
Összegzés 

 

Elsőként a személyi változásokról: A 4 év folyamán 1 képviselőtársunk 

elhunyt. Egy képviselő (alpolgármester) lemondott. Így a listán következő 

két képviselővel folytatta a testület a munkát. Valamint a ciklus végén a 

választott polgármester szintén lemondott így a testület két 

alpolgármesterrel fejezi be a ciklust. 

 

Az Önkormányzatok által ellátandó feladatok, a feladatok ellátására 

szolgáló bevételek ebben a ciklusban jelentős változáson mentek keresztül. 

Gazdálkodásunk szabályozása teljesen átalakult, ez teljesen megváltoztatta 

az önkormányzati működés gazdasági környezetét. 

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.  

Ennek bizonyítéka, hogy a bizottságok és a képviselő testület sok rendkívüli 

ülést tartott és minden évben nőtt az ülések száma.  

A Kormány által kieszközölt átszervezéseken túl az önkormányzatnál is folytak 

belső átszervezések, lakásgazdálkodás, napközi konyha működtetése, üdültetési 

feladatok, szállásszolgáltatás, egyéb ingatlanüzemeltetés, zöldterület-

gazdálkodás, köztisztasági tevékenység, közút, kátyúzás, fűtési szolgáltatás, 

brikettgyártás. 

 

 

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 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. 

 

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.  

 

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 
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tűzött, és a lakosság jobb ellátását, komfortfokozatának javítását szolgálják, 

egyben a közteherviselés olyan eszközei, amelyeknek személyi és tárgyi 

feltételei közvetlenül láthatók, érzékelhetők. 

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

kivetésére, ugyanakkor lehetőséget biztosít a helyi szabályozás kiterjesztésére. 

A rendelet értelmében jelenleg Mezőkovácsháza illetékességi területén: 

építményadó, helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó van hatályban. 

A jelenlegi adómértékek 2007. január 1-től kerültek elfogadásra, a lakosság és a 

vállalkozói szféra terheinek minél kedvezőbb enyhítésére. Az elmúlt 4 év 

folyamán az adómértékek nem kerültek emelésre. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a lakosság adóterhei nem emelkedtek 

jelentősen ebben a ciklusban. Az adómértékeknél az önkormányzat nem 

használja ki maximálisan a helyi adó törvény adta lehetőségeket sem az 

iparűzési adózás, sem az építményadó tekintetében, figyelembe véve ezzel a 

lakosság teherbíró képességét. Mindezek ellenére 2010-ről 2013-ra 42,6 %-kal 

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

adóból származó bevétel növekedés. A növekedés a hátralékkezelés 

hatékonyságának is köszönhető. 

Sajnos ennek ellenére, az önkormányzatnak magas a helyi adóból származó 

hátraléka. 

 

 

A fejlesztések önerejének, és a működtetés biztosításához szükséges volt 

különböző típusú hitelek felvétele.  

Az Önkormányzat hitelállományának alakulását tételesen - a 2010. december 

31. és 2014. június 30. közötti időszakban – az alábbi táblázat szemlélteti. 

      
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 
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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.megel

ől.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 

  
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. 

 

A táblázatból látható, hogy míg 2010. december 31-én a hitel és 

kötvényállomány összege 600.321 eFt volt, úgy 2014. 06. 30-ra jelentős 

csökkenés után az állomány összege már csak 121.168 eFt. 

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. Az önkormányzat a hitelszerződésekből 

adódó kötelezettségeinek mindig eleget tett. Saját erőből törlesztett közel 100 

millió Ft.  

A beszámolás időszakában a támogatás megelőlegező hitelek visszafizetésre 

kerültek. A szennyvíz II. ütem kapcsán fennálló 116.322 eFt hitel fedezete az 

OTP lakástakarék pénztári számlákon realizálódott. 

Az összegzés készítésének időszakában az Önkormányzat a fent említett 

viziközmű hitelen túl, egy 25.000 eFt összegű rövid lejáratú hitelkerettel 

rendelkezik, melynek visszafizetési határideje 2014. decembert 31. Az év végéig 

képződő bevételek fedezetet fognak nyújtani a hitel visszafizetésére. 

 

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

normatíva, átengedett központi adók, helyben maradó SZJA — 2013. január 01-
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től a feladatfinanszírozás határozzák meg. Az elmúlt 4 és fél év folyamán az 

önkormányzat folyamatosan működési hiánnyal - 2013. január 01-től – hiány 

nélkül - tervezte költségvetését. 

Természetesen a kiadások alakulására hatást gyakoroltak a már bemutatott 

átszervezések.  

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 stabilizálták az önkormányzat fizetőképességét. 

 

A dologi kiadások csökkentése, és a működőképesség fenntartásának érdekében 

a Képviselő-testület több intézkedést is hozott. 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. 

 

Jelenleg a közszolgálati tisztviselői létszám: 26 fő.  

 

Néhány szó az önkormányzat vagyoni helyzetének 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 
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Ingatlanvagyon összetétele 2014. 06. 30. 

 

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. 

 

Az Önkormányzat ingatlanvagyona a 2010. december 31. és 2014. június 30. 

közötti időszakban összességében közel 900 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. 

 

Az ingóvagyon tekintetében az elmúlt 4 évben összesen 102,7 mFt növekedés 

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 

 
 

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. 
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Összességében az Önkormányzat vagyona az elmúlt évek alatt – megnyert 

pályázatoknak köszönhetően – nőtt. 

 

Jelenleg elbírálás alatt és beadás alatt lévő pályázatok összege: 269.204.940 Ft 

 

1.  Mezőkovácsháza Város Önkormányzata egyes 

intézményi energiaellátásnak fejlesztése 

napelemes rendszer kiépítésével  

        50.000.000 Ft 

2.  Testvérvárosi találkozók           2.250.000 Ft 

3. Közművelődési pályázat            4.956.000 Ft 

4. Területi együttműködésit segítő programok 

kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 

régiókban 

        21.998.940 Ft 

5.  Épületenergetikai fejlesztés megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva 

Mezőkovácsháza önkormányzati épületeinél  

      150.000.000 Ft 

6.  Megyei határon átnyúló program – hűtőház építése         40.000.000 Ft 

Összesen:        269.204.940 Ft 

 

Az elmúlt 4 év gazdálkodását jellemezve elmondható, hogy az Önkormányzat 

az önként vállalt és kötelező feladatai ellátását teljesíteni tudta. Ellátás nem 

került megszüntetésre. A folyamatban lévő beruházások megvalósultak, és új 

beruházásokra felújításokra is sor került. 

Az elmúlt 4 évben az önkormányzat vagyona gyarapodott, hitelállománya 

kezelhető lett, szállítói tartozás állománya jelentősen csökkent.  

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 

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. Az önkormányzat és minden intézménye a működőképességét 

folyamatosan megtartotta. A dolgozók a fizetésüket rendszeresen pontos időben 

megkapták. 


