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6. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére a 

a Képviselő-testület 2014-2019. évi tevékenységének értékelése tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014-2019. évi önkormányzati ciklus a 2019. október 13. napjára kitűzött helyhatósági 

választásokkal a végéhez érkezik. Az eltelt 5 éves időszak alatt elvégzett munka értékelése 

hasznos és fontos annak érdekében, hogy számba tudjuk venni az elért eredményeket, 

megfogalmazzuk a hiányosságokat és megvonjuk a képviselő-testület ötéves 

teljesítményének mérlegét. A 2014. évi alakuló ülést követően elfogadásra került a 

gazdasági program, mely tartalmazta a testületnek a ciklus időszakában a városfejlesztésre 

vonatkozó elképzeléseit, terveit. A ciklusprogram megvalósításáról is számot ad az 

előterjesztés. Ez az írásbeli dokumentum a képviselő-testület testületi munkáján kívül 

tartalmazza az önkormányzati feladatellátást ágazati bontásban statisztikai adatokkal 

alátámasztva.  

Kérem a testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg. 

 

Mezőkovácsháza, 2019. szeptember 20. 

 

        Varga Gusztáv 

                     polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:   

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

Látta:  

Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

Ágostonné Dohányos Ivett 

költségvetési irodavezető 

 

Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

Tárgyalta: valamennyi bizottság 

Mellékletek: 1 db tájékoztató 

Előterjesztéshez meghívott: intézményvezetők 

A döntésről kivonattal 

értesül: 

 

Szükséges döntés: Egyszerű többség 
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Beszámoló az önkormányzat 2014-2019-esválasztási ciklus alatt végzett 

tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Alakuló ülését a Képviselő-testület 2014. november 3-án tartotta, ahol munkájának 

segítésére, véleményező, javaslattevő, és döntéshozó jogkörrel külső szakemberek 

bevonásával létrehozta három állandó szakbizottságát (Ügyrendi és Pénzügyi;  

Városfejlesztési; valamint Kulturális és Szociális Bizottság), megválasztotta tisztviselőit 

(alpolgármesterek). 

Üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és testületi 

ülések száma a törvényi előírások figyelembevételével lett megtervezve.  

Az alábbiakban részletesen áttekintjük a képviselő-testület, a bizottságok, az 

önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzat elmúlt öt évben végzett munkáját. 

A statisztikai adatok 2014. évtől mutatják a bizottságok tevékenységét. 

 

I. 

 

 Az önkormányzat testületi szerveinek működése 

 

 

1. A Képviselő-testület működése a statisztikai adatok tükrében 

2014-2019. július 31-ig összesen 97 alkalommal ülésezett (a törvényi előírás szerint 

legalább 30 szükséges), melyből a rendkívüli testületi ülések száma 41. Az elmúlt 

ciklusban 40 esetben tartott zárt ülést a testület. A képviselő-testület tevékenységét az 

alábbi statisztikai adatok, ábrák szemléltetik: 

 

A Képviselő-testület tevékenysége 

2014. október 12. – 2019. július 31. 

 
Év Soros ülés Rendkívüli ülés Nyílt Zárt 

2014. 10. 12-től 3 1 4 1 

2015.  11 13 24 10 

2016.  12 8 19 13 

2017. 12 13 25 6 

2018 12 5 17 6 

2019. 07. 31-ig 6 1 7 4 

Összesen:  56 41 96 40 
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Az ötéves működése alatt a testület 1465 napirendet tárgyalt, melynek során 2204 

határozatot hozott. A testület az öt év alatt jelentős számú, összesen 128 rendeletet, 

közülük 26 új rendeletet alkotott.  

 

 

Az üléseken tárgyalt napirendek, határozatok 

száma 2019. 07. 31-ig 

 

Év Tárgyalt 

előterjesztések 

száma 

Határozatok 

száma 

Törvényességi jelzések 

száma 

2014. 10. 

12-től 

83 118  

2015. 326 496  

2016. 319 490  

2017. 325 484  

2018 274 389  

2019. 07. 

31-ig 

138 227  

Összesen:  1465 2204  
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Az önkormányzatnak az Alaptörvényben biztosított joga, hogy feladatkörében eljárva 

törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben 

kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkosson. Az önkormányzati 

rendelet jogszabály, melyben foglaltak betartása mindenkire nézve kötelező, akikre hatálya 

kiterjed. 

Ebből ered, hogy a Képviselő-testület egyik alapvető, át nem ruházható hatásköre a helyi 

jogszabályalkotás. A számos módosító rendelettől eltekintve most csak az elmúlt öt évben 

hozott alaprendeleteket vesszük számba. 

Az elmúlt öt évben a Képviselő-testület 26 alaprendeletet alkotott. Minden évben 

rendeletben fogadta el az éves költségvetését, az éves költségvetésének a végrehajtását, 

valamint a költségvetése elfogadásáig tartó időszakra (január-február) az átmeneti 

gazdálkodás szabályairól szóló rendeletet. A működését szabályozó rendeleteken kívül 

azonban számos, a helyi társadalmi viszonyokat rendező jogszabályt is alkotott a testület. 

Mindjárt megalakulását követően 2014 decemberében fogadta el a Közterületek 

elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 28/2014 (XII.23.) sz. 

önkormányzati rendeletet. 

A szociális segélyezési rendszer átalakítását követően  törvényi felhatalmazás keretei 

között alkotta meg a testület a települési támogatások helyi szabályait a Szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015 ( II.27.) sz. önkormányzati rendeletében.  

A ciklus alatt kétszer hozott rendeletet törvénymódosítás miatt a Helyi közművelődésről 

(18/2016 (X.25.) és 10/2019 (VII.02.) sz önkormányzati rendeletek)  

2017. év aktív volt a rendeletalkotás viszonylatában, öt alaprendelet került elfogadásra:  a 

Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017 (VIII.03.), a Hivatali helyiségen 

valamint a hivatali munkaidőn túli házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésénél alkalmazott díjtételekről szóló 17/2017 (IX.26.), az Egészségügyi alapellátási 

körzetek megállapításáról szóló 19/2017 (IX.21.), a Helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 20/2017 (X.20), ésaz 

Újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló 21/2017 (X.25) számú önkormányzati 

rendeletek. 
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2018-ban két nagyjelentőségű rendelete alkotott meg a testület,  a Közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 22/2018 (IX.25.)  és a Településkép 

védelméről szóló 26/2018 (XII.18.) számú önkormányzati rendeleteket. 

 
Rendeletalkotási tevékenység 

2014. október 12- 2019. július  31. közötti időszakban 

 

Év Összes rendelet száma Alaprendelet Módosító rendelet 

2014. 10. 

12-től 

6 3 3 

2015.  28 4 24 

2016. 25 4 21 

2017. 33 7 26 

2018 26 5 21 

2019. 07. 

31. 

10 3 7 

Összesen:  128 26 102 

 

 

 
 

 

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. 

 

2. A Képviselő-testület bizottságainak ötéves működése 

A Képviselő-testület alakuló ülésén három állandó bizottságot állított fel, az Ügyrendi és 

Pénzügyi Bizottságot, a Városfejlesztési Bizottságot valamint a Kulturális és Szociális 

Bizottságot 5-5 fővel. Megválasztotta a bizottságok elnökét és tagjait, a tagok közé külső 

szakembereket is megválasztva. 

A bizottságok első ülésükön kialakították ügyrendjüket, üléseiket pedig általuk elfogadott 

éves munkaterv szerint tartották. 



6 

 

Polgármesteri javaslatra 2017 február 1-től a Képviselő-testület átszervezte bizottságait, 

számukat kettőre csökkentette (Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság valamint Ügyrendi, 

Kulturális és Szociális Bizottság), és személyi összetételükben is változás történt.  

A bizottságok az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rájuk átruházott 

hatáskörükben eljárva hozott  intézkedéseikről, döntéseikről félévente, 2019-től évente 

beszámoltak a Képviselő-testületnek. 

 
2.1.Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, majd Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

2014. novemberétől 2017. január 30-ig Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság működött, 

melynek tagjai között 3 fő képviselő és kettő fő külsős pénzügyi szakember tevékenykedik. 

Majd 2017. februárjától Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságként működött. Az 

önkormányzatnál és intézményeinél az elmúlt ötéves 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. 

 

 

AZ ÜGYRENDI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 

 

 

 

 

 

 

Év 
Soros 

ülés 

Rendkívüli 

ülés 
Nyílt Zárt 

Összesen 

tárgyalt 

napirend 

Hozott 

határozatok 

száma 

2014. 

október 

12-től 

2 1 6 1 58 89 

2015. 

18 

ebből 

együttes 

9 ülés 

VB-vel 

15 ebből 

együttes 8 

ülés a VB-el 

34 7 252 390 

2016. 

21 

ebből 

együttes  

VB-vel 

9 ülés 

8 ebből 

együttes 

VB-vel 5 

ülés 

30 5 240 361 

2017. 01. 

31-ig 

2 

együttes 

VB-vel  

4 ebből 1 

ülés együttes 

KSZB-VB-

vel, 1 ülés 

együttes 

VB-vel  

4 1 22 35 

Összesen: 43 28 74 14 630 875 



7 

 

0

200

400

1 15 ebből  együttes

8 ülés  a  VB-el

8 ebből  együttes

VB-vel  5 ülés

4 ebből  1 ülés

együttes  KSZB-VB-

vel , 1 ülés

együttes  VB-vel

2 18 ebből  együttes 21 ebből  együttes 2 együttes  VB-vel

2014. október 12- 2015. 2016. 2017. 01. 31-ig

Ügyrendi és pénzügyi bizottság tevékenysége

Nyíl t Zárt Összesen tárgyalt napirend Hozott határozatok száma

 
 

 

PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 

 

 

 

Év 
Soros 

ülés 

Rendkívüli 

ülés 
Nyílt Zárt 

Összesen 

tárgyalt 

napirend 

Hozott 

határozatok 

száma 

2017. 02. 

01-től  

11 ebből 

1 

együttes 

ÜKSZB-

vel 

15 24 5 250 372 

2018. 10  5 14 4 209 298 

2019. 07. 

31-ig  
6 3 9 3 126 226 

Összesen: 27 23 47 12 585 896 
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2.2.Kulturális és Szociális Bizottság, majd Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 

2014. novemberétől 2017. január 30-ig Kulturális és Szociális Bizottság működött, 

melynek tagjai között 3 fő képviselő és kettő fő külsős szakember tevékenykedik. 

Majd 2017. februárjától Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságként működött, a ciklus 

5 éve alatt két elnök irányításával dolgozott (Dr. Fritz Izabella, Zábrák Istvánné), 

maradéktalanul ellátta a hatáskörébe tartozó szociális és egészségügyi terület valamint a 

köznevelési, közművelődési és sportfeladatokat. Éves szinten átlagosan 18 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 a 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, Települési Értéktár, Központi Orvosi  Ügyelet,  a Vis 

Medica Kft, a háziorvosok, fogorvosok) munkáját a szakmai beszámolók alapján éves 

szinten rendszeresen  véleményezte, értékelte.  

Az öt éves ciklus alatt a bizottság a feladatkörébe tartozó intézmények, intézményegységek 

(könyvtár, óvoda, bölcsőde, támogató szolgálat, család- és gyermekjóléti szolgálta, család- 

és gyermekjóléti központ) törvényes működésnek való megfelelőségét a polgármesteri 

hivatal útján ellenőrizte. 
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Ugyanakkor a Bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörében, az 

önkormányzati hatósági ügyek tekintetében döntött a rendkívüli települési támogatások 

odaítéléséről.        

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, a lakosok nem látogatták a nyílt 

bizottsági üléseket. A Kulturális és Szociális Bizottság munkáját számokban az alábbi 

táblázat összesített eredménye mutatja be.  

 

 

KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 

 

 

Év 
Soros 

ülés 

Rendkívüli 

ülés 
Nyílt Zárt 

Összesen 

tárgyalt 

napirend 

Hozott 

határozatok 

száma 

2014. 11. 

12-től 
2 2 4 4 39 105 

2015. 

11 ebből 

1 

együttes 

ÜPB-

VB-vel  

13  16  18 63 327 

2016. 

11 ebből 

1 

együttes 

VB-

ÜPB-vel 

10 ebből 1 

együttes VB-

ÜPB-vel 

16 17 146 327 

2017. 01. 

30-ig 
1 1 1 2 15 31 

Összesen:  25 26 37 41 263 790 



10 

 

 

 

 

AZ ÜGYRENDI,  KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS  BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 

 

 

 

 

 

Év 
Soros 

ülés 

Rendkívüli 

ülés 
Nyílt Zárt 

Összesen 

tárgyalt 

napirend 

Hozott 

határozatok 

száma 

2017. 02. 

1-től  

10 ebből 

együttes 

PVB-vel  

8 17 11 187 297 

2018.  11 5 16 14 189 298 

2019. 07. 

31-ig  
6 1 7 6 144 84 

Összesen:  27 14 40 31 520 679 
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2.3.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 VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 

 

 

 
 

Év 
Soros 

ülés 

Rendkívüli 

ülés 
Nyílt Zárt 

Összesen 

tárgyalt 

napirend 

Hozott 

határozatok 

száma 

2014. 10. 

12-től 

4 ebből 

együttes 2 

ÜPB-vel 

2 ebből 

együttes 1 db 

ÜPB-vel 
6 0 26 40 

2015. 

16 ebből 

együttes 9 

db ÜPB-

vel 

9 ebből 
együttes 6 db 

ÜPB-vel 
26 5 269 199 

2016. 

19 ebből 

együttes 

11 db az 

ÜPB-vel 

7 ebből 

együttes 6 db 

ÜPB-vel 
26 3 156 262 

2017. 01. 

31-ig  

2 ebből 1 

együttes 

ÜPB-vel  

1 együttes 

ÜPB-vel  
3 - 12 20 

Összesen:  41 19 61 8 463 521 
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II.  

 

 Az önkormányzati feladatok 2014-2019. évi ellátása 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

számba veszi a helyi önkormányzatok feladatait, valamint más jogszabályok is állapítanak 

meg az önkormányzatok részére ellátandó feladatokat. Vannak olyan feladatok, amelyeket 

az önkormányzatoknak kötelező módon kell ellátniuk és a kötelező feladatellátást nem 

veszélyeztetve önként vállalt feladatokat is elláthatnak. Az önkormányzatok egyes 

feladatokat teljesítőképességeikhez mérten nem egyenlő mértékben kötelesek ellátni. 

Az önkormányzat feladatait intézményei útján, más önkormányzatokkal társulva, 

tulajdonában álló gazdasági társasága útján vagy külső szolgáltatóval kötött megállapodás 

útján láthatja el. 

Ebben a fejezetben számba vesszük az önkormányzat által az elmúlt öt évben ellátott 

feladatokat.  

 

II.1. Településfejlesztés, településrendezés a Gazdasági Programban (2014-2019) 

foglaltak megvalósulásának tükrében 

A képviselő-testület 2015. évben a 105/2015. (III. 26.) sz. kt. határozatának mellékleteként 

fogadta el az 5 éves gazdasági programját. 

A program a 2014-2019. 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. 

Éppen ezért a képviselő-testület a fejlesztési elképzeléseit a 2014-2020-as időszakra 

előkészületben lévő Területi Operatív Programokkal (TOP) összhangban fogalmazta meg.  
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A TOP 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, az előkészítés során ismert fejlesztési 

lehetőségei, célkitűzései figyelembe vételre kerültek a gazdasági program megalkotásánál. 

A Magyarország Kormánya által 2014-ben közzétett Széchenyi 2020 program céljai, az 

abban megfogalmazott fejlesztési lehetőségek szintén a gazdasági program alapjait 

képezték, azok figyelembe vételre kerültek fejlesztési elképzeléseink megfogalmazásánál. 

A fenti programokhoz való igazodás biztosítja a fejlesztések folyamatosságát, ciklusokon 

való átívelését, az önkormányzat szándékainak töretlen megvalósulását. 

Az elmúlt 5 év pályázati lehetőségei részben igazodtak az egyes önkormányzatok 

fejlesztési terveihez. A gazdasági programban nevesített célok közül néhány fejlesztési 

területre nem került meghirdetésre pályázati lehetőség, ezekben saját forrás 

igénybevételével tudott fejleszteni a képviselő-testület. 

A Gazdasági Program első három fejezete a város aktuális állapotát és a helyzetelemzés 

adatait ismerteti. A IV. fejezet taglalja az önkormányzat fejlesztési koncepcióját. 

A fejlesztések nagyobb részben pályázatok segítségével valósultak meg vagy vannak a 

megvalósulás különböző fázisaiban. Ezek részletezése a Gazdasági Program tükrében 

jelen beszámoló 1. számú mellékletében  - dőlt betűkkel szedve - kerül ismertetésre. 

 

II.2. Településüzemeltetés  
Az önkormányzat kötelező közszolgáltatásai közül szerződéses jogviszonyban kerülnek 

ellátásra olyan feladatok amik szolgáltató kijelölésével jogszabály kötelező vagy lehetővé 

tesz. 

A kiválasztott és kijelölt közszolgáltatók minden évben beszámoltak tevékenységükről, az 

elért eredményekről illetve az esetleges problémákról. 

II.2.1.Temetkezési szolgáltatás 

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

időtartama 2023. április 30-án telik le. A temetkezési szolgáltató a szerződésben rögzített 

feladatait időarányosan teljesítette, évente rendszeresen beszámol tevékenységéről a 

képviselő-testületnek. 

II.2.2.Települési szilárd hulladék gyűjtése, kezelése 

A DAREH Bázis Zrt látja el. Részletesen a hulladékgazdálkodás fejezetben kerül 

ismertetésre. 

II.2.3.Települési folyékony hulladék gyűjtése, kezelése 
A települési lakossági folyékony hulladék szállítását, elhelyezését – mint kötelező 

közszolgáltatást – Szikszai László egyéni vállalkozó látja el. Szerződésének érvényessége: 

2024. október 3. 

A vállalkozó a folyékony hulladék gyűjtését és szállítását saját gépjárműveivel végzi, az 

elszállított hulladékot a Mezőkovácsházi szennyvíztelepen helyezi el. Vállalkozás más 

céggel is elvégeztetheti ezt a jellegű közszolgáltatást. 

II.2.4.Gyepmesteri tevékenység, állati hulladék elszállítás 

Az állati hulladék begyűjtési és elszállítási tevékenységet korábban a Tótkomlósi 

Közüzemi Kft látta el. Az időközben megszüntetett önkormányzati társulás formájában 

működtetett állati hulladékgyűjtő és kezelő tevékenységet Gáspár Tamás vállalkozó végzi. 

Szintén vele állunk szerződéses viszonyban a gyepmesteri feladatokat ellátására. A 

vállalkozó Battonyán üzemelteti a kistérség nagyobb részét kiszolgáló gyepmesteri telepét. 

Az állati hulladék szállítására és ártalmatlanítására az ATEV Zrt-vel áll szerződéses 

viszonyban. 2019. július 27-én megújította a vállalkozási szerződését Önkormányzatunk. 

