nőtt, mely legfőképpen 

informatikai fejlesztésnek, közfoglalkoztatás keretein belül beszerzett eszközöknek, riasztó 

rendszer kiépítésének fűnyíró traktor beszerzésnek köszönhető. 

Az eszközbeszerzések javarésze pályázati forrásokból történt, különös tekintettel arra, 

hogy az Önkormányzat (Intézményeivel együtt) igen nehéz anyagi körülmények között 

látja el évről-évre a törvény által előírt kötelező és a választott, nem kötelező 

önkormányzati feladatokat. A financiális gondok közepette többnyire az eszközpark 

szinten tartása a cél, nagyobb volumenű eszközberuházásra csak ritkán kerül sor, akkor is 

csak pályázat keretén belül. 

Összességében az Önkormányzat vagyona az elmúlt évek alatt – megnyert pályázatoknak 

köszönhetően – nőtt, bár a növekedés ütemére –kivéve egy-két nagyobb beruházást – a 

szinten tartás/maradás a jellemző.  

 

5.5. Ellenőrzési feladatok ellátása 

A belső ellenőrzési feladatokat a Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása keretében King 

Contorll Kft. látja el. 

Az Önkormányzat a számviteli törvény előírásai miatt 2012. december 31-ig 

könyvvizsgáló alkalmazására volt kötelezett. A Képviselő-testület ezt a tevékenységet a 

KOVERO Kft-re bízta, a szerződést nem szűntette meg. 
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