II.2.5.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. 
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II.2.6.Víz-, és csatornaszolgáltatás 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. látja el. Részletesen a víziközmű-szolgáltatás 

fejezetben kerül ismertetésre. 

II.2.7.Fürdő és kemping üzemeltetés 

A fürdő és kemping komplexumot 2010. évtől szerződés alapján a Mezőkovácsházi Vízmű 

Kft. üzemeltette. A víziközmű rendszer átalakításával egy rövid időre a Gyulai Közüzemi 

Kft működtette. Profiltisztítás miatt a cég ezt a tevékenységet nem folytathatta így először 

a MEZTEP Kft-hez majd a Kalocsa Róza Kft-hez került a működtetés joga. 

Korábban kisebb pályázati támogatásokkal megépült a nagymedence vízforgató 

berendezése és sikerült megnyitni egy gyermekmedencét is, mellette pedig kialakítani egy 

gyermek játszó, pihenő területet. A gyermekmedence temperálása és a Büfé működtetése is 

megoldódott, így most már teljes családoknak, kisgyermekeseknek is megfelelő 

szolgáltatást tud biztosítani a fürdőnk.  

A jelenlegi üzemeltető a nyitva tartás optimalizálásával és változatos rendezvények 

szervezésével növelni tudja a látogatók számát. 

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 ciklusban lehetőség szerint megoldást kell 

találni erre a problémára. 

II.2.8.Közvilágítás 

2018. évben a Mezei-vill Kft. közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a város teljes 

közvilágítás korszerűsítésének kivitelezését, melynek teljesülése és megtakarítása korábbi 

pontokban részletezésre került. A beruházás megtakarításból történő kifizetése, 

megtérülése 12 év alatt teljesül. Ezért erre az időszakra szóló üzemeltetési szerződést 

kötöttünk a céggel. 

Az üzemeltetési díj harmada a korábban fizetett díjnak és a 12 éves időszakban bármely 

meghibásodott lámpatest cseréjét is magában foglalja. 

II.2.9.Egyéb településüzemeltetési feladatok 

A fentiekben részletezett feladatokon túlmenően sok településüzemeltetési feladatot lát el 

az önkormányzati tulajdonú MEZTEP Kft. 

Feladatai ellátásához kisebb állandó létszámmal rendelkezik, de a cég látja el a 

településüzemeltetésben részt vevő közfoglalkoztatottak foglalkoztatását is növelve ezzel a 

feladatellátásba bevonhatók számát. 

A céghez tartozik többek között a helyi utak kezelése. E körben rendszeres kátyúzással és 

padkarendezéssel, tábla cserékkel, burkolati jel festésekkel tartják karban a helyi 

közutakat, járdákat. 

Ezen kívül az önkormányzati zöld és közterületek karbantartása, fejlesztése is a Kft-hez 

tartozik. Ehhez megfelelő gépesítettséggel rendelkeznek, de a személyi állomány magas 

fluktuációja nehezíti a gépek megfelelő személyi kiszolgálását. 

A Kft. kezeli az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú ingatlanokat, épületeket. 

Vagyonkezelői szerződéssel az Ipari Terület hasznosítását is ellátja, koordinálja az ott lévő 

épületek bérbeadását, a területek igénybe vételét. 

Elvégzi az önkormányzati, intézményi karbantartási, felújítási feladatokat és külső 

kivitelezésekben is vállal alvállalkozói munkákat. 

 

II.3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

II.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: 
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 3 háziorvosi szolgálat, 

 1 házi gyermekorvosi szolgálat,  

 2 fogorvosi szolgálat  

 központi orvosi ügyeleti szolgálat,  

 a védőnői szolgálat  

 az iskola-egészségügyi szolgálat. 

Az önkormányzat által vállalt feladatként működő szakellátási szolgálat: 

   járóbeteg szakellátó központ 

II.3.1.1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás  

2017. november 30-ig négy háziorvosi körzetben történt a háziorvosi alapellátás.  

2016. év szeptemberétől a megüresedett II. sz. háziorvosi körzet ellátását praxisjoggal 

rendelkező háziorvossal, majd háziorvosaink bevonásával, helyettesítéssel biztosította az 

önkormányzat, a rendelőhelyiség bérlésével és a helyettesítést ellátó orvosok díjának 

megfizetésével. III. sz. háziorvosi körzet 2017. januárjában üresedett meg Dr. Rónavölgyi 

Erzsébet háziorvos halálával.  

Ekkor már indokolttá vált annak felülvizsgálata, hogy a lakosságszám folyamatos 

csökkenése, valamint a II. számú és III. számú háziorvosi körzet, tartós helyettesítéssel 

történő ellátása okán esetlegesen három háziorvosi körzet kerüljön kialakításra. Képviselő-

testület az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 19/2017. (IX. 26.) sz. 

önkormányzati rendeletével Mezőkovácsháza közigazgatási területén három háziorvosi 

körzetet alakított ki 2017. december 01. napjától. Összevonásra került a korábbi II. és III. 

számú háziorvosi körzet, és az így létrejött II. számú háziorvosi körzetet új ellátóként Dr. 

Rigler Magdolna, a Medifontana Háziorvosi Bt. szolgáltató háziorvosa látja el feladat-

ellátási szerződés alapján. Az összevonással létrejött háziorvosi körzet egyik telephelye a 

központi orvosi ügyeleti rendelőben került kialakításra, a másik telephely maradt a 

reformátuskovácsházi háziorvosi rendelőben. Ez utóbbi rendelő épülete az önkormányzat 

tulajdonában van és az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Mezőkovácsházán.” TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019. azonosítószámú pályázat keretében 

felújításra került és eszközbeszerzés valósult meg. A pályázat kedvezményezettje 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, pályázat összköltsége  53.483.808.- ft   

Az I. és III. számú háziorvosi körzetek és a házi gyermekorvosi ellátást is feladat-ellátási 

szerződés alapján biztosítják folyamatosan a szolgáltatók, melyek tekintetében változás 

nem történt az elmúlt öt évben. I. sz . körzetet Dr. Tatár Márta háziorvos , III. sz. körzetet 

Dr. Fodor József háziorvos, házi gyermekorvosi körzetet Dr. Hedvig Beáta látja el. E kettő 

körzet és a házi gyermekorvosi rendelő és a hozzá tartozó ingatlanok a szolgáltató orvosok 

tulajdonában állnak. Az önkormányzat eszközbeszerzéshez, és karbantartási költségekhez 

különített el fedezetet a költségvetésben valamennyi alapellátó számára, mely egyedi 

kérelmek alapján igényelhető.  

2014-ben és 2015-ben a képviselő-testület az egészségügyi alapfeladatok ellátását biztosító 

orvosi rendelők működési, fenntartási, illetve karbantartási költségeinek támogatására 

egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesítette a háziorvosokat, fogorvosokat.  

Jogszabályi változást követően lehetőség nyílt arra, hogy az abban foglaltak szerinti 

mértékben mentesüljenek a helyi iparűzési adó megfizetése alól az alapellátó szolgáltatók, 

mely a helyi adórendeletben is szabályozásra került.  

Valamennyi szolgáltató csatlakozott Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez. 

II.3.1.2. Fogorvosi alapellátás 

A településen két fogorvosi körzet működik. Az I.sz. fogorvosi rendelő és felszerelése 

korábban privatizációval a vállalkozó fogorvos, Dr. Biedermann Viktor tulajdonába került, 

míg a II. sz. rendelő és eszközállományát az önkormányzat Dr. Talián Rodika fogorvos 

halálát követően megvásárolta. Az ellátást ez utóbbi körzetben közalkalmazotti 
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foglalkoztatás keretében Dr. Herter László fogorvos látja el 2014. május 01-től, Pócsikné 

Vágási Ágnes pedig immár lassan 40 éve végzi fogászati asszisztensi tevékenységét és 

ebben a ciklusban kapta meg 30 éves jubileumi jutalmát.  

Lakosság ellátásán túl a szolgáltatók iskolafogászati tevékenységet és prevenciós 

feladatokat is ellátnak. A lakosságszám folyamatos csökkenése a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott rendelési idő csökkenését 

eredményezi. A fogászati ellátás sajátosságából adódóan anyag- és költségigényes. A II. 

számú fogorvosi körzet tekintetében az önkormányzat közvetlen finanszírozási 

szerződésben áll a NEAK-kal, mely finanszírozás a havi költségek  (bér+járulék, 

anyagköltség, gyógyszer stb.) 50-60%-átfedezi csak. A fogászati alapellátás nem tartozik 

az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alá, viszont a járóbeteg szakellátásban, 

fekvőbeteg ellátásban az egészségügyi dolgozók bére jogszabály által rendezésre került. 

Ezért a képviselő-testület saját erőből a fogorvos és fogászati asszisztens bérét 2019. május 

01-től 5%-al emelte meg. 

Az ellátás minőségének javítása érdekében a képviselő-testület 2016-ban fogászati 

röntgengép vásárlása mellett döntött 2 millió forint összegben. A digitális készüléket 

mindkettő szolgáltató használja, ezáltal a betegeknek helyben biztosítottá válik ez a 

diagnosztikai ellátás.  

Az önkormányzat folyamatosan figyeli az egészségügyi alapellátás fejlesztését célzó 

pályázatokat. 2017 –ben is lehetőség nyílt ismét pályázat benyújtására, ekkor a képviselő-

testület a fogászati rendelő felújítására és eszköz beszerzésére nyújtott be pályázatot a 

Belügyminisztérium felé 17.832.119.- forint támogatási összeggel, melyhez még 

3.146.845. ft  önrészt biztosít az önkormányzat. A pályázat támogatásban részesült, 

megvalósítás végső határideje támogató okiratban foglaltak szerint 2019. december 31. 

II.3.1.3. Központi orvosi ügyeleti ellátás 

Központi Orvosi Ügyelet Szolgálat működtetése az önkormányzat és Országos 

Mentőszolgálattal (OMSZ) kötött együttműködési megállapodás keretében történik. 2016. 

július 01-től 6 település, több mint 18.000 lakosa számára biztosított az ellátás. Az 

önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK). Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati 

Társulás megszűnését követően, 2018. január 01-től az ellátási terület településeivel az 

önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött az ügyelet ellátására. Az ügyeleti ellátás 

fenntartását a NEAK finanszírozás és a települések lakosságszám arányos hozzájárulása 

fedezi. A települési hozzájárulás mértékét az elmúlt öt évben szükségessé vált emelni, 

jelenleg 80.- ft/lakos hozzájárulást fizetnek a települések.  

Az ügyeleti ellátás hétköznap 16.00-8.00-ig (16 órában), hétvégén pedig 8.00-8.00-ig (24 

órában) biztosított. Az ügyeleti rendelőhelyiség az OMSZ kezelésében álló épületben 

található, mely 2015-ben felújításra került. A megvalósítás idejére az ügyletei ellátás a 

DÉGÁZ épületében történt, melyben a szükséges átalakításhoz és a rendelő kialakításához 

az ellátási terület települései támogatást biztosítottak.  

A szakmai munka minőségét és folyamatosságát, a rendelő és a gépkocsi fenntartását az 

OMSZ Mentőszervezetével kötött együttműködési megállapodás biztosítja. A feladatok 

ellátásáért szerződés szerint 340.000.- forint/hó díj kerül megfizetésre, mely összeg 2015. 

április 01-én került megemelésre 300.000.- forintról. 

Az ellátást biztosító orvosok óradíja több ütemben emelésre került. 2014-ben 1.750 

forint/óra díjról 2.200.-, 2.500.- majd 3.000.- forint/óra díjat szavaztak meg az ellátási 

terület településeinek képviselő-testületei.  

Szakdolgozók és gépkocsivezetők óradíja 2018. július 1-től emelkedett 1.200.- forint/órára.  

A szakmai feladatellátás, a központi orvosi ügyelet működése a beszámolási időszakban, 

komoly háttér munkát igénylő, egyenletesen jó szakmai színvonalon folyt. 

Mezőkovácsházi és végegyházi háziorvosok biztosítják jelentős mértékben az ellátást, a 
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többi település háziorvosai életkoruk miatt vagy képviselő-testületi engedély alapján nem 

vesznek részt az egyébként kötelezően biztosítandó ellátásban. Folyamatos szervező 

munkát igényel az orvosok és a szakdolgozók tekintetében, hogy hosszú távon, 

zökkenőmentesen lehessen az ellátást biztosítani, ezáltal megőrizve azt, hogy jelen 

szervezeti felállásában a mezőkovácsházi ügyelet továbbra is stabil és elismert ügyeletként 

működhessen.  

II.3.1.4.  Védőnői Szolgálat 

Városunkban 2 területi védőnői szolgálat és 1 iskolavédőnői szolgálat végzi a feladatát. 

Jelenleg valamennyi státusz betöltött.  

A védőnői szolgálat a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ önálló szakmai 

egységeként látta el feladatát 2019. március 31-ig. 

2019. április 01-től Mezőkovácsháza Város Önkormányzata rendelkezik működési 

engedéllyel és finanszírozási szerződéssel a feladat ellátására.  

Védőnők képzése folyamatos, szakfelügyeletükkel a kapcsolat rendszeres. Preferált 

lakosság közeli szűrővizsgálatok megvalósulása és végzése keretén belül a védőnői 

méhnyakszűrés szervezése, végzése és napi tevékenységbe illesztése folyamatos, a 

védőnők szakmai felkészítése folyamatban van. 1 védőnő már rendelkezik a 

méhnyakszűréshez megfelelő kompetenciával.  

Jogszabályban foglaltak alapján 2019. július 01-től a védőnők is az egészségügyi ágazati 

előmeneteli szabályok hatálya alá tartoznak. Ennek eredményeként több lépcsőben 

rendezésre kelül az illetményük, mely nagyban segíti azt, hogy a végzett fiatalok, vagy 

pályaelhagyók védőnőként dolgozzanak tovább vagy újra.  

Egészségügyi alapellátás fejlesztését célzó Belügyminisztérium által támogatott pályázat 

keretében kerül felújításra az Alkotmány u. 38. sz. alatti védőnői szolgálat épülete, 

melyhez bútor és eszköz beszerzés is társul. 11.949.012.- támogatási összeg mellé 

2.108.649.- ft önrészt biztosít az önkormányzat. A megvalósítás végső határideje 2019. 

december 31.  

II.3.2. Járóbeteg szakellátás 

A járóbeteg szakellátó központ ellátási területe a mezőkovácsházi járás 12 településének 

32719 lakosára terjed ki. A feladatellátást az önkormányzat 346 szakorvosi és 70 nem 

szakorvosi óra lekötött kapacitással biztosítja. 

Az önkormányzat intézményműködtetési kötelezettségét a testület döntése alapján két 

egészségügyi szolgáltató közreműködésével biztosítja Vis Medica Kft.-vel 1995. január 1-

től fennálló ellátási szerződésben, valamint a dr. Csernai Katalin Kft-vel 2011. június 30-

ával megkötött egészségügyi ellátási szerződésben foglalt feltételek alapján. 

A Vis Medica Kft. szakellátási tevékenységét, 312 szakorvosi és 60 nem szakorvosi órában 

végzi 19 féle szakellátáson, valamint a nappali kórházi ellátásának (4 ággyal) feladatát 

végzi. A dr. Csernai Katalin Kft. 34 szakorvosi és 10 nem szakorvosi órát biztosít ( 6 

szakellátás).  

Járóbeteg szakellátásokat érintő finanszírozás metodikája évek óta változatlan, a várólisták 

kiterjesztése a szolgáltatók teljesítményének teljesítmény volumen korláton (TVK) belüli 

mozgását és az átláthatóbb ellátásszervezést kívánják szolgálni. 

Országosan jellemző tendencia, a szakrendelések által teljesített beteg forgalomhoz képest 

a TVK alacsonyabb szinten történő finanszírozó általi meghatározása, mely érinti a helyi 

egészségügyi szolgáltatókat is. Az egészségügyben a járó- és fekvőbeteg ellátásban 

végrehajtott béremelés szolgáltatókat terhelő bérköltségek enyhítésére a szakellátásokon 

teljesített német pontokat 1,98 pont/forint értéken határozta meg a finanszírozó 2017. 11. 

01-től, mely csak részben nyújt fedezetet a jogszabályban meghatározott bérek 

biztosítására.   

A járóbeteg szakellátások finanszírozása külön soron és tételként nem biztosít fedezetet az 

eszközök cseréjére, karbantartására. Az önkormányzat külön megállapodás alapján a 
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beszámolási időszakban összesen 1.009.000.- forint támogatást biztosított karbantartási és 

javíttatási költségekre a Vis Medica Kft. részére.  

EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra: 

„Gyógyító erő” az egészségesebb élethez címmel nyújtott be pályázatot a Vis Medica Kft. 

mely támogatásban részesült.. A pályázatban orvosi műszerek és berendezések 

beszerzésére, valamint épület felújításra pályáztak. A fejlesztésben a sebészet, 

nőgyógyászat és nőgyógyászati ultrahang, fül-orr-gégészet, szemészet, kardiológia, 

echokardiográfia, hasi ultrahang, fizikoterápia és nappali kórház részesülhetnek.  

Az ingatlan felújítás a szolgáltató tulajdonát képező Hősök tere 6. szám alatti ingatlant 

érinti. Az ellátási szerződésben rögzítésre került, hogy 2019. december 31-ig 

térítésmentesen biztosítja az önkormányzat a szolgáltató részére az ellátáshoz szükséges 

ingatlant ( Alkotmány u. 38.), valamint a szolgáltató a saját ingatlanában (Hősök tere 6.) 

biztosítja a fizikotherápiás ellátást szintén térítésmentesen.  

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez mindkettő szolgáltató csatlakozott.  

Dr. Csernai Katalin Kft. által működtetett szakellátásokat ellátó szakorvosok és 

gyógytornász tekintetében elmondható, hogy működésük kezdete óta folyamatosan velük 

dolgoznak, TVK kihasználtságuk valamennyi szakellátás tekintetében.100%-os. 

„Járóbeteg szakellátó központ fejlesztése Mezőkovácsházán” DAOP -4.1.1/B-2008-0010 

azonosítószámú projekt utóellenőrzése megtörtént 2018. február 21-én, mely során 

megállapításra került, hogy a vállalt kötelezettségek teljesültek.   

II.3.3. Egészségügyi prevenció 

III.3.3.1. Egészségfejlesztési Iroda  

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

Mezőkovácsházai kistérségben projekt keretében Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

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.  

A fenti projekt megvalósítási időszakát követően, 2015. óta, minden évben az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat keretében lehet pályázni a nem központi 

fenntartású egészségfejlesztési irodák működtetését biztosító pályázati összegre, melyre 

fedezet a központi költségvetésben áll rendelkezésre. Az elmúlt években 25,2 millió 

forintot biztosított a Támogató az iroda éves működésére és tevékenységére.  

Az irodában két főt heti 40 órában foglalkoztat az önkormányzat.  

Évről évre változó pályázati kiírásban foglalt kötelező szakmai feladatok, valamint a 

TÁMOP pályázat fenntartási időszakára meghatározott feladatok képzi az alapját az éves 

szakmai programnak.  

Évente összeállításra kerülő szakmai program, rendszeres és eseti mozgásprogramokat, 

rendszeres klubfoglalkozásokat, életmód programokat, tanácsadásokat, állapotfelméréseket 

valósít meg, melyről minden évben beszámol a képviselő-testület előtt az Efi. A 

programok megtervezése és megvalósítása a járás településeinek bevonásával történik.  

A prevenció erősítése, egészségfejlesztési munka létjogosultsága eddigi tapasztalatok 

alapján fenn áll, hosszú távú fenntartásának van létjogosultsága. 

 

II.4. Óvodai ellátás 

Az óvodai ellátás biztosítása az önkormányzat kötelező feladati közé tartozik, melynek 

városunk a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fenntartásával tesz eleget. 

Az intézmény a ciklus nagy részében 1 bölcsődei és 4 óvodai feladat-ellátási helyen 

működött, azonban a város közigazgatási területe 1 óvodai felvételi körzetet alkot. A 

gyermeklétszám évek óta tartó folyamatos csökkenése már évekkel ezelőtt előre vetítette, 
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hogy a 4 óvodai feladat-ellátási hely működtetése nemcsak racionális nem lesz, hanem a 

csoportlétszámok csökkenése miatt esetleg törvénytelen is. A cikluson áthúzódó 

problémája volt a testületnek az óvodai csoportok létszámának meghatározása. A pályázati 

úton megvalósuló óvoda felújítások kapcsán azonban döntés született arról, hogy a 

2019/2020-as nevelési évtől csak 3 óvodai feladat-ellátási hely működik, viszont mind 

három feladat-ellátási hely épülete modern körülmények között tudja fogadni a gyerekeket. 

 

II.5. Kulturális szolgáltatás 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 73. § (1) és (2) bekezdése értelmében a közművelődéshez való jog 

gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél, a közművelődés 

feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.  

Az önkormányzat a nyilvános könyvtári feladatok ellátására önkormányzati költségvetési 

szervként Mezőkovácsházi Városi Könyvtár néven intézményt, a közművelődési feladatok 

ellátására Kalocsa Róza Művelődési Központ néven közművelődési intézményt tart fenn, 

melyet gazdasági társaságával, a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötött közművelődési megállapodás útján működtet. Mindkét intézmény ellát 

térségi feladatokat is, a Városi Könyvtár 13 településen szolgáltat a Könyvtárellátó 

Szolgáltató Rendszer keretében és több településen mozgókönyvtári szolgáltatást nyújt. A 

Könyvtár a közgyűjteményi feladatok mellett közművelődési, hagyományőrző feladatokat 

is magas színvonalon lát el, szakmai munkájának legnagyobb elismerése, hogy 2016-ban 

elnyerte a „Minősített Könyvtár” címet, Albertus László könyvtárigazgató pedig az „Év 

Könyvtárosa Békésben 2018” díjat.  

Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből 

finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a 

saját bevétel, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető 

érdekeltségnövelő támogatások. 

Az intézmények éves szakmai munkatervét és az előző évi szakmai tevékenységükről 

szóló beszámolóit a képviselő-testület minden évben megtárgyalja.  

A Képviselő-testület 2016-ban a közművelődési rendelet felülvizsgálata következtében új 

rendeletet alkotott, melynek tükrében a Kft-vel új közművelődési megállapodást kötött. Az 

ekkor megalkotott rendeletet a 2019. júniusi soros ülésén hatályon kívül helyezte a testület, 

mikor is – a jogszabályi környezet változása miatt – ismét új rendelet került elfogadásra.  

A Képviselő-testület 2015-ben döntött a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, mely 

eddigi működése alatt 20-ra gyarapította az értéktárba felvett helyi értékek számát. A 

bizottság elnöke félévente számol be a Képviselő-testületnek a bizottság munkájáról. 

 

II.6. Gyermekjóléti szolgáltatások  

Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosítja: 

 1. gyerekek napközbeni ellátása, 2. család- és gyermekjóléti szolgálat, 3. intézményi és 

szünidei gyermekétkeztetés, 4. Család és Gyermekjóléti Központ. 

A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat bölcsőde és óvoda fenntartásával a 

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődén keresztül a Gyvt. és szakmai 

rendeletekben foglaltak szerint biztosítja.  

A család és gyermekjóléti szolgálat ellátja a szociális és gyermekvédelmi törvényben és a 

vonatkozó szakmai rendeletben rögzített feladatait. 

A család- és gyermekjóléti szolgálatot minden települési önkormányzatnak kötelezően 

biztosítania kell a szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő vagy egyéb krízishelyzet 

megoldásához segítséget igénylő gyermekek, egyének, családok számára.          

Családsegítés keretében biztosítani kell: szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, 

családgondozást, a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetését, 
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közösségfejlesztő, egyéni, csoportos terápiás programokat és szolgáltatásokat. A 

gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a 

szociálismunka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és 

lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

A nyári gyermekétkeztetés 2014 évben még pályázati eljárás formájában történt. Az 

illetékes szakminisztérium biztosított lehetőséget a nyári  gyermek étkeztetéshez. A 

költségvetési támogatást azok a települések igényelhették amelyek vállalták, hogy a nyári 

időszakban legalább 44, legfeljebb 54 napon keresztül napi egyszeri meleg étkezést 

biztosítsanak rászoruló gyermekek részére. Az igényelt támogatási összeg mértéke annak 

függvénye volt, hogy az adott település a hátrányos illetve leghátrányosabb helyzetű 

települési kategóriába sorolható-e. Mezőkovácsházán 2014. évben 287 rászoruló gyermek 

volt, melyből a város ennek 25%-ára 71 fő gyermekre igényelhetett költségvetési  

támogatást saját forrás nélkül. A támogatás összege 1.374.560,-Ft volt. További 72 fő 

rászoruló gyermekre lehetett igényelni saját forrásból  1.393.920,-Ft összegű támogatást. 

Az Emberi Erőforrások minisztere 2015. évben is pályázatot hirdetett a nyári szünet idejére 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére napi  egyszeri 

meleg étkeztetéshez az előző évihez hasonló feltételekkel, azonban a 25% helyett már 30% 

-ban igényelhettük a költségvetési támogatást. Az ezt meghaladó mértéket saját forrással 

kellett kiegészíteni. 2015. évben 263 gyermek részesült gyermekvédelmi kedvezményben, 

igy annak 30%-a 79 gyermek egyszeri meleg étkezését jelentette. További 92 gyermek 

után lehetett saját forrásból igényelni a támogatást mely az önkormányzatnak 2.145.440,Ft 

összeget jelentett a saját költségvetéséből.   

2016. január 01. napjától az 1997. évi XXXI. törvény (a gyermekvédelmi törvény) a 

szünidei gyermekétkeztetésben alapvető változásokat hozott. A szünidei 

gyermekétkeztetést kiterjesztette a nyári étkeztetéseken túl az őszi, tavaszi. és a téli szünet 

idejére, pontosabban a tanítási szünetek munkanapjaira. Az időbeli hatály kiterjesztése 

mellett szűkítette a gyermekek jogosultsági körét. A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezménnyel rendelkező gyermekek közül csak a hátrányos helyzetű és a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak az ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre. 2016. 

évben ez 41 családot érintett és 81 gyermeket, 2017 évben 43, családot és 119 gyermeket, 

2018-ban 40 családot és 101 gyermeket. Ennyien kaphattak ingyenes szünidei  étkeztetést 

a szünidei időszakra terjedő munkanapokon. A szünidei ingyenes étkeztetések előtt a 

szülők a hatályos rendeletben foglaltaknak megfelelően az értesítéseket és a jogosult 

gyermekszámhoz megfelelő számú nyilatkozatot a törvényes határidőn belül megkapták és 

élhettek a jogosultságukkal. Meg kell jegyezni, hogy azért nem mindenki élt az ingyenes 

gyermekétkeztetés lehetőségével, de aki igénybe vette annak biztosítottuk a napi egyszeri 

meleg étkezés lehetőségét.  2019 évben is hasonló módon történt a tavaszi, a nyári 

szünetben az étkeztetés  mint az előző évben. A jogosulti  létszám 40 család volt és 81. 

gyermek. A 2019. évi őszi, téli és a 2020. évi tavaszi szünetre a tájékoztatást szeptember 

elején megkapták a jogosultak, és a Humán Szolgáltató Központ a 328/2011 Korm.  

rendelet  13/B §. előírásainak megfelelően.  

RSZTOP projekt megvalósulása 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége 2017 

november hónaptól kezdődően minden hónapban megkéri az RSZTOP 1.1.1-16 projekt 

alapján a mindenkori segélycsomagok kiosztásának előkészítésére jogosultak adatait. Az 

adatok a központi PTR. rendszerből származnak és a 0-3 éves gyermekekre vonatkoznak. 

Csak azon gyermekek vehetnek részt a programban akik rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban  részesülnek és az adott hónap 1-én érvényes  gyermekvédelmi határozattal 

rendelkeznek . További feltétel , hogy a gyermek ne részesüljön intézményi ellátásban. A 
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Polgármesteri Hivatalnál havonta változó létszámban de általában 8-11 fő gyermek 

részesül minden hónapban csomagosztásban. Általában ennyi a 0-3 évesek aránya a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekekből. A program jelenleg is 

tart és bízunk benne , hogy ez a fajta , vagy hasonló pályázati programok a jövőben is 

biztosítanak ilyen segítséget az arra rászoruló családok részére. 

A gyermekek intézményi étkeztetése a bölcsődében és az óvodában valósul meg. A jobb 

minőségű szolgáltatás érdekében az önkormányzat Napközi Konyhát üzemeltet, amely 

részt vesz a Minta Menza programban  és megfelel az abban elvárt követelményeknek. 

2015. év második felében a törvényi szabályozás változásai azonban 2016. január 1-től 

előírják a járásközpont települései számára kötelezően kialakítandó intézményként, a 

család- és gyermekjóléti központok kialakítását. Ezzel egyidejűleg a család és 

gyermekjóléti szolgálatok feladatai is átstrukturálódtak, a hatósági feladatok átkerültek a 

központhoz. 2016. január 01-től kialakított Család és Gyermekjóléti Központ a járás 18 

települését látja el. A Család és Gyermekjóléti Központ a járáshoz tartozó valamennyi 

településen végzi a gyermekvédelmi gondoskodás kertébe tartozó hatósági 

intézkedésekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységet. 

 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet szabályozza a gyermekek napközbeni ellátását. 2011. 

decemberében megnyílt Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde bölcsőde 

telephelyén biztosított húsz hetes kortól a gyermekek ellátása.  

A feladat leghatékonyabb és leggazdaságosabb ellátása érdekében a képviselő-testület a 

férőhelyek számát 36 főben állapította meg, 2017-ben. A bölcsőde kihasználtsága mára 

elérte a maximumot és időnként várólistára is szükséges gyerekeket venni. A gyermek 3 

éves kora előtt munkát vállaló édesanyák gyermekein túl, gyakori a kötelezett gyermekek 

felvétele is. Az önkormányzatunknak Dombegyház Község Önkormányzatával van 

hatályos megállapodása bölcsődei férőhely biztosítására. 

A csoportszám és speciális igényű gyermekek ellátásának megfelelő gondozónői és 

kisegítői létszám folyamatosan biztosított volt.  

Az Ügyrendi –Kulturális és Szociális bizottság munkatervében foglaltaknak megfelelően a 

Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodája a törvényességi felülvizsgálatot elvégezte, 

megállapításait a bizottság elé terjesztette.  

Szakahatósági ellenőrzés során feltárt esetleges hiányosságokat az intézmény pótolta, 

jogszabályi változás következtében az ellátáshoz biztosítandó tárgyi feltételek bővültek, 

melyek biztosítására sor került.  

A bölcsőde működési engedélyével kapcsolatos ügyek intézése a fenntartó által biztosított.  

 

II.7. Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 

állapítható meg 

II.7.1. Szociális szolgáltatások 

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ integrált intézményén belül működő 

szervezeti egységek a gyermekjóléti alapszolgáltatások mellett szociális 

alapszolgáltatásokat is nyújtanak, amelyek a jogszabályi előírások szerinti önálló szakmai 

egységként működik. 2019. március 31-ig védőnői szolgálat, mint az önkormányzat által 

kötelezően biztosítandó egészségügyi alapellátási feladat is az intézményhez tartozott.  

Az önkormányzat a nappali ellátást a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 

Intézményegységeként az Idősek Klubjában biztosítja. Működési engedély szerinti 30 

férőhely a beszámolás időszakában jellemzően kihasznált volt. A nappali ellátás bejárásos 

formában illetve igény szerint beszállítással tudják igénybe venni az érintettek. 

Mindennapok során változatos, életkoruknak megfelelő foglalkozásokkal, ünnepkörök 

színvonalas megünneplésével, az Efi által kihelyezett egyes klubfoglalkozásokkal 

igyekeznek a szakemberek az idősek ellátását biztosítani, mindennapjaikat színesíteni. Az 

idősek az étkeztetést helyben is igénybe tudják venni. Területi Operatív Program keretében 
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benyújtott szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése című, TOP.4.2.1-15-

BS1-2016-00026 azonosítószámú projekt keretében, Mezőkovácsháza Táncsics u. 19. sz. 

alatti épület felújításra került, mely a nappali szociális ellátás 30 férőhelyéhez biztosít még 

egy telephelyet.  

Házi segítségnyújtás tekintetében 2016. január 01-től két szolgáltatási altípus került 

megkülönböztetésre, szociális segítés és személyi gondozás. A gondozásban lévő kliensek 

esetében is szükség volt az intézményvezető általi felülvizsgálatra és az elvégzendő 

feladatok újra besorolására, valamint az új kliensek esetében ez alapján történő 

besorolásra. A jogszabály változása a személyi feltételek biztosításának változásával is járt.  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint állami feladatot az idősek klubja koordinálta, 

medgyesegyházi Gondozási Központtal létrejött megállapodás alapján. Az ügyletei 

rendszerben, hétvégén is ellátott feladatot a gondozónők felváltva végezték. 2018. 

júniusától városunkban a feladat ellátására működési engedéllyel a Békés-megyei Körös-

menti Szociális Centrum rendelkezik és végzi ezt a feladatot.  

Szociális étkeztetés az idősek klubja koordinálásával történik, igénybe vehető helyben 

fogyasztással és kiszállítással. Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ napközi 

konyhája által biztosított a szociális étkeztetés.  

A támogató szolgálat feladatainak ellátása a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati 

Társulás keretében valósult meg, majd a társulás megszűnését követően feladat ellátási 

szerződés alapján látja el a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Battonya, 

Kunágota, Végegyháza és Mezőkovácsháza településeken. Pályázat keretében a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő gépjármű került beszerzésre 9.000.000.-ft összegben, 

mely a szolgálat biztosításának feltételeit nagy mértékben javítja.   

A Humán Szolgáltató Központ az alapszolgáltatásokról és egyéb saját tevékenységéről 

évente írásban beszámol és az érintett szerveket tájékoztatja a beszámolóban foglaltakról, 

valamint ha igény mutatkozik rá a beszámolót írásban is megküldi.  

Ha az SZT. és a Gyvt. másként nem rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokért, a gyermekek napközbeni ellátásáért és az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

A térítési díjak mértékét az Önkormányzat külön rendelete határozza meg melyet a 

képviselő-testület minden évben felülvizsgál. Az étkezés rendjére, igénybevételének 

módjára, az intézményi térítési díj mértékére, és megfizetésének módjára a külön 

önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. A rendelet a normatív étkeztetési 

támogatáson túlmenően rendelkezik a bölcsődés, óvodás, az 1-8 évfolyamon tanuló 

mezőkovácsházi lakóhellyel rendelkező tanulók kedvezményeiről. Elsősorban az jogosult 

kedvezményre az étkeztetésnél, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

II.7.2. Szociális ellátások 

A szociális ellátó rendszer 2015. évben alapjaiban alakult át, számos ellátás átalakult,  

törvényben normatív alapon járó szociális ellátások megítélése a járási hivatalok 

hatáskörébe került. A szociális törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat 

rendeletében szabályozza a települési támogatás formáit és jogosultsági feltételeit valamint 

saját bevétele terhére állapíthat meg támogatási formákat. Önkormányzatunk ennek a 

kötelezettségének az 5/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet megalkotásával tett 

eleget. A rendelet az elmúlt időszakban végrehajtott módosítások ellenére is stabilnak és 

jól alkalmazhatónak mondható. 

 

Ezen belül két segélyezési forma található meg a rendszeres települési támogatás és a 

rendkívüli települési támogatás, ezen túlmenően tartalmazza a köztemetés szabályozását is.  

Az önkormányzat 2015. évtől 3,5 millió Ft-ot biztosít saját forrásból a rendkívüli települési 

támogatás és 5,5 millió Ft-ot a rendszeres települési támogatás finanszírozására.  

II.7.2.1. Rendkívüli települési támogatás 



23 

 

A rendkívüli települési támogatás megítélése az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 

Bizottság hatáskörébe tartozik, két ülés közötti rendkívül helyzetben a támogatás 

odaítélése polgármesteri hatáskör. 

A támogatási rendszer a kezdeti nehézségeket követően kiszámíthatóan, stabilan működik, 

negatív visszajelzések nem voltak. A kérelmezők körében vannak olyan személyek, akik 

rendszeresen visszatérő kérelmezők, és vannak akik csak eseti jelleggel, valóban rendkívüli 

élethelyzetben fordulnak segítségért. 

A támogatottak számáról és a felhasznált támogatási összegekről az alábbi táblázat nyújt 

éves bontásban tájékoztatást. 

 

Év 

Rendkívüli települési 
támogatásban részesültek 
száma a Kulturális és 
Szociális majd Ügyrendi 
Kulturális és Szociális 
Bizottság döntése alapján 

Bizottsági döntésen 
alapuló kérelmek 
összege (Ft) 

 

Polgármester 

által döntött 

kérelmek 

(Krízis) Fő 

 

Polgármester által 

döntött kérelmek 

összege (Ft) 

2014 116 fő 1.506.000.-Ft 
42 fő n.a. 

2015 149 fő 1.995.722.-Ft 
18 fő 128.300.-Ft 

2016 194 fő 2.820770.-Ft 
37 fő 378.560.-Ft 

2017 206 fő 2.045.146.-Ft 27 fő 533.069.-Ft 

2018 237 fő 3.123.737.-Ft 21 fő 299.800.-Ft 

2019 120 fő (szeptember 20-ig) 1.372.738.-Ft 15 fő 132.993.-Ft 
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II.7.2.2. Rendszeres települési támogatás 

Lakhatást segítő támogatások: 

A szociális törvény a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 

lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez lakásfenntartási 

támogatás nyújtására ad lehetőséget. Korábban a jegyző a villanyáram-, víz-és 

gázfogyasztás, a csatornahasználat, szemétszállítás díjához-lakbérhez vagy az albérleti 

díjhoz, tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújtott. 

Az 5/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet megalkotása a terhek enyhítését szolgálja a 

lakásfenntartási gondokkal küzdő kérelmezők vonatkozásában. A rendelet megalkotásával 

e támogatási forma elnevezése megváltozott lakhatási támogatásra. Lakhatási támogatást 

víz, villany gáz, önkormányzati bérlakás kiadásinak megtérítésére lehet igényelni 

hivatalunknál. Az igénylés feltételei: az igénylőnek bejelentett lakcímmel, a nevén 

fogyasztási mérővel (adott esetben erőre fizető mérőórával) kell rendelkeznie. Továbbá 

támogatásra az a személy jogosult, akinek az egy háztartásban élők egy főre jutó 

jövedelme három-vagy több személyes háztartás esetében nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42.750.-Ft), egyedül élő vagy 

kétszemélyes háztartás esetén a 200%-át (57.000.-Ft) . A támogatást elsősorban 

természetbeni formában,azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amely megfizetésének 

elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A támogatás 

természetbeni ellátásként, elsősorban szolgáltatóhoz utalással történik jóváírással. 

Az önkormányzat 2015. évtől 5,5 millió Ft-ot biztosít saját forrásából rendszeres települési 

támogatás finanszírozására. 

A támogatás mértéke egységesen 4.000.-Ft/hó/lakás. A támogatás 12 hónapra kell 

megállapítani oly módon, hogy a tárgyhó 15-ig beérkezett kérelem esetében az adott hónap 

első napjától, míg a 15-e után érkezett kérelem esetében a kérelem beérkezését követő 

hónap első napjától kell megállapítani. 
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Év 
Lakásfenntartási /lakhatási 
támogatásban részesített 
személyek száma  

2014 198 fő 

2015 84 fő 

2016 132 fő 

2017 135 fő 

2018 118 fő 

2019 49 fő szeptember 20-ig 

Forrás: TeIR, helyi adat 

 

 
 

II.7.3. Életkezdési Támogatás: 

Az önkormányzat képviselő-testülete a város folyamatos fejlesztése a lakosság megtartó 

képességének és életminőségének javítása érdekében megalkotta Az újszülöttek 

életkezdési támogatásáról szóló 21/2017.(X.25.) sz. önkormányzati rendeletét.  

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése lehetőséget biztosított a rendelet megalkotására. 

A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a mezőkovácsházi újszülöttek 

részére nyújtható önkormányzati életkezdési támogatás megállapításának feltételeit, 

szabályait, és e támogatással hozzájáruljon az önálló életkezdés költségeihez. 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. tv. 6. § (1) bekezdés b) 

pontja lehetőséget biztosít, hogy a kincstári letéti Start-számlára a települési önkormányzat 

a rendeletében meghatározott feltételekkel befizetést teljesítsen. 

A Start-számlán összegyűlt összeg törvény által meghatározott felhasználási céljai 

biztosítják, hogy a 18. életévét betöltött fiatal felnőtt életkezdését segítse ez az 

önkormányzati támogatási forma. A törvény 5. § (8) bekezdése értelmében: 

„A fiatal felnőtt az életkezdési támogatást a következő célokra fordíthatja: 

- tanulmányok 

- lakhatás 

- pályakezdés 
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- gyermekvállalás feltételeinek megteremtése 

- jogszabályban meghatározott más cél” 

A támogatás összege gyermekenként 10.000.-Ft, mely gyermekenként egy alkalommal 

vehető igénybe. 

A rendelet megalkotását követő időszakban, 2018-2019 években sajnálatos módon 

összesen 3 család vette igénybe ezt a támogatási formát.  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata több fórumon (helyi újságban, védőnőknél, 

internetes honlapon) propagálta ezt a lehetőséget, de ettől függetlenül az eltelt időszakban 

több kérelem nem érkezett hivatalunkhoz. 

 

II.7.4. Helyi Esélyegyenlőségi Program: 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 31.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzatoknak ötévente öt évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia. A települési önkormányzat által 

készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben fogadta el 

első, öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját (és a részét képező Intézkedési 

Tervet), melynek hatálya december 31. napjával lejárt. 

Az öt éves ciklus lejárta előtt már 2018. áprilisában megkezdtük a 2019-2023-ig szóló HEP 

előkészítését. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése széleskörű összefogást igényel 

a helyi társadalmi szereplőktől (intézmények, civil szerveződések, egyéb szervezetek) 

amelynek koordinálását a polgármesteri hivatal látja el. A HEP fórumba meghívott 

résztvevők a tevékenységi körükbe tartozó területen helyi adatok nyújtásával, 

elemzésekkel segítik a helyzetelemzések elkészítését, az ezek során feltárt problémák 

beazonosítását és intézkedési tervek készítését. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentor segíti.  

A helyi esélyegyenlőségi programhoz helyzetelemzést kell készíteni 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 tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák 

komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  

A Helyi Esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükség van az egységesen 

rendelkezésre álló statisztikai mutatók kigyűjtésére, legalább 5 éves viszonylatban. Ezen 

adatok forrása az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

(https://www.teir.hu) adatbázisa (a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 

szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2/2012. (VI. 5.) 1. számú melléklet). 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 363/2018.(XII.13.) sz. Kt. 

határozatával Mezőkovácsháza Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját és Intézkedési 

tervét 2019-2023. évekre vonatkozóan jóváhagyta.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program az önkormányzat nélkülözhetetlen dokumentuma, 

tekintettel arra, hogy az önkormányzati pályázatok kötelező mellékletét képezi. 

 

II.8. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

II.8.1. Lakásgazdálkodás 

Önkormányzatunknak jelenleg összesen 69 kiadható bérlakása van. Ebből 61 lakás 

rendszeresen bérbe van adva. A ki nem adott lakások, a szolgálati lakások (2db 

ideiglenesen üres) kivételével alkalmatlanok bérbeadásra. Piaci alapú lakásunk 13 db van 

kiadva, szociális alapon 30 db, szolgálati lakás 18 db. A lakások bérlőkijelölését az 

ügyrendi, kulturális és szociális bizottság valamint a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

https://www.teir.hu/
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végzi. A lakbérek mértékét a 18/2008. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. számú 

melléklete határozza meg, legutóbb 2017-ben történt lakbéremelés. A lakásgazdálkodást a 

Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. végzi.   

Az elmúlt öt évben 4 lakás került értékesítésre. 

II.8.2. Helyiséggazdálkodás  

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

nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi 

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 megalkotta a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt, mely meghatározza a nemzeti vagyon 

kezelésének, hasznosításának módját, mely törvénnyel összhangban megalkotta a 

Képviselő-testület a 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendeletét. Ezen jogszabályok 

alapján kerül hasznosításra az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítése, 

bérbeadása. A vagyonkezelés útján hasznosított ingatlanok a vagyonkezelési szerződésben 

meghatározott feltételek alapján kerülnek bérbeadásba. Az Önkormányzat, a tulajdonában 

álló, lakás és egyes nem lakás célú ingatlanok hasznosítását a Mezőkovácsházi 

Településgazdálkodási Kft. útján látja el. 

A beszámolási időszakkal érintett, értékesítésre került ingatlanok a beszámoló IV. 2. 

pontjában kerülnek bemutatásra. 

 

II.9. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

II.9.1.Környezetvédelem, természetvédelem 

A környezet- és természetvédelem területén az önkormányzat a rendeletalkotási 

kötelezettségeinek eleget téve szabályozza a helyi viszonyokat. Ezen kívül egyedi 

ügyekben a jegyző jogosult eljárni hatósági jogkörében. 

II.9.2.Vízgazdálkodás 

A település bel- és külterületén található csatornák tulajdonosa az állam, kezelője az Alsó-

Tisza Vidéki Vízügyi Felügyelet. Közvetlen kapcsolatban a Hódmezővásárhelyi 

szakaszmérnökséggel állunk. Fontosabb csatornáink: 

Kutaséri főcsatorna 

A csatorna nagyobb kotrása, tisztítása 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 további egyeztetések 

szükségesek a csatorna kezelőjével. 

Szárazéri főcsatorna 

Szintén szakaszos kotrásokkal próbálja az állami tulajdonban lévő csatorna megfelelő 

vízelvezetését biztosítani annak kezelője. Ennek hatékonysága az elmúlt évek csapadékos 

időjárásának tapasztalatai alapján megkérdőjelezhető. 

II.9.3.Vízkárelhárítás 

Az önkormányzat rendelkezik belvízvédelmi tervvel, mely egy esetleges vízkár 

megelőzésének, elhárításának alapdokumentuma. 

A tervet 2 évente felülvizsgáltatjuk és megküldjük az illetékes vízügyi hatóságnak. Ezen 

kívül évente a katasztrófavédelem és a csatornák kezelője közreműködésével bejárásra és 

megtekintésre kerülnek a belvízvédelmi művek. 

 

II.10. Helyi közfoglalkoztatás 
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II.10.1. 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 

közfoglalkoztatásért kapott bér. A közmunkaprogramok, a képzéssel egybekötött 

foglalkoztatások évente  változó létszámú  munkanélküli alkalmazását tették lehetővé, 

azonban ezek  csak  átmeneti időre tudják  a megélhetési gondjaikat enyhíteni az 

embereknek. A beszámolási időszakra vonatkoztatva tendenciát figyelembe véve  ez azt 

jelenti, hogy 2014- ben mintegy 149 fő  volt amely 2016 évben érte el a csúcsot 340 fővel 

majd a közfoglalkoztatotti létszám 2019-re 148 főre csökkent.   

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

legfőbb foglalkoztatók. Nagyobb létszámú közfoglalkoztatás 2014. évtől kezdődött a Start 

munkaprogramban melynek keretében 6 programot valósított meg az önkormányzat. Ezek 

voltak a mezőgazdaság 46 fővel, a téli és egyéb értékteremtő programok (gépjavító, 

asztalos-műhely, lakatos munkák,) 25 fővel valamint a helyi sajátosságra épülő program 35 

fővel és volt hosszabb időtartamú program is 43 fővel. Így éves szinten 149 ember 

közfoglalkoztatására nyílt lehetőség. 2015. évben a munkaügyi központ új programokkal 

segítette a start munkaprogramot. Ilyen volt a mezőgazdasági utak rendbetétele 15 fővel, a 

turisztikai vonzerő növelése 53 fővel, az illegális hulladék lerakó helyek 47 fővel, a 

belterületi utak és a kerékpárút karbantartása 44 fővel valamint maradt a mezőgazdasági 

program 65 fővel . 2015 évben a közfoglalkoztatotti létszám 224 főre emelkedett melyet a 

Vízmű Kft. külön megállapodás és a képviselő-testület döntése  alapján irányított. A 

projektekben megfogalmazott feladatok végrehajtása, a foglalkoztatottak irányítása, 

felügyelete leghatékonyabban a Kft-én keresztül volt megoldható. 2016 évben folytatódott 

a létszám-emelkedés sőt a legnagyobb létszám ebben az évben volt alkalmazva. Ez volt az 

az év amikor a közfoglalkoztatás nemcsak Mezőkovácsházán hanem országosan is a 

legmagasabb volt. 2016. évben megvalósításra kerülő közfoglalkoztatási startmunka 

programok az alábbiak voltak. Mezőgazdasági utak rendbetétele 15 fővel, 

Mezőkovácsháza helyi értékeinek javítása és gyógynövény-termesztés alapjainak 

megteremtése: 113 fővel, Illegális hulladék-lerakó helyek 47 fővel, belterületi utak és 

kerékpárút karbantartása 50 fő, mezőgazdasági program 65 fővel  és 2016 évben 60 fő 

hosszabb idejű munkavállaló segítette az önkormányzat, a polgármesteri hivatal  és az 

intézmények munkáját. Így mindösszesen 340 munkavállalónak adott munkát az 

önkormányzat.  

Változás történt a közmunkát koordináló Vízmű Kft –vel is mivel 2015. évtől már a 

Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. vette át a helyét., mellyel az önkormányzat 

megállapodást kötött 2015 augusztus 01. napjától. A 2016- ban iduló programokat már az 

új Kft. koordinálta. 2017. évben már csökkenő tendenciát mutatott a meginduló programok 

létszáma. A munkaügyi központ újra lehetőséget adott a közfoglalkoztatási startmunka 

értékteremtő programokra. Ilyen volt a mezőgazdasági utak rendbetétele 15 fővel, 

Mezőkovácsháza helyi értékeinek javítása 91 fővel, Illegális hulladéklerakó –helyek 

felszámolása 45 fővel, belterületi utak és járdák karbantartása 45 fő, mezőgazdasági 

program 45. fő és volt ebben az évben is huzamosabb program. Az éves közfoglalkoztatotti 

létszám 280 fő  volt. 2018. évben ismét csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma melyben 

részben oka volt az új munkahely, az elvándorlás, illetve a külföldi munkavállalás is. 2018. 

évben a közfoglalkoztatási startmunka programokra épülő mintaprogramok az alábbiak 

voltak. Mezőgazdasági utak 15 fő, helyi sajátosság 45 fő, illegális hulladék 15 fő, 

belterületi közutak 15 fő, mezőgazdasági program 32 fő , összesen 137 fő, és az 

intézményeknél huzamosabb idejű munkában 59 fő ( polgármesteri hivatal, önkormányzat, 

Humán szolgáltató, óvoda, Könyvtár.) Így az éves létszám 196 főre csökkent.  2019. évben 

a közfoglalkoztatottak száma az országos trendnek megfelelően ismét csökkenést mutatott. 
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2019. évben a startmunka program keretében a helyi sajátosság programban 45 fő, a 

szociális programban 15 fő a mezőgazdaságban 25 fő vesz részt. Ezen kívül huzamosabb 

idejű programokban a humán szolgáltató központnál 11 fő, a négy évszak óvodánál 9 fő, a 

városi könyvtárnál 3 fő az önkormányzatnál 23 fő, a polgármesteri hivatalnál 14 fő vesz 

részt így összesen 148 közfoglalkoztatott van alkalmazva 2019 márciusától. A 

közmunkaprogramok létszámát tekintve 2014 és 2016 között láthatóan nőtt a 

foglalkoztatásuk, a 2016-os év után csökkenni kezdett és 2019. évben annak 43%-ára esett 

vissza. Összegezve megállapítható, hogy a különböző típusú közmunka programok 

összességében csökkentették a munkanélküliséget és szerény jövedelmet biztosítottak a 

munkavállalók részére.  

Önkormányzatunk részt vett egy kísérleti pilot programban, melynek célja a térség 

mezőgazdasági jellegére építve meghaladni a közfoglalkoztatást. Ezt a program 

megnevezése is tükrözi: Kitörés a háztáji gazdaságok irányába. A programon belül két évig 

külön létrehozott brigádok fóliás növénytermesztést és sertéstenyésztést végeztek. A 

program végül központi támogatás hiányában megszűnt. 

Hosszú távú közfoglalkoztatás keretén belül az önkormányzati intézmények is 

foglalkoztatnak közfoglalkoztatottakat, sajnos e nélkül az intézményi feladatellátás hiányt 

szenvedne. 

 

Munkanélküliségi adatok (munkaügyi központ statisztikai adtai ) 

 

év Munkaképes 

korúak száma 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

Munkanélküliségi 

ráta  % 

2014  december 4304 367 8.5 

2015  december 4245 234 5.5 

2016  december 4162 181 4.3 

2017  december 4100 183 4.2 

 

II.10.2. Diákmunka:  
A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem 

szerzés elősegítésére a 2013-2018-as években indított „ Nyári diákmunka „ program 2019. 

évben is folytatódott. Hosszú távú cél, hogy a diákok a későbbiek folyamán a 

versenyszférában helyezkedjenek el és ehhez járult hozzá a programok keretében történő 

munkatapasztalat-szerzés. A programok a fentieken túlmenően  lehetőséget kínáltak a 

diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is. A program célcsoportja a 16-25. év 

közötti nappali tagozatos diákok voltak. A diákok foglalkoztatása munkaviszonyban történt 

napi 6 órás részmunkaidőben. A munkaadók közül az önkormányzatok is igényelhették a 

programban történő foglalkoztatást. A program keretében az önkormányzatnál a 

célcsoportba tartozó diákok munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér 

és a tényleges megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-

ka került megtérítésre, azaz az önkormányzatot  nem terhelte fizetési kötelezettség. A 

programok általában két hónaposak voltak, és a mindenkori minimál bér 6 órára eső része 

került megfizetésre A programot a pénzügyminisztérium koordinálása mellett  az állami 

foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok végezték. Mezőkovácsházán az 

önkormányzatnál  2014-2015. évben 10 illetve 26 diák vállalt munkát, mely 2016. évben 

erőteljesen növekedett 68 főre. 2017.-évben is hasonló 61 fős létszám volt. 2018-ban 65 fő  

és 2019-ben 70 fő diák került alkalmazásra. A diákok foglalkoztatása  a Polgármesteri 

Hivatalban, a Könyvtárban, az Óvodában, a Humán Szolgáltató Központban  és a strandon 

történt. A tapasztalatok a diákokkal kapcsolatosan jók voltak, így a program célja 

megvalósult. 
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II.11. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 

II.11.1. Helyi adó 

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 (a 

továbbiakban: Htv.) 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  

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

b) a bevezetés időpontját vagy időtartamát meghatározni, 

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

követelményeinek és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - 

törvényben meghatározott felső határokra figyelemmel - megállapítani, 

d) 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 2010. november 30. napon 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 2016. 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 2014. és 2019. június 30. időszak közötti 

legfontosabb változásokat: 

II.11.1.1.Építményadó 

 

Az adó mértéke: 

 2007. január 1. 

naptól  

2016. január 1. 

naptól jelenleg is 
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Az adó évi mértéke Ft/m2 180 180 

Nem vállalkozási célra hasznosított 

lakás és gépjárműtároló Ft/m2 

60 70 

 

A Htv. rendelkezései értelmében az építményadó mértékének legmagasabb összege 2019. 
január 1. naptól 1.898,- Ft/m2 (törvényi maximum). 

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 mentesség napjainkra megszűnt, egy-egy ingatlan vonatkozásában mintegy 30-50 ezer 

Ft adókedvezményben részesültek az ingatlan tulajdonosok. 

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. 

II,11,1,2, Helyi iparűzési adó 

Az adó alanya a vállalkozó. 

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 

jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

A Htv. értelmezése szerint vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló törvényben 

meghatározott mezőgazdasági őstermelő is, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből 

származó bevétele az adóévben a 600.000,- Ft-ot meghaladja. 

A helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-

testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására és a helyi közösségi 

közlekedési feladatok ellátására használható fel. A helyi iparűzési adóból származó bevétel 

az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz 

kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására 

nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint amilyen mértékben a települési 

önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli. 

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

mértéke 2016. január 1-től 1,8 %-ról 2 %-ra módosult. Jelenleg is ez az adómérték van 

hatályban. (A törvényi maximum is 2 %.) 

A legnagyobb jelentőséggel bíró adónem önkormányzatunknál a helyi iparűzési adó. A 

helyi adóbevételnek a 90%-a ebből az adónemből származik. 

A Htv. rendelkezései értelmében az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, 

védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha 

annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja 

meg. 

Önkormányzatunk helyi adó rendelete biztosítja a mentességet azon házi orvos vállalkozók 

részére, akik a törvényi feltételeknek megfelelnek. 

II.11.2.3. Idegenforgalmi adó 

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

Mezőkovácsháza illetékességi területén jelenleg 5 vállalkozás tevékenységi körébe tartozik 

szálláshely szolgáltatás, amely alapja az idegenforgalmi adónak. 

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

2008. évtől 200,- Ft 

2012. évtől 300,- Ft 
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2014. szeptember 3. naptól 100,- Ft 

2018. évtől 150,- Ft 
A Htv. rendelkezései értelmében az idegenforgalmi adó mértékének legmagasabb összege 
2019. január 1. naptól 515,- Ft/fő/vendégéjszaka (törvényi maximum). 

Az idegenforgalmi adó viszonylag alacsony mértékével az önkormányzat támogatja a 

„Borostyán” kemping kihasználtságát. A „Borostyán” kemping jobb kihasználtságával 

növekszik a város idegenforgalmi ereje. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és a helyi önkormányzati rendelet 

alapján adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy 

vendégéjszakát eltölt. A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése 

esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan 

ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az 

ott-tartózkodás utolsó napján (adóbeszedésre kötelezett) szedi be. A fizetendő 

idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak 

beszedését elmulasztotta. 

Mivel az önkormányzat idegenforgalmi adóból származó bevétele viszonylag alacsony és 

feltételezhető, hogy nagyobb bevétel realizálható, ezért képviselő-testületi döntés született 

az idegenforgalmi adó beszedésének hatékonyabbá tétele érdekében. 

Ennek értelmében módosításra került a helyi adó rendelet, az adóhatóság ellenőrzéseket 

fog lefolytatni a szállásadóknak az idegenforgalmi adó nyilvántartására vonatkozóan. 

II.11.1.4. Gépjárműadó 

Az önkormányzatok számára kötelező a gépjárműadó törvény végrehajtása. 

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. 

Az adó mértéke személyszállító gépjárműre vonatkozóan az adóalap után a gépjármű 

– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 

– gyártási évet követő 4–7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 

– gyártási évet követő 8–11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, 

– gyártási évet követő 12–15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 

– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. 

Tehergépjárműre vonatkozóan az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 

kilogrammja után: 

a)  a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, 

autóbusz esetén 850,- Ft, 

b)  az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1.380,- Ft. 

Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, 

valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt 

rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a 

továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt 

meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és 

személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után 

legfeljebb 13.000,- forint/adóév erejéig. 

2013. évtől az önkormányzatok a beszedett gépjárműadó 40%-ával gazdálkodhatnak. Ezen 

időpont előtt a gépjárműadó bevétel 100 %-ával rendelkezett az önkormányzat. 

A gépjárműadóból származó bevétel az elmúlt öt évben azonos szinten áll. 
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II.11.1.5. Termőföld-bérbeadás 

A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének az egésze jövedelem, 

amely után az adó mértéke 15 %, 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. 

II.11.1.6. 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: 

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. 

A talajterhelési díjból származó bevétel jelentősége elveszett, a kibocsátók a tízszeres 

díjnövekedés miatt csatlakoztak a szennyvízhálózathoz, elenyésző azon ingatlanok száma 

amelyek nincsenek a szennyvízhálózatra rákötve. 

II.11.2. Gazdaságszervezés 

Nagyon fontosnak tartom az Ipari park megszerzését, pályázat segítségével korszerűsítését, 

beruházók számára vonzóbbá tételét. További feladatok, hogy még több beruházók 

érkezzenek a Parkba. Ezzel kapcsolatban elkezdtük a tárgyalásokat a külügyminisztérium 

illetékes szerveivel és az aradi ipari park munkatársaival.  

 

II.11.3. Turizmus 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tagja a Marosháti Kistérség Turizmusáért 

Egyesületnek. Ennek keretében túraútvonalat működtet.  

A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. útján látja el a Borostyán Strandfürdő és 

Camping működtetését. 
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Rendezvényturizmus keretében a Széchenyi Zsigmond Vadásztársasággal együttműködve 

településünkön valósult meg a megyei vadásznap. 

 

II.12. Sport, ifjúsági ügyek 

Az Mötv. a települési önkormányzatok feladatai közé sorolja a sport, ifjúsági ügyeket, az 

egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat. A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 

meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, melynek értelmében 

a települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:   

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek 

megteremtését.  
Fenti feladatoknak való megfelelés tükrében került 2015-ben elfogadásra Mezőkovácsháza 

Város Önkormányzatának 2016-2020 évre szóló sportfejlesztési koncepciója. 

Önkormányzatunk egy TÁMOP-os projekt keretében Egészségfejlesztési Irodát üzemeltet, 

melyen keresztül elérhető az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások széles köre 

és működésének köszönhetően is az utóbbi években városunkban fellendült a sportélet. 

Több civil szervezet tevékenységi köre is kiterjed a sport területére, mely szervezetekkel 

Önkormányzatunk jó kapcsolatot ápol. Lehetőségeihez mérten igyekszik minden évben 

pályázati lehetőséget biztosítani számukra költségvetésében, ugyanakkor városi 

rendezvényeinket ők is gazdagítják, színesítik programelemeikkel.  

Mezőkovácsháza legnagyobb sporteseménye a Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Maraton, 

mely ugyan nem helyi szervezésű, de városunk apraját, nagyját igen nagy számban, több 

sportágban megmozgató rendezvény. E köré szerveződik a „Mozdulj Kovácsháza!” Városi 

sport- és családi nap. A több fordulóban megrendezett „Kovácsházi Hárompróba” épp úgy 

hagyománnyá nőtte ki magát, mint az évente több alkalommal megrendezésre kerülő 

sakkversenyek. Ugyancsak hagyományt teremtett a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde a 

városi gyaloglónap megszervezésével, melyen a városlakók egyre szélesebb köre 

csatlakozik gyalogló óvodásainkhoz. 

Az EFI keretein belül ingyenesen elérhetőek rendszeres testmozgást ösztönző 

programjaink: aerobik, gyógytestnevelés, ovitorna, alakformáló köredzés, futball 

felkészítés, futás, vizitorna, birkózás, asztalitenisz, minden évben megrendezésre kerül a 

„Mozgás éjszakája”. 

Összességében elmondható, hogy városunkban igen aktív sportélet zajlik. Az 

önkormányzat által intézményesített kereteken túl is sokan sportolnak, népszerű a futás, 

kerékpározás, testépítés. 

II.13.Nemzetiségi ügyek 

A 2014. évi helyhatósági választások alkalmával településünkön két nemzetiség 

tekintetében került kiírásra választás, melynek következtében megalakult a roma és román 

nemzetiségi önkormányzat is. A működésükhöz szükséges, jogszabályban rögzített 

feltételeket önkormányzatunk biztosította számukra, melyek kereteit Együttműködési 

megállapodásban rögzítette, mely megállapodás minden évben a törvényi határidőn belül 

felülvizsgálatra került. Ingyenesen biztosított számukra az önkormányzatok székhelyén az 

irodahasználat a szükséges irodai infrastruktúra, gépkocsi- és telefon használat, a testületi 

ülések lebonyolításához szükséges tanácskozóterem, MicroVoks rendszer, továbbá 

működésüket segíti a Polgármesteri Hivatal apparátusa. 
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Működésük alatt mindkét önkormányzat igyekezett összefogni a nemzetiséghez tartozók 

közösségét, ápolni hagyományaikat. Rendszeressé vált körükben a gasztronómiai 

rendezvények megszervezése, illetve más nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek 

látogatása. Rendezvényeik megvalósítása érdekében rendszeresen és sikeresen pályáztak 

központi költségvetési forrásokra. Rendezvényeikkel nem egyszer csatlakoztak városi 

rendezvényeinkhez, gazdagítva azokat programelemeikkel. Mindkét önkormányzat 

szervezett kirándulásokat, a Román Nemzetiségi Önkormányzat több alkalommal tett 

anyaországi látogatást, vett részt kulturális rendezvényeken, rendszeres résztvevői voltak 

az országos román bálaknak. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiemelt feladatának 

tekintette a romák lakhatási gondjainak mérséklését, közösségi összefogással, rendkívüli 

települési támogatás felhasználásával igyekeztek az ingatlanok szükséges állagmegóvási, 

felújítási munkálatait elvégezni. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. szeptember 03. napjával megszűnt, mivel tagjai 

lemondtak, a kiírt időközi választás pedig jelölt hiányában elmaradt. 

 

II.14. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 

A település közbiztonságának állapotáról a rendőrség minden évben beszámolt a 

Képviselő-testületnek. Városunkban a közbiztonság helyzete, a rendőrség felderítési 

mutatói nagyon jók.  

Az önkormányzat térfigyelő-kamerák felszerelésével és üzemeltetésével valamint a 

Polgárőrséggel való együttműködés fenntartásával és szélesítésével igyekszik hozzájárulni 

a településen élők biztonságához. 

A települési térfigyelő kamera rendszer működtetését a rendőrség már nem láthatja el a 

megváltozott adatvédelmi szabályok alapján. Ezért a rendszer üzemeltetésére és 

felügyeletére szerződést kötöttünk a Medgyes Security Kft-vel, míg az optikai kábeles adat 

továbbítás biztosítására az Oros-com Kft-vel. 

A kamerarendszer adatvédelmi jogszabályoknak való működtetését át kell tekintetni és a 

működtetést az előírásoknak megfelelően át kell alakítani. 

 

II.15. Hulladékgazdálkodás 

A település lakossági szilárd hulladék szállítás, elhelyezés – mint kötelező közszolgáltatás 

– átalakításra került ebben az önkormányzati ciklusban. A korábban az Orosházi 

Városüzemeltetési Zrt. által ellátott feladatot a kormányzat centralizálta. A 

hulladékgazdálkodási feladatot 2017. április 1-től a DAREH Önkormányzati Társulás látja 

el, mely a közszolgáltatóként a DAREH Bázis Zrt-t jelölte meg. Szerződésünk határozatlan 

időtartamú. 

Az  új közszolgáltató kisebb zökkenőkkel, de alapvetően jól oldotta meg az átállást és 

számtalan új hulladékgazdálkodási tevékenységgel bővítette az ellátást. Így megvalósult a 

háztól történő szelektív hulladék elszállítás és zöldhulladék elszállítás. Fokozatosan 

lehetővé teszik intézmények és vállalkozások számára is a szelektív gyűjtőedényzet 

igénybe vételét. Vállalkozás más céggel is elvégeztetheti ezt a jellegű közszolgáltatást. 

 

III.16. Víziközmű-szolgáltatás  

Jogszabály változás miatt ezen tevékenység is központosításon esett át. A korábban a 

Mezőkovácsházi Vízmű Kft. által ellátott települési víz- és csatornaszolgáltatást 2014-től a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. látja el. Folyamatos átszervezéssel valamennyi feladatot 

és a  maradni szándékozó dolgozókat is átvette a cég és Mezőkovácsháza - Végegyháza 

tekintetében végzi a szolgáltatást. 
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A Kft. a felújításokat, fejlesztéseket gördülő fejlesztési terv alapján végzi. Ezeket az 

önkormányzat évente megismeri, véleményezi és elfogadja. 

 

 

III. Az Önkormányzat gazdálkodása 

 

III.1. Az önkormányzat költségvetése, pénzügyi helyzete 

Az önkormányzat gazdálkodásának kereteit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, 

az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31.) Kormányrendelet, a mindenkori 

költségvetési törvények, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV 

törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény, a államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, illetve az 

ágazati jogszabályok, a Képviselő-testület által alkotott mindenkori költségvetési 

rendeletek, és meghozott határozatok határozzák meg. 

Az önkormányzat gazdálkodásának alapjait az Mötv-ben meghatározott kötelező, és 

önként vállalt, a III. fejezetben részletesen bemutatott tevékenységek folyamatos 

megvalósítása adja. 

 

III.1.1 Bevételek alakulásának bemutatása 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzforgalmi 

kimutatásának bevételi oldalát minden tárgyév december 31-ére vonatkozóan az 

alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

KÖLTSÉGVETÉSI 

BEVÉTELEK           

Önkormányzatok 

működési támogatásai 532.353.000 414.605.000 500.994.499 463.402.338 487.153.773 

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

áht-n belülről 327.621.000 445.245.000 460.252.400 561.007.689 442.926.483 

Működési célú 

támogatások áht-n 

belülről 859.974.000 859.850.000 961.246.899 1.024.410.027 930.080.256 

Felhalmozási célú 

támogatások áht-n 

belülről 134.482.000 221.682.000 50.809.047 239.560.313 1.238.673.709 

Jövedelemadók   29.000 0 99.348 0 

Vagyoni típusú adók 19.841.000 20.747.000 21.749.178 21.681.166 23.299.471 

Értékesítési és forgalmi 

adók 176.567.000 160.140.000 199.904.704 196.276.325 197.437.521 

Gépjárműadók   13.217.000 12.838.904 13.075.981 13.723.875 

Egyéb áruhasználati és 

szolgáltatási adók   1.578.000 148.100 171.100 294.400 

Termékek és 

szolgáltatások adói 176.567.000 174.935.000 212.891.708 209.523.406 211.455.796 
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Egyéb közhatalmi 

bevételek 2.472.000 1.231.000 2.282.164 2.017.989 4.430.640 

Közhatalmi bevételek 198.880.000 196.942.000 236.923.050 233.321.909 239.185.907 

Működési bevételek 80.393.000 99.022.000 133.875.723 109.933.690 116.003.886 

Felhalmozási 

bevételek 6.640.000 2.280.000 11.335.000 5.108.922 5.286.766 

Működési célú 

visszatérítendő 

támogatások kölcsönök 

visszatérülése áht-n 

kívülről   1.500.000 5.000.000 5.950.000 757.815 

Egyéb működési célú 

átvett pénzeszközök 3.710.000 1.112.000 1.213.744 150.000 450.000 

Működési célú átvett 

pénzeszközök 3.710.000 2.612.000 6.213.744 6.100.000 1.207.815 

Felhalmozási célú 

visszatérítendő 

támogatások kölcsönök 

visszatérülése áht-n 

kívülről   821.000 2.542.261 1.341.080 1.077.405 

Egyéb felhalmozási 

célú átvett 

pénzeszközök 58.912.000 346.000 122.455.948 810.168 4.930.177 

Felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök 58.912.000 1.167.000 124.998.209 2.151.248 6.007.582 

Költségvetési 

bevételek 134.2991.000 1.383.555.000 1.525.401.672 1.620.586.109 2.536.445.921 

FINANSZÍROZÁSI 

BEVÉTELEK           

Hosszú lejáratú hitelek 

kölcsönök felvétele pü-i 

vállalkozástól 11.043.000 19.250.000 90.000.000 10.000.000 130.000.000 

Likviditási célú hitelek 

kölcsönök felvétele pü-i 

vállalkozástól 126.862.000 204.548.000 237.375.573 322.899.910 325.734.622 

Rövid lejáratú hitelek 

kölcsönök felvétele pü-i 

vállalkozástól 0 176.788.000 0 0 0 

Hitelek és kölcsönök 

felvétele pü-i 

vállalkozástól 137.905.000 400.586.000 327.375.573 332.899.910 455.734.622 

Maradvány 

igénybevétele 90.967.000 67.017.000 78.184.019 105.777.867 319.703.275 

Áht-n belüli 

megelőlegezések 11.157.000 14.311.000 14.682.023 15.859.713 16.887.723 

Központi irányítószervi 

támogatás 452.976.000 460.140.000 512.699.312 526.496.643 543.012.082 

Finanszírozási 

bevételek 693.005.000 942.054.000 932.940.927 981.034.133 1.335.337.702 

Összesen: 2.035.996.000 2.325.609.000 2.458.342.599 2.601.620.242 3.871.783.623 

Konszolidálás -452.976.000 -460.140.000 -512.699.312 -526.496.643 -543.012.082 

BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN 1.583.020.000 1.865.469.000 1.945.643.287 2.075.123.599 3.328.771.541 
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A pénzforgalmi kimutatás tartalmazza az egyes években keletkezett bevételek jogcímeit, 

valamint azok felhasználását. 

 

Az alábbi kimutatásban a bevételek megoszlási viszonyszámai láthatók jogcímenként: 

Adatok %-ban 

Megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Önkormányzatok 

működési támogatásai 33,63 22,23 25,75 22,34 14,63 

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

áht-n belülről 20,70 23,87 23,66 27,03 13,31 

Felhalmozási célú 

támogatások áht-n 

belülről 8,50 11,88 2,61 11,54 37,21 

Közhatalmi bevételek 12,56 10,56 12,18 11,24 7,19 

Működési bevételek 5,08 5,31 6,88 5,30 3,48 

Felhalmozási bevételek 0,42 0,12 0,58 0,25 0,16 

Működési célú átvett 

pénzeszközök 0,23 0,14 0,32 0,29 0,04 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 3,72 0,06 6,42 0,10 0,18 

Hosszú lejáratú hitelek 

kölcsönök felvétele pü-i 

vállalkozástól 0,70 1,03 4,63 0,48 3,91 

Likviditási célú hitelek 

kölcsönök felvétele pü-i 

vállalkozástól 8,01 10,96 12,20 15,57 9,79 

Rövid lejáratú hitelek 

kölcsönök felvétele pü-i 

vállalkozástól 0,00 9,48 0,00 0,00 , 

Maradvány igénybevétele 5,75 3,59 4,02 5,10 9,60 

Áht-n belüli 

megelőlegezések 0,70 0,77 0,75 0,76 0,50 

Összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Az önkormányzat bevételeit intézményenkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza. 

Az önkormányzatok működési támogatásai között kerül nyilvántartásra a 

feladatfinanszírozáson alapuló normatív állami támogatás, melynek összegét a mindenkori 

költségvetési törvény határozza meg. 

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. 

Ezzel összefüggésben az alábbi típusú normatív állami támogatások kerültek bevezetésre: 

önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetéshez kapcsolódó 

feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, üdülőhelyi 

feladatok támogatása, polgármesteri illetmény támogatása, egyéb kötelező önkormányzati 



39 

 

feladatok támogatása.  Köznevelési területen az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok 

nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatása. 

Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása, gyermekétkeztetés támogatása, 

bölcsődei ellátás támogatása. Az elmúlt öt év folyamán került kialakításra a család- és 

gyermekvédelmi központ. A központ térségi feladatot lát el, működtetésének 

finanszírozását az állam biztosítja. Könyvtári, és közművelődési feladatok támogatása. 

Itt jelennek meg a működőképesség megőrzését szolgáló támogatások, valamint a 

központosított támogatások is. 

2014. évben az adósságkonszolidációnak köszönhetően 115.893 eFt többlettámogatás 

érkezett, mely az adósságszolgálatokra került felhasználásra. 

Arányát tekintve az önkormányzat egyik legjelentősebb bevételi forrása. 

 

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről: itt jelennek meg a 

közfoglalkoztatási programok, a start munkaprogramok, a hosszú, és rövid távú 

foglalkoztatás bevételei az elkülönült állami pénzalaptól. Továbbá ezen a soron jelenik 

meg az orvosi ügyeleti ellátás OEP finanszírozása, valamint az egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök. Aránya a bevételeken belül jelentős, 20 % feletti, mely azt jelenti, hogy 

ezek a feladatok az önkormányzat működésének életében meghatározóak. A 2018-ban a 

közfoglalkoztatás mértéke csökkent, mely tendencia tovább folytatódik.  

 

A működési célú átvett pénzeszközök összege 2014. évben összesen 327.621.000 Ft 

összegben az alábbi megoszlás szerint teljesültek: 

- Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszköz 218.585.000 Ft,  

- OEP-től átvett pénzeszköz 36.761.000 Ft, 

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 72.275.000 Ft 

 

A működési célú átvett pénzeszközök összege 2015. évben összesen 445.245.000 Ft 

összegben az alábbi megoszlás szerint teljesültek: 

- Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszköz 299.616.000 Ft,  

- OEP-től átvett pénzeszköz 38.997.000 Ft, 

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 106.632.000 Ft 

 

A működési célú átvett pénzeszközök összege 2016. évben összesen 460.252.400 Ft 

összegben az alábbi megoszlás szerint teljesültek: 

- Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszköz 364.981.034 Ft,  

- OEP-től átvett pénzeszköz 45.384.200 Ft, 

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 49.887.166 Ft 

 

A működési célú átvett pénzeszközök összege 2017. évben 561.007.689 Ft összegben az 

alábbi megoszlás szerint teljesültek: 

- Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszköz 358.608.157 Ft,  

- OEP-től átvett pénzeszköz 52.665.400 Ft, 

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 149.734.132 Ft 

 

A működési célú átvett pénzeszközök összege 2018. évben 442.926.483 Ft összegben az 

alábbi megoszlás szerint teljesültek: 

- Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszköz 218.346.759 Ft,  

- OEP-től átvett pénzeszköz 44.665.900 Ft, 

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 179.913.824 Ft 
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Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről: itt jelennek meg a közfoglalkoztatás 

felhalmozási bevételei, melyekből a közfoglalkoztatási programok eszközfejlesztései 

valósultak meg, valamint a különböző fejlesztési pályázatok tárgyévben realizált bevételei. 

 

2014. évben realizált felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 

- Adósságkonszolidáció Kötvény     131.503.662 Ft 

- Könyvtári érdekeltségnövelő tám.            317.000 Ft 

- EU önerő alap pályázat óvoda felújítás        2.661.437 Ft 

 

2015. évben realizált felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 

- Egészségfejlesztési iroda TÁMOP  támogatása      6.115.556 Ft 

- KEOP-4.10.0/N/14-2014-0299 napelemes rendszer telepítése  42.217.426 Ft 

- KEOP-4.10.0/F/14-2014-0444 napelemes rendszer pályázat 120.454.555 Ft 

- Térfigyelő rendszer pályázat 8546694480         5.027.752 Ft 

- LEADER idősek jelzőrendszere pályázat 8546697085      5.190.000 Ft 

- Pilot 1 program felhalmozási támogatása        6.484.450 Ft 

- Pilot II program felhalmozási támogatása        6.487.976 Ft 

- Mezőgazdasági földutak karbantartása program       1.112.098 Ft 

- Start mintaprogramok felhalmozási támogatása     25.932.226 Ft 

- Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás           120.000 Ft 

- Gyermekjóléti központ egyszeri támogatása       2.000.000 Ft 

- Könyvtár fejlesztési támogatás            540.000 Ft 

 

2016. évben realizált felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 

- Egészségfejlesztési iroda TÁMOP  támogatása        1.221.570 Ft 

- Mezőgazdasági utak közfoglalkoztatási program        1.746.250 Ft 

- Illegális hulladék közfoglalkoztatási program        8.455.660 Ft 

- Mezőgazdaság közfoglalkoztatási program                15.696.999 Ft 

- Helyi sajátosság közfoglalkoztatási program                15.826.245 Ft 

- Közút közfoglalkoztatási program                    6.931.660 Ft 

- Útőr közfoglalkoztatási program            294.876 Ft 

- Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás           635.787 Ft 

 

2017. évben realizált felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 

- Egészségfejlesztési iroda TÁMOP  támogatása         162.105 Ft 

- Mezőgazdasági utak közfoglalkoztatási program         835.701 Ft 

- Illegális hulladék közfoglalkoztatási program      5.486.400 Ft 

- Mezőgazdaság közfoglalkoztatási program              12.078.661 Ft 

- Helyi sajátosság közfoglalkoztatási program              32.280.463 Ft 

- Közút közfoglalkoztatási program                  1.778.000 Ft 

- Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás            35.560 Ft 

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01039 ASP csatlakozás pályázat   3.150.000Ft 

- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő pályázat     52.148.808 Ft 

- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 Idősek nappali ell. pály.           63.375.000 Ft 

- TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetika pály.        59.686.340 Ft 

- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum pályázat      2.327.275 Ft 

- KKETTKK-56P-02-0428 1956. Büszkeségpont pály.       500.000 Ft 

- KKETTKK-CP-02 I. világháborús emlékmű felúj. pályázat   1.000.000 Ft 

- HIM-16HF I. világháborús emlékmű felúj. pályázat    4.600.000 Ft 

- Közmű érdekeltségnövelő támogatás         116.000 Ft 
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2018. évben realizált felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 

- TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás pály. 100.000.000 Ft 

-TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása  212.808.834 Ft 

- TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek 170.618.120 Ft 

- TOP-1.1.2-16 Inkubátorház kialakítása pályázat   100.000.001 Ft 

- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066 Múv. Ház energetikai korsz.      58.499.985 Ft 

- TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás    50.000.000 Ft 

- TOP-3.1.1 Kerékpárút II. ütem     237.815.357 Ft 

- TOP-3.1.1 Kerékpárút I. ütem     252.674.767 Ft 

- SZOC-18-FEJL-TSZ-1-026 támogató szolg. gk. besz.      9.000.000 Ft 

- Mezőgazdaság közfoglalkoztatási program                 2.283.272 Ft 

- Helyi sajátosság közfoglalkoztatási program                 2.600.000 Ft 

- Fogorvosi rendelő felújítási pályázat      17.832.119 Ft 

- Védőnői szolgálat felújítási pályázat      24.541.254 Ft 

 

A közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek jelennek meg. 

 

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

alakulását 2014. évtől 2019. június 30. napig a 2. mellékletben szereplő táblázatok 

mutatják be. 

A táblázatban szereplő adatok alapján megállapítható, hogy 2014-től 2018-ig 18,3 %-kal 

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

származó bevétel növekedés. 

Általánosságban elmondható, hogy a hátralék állomány 2014. évtől 2018. év végéig 

jelentős mértékben csökkent. Az összes hátralék 63.220 eFt-ról 21.946 eFt-ra. A helyi adó 

és gépjárműadó 41.746 eFt-ról 20.636 eFt-ra. 

Ennek legfőbb okai: 

 a behajtás hatékonyságának növekedése 

 az elévülési idő 2018. évtől 5 évről 4 évre módosult. A tartozás és a meghatározott 

cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától 

számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt 

foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. 

 a felszámolás, végelszámolás alatt lévő adóalanyok tartozásának kivezetése. Ezen 
adóalanyok tartozása megtérülésének nincs esélye, mivel annak ellenére, hogy a 
követelésünket határidőben bejelentjük a felszámolónak, a felszámolás végére nem 
marad fedezet az adóhatóság követelésének a kiegyenlítésére. Az adóhátralék 
kivezetésére (törlésére) viszont csak a hátralék elévülése után (4 év) kerülhet sor. 
Ekkor az adóhátralék csökken, de az önkormányzatnak bevétele nem származik. 

 

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 nem vezet eredményre, a bankszámla nem 

nyújt fedezetet az inkasszó teljesítésére. 

 

A Működési bevételek között az önkormányzat működtetéséből származó saját bevételek 

jelennek meg. Ezek főbb tételei a következők: a nem lakóingatlanok bérbeadásából 

származó bevételek, a föld bérbeadásból származó bevételek, térítési díjak bevételei, 

valamint a könyvtári szolgáltató rendszer bevételei jelennek meg. 
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Felhalmozási bevételként a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel, és a 

pénzügyi befektetések bevétele jelenik meg.  

Felhalmozási bevételből 2014. évben 6.640.000 Ft realizálódott, melyből  

- tárgyi eszköz értékesítése 6.500.000 Ft 

- pénzügyi befektetések 140.000 Ft 

 

Felhalmozási bevételekből 2015. évben 2.280.000 Ft realizálódott, melyből  

- tárgyi eszközök értékesítése 1.180.000 Ft  

- pénzügyi befektetések 1.100.000 Ft,  

 

Felhalmozási  bevételeink 2016. évben 11.335.000 Ft összegben az alábbi megoszlás 

szerint teljesültek. 

                 - Tárgyi eszköz, földértékesítés 11.280.000 Ft, 

                 - Pénzügyi befektetések 55.000 Ft, 

 

Felhalmozási bevételeink 2017. évben 5.108.922 Ft összegben az alábbi megoszlás szerint 

teljesültek. 

                 - Tárgyi eszköz, földértékesítés 5.106.535 Ft, 

                 - Pénzügyi befektetések bevétele 2.387 Ft, 

 

Felhalmozási bevételeink 2018. évben 5.286.766 Ft összegben az alábbi megoszlás szerint 

teljesültek. 

                 - Tárgyi eszköz, földértékesítés 5.286.766 Ft, 

 

Működési célú átvett pénzeszközök: itt az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételek 

kerülnek kimutatásra. Ezen belül a működési célú visszatérítendő támogatások 

visszatérülése tartalmazza azokat a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat, melyek 

pályázataik megvalósításáhez kerültek átadásra, majd visszafizetésre. 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerül kimutatásra az államháztartáson 

kívülről érkezett felhalmozási célú pénzeszköz étvétel. 

 

2014. év jelentősebb egyéb felhalmozási bevételei: 

- DAOP-4.2.1-11-2012-0023 1. sz. óvoda felújítás     52.672.436 Ft 

- Térfigyelő rendszer pályázat 8546694480           580.368 Ft 

- Leader idősek jelzőrendszere pályázat 8546697085         810.000 Ft 

2016-ban 122.455.948 Ft, melyből 120.001.000 Ft a szennyvíz II ütemhez tartozó 

lakástakarék pénztári számlák megszűntetéséből származó bevétel, mely a szennyvíz II 

ütem hitel törlesztésére került felhasználásra. 

 

Hitelek és kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól: itt jelennek meg a tárgyévekben 

felvett hosszú lejáratú beruházási hitelek felvételéből realizálódott bevételek.  

2014. évben felvett hosszú lejáratú hitelek: 

- Fogorvosi rendelő megvásárlása   …7.800.000 Ft 

- térfigyelőgyelő rendszer           357.777 Ft 

Megjegyzés: a különbözet a strandfürdő fejlesztés támogatás megelőlegezéséből származik, 

mely akkor még ugyanezen a jogcímen volt nyilvántartva. 
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2015. évben felvett hitelek: 

- kerékpárút felújítás       9.678.158 Ft 

- Konyha tető felújítás        4.347.000 Ft 

- Strandfürdő kút felújítás    2.859.456 Ft 

Megjegyzés: a különbözet az idősek távfelügyelete és tréfigyelő rendszer pályázat 

támogatás megelőlegezéséből származik, mely akkor még ugyanezen a jogcímen volt 

nyilvántartva. 

2016-ban felvett hosszú lejárató hitelek: 

- ipari terület beszerzése     90.000.000 Ft 

2017-ben felvett hosszú lejáratú hitelek:  

- Bem utca felújítás      10.000.000 Ft 

2018-ban elvett hitelek: 

- Deák-Móra-Kinizsi utcák útfelújítása 130.000.000 Ft 

Likviditási célú hitelek felvétele: A likviditási célú hitelek felvétele a később érkező 

bevételek megelőlegezésére szolgál. Általános szabály, hogy a likviditási célú hitelek 

felvételét bruttó módon kell elszámolni, és az állomány mozgását kell nyilvántartani. A 

likviditási célú hiteleket a stabilitási törvény szerint az adott tárgyév végén vissza kell 

fizetni, ezért a felvett és likvid hitel összege ugyanaz, ezen kötelezettségének az 

önkormányzat minden évben eleget tett. 

Rendelkezésre álló likvid hitelkeretek összege: 

2014. évben   25.000.000 Ft 

2015. évben    30.000.000 Ft 

2016. évben    35.000.000 Ft 

2017. évben    45.000.000 Ft 

2018. évben    45.000.000 Ft 

A likviditási célú hitelkeretek főként a nyári hónapokban kerülnek kihasználásra adódóan 

ad adóbevételek befolyásának tendenciájából. 

A hitelkeret megemelését két tényező is indokolta. Az első, hogy az önkormányzat 

költségvetése folyamatosan növekedett, a másik, hogy a Képviselő-testület szándéka 

szerint segíti kívánja az önkormányzattal együttműködő civil szervezetek utófinanszírozott 

pályázatainak megvalósítását. 

Rövi lejáratú hitelek között a támogatás megelőlegező hitelek kerültek kimutatásra. 

Ilyenek voltak például a járási hivatal, és az polgármesteri hivatal energetikai felújításához 

kapcsolódó utófinanszírozott pályázat támogatás megelőlegező hitelei, a tárfigyelő 

rendszer és jelzőrendszer pályázatokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegezések 2015. 

évben. 

III.1.2. Az önkormányzat kiadásainak alakulása 

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

feladatfinanszírozás, az átvett pénzeszközök határozzák meg. Az elmúlt 5 év folyamán a 

tervezés időszakéban at önkormányzat költségvetési kiadásai meghaladták a költségvetési 

bevételeket. A különbözet finanszírozása a maradvánnyal történt. Ezt meghaladóan 

rendkívüli önkormányzati támogatás került betervezésre ahhoz, hogy a bevételek és a 
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kiadások egyensúlyba kerüljenek. A kiadások intézményenkénti kimutatását a 6.melléklet 

tartalmazza. 

A kiadások jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja be az egyszerűsített 

pénzforgalmi kimutatás teljesítési adatait figyelembe véve. 

KÖLTSÉGVETÉSI 

KIADÁSOK 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Személyi juttatások 476.284.000 563.669.000 652.668.265 709.397.312 686.462.995 

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 110.411.000 121.012.000 139.848.538 127.821.325 117.024.351 

Dologi kiadások 340.943.000 372.897.000 405.297.944 372.756.801 361.083.885 

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai 65.676.000 20.566.000 10.586.225 10.802.850 9.697.282 

Egyéb működési célú 

kiadások 72.642.000 56.251.000 82.204.291 65.504.681 64.185.423 

Beruházások 31.780.000 129.632.000 151.557.354 70.667.756 21.584.098 

Felújítások 8.749.000 123.988.000 14.762.733 44.557.666 181.122.090 

Egyéb felhalmozási 

célú kiadások 2.312.000 457.000 2.919.573 2.800.000 1.980.613 

Költségvetési kiadások 1.108.797.000 1.388.472.000 1.459.844.923 1.404.308.391 1.443.140.737 

FINANSZÍROZÁSI 

KIADÁSOK           

Hosszú lejáratú hitelek 

kölcsönök törlesztése 86.690.000 6.318.000 128.334.382 13.530.000 17.799.158 

Likviditási célú hitelek 

kölcsönök törlesztése 126.862.000 204.548.000 237.375.573 322.899.910 325.734.622 

Rövid lejáratú hitelek 

kölcsönök törlesztése 43.746.000 176.788.000 0 0 0 

Hitel és 

kölcsöntörlesztés áht-

n kívülre 257.298.000 387.654.000 365.709.955 336.429.910 343.533.780 

Áht-n belüli 

megelőlegezések 

visszafizetése   11.157.000 14.310.542 14.682.023 15.859.713 

Központi irányítószervi 

támogatások folyósítása 452.976.000 460.140.000 512.699.312 526.496.643 543.012.082 

Tartós hitelviszonyt 

megtestesítő 

értékpapírok kiadásai 147.685.000 0  0  0  0  

Pénzügyi lízing tőke 

törlesztés 2.220.000 0  0  0  0  

Finanszírozási 

kiadások 86.0179.000 858.951.000 892.719.809 877.608.576 902.405.575 

Összesen 1.968.976.000 2.247.423.000 2.352.564.732 2.281.916.967 2.345.546.312 

KONSZOLIDÁLÁS -452.976.000 -460.140.000 -512.699.312 -526.496.643 -543.012.082 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN 1.516.000.000 1.787.283.000 1.839.865.420 1.755.420.324 1.802.534.230 

            

Maradvány 67.017.000 78.185.000 105.777.867 319.703.275 1.526.237.311 
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A következő táblázat a kiadási jogcímek megoszlási viszonyszámait szemlélteti: 

Adatok %-ban 

Kiadási jogcímek 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Személyi juttatások 31,42 31,54 35,47 40,41 38,08 

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 7,28 6,77 7,60 7,28 6,49 

Dologi kiadások 22,49 20,86 22,03 21,23 20,03 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,33 1,15 0,58 0,62 0,54 

Egyéb működési célú kiadások 4,79 3,15 4,47 3,73 3,56 

Beruházások 2,10 7,25 8,24 4,03 1,20 

Felújítások 0,58 6,94 0,80 2,54 10,05 

Egyéb felhalmozási célú 

kiadások 0,15 0,03 0,16 0,16 0,11 

Hosszú lejáratú hitelek 

kölcsönök törlesztése 5,72 0,35 6,98 0,77 0,99 

Likviditási célú hitelek 

kölcsönök törlesztése 8,37 11,44 12,90 18,39 18,07 

Rövid lejáratú hitelek 

kölcsönök törlesztése 2,89 9,89 0,00 0,00 0,00 

Áht-n belüli megelőlegezések 

visszafizetése 0,00 0,63 0,77 0,84 0,88 

Tartós hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok 

kiadásai 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pénzügyi lízing tőke törlesztés 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Személyi juttatások alatt az önkormányzatnál és intézményeinél, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a munka 

törvénykönyve, és a közfoglalkoztatásról szóló törvény alapján kifizetett személyi 

juttatások szerepelnek.  

A köztisztviselői illetményalap 2017. augusztus 31-ig 38.650 Ft volt, majd 2018.01.01-től 

42.515 Ft, ezt követően 2019. január 01-től 46.380 Ft. 

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott munkavállalók száma a 

következőképp alakult: 

Adatok fő-ben 

Megnevezés 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Polgármester 1 1 1 1 1 

köztisztviselők 

száma 

25,75 26 25 25 32 

közalkalmazottak 

száma 

80,75 99,75 107,75 105,25 93,75 



46 

 

munka 

törvénykönyve 

hatálya alá tartozó 

munkavállalók 

2 4 4 5 6 

összesen 109,5 130,75 137,75 136,25 132,75 

közfoglalkoztatottak 

száma 

171,71 241,21 302,8 283,5 170,67 

 

A mindenkor hatályos költségvetési rendelet tartalmaz rendelkezést azzal kapcsolatban, 

hogy a megüresedő álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetőek be. Éven 

belül is jellemző a fluktuáció. A Képviselő-testület mindenkor törekedett arra, hogy az 

adott tevékenységeket feladatokat a lehető leghatékonyabban, és leggazdaságosabba 

láttassa el. 

A köztisztviselők számának növekedése a gazdálkodás átszervezéséből adódik. A 

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ gazdasági irodájának közalkalmazottai 2017. 

július 01-től a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodáján 

köztisztviselőként látják el feladataikat. 

A jelentős létszám mozgás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások területén 

jogszabályokon alapult. Ilyen volt például a gyermekjóléti központ kialakítása, valamint a 

házi segítségnyújtás feladatellátásának átszervezése. 

 

A munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen a személyi juttatások 

járulékai kerültek kimutatásra. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2014.01.01-

2016.12.31-ig 27 %, 2017.01.01-2017.12.31-ig 22 %, 2018.01.01-2019.06.30-ig 19,5 %, 

majd 2019.07.01-től 17,5 %. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2019-től 

beolvadt a szociális hozzájárulási adóba. 

 

A dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, kommunikációs 

szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, kiküldetés, propaganda és reklámkiadások, 

különféle befizetési kötelezettségek költségei. 

 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a segélyekre, települési támogatásokra kifizetett 

összegeket tartalmazzák. 2014-ben a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, a rendszeres 

szociális segély, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 

óvodáztatási támogatás, és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, átmeneti pénzbeli 

támogatások kerültek kifizetésre. 2016. január 01-től a rendszeres szociális segély, a régi 

típusú lakásfenntartási támogatás , és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

önkormányzatnál megszűnt, és bevezetésre került a települési támogatások rendszere. 

 

Egyéb működési célú kiadások között a legnagyobb összeget az önkormányzat gazdasági 

társasági részére a feladatok ellátására átadott pénzeszközök teszik ki. Ugyancsak itt kerül 

elszámolásra az egyházaknak, civil szervezeteknek MTE-nek, polgárőrségnek, 

városgondnokságnak átadott összegek. 

 

A Beruházások és felújítások és között a tárgyévekben végrehajtott beruházások és 

felújítások kerülnek kimutatásra. A Beruházások évenkénti tételes alakulását a 4.  

melléklet, a Felújítások évenkénti tételes alakulását a 5. melléklet tartalmazza. 

 

Az egyéb felhalmozási kiadások részletezése a 4. melléklet Felhalmozási kiadások 

részletezése között tételesen megtalálható. 
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A Finanszírozási kiadások között a hitelek kölcsönök tárgyévi törlesztése található. 

Fizetési kötelezettségeinek az önkormányzat mindenkor eleget tett.  

A 2014. évben az adósságkonszolidáció hatására az önkormányzat adósságállománya 

247.396 eFt-tal csökkent (működési: 115.892 Ft   Felhalmozási: 131.504 eFt)  

        adatok e  Ft-ban 

Megnevezés     Tőke  Kamat  Összesen 

Kötvény     147.685 576  148.261 

Beruházási hitel (Alföld Fakt.)     2.880   11      2.891 

Beruházási hitel (OTP)      9.880 137    10.017 

Műk.hitel hosszú lej. (OTP)    35.000 487    35.487 

Műk.hit.rövid(Alföld Fakt.)      9.900   37      9.937 

Szennyvíz beruh.hit (K&H)    37.428        1.155    38.583 

Lízing (Merkantil Bank)     2.087  133      2.220  

 Összesen:   244.860        2.536  247.396 

2016. évben sikeresen visszafizetésre került a Szennyvíz II. ütem megvalósításához felvett 

hosszú lejáratú hitel szerződés szerint, melynek fedezetét a viziközmű társulat tagjai által 

eszközölt befizetések biztosították. A viziközmű társulat tagjainak egy része lakás 

előtakarékossági szerződést kötött a szennyvízberuházáshoz vállalt önrész teljesítésére, 

melyek az önkormányzatra voltak engedményezve. A 927 db szerződés megszűntetése 

fedezetet biztosított az adósságszolgálat törlesztésére.  

 

Az államháztartáson belüli megelőlegezés realizálása és visszafizetése az államháztartási 

törvény alapján történik a decemberi bérkifizetések segítése érdekében. 

 

Központi irányítószervi támogatások folyósítása jogcímen az önkormányzat intézményei 

kapják meg a költségvetésben részükre megszavazott, a feladatellátáshoz szükséges 

támogatást. A támogatás az intézményeknél felhasználásra került, így a kiadási 

jogcímekben össz-intézményi szinten szerepel. Ennek megfelelően a halmozódások 

kiszűrése érdekében le kell vonni az összes pénzforgalmi kiadásból és bevételből. 

 

Maradvány: A maradvány az adott évi bevételek és kiadások különbözetéből keletkezik. A 

maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. Általánosságban 

elmondható, hogy a maradványok nagy része kötelezettségvállalással terhelt, ez általában 

pályázatok kapcsán szokott előfordulni. A szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-

testület dönt, beépül a következő évi költségvetésbe. 

III.1.3 Mérlegadatok alakulása 

Mezőkovácsháza város önkormányzata mérlegadatainak alakulása az elmúlt öt évben:  

Adatok forintban 

Eszközök 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

A.) nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök 5 264 311 000 5 250 327 000 5 463 638 002 5 107 665 245 5 064 172 817 

I. Immateriális javak 19 047 000 12 782 000 7 258 166 3 198 053 2 336 751 

II. Tárgyi eszközök 5 219 172 000 5 211 546 000 5 433 966 296 5 082 421 685 4 955 172 783 
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III. Befektetett pénzügyi 

eszközök 10 414 000 10 688 000 7 467 387 7 465 000 7 465 000 

IV. Vagyonkezelésbe 

átadott eszközök 15 678 000 15 311 000 14 946 153 14 580 507 99 198 283 

B.) Nemzeti vagyonba 

tartozó forgóeszközök 1 342 000 4 729 000 5 928 002 3 397 290 2 701 622 

I. Készletek 1 342 000 4 729 000 5 928 002 3 397 290 2 701 622 

C.) Pénzeszközök 42 761 000 51 349 000 109 775 465 321 613 577 1 527 582 780 

D.) Követelések 78 621 000 90 007 000 55 410 903 42 916 653 32 804 923 

E.) Egyéb sajátos 

elszámolások 27 479 000 30 612 000 2 003 806 2 146 510 1 629 704 

F.) Aktív időbeli 

elhatárolások 360 000 457 000 412 091 481 679 263 711 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 414 874 000 5 427 481 000 5 637 168 269 5 478 220 954 6 629 155 557 

Források           

G.) Saját tőke 5 156 189 000 5 173 404 000 5 182 354 290 5 081 827 803 4 927 591 239 

H.) Kötelezettségek 198 945 000 189 722 000 143 257 161 144 316 586 238 903 245 

I. Hosszú lejáratú 

kötelezettségek/ 

Költségvetési évet 

követően esedékes 

kötelezettségek 141 035 000 153 525 000 117 725 681 109 670 871 222 596 723 

II. Rövid lejáratú 

kötelezettségek/ 

Költségvetési évben 

esedékes kötelezettségek 33 898 000 10 446 000 13 489 832 22 401 264 6 603 627 

III. Egyéb passzív pénzügyi 

elszámolások/Kötelezettség 

jellegű sajátos 

elszámolások 24 012 000 25 751 000 12 041 648 12 244 451 9 702 895 

I.)Egyéb forrásoldali 

elszámolások 0 0 0 0 0 

J.) Passzív időbeli 

elhatárolások 59 740 000 64 355 000 311 556 818 252 076 565 1 462 661 073 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 5 414 874 000 5 427 481 000 5 637 168 269 5 478 220 954 6 629 155 557 

 

Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a 2014. december 31. és 2018. december 

31. közötti időszakban az alábbi táblázat mutatja be. 

Hitel állomány    Ft-ban  

Hitel fajtája 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 

1./ Felhalmozási célú hitel 

(szennyvíz)  

116.322.000 116.322.000   

 

2./Kútfelújítás 4.576.000 2.288.000   

 

3./ Jelzőrendszer  2.400.000 1.165.000   
 

4./ Fogászat 7.800.000 4.970.000 2.130.000  
 

5./Konyha tetőszigetelés  4.347.000 2.627.000 1.337.000 
 

6./Kerékpárút felújítás  9.678.000 5.678.158 2.678.158 

 

7./Ipari park   90.000.000 82.890.000 
71.040.000 

8./Útfelújítás Bem u.    10.000.000 
8.948.000 
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9./Útfelújítás Deák-Móra-

Kinizsi 

   130.000.000 

122.970.000 

Együtt 131.098.000 138.770.000 100.435.158 226.905.158 202.958.000 

 

Az önkormányzat hitelállománya a 2014. évi adósságkonszolidációnak köszönhetően 

247.396 eFt-tal csökkent 2014. évben.  

Az önkormányzat hitelállománya a 2015-2016. években csökkent az előző években felvett 

hitelek törlesztése miatt (pl.: szennyvízberuházás). 2016-2017 években nagy volumenű 

beruházásokhoz (ipari park megvásárlása, útfelújítások) kapcsolódó hitelfelvételek 

növelték meg az állományt. Ezek a beruházások pályázati források bevonása nélkül 

valósultak meg, a hitelek felvételére emiatt volt szükség. 

 

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának részletezése tárgyév 

december 31-én a következő: 

Adatok Ft-ban 

Költségvetési évben 

esedékes kötelezettségek 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

személyi juttatásokra 670 000 615 000 519 893 0 0 

munkaadókat terhelő 

járulékokra és szoc.ho. 118 000 191 000 167 030 0 0 

Dologi kiadásokra 32 829 000 9 640 000 12 802 909 12 463 138 455 627 

beruházásokra 281 000 0 0 1 017 295 0 

Felújításokra       5 120 831 0 

finanszírozási kiadásokra       3 800 000 6 148 000 

Összesen 33 898 000 10 446 000 13 489 832 22 401 264 6 603 627 

 

A Dologi kiadások az év végén fennálló, működéshez kapcsolódó kiegyenlítetlen szállítói 

állományt mutatják. 

III.1.4. Összegzés 

Az éves költségvetések alakulását az 1. melléklet tartalmazza. Költségvetésünkre minden 

évben jellemző, hogy a kiadások meghaladják a bevételeket. A felhalmozási különbözetet 

hosszú lejáratú hitellel lehet finanszírozni azonban 2013. január 01-től működési hiány 

nem tervezhető, erre az összegre rendkívüli költségvetési támogatás tervez az 

önkormányzat. Ennek alakulását az elmúlt 5 évben a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

Az előző ciklusban, és 2014. évben lefolytatott adósságkonszolidáció nagyban hozzájárult 

az önkormányzat fizetőképességének megőrzéséhez, és jelentős terheket emelt le az 

önkormányzat válláról.  

Ezzel egy időben a normatív állami támogatások rendszere is átalakult, racionálisabb lett. 

A feladatfinanszírozásra kapott normatív állami támogatás összege évről-évre növekvő 

tendenciát mutat. Igaz, hogy még mindig nem fedezi teljesen a feladatokkal járó 

költségeket, azonban már vannak olyan tevékenységek, mint például a gyermekétkeztetés, 

ahol már csak minimális saját bevételt kell biztosítania az önkormányzatnak a feladat 

működtetéséhez. 

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 Pannon Lúd 

kft. bezárásával jelentősen csökkentek adóbevételeink. 

Mindezek ellenére kiemelkedően fontosnak tartom, hogy az önkormányzat az elmúlt 5 

évben kötelező és önként vállalt feladatait folyamatosan és zökkenőmentesen működtetni 

tudta, likviditása folyamatos stabilitást mutatott. 
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Ennek köszönhetően a Képviselő-testület több, a város lakói életszínvonalának javítására 

tett intézkedést.  

Ilyenek voltak pl. az útburkolatok felújítása: Deák utca, Kinizsi utca, Móra utca, Bem utca. 

Petőfi utca. Mivel pályázat nem állt rendelkezésre a testület döntése alapján a beruházások 

hitelfelvételből valósultak meg, azonban ennek törlesztése nem veszélyezteti az 

önkormányzat likviditását, a feladatok ellátását, az intézményhálózat működtetését. 

Két ütemben kerékpárút fejlesztés kerül megvalósításra. A zöld város program keretében 

megújul Mezőkovácsháza központja. 

Hasonló kezdeményezés az ipari terület beszerzése is. A terület megszerzésének célja a 

gazdaságélénkítés, és gazdaságfejlesztés. Mivel ismert volt a Képviselő-testület előtt, hogy 

a Pannon Lúd Kft. várhatóan bezárja kapuit, mindenki számára világossá vált, hogy 

valamilyen módon munkahelyet kell teremteni, illetve a kieső bevételt is pótolnia kell az 

önkormányzatnak. Ezért még 2016. évben megvásárlásra került az ipari terület, amely ezen 

célok megvalósításának helyszíne lehet. Az ipari terület felújítására a Mezőkovácsházi 

Településgazdálkodási Kft. nyert el egy 450 mFt + áfa összegű infrastrukturális beruházási 

pályázatot, az önkormányzat pedig egy 100 mFt értékű inkubátor ház kialakítását fogja 

megvalósítani. Ezek a pályázatok folyamatban vannak, az előkészítés, és közbeszerzési 

eljárások szakaszaiban.  

A Képviselő-testület jelentős munkát fektetett abba, hogy az önkormányzati feladatellátás 

helyszíneit, infrastruktúráját megújítsa, fejlessze a Területi Operatív Program keretében. 

Megkötött támogató okiratok alapján megújul a 2. és a 4. számú óvoda, a refi orvosi 

rendelő, a fogászati rendelő, refen az idősek nappali ellátásának helyszíne is kialakításra 

került. Energetikai korszerűsítés valósul meg a művelődési ház, és a könyvtár épületén. 

Refen leromlott városi területek rehabilitációja valósul meg. A napközi konyha tervezett 

felújítása elbírálás alatt van.  

Jelenleg előkészítés alatt van a Dózsa utca, Hunyadi utca, József Attila utca, Kalocsa Róza 

utca, Puskin utca, Nyírfa utca fejlesztése is. Bízunk benne, hogy az összes útfelújítási 

elképzelésünk megvalósult, de ezt csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 

fogjuk egyértelműen látni. 

Amellett sem mehetek el szó nélkül, hogy meg ne említeném önkormányzatunk 

intézményeinek kiemelkedő munkáját. Minden intézménnyel jó az együttműködése az 

önkormányzatnak, és mindenki törekedett a hatékony gazdaságos működtetés 

megvalósítására. 

 

III.2. Az önkormányzati vagyon alakulásáról 

 

Ingatlanvagyon alakulása 2014-2018 

  2014.év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 

Forgalomképtelen     1 822 041 980         1 830 056 402         1 830 106 402         1 848 052 645         1 953 703 870     

Korl.forg.képes     4 267 688 024         4 332 496 084         4 156 344 269         4 095 005 232         4 097 975 963     

Forgalomképes        389 058 897            417 628 255            416 187 026            504 411 157            509 815 195     

Összesen 6 478 788 901 6 580 180 741 6 402 637 697 6 447 469 034 6 561 495 028 

Változás   101 391 840 -177 543 044 44 831 337 114 025 994 
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A vagyonnövekedés nagy része – a vagyon összetételét illetően - a forgalomképes vagyoni 

kör javára következett be. Az eltelt időszakban a pozitív előjelű vagyonváltozás 

82.706.127.-Ft volt. 
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Ingatlanvagyon összetétele 2018.12.31. 

 
 

Ingatlanvagyon megoszlása  

 

Megnevezés                                   2014. 12.31. (%)                    2018. 12. 31. (%) 

Forgalomképtelen                                 28,12                                         29,78 

Korlátozottan forgalomképes               65,87                                         62,45 

Forgalomképes (üzleti vagyon)              6,01                                           7,77 

                      Összesen:                       100,00                                       100,00 

 

 

Vagyonváltozás szöveges indoklása:   Növekedés Csökkenés Egyenleg 

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 

Hősök tere 6. felújítás 196 555  196 555 

Alkotmány u. 52. 1/16 értékesítés  378 957 -378 957 

Alkotmány u. 50. fogászat vásárlás 7 400 000  7 400 000 

Alkotmány u. 64.  felújítás 137 051  137 051 

vízmű 
vagyonértékelési 
különbözet 895 094 592  895 094 592 

2014. évi változás összesen:   1 013 386 404 672 197 1 012 714 207 

2414/2 hrsz. terület vásárlás 400 000  400 000 

vízmű telep felújítás 1 364 916  1 364 916 

régi temető urnafal építés 486 248  486 248 

562 hrsz.  Árpád u. 188. értékesítés  900 000 -900 000 
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1728/9 hrsz.  értékesítés  60 480 -60 480 

1703hrsz.  értékesítés  64 480 -64 480 

Táncsics u. buszmegálló építés 393 824  393 824 

Árpád u. 169. fűtés korszerűsítés 4 786 323  4 786 323 

Árpád u. 169. nyílászáró csere 4 474 661  4 474 661 

Árpád u. 169 hőszigetelés 16 949 812  16 949 812 

Polgármesteri Hivatal hőszigetelés 50 877 821  50 877 821 

Kerékpárút építés építés 7 620 598  7 620 598 

Óvoda zsírfogó akna építés 1 547 710  1 547 710 

Konyha tetőszigetelés felújítás 4 347 800  4 347 800 

Művelődési Ház terasz építés 4 830 112  4 830 112 

Táj ház kialakítása felújítás 789 403  789 403 

Táncsics u. 40. felújítás 90 866  90 866 

Strand  felújítás 3 216 756  3 216 756 

359 hrsz.  értékesítés  135 600 -135 600 

2015. évi változás összesen:  102 176 850 1 160 560 101 016 290 

Polgármesteri Hivatal nagyterem parkettázás felújítás 467 834  467 834 

Mikes u. 42.  értékesítés  300 000 -300 000 

Széchenyi ltp. 7B/3/9 értékesítés  309 095 -309 095 

Művelődési Ház füstelvezető rendszer építés 244 438  244 438 

Strand  felújítás 451 800  451 800 

1754 hrsz.  csatorna értékesítés  34 080 -34 080 

Alkotmány u. 41. értékesítés  3 428 632 -3 428 632 

Alkotmány u. 52. 3/38 értékesítés  352 502 -352 502 

Alkotmány u. 62. kerítés építés 499 270  499 270  

Szántódi üdülő átvétele vásárlás 469 129  469 129 

Vízmű 
vagyonértékelés 
módosítás  15 416 -15 416 

48/3 garázs telek értékesítés  3 900 -3 900 

Bajcsy u. 36. telek vásárlás 280 000  280 000 

Ipari park vásárlás 86 900 000  86 900 000 

2016. évi változás összesen:  89 312 471 4 443 625 84 868 846 

Polgármesteri Hivatal Nagyterem parkettázása felújítás 668 369  668 369 

Vízmű telep fertőtlenítő építés 1 028 160  1 028 160 

Vízmű telep kút felújítás felújítás 1 290 300  1 290 300 

Víztorony felújítása felújítás 1 920  296  1 920 296 

Vízmű telep szennyvíztározó felújítás 4 282 592  4 282 592 

Árpád u. 277.  vásárlás 500 000  500 000 

Árpád u. 275. vásárlás 2 000 000  2 000 000 

Árpád u. 273. vásárlás 1 500 000  1 500 000 

2922 hrsz. kert értékesítés  50 000 -50 000 
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Büszkeségpont kialakítása építés 393 701  3930701 

I.Világháborús emlékmű  felújítás 1 574 804  1 574 804 

Hadisírok felújítás 2 834 646  2 834 646 

Alkotmány u. 46/2/2 értékesítés  749 044 -749 044 

Petőfi u. 33. IV sz. kút felújítás 1 200 000  1 200 000 

Szennyvízátemelő felújítás 1 750 000  1 750 000 

Vízhálózat rekonstrukció felújítás 2 019 150  2 019 150 

Hősök tere 6.  felújítás 196 063  196 063 

Alkotmány u. 62. tároló szín építés 5 372 508  5 372 508 

Komposztáló építés 1 679 063  1 679 063 

Kossuth u. útalap felújítás 2 013 000  2 013 000 

Bem u.  felújítás 9 679 500  9 679 500 

Nyilvános WC felújítás 3 730 037  3 730 037 

2017.évi változás összesen:  45 632 189 799 044 44 833 145 

Alkotmány u. 52. 1/11 értékesítés  352 502 -352 502 

Móra u. útépítés felújítás 1 694 989  1 694 989 

Kinizsi u. útépítés felújítás 6 225 521  6 225 521 

Deák u. útépítés felújítás 96 155 912  96 155 912 

Petőfi u. útépítés felújítás 1 574 803  1 574 803 

Víztorony felújítás felújítás 5 379 867  5 379 867 

sporttelep villanyszerelés felújítás 27 500  27 500 

ravatalozó felújítása felújítás 360 750  360 750 

strand felújítás 1 620 000  1 620 000 

2018.évi változás összesen:  113 039 342 352 502 112 686 840 

INGATLANVAGYON-VÁLTOZÁS (2014-2018)   1 363 547 256 7 427 928 1 356 119 328 

Értékesítés db bevétel (Ft)     

   - bérlakás 6 24 020 000     

   - egyéb (garázs, telek, árok, erdő, zártkert) 9 
 

2 620 000     

Összesen 15      

          

 100 millió Ft-ot meghaladó fejlesztések 

Óvoda fejlesztés felújítás  110 548 206   110 548 206 

Összesen   110 548 206   110 548 206 

 

 
Az Önkormányzat ingatlanvagyona a 2014. december 31. és 2018. december 31. közötti 

időszakban összességében 1.363,5 millió Ft-tal nőtt. (Vagyonnövekedés= 1.363.547.256.-

Ft, a vagyoncsökkenés 7.427.928.-Ft volt.) A vagyonnövekmény elsősorban a 

pályázatokból megvalósított fejlesztéseknek/beruházásoknak köszönhetően következett be. 

 

 

A vagyont csökkentő tételek a lakás és lakóingatlanok értékesítéséből adódik, 7 427 928.- Ft 
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összegben 
 

 

Ingóvagyon- változás 2014. évtől 2018.  

2014. évben az eszközbeszerzések és értékesítések miatti ingóvagyon-értékváltozás 

egyenlege: növekedés= 15,3 millió Ft. 

 Növekedés 18,5 millióFt értékben: informatikai eszközök, EFI irodai eszközök, térfigyelő 

rendszer, közfoglalkoztatási program keretein belül  beszerzésre került eszközök. 

Csökkenés 3,2 millió Ft: gépjármű értékesítés miatt. 

A 2015. évben az ingóvagyon-változás összesen  87,6 millió növekedést mutat. 

A növekedés jelentős hányadát a napelem-rendszer kiépítése valamint a közmunka 

programban beszerzésre került eszközök (traktor, pótkocsi, gépjármű ) eredményezték. 

A 2016. évben az ingóvagyon állomány változása 54,1 millió növekedés. 

A növekedés 57,5 millió Ft. értékben: informatikai eszközök, közfoglalkoztatási program 

keretein belül beszerzésre került eszközök, a szennyvíz folyamatirányítási rendszerének 

felújítása, EFI eszközök beszerzése. 

Csökkenés 3,4 millió Ft.: gépjárművek értékesítése, selejtezés. 

A 2017. évben az ingóvagyon összességében 66 millió Ft-tal nőtt, mely a 

közfoglalkoztatási program keretein belül beszerzésre került eszközökből, fogászati 

röntgen beszerzéséből, és az Intézmények részére történt eszköz beszerzésekből, valamint 

az ipari park kamerarendszerének kiépítéséből adódik. 

Csökkenés nem volt ez évben. 

A 2018. évben az ingóvagyon 14,3 millió Ft-tal nőtt, mely legfőképpen az ASP 

csatlakozáshoz kapcsolódó informatikai eszközbeszerzések, közfoglalkoztatás keretein 

belül beszerzett eszközök, játszótéri eszközök beszerzése eredményezett. 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 az önként vállalt önkormányzati feladatokat.  

Összességében az Önkormányzat vagyona az elmúlt évek alatt – megnyert pályázatoknak 

köszönhetően – nőtt.  

 

III.3. Ellenőrzési feladatok ellátása 

A belső ellenőrzési feladatokat a Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása keretében King 

Controll Kft. látja el. 

Az Állami Számvevőszék 1 alkalommal végzett ellenőrzést. Az ellenőrzés célellenőrzés 

volt, a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás ellenőrzésébe vonták be az 

önkormányzatot. 

 

 

IV. Az önkormányzat kapcsolatai 

 

IV.1. Társulásai 

IV.1.1. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 

Az önkormányzatunk alakulásától tagja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásnak. Az 

elmúlt ciklus végén  városunk hátrányos helyzetben volt a járásunk  18 települését  

tömörítő társulásban. Sem a társulás székhelye, sem a munkaszervezete nem működött 

Mezőkovácsházán és a Társulás elnöki tisztét sem a Mezőkovácsháza adta. A Társulás 

2014. novemberi alakuló ülésén azonban Varga Gusztávot, várodunk polgármsterét 

választották meg a Társulás elnöki pozíciójára, 2015. január 1. napjától a Mezőkovácsházi 
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Polgármesteri Hivatal látja el a társulás munkaszervezeti feladatait, 2017-ben pedig a 

Társulás székhelye is Mezőkovácsházára került vissza.  

A 2014-2019-es ciklusban mezőkovácsházi vezetés alatt a társulás nagyon jelentős, sokrétű 

munkát végzett a térség fejlődése érdekében. A Társulás ötéves tevékenységét bemutató 

beszámoló jelen írás …. számú mellékletében olvasható. 

Az elvégzett munka Mezőkovácsháza szerepét, befolyását és elismertségét növelte a 

térségben.  

IV.1.2. Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 

A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. január 1-től jogi 

személyiségű társulásként működött, egészen jogutód nélküli megszüntetéséig, 2017. 

december 31-ig. Működését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény szabályozta. A társulás munkaszervezeti feladatait a Mezőkovácsházi 

Polgármesteri Hivatal látta el. 

2015.-2017. időszakban a Társulási Tanács 17 ülést tartott, melyből 2 rendkívüli ülés volt, 

1 pedig, határozatképtelen. Az ülések alkalmával összesen 44 előterjesztés került 

megtárgyalásra és a Társulási Tanács 78 határozatot hozott. 

A Társulásnak kilenc tagtelepülése volt: Mezőkovácsháza, Kaszaper, Nagybánhegyes, 

Végegyháza, Battonya, Kunágota, Kisdombegyház, Magyardombegyház, 

Magyarbánhegyes. 

A Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint a Társulás az alábbi feladatokat látta el:  

- központi orvosi ügyeleti ellátás (Mezőkovácsháza, Végegyháza, Kaszaper, 

Nagybánhegyes, Battonya, Magyarbánhegyes) 

- támogató szolgálat (Battonya, Kunágota, Kisdombegyháza, Magyardombegyház, 

Mezőkovácsháza, Végegyháza)  

- gyermekjóléti szolgálat (Mezőkovácsháza, Végegyháza) 

Feladatok ellátását a támogató szolgálat és gyermekjóléti szolgálat tekintetében 

Mezőkovácsháza, mint társult település, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 

Központon keresztül, a központi orvosi ügyeleti ellátást Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között létrejött feladat-ellátási 

megállapodás alapján volt biztosított. 

Jogszabályi változás következtében, 2016. január 01-től a gyermekjóléti szolgáltatás 

kikerült a társulás feladatai közül, mert a szolgáltatás igénybevételénél a fenti időponttól 

nem bontható meg a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok egysége, a 

településeknek a székhelytelepülés által nyújtott szolgáltatást kell igénybe venniük. 

Tekintettel arra, hogy a társult tagtelepülések közül csak Végegyháza önkormányzata vette 

igénybe a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által nyújtott családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatást, indokolt volt a Társulás által ellátott, ezen feladatot törölni.  

2016. július 01-től csatlakozott a társuláshoz Magyarbánhegyes község, a központi orvosi 

ügyeleti feladatok ellátása érdekében.  

2016. és 2017. évben a társulás folyamatosan és zavartalanul biztosította a központi orvosi 

ügyeleti ellátást és a támogató szolgáltatást az érintett társult településeknek.  

2017-ben a Társulási Tanács az Mötv. 91. § b) pontja és a társulási megállapodás VI. 

fejezete alapján döntött a társulás megszűnéséről.  

Megszűntetést indokolta, hogy a feladat-ellátási oldalról a Társulás által biztosított 

támogató szolgáltatás és központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítása az ellátásokat igénylő 

településeken önállóan vagy feladat-ellátási megállapodás alapján történő ellátása 

egyszerűsítette az ügymenetet és az ellátások szervezését, valamint a munkaszervezeti 

feladatok oldaláról nézve a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mezőkovácsházi 

Polgármesteri Hivatal munkaterhei jelentős mértékben megnövekedtek. 
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A közfeladatokat 2018. január 01-től a tagönkormányzatok önállóan vagy feladat-ellátási  

megállapodás megkötésével, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által biztosítva látják 

el. 

IV.1.3. Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás (DAREH)  

A DAREH-val korábban peres ügye volt az önkormányzatunknak, amelyet megnyertünk 

és elszámoltunk a Társulással. A hulladékgazdálkodás állami átszervezése miatt ismételten 

tagjává kellett lennünk a DAREH-nek, aki alvállalkozó közreműködésével jelenleg is 

végzi a hulladékszállítást a városban. 

Sikerült elérnünk, hogy a közszolgáltató városunkban is ügyfélszolgálatot tartson fenn. 

Jelenleg azon dolgozunk, hogy  Mezőkovácsházán is hulladékudvar kerüljön kialakításra, 

de sajnos az utóbbi időben rendszeresen határozatképtelen a társulási ülés. 

Sok probléma van még a hulladékszállítással, ezeket a hivatal munkatársai folyamatosan 

jelzik a közszolgáltató felé, és a képviselő-testület is jelezte ezeket a közszolgáltató felé, 

amikor éves tevékenységéről beszámolt a testület előtt. 

 

IV.2. Önkormányzati érdekvédelmi szervezetek 

IV.2.1.Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az önkormányzatok legnagyobb 

érdekvédelmi szervezete. Forródróttal és a honlapján megjelenő információkkal segíti a 

tagok munkáját. Emellett félévente regionális konferencián beszéli meg a települési 

polgármesterekkel a települések életét befolyásoló folyamatokat, várható 

kormánydöntéseket. Ezeken a konferenciákon rendszeresen részt vettem. Sok kapcsolatot 

építettem, hasznos ismereteket szereztem, amelyeket megosztottam az apparátussal és a 

Képviselő-testület tagjaival. Sőt egy alkalommal jómagam is előadója voltam ennek a 

konferenciának, ahol is az OTP-vel együttműködve, tevékenységét „mint jó gyakorlat” 

mutattam be a dél-békési polgármestereknek.  

IV.2.2.Vasutas Települések Szövetsége 

Rendszeresen képviseltettük magunkat pm vagy elemér az üléseken, a korábbi években. 

Általában Mezőhegyesen, Szegeden vagy Budapesten volt az ülés. Jó kapcsolat alakult ki a 

Máv vezetésével, ezt kamatoztatni tudtuk mkházi fejlesztés esetében Tárházhoz cvezető 

út+ kerékpárút vasúti átvezetése. Fontos megjegyezni, minden általunk felvetett kérsédére 

megoldát találtunk az egyeztetéseken.  

 

IV.3.Testvértelepülések 

Mezőkovácsházának 4 romániai testvértelepülése van: Parajd, Szemlak, Vinga, Menyháza. 

Szemlak, Vinga és Menyháza tekintetében a testvértelepülési kapcsolat élénk, bár inkább 

csak protokolláris jellegű. Évente többször látogatjuk egymás rendezvényeit, egy-egy 

esetben került sor gyermekcsoportok táboroztatására is. Parajddal a kapcsolat inkább csak 

formális, mely a nagy távolságnak tudható be. 

  

IV.4. Helyi vállalkozók, civil szervezetek 

Mezőkovácsháza város képviselő-testülete fontosnak tartja a helyi vállalkozókkal való 

kapcsolattartást, ezért évente szervez vállalkozói fórumot, ahol tájékoztatja a megjelenteket 

a város gazdálkodásáról, fejlesztési elképzeléseiről, a megvalósított fejlesztésekről. 

Rendszeresen tájékoztatást nyújt a számukra megnyíló pályázati lehetőségekről, segítséget 

nyújt e pályázatok megírásában. 

Az évek során igen szerteágazó és jó néhány területen példaértékű kapcsolatrendszer 

alakult ki az önkormányzat és a helyi civil szektor között. 2016. október 25-én, 8 szervezet 

összefogásával megalakult a Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum, melynek tagsága 

azóta nőtt. A jól működő együttműködési formák összefoglalására, a partnerség 
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irányelveinek, az együttműködés lehetséges fejlesztési útjainak megfogalmazására 

elkészült Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Civil Koncepciója, melyet a 

képviselő-testület 2017-ben fogadott el. 

A Civil koncepció célja, hogy meghatározza azt az együttműködési és támogatási 

keretrendszert, mely összefoglalja az önkormányzat és a civil szektor közötti 

kapcsolattartás formáit, a partnerség irányelveit és szabályait, valamint lehetővé teszi 

további együttműködések kialakítását a város közösségének fejlődése érdekében. Célja 

továbbá városunkban a civil társadalom erősítése, az Önkormányzat és a város 

lakosságának önkéntesen alakított közösségei közötti harmonikus együttműködés és a civil 

szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése. 

 

 

V. Az önkormányzat rendezvényei 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság minden évben elfogadja az önkormányzat 

éves rendezvénytervét. Az utóbbi években megsokasodtak, sok esetben duplikálódtak az 

önkormányzat, intézményei és a köznevelési intézmények által szervezett programok, így 

szükségessé vált ezek városi szintű összehangolása, egy városi rendezvényterv elkészítése 

is. 

Az önkormányzat rendezvénytervében kiemelt rendezvényként szereplő – Kovácsházi 

Napok, Mozdulj Kovácsháza!, Idősek Napja, Városi Karácsony, Fürdőfesztivál – 

rendezvények megtartását többkörös megbeszélés, egyeztetés előzi meg, a szakbizottság 

megtárgyalja a rendezvény előzetes tervét, majd az arról szóló beszámolót. Ezen 

rendezvények és nemzeti ünnepeink szervezési feladatait, lebonyolítását – Közművelődési 

Megállapodás alapján – a Kalocsa Róza Kft. látja el. Az öt szakmanap és az ünnepi 

képviselő-testületi ülések megszervezése a polgármesteri hivatal munkatársainak feladata. 

A szakmanapok és az ünnepi képviselő-testületi ülések állandó, kiemelt napirendje a városi 

kitüntetések átadása. A kitüntetések adományozásának szabályait önkormányzati 

rendeletünk tartalmazza, mely rendelet ebben a testületi ciklusban 4 alkalommal került 

módosításra, bővítve ezzel a jogosultak körét és az adományozható elismerések számát. 

Rendezvényeink az elmúlt évek alatt egyre színvonalasabbá váltak, számuk növekedett, 

egyesek már hagyománnyá fejlődtek. Nemzeti ünnepeink és a szakmanapok alkalmával a 

műsorszámok tekintetében rendszeresen együttműködünk a köznevelési intézményekkel. A 

nagy városi rendezvények pedig elképzelhetetlenek lennének már a civil szervezetek 

támogatása nélkül. 

 

 

VI. Az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai 

 

VI.1. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

A polgármesteri hivatal a képviselő-testület és szervei (bizottságok, polgármester) 

működésének segítésére létrehozott munkaszervezet. Ebben a minőségében az 

önkormányzat feladatkörébe tartozó ügyekben döntéselőkészítő és döntésvégrehajtó 

feladatokat végez.  

Munkaszervezeti tevékenysége mellett hatósági feladatokat is ellát. Egyrészt a helyi 

rendeletek alapján önkormányzati hatósági ügyeket (közterülethasználat, települési 

támogatás, önkormányzati jelképek használata, helyi adóügyek), másrészt központi 

jogszabályok alapján államigazgatási hatósági ügyeket (anyakönyv, körzeti építéshatóság, 

birtokvédelem, stb.) intéz. 

A fentebbi alapfeladatai mellett az elmúlt öt évben jelentős egyéb tevékenységeket is 

elvégeztünk. 
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1. Megállapodás alapján elláttuk a nemzetiségi önkormányzatok (roma, román) valamint a 

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait is.  

2. A Képviselő-testület döntése értelmében szervezeti átalakítás miatt a polgármesteri 

hivatal kötelékébe került 2017 július 01-től a korábban a Mezőkovácsházi Humán 

Szolgáltató Központban működő, az intézmények könyvelést és pénzügyi tevékenységét 

végző Gazdasági Iroda. Ezáltal az önkormányzat és a polgármesteri hivatal mellett 

megállapodás alapján az önkormányzat valamennyi intézményének és két gazdasági 

társaságának a  könyvelését, pénzügyi tevékenységét is a hivatal költségvetési irodája látja 

el.  

3. Ebben a ciklusban az önkormányzat intenzív és nagyszabású pályázati tevékenységet 

bonyolított le. A pályázati tevékenység előkészítő és megvalósítási szakaszában a 

Polgármesteri Hivatal munkatársai tevékenyen vettek és vesznek részt. Valamint a 

pályázatban érintett résztvevők együttműködésének koordinációs feladatait is elláttuk. Az 

előkészítő tevékenységek során adatokat gyűjtöttünk és szolgáltattunk a tervek és a 

pályázatok elkészítéséhez, a sokszor egyáltalán nem zökkenőmentes közbeszerzési 

tevékenység lebonyolításában vettünk részt, a megvalósítási szakaszban a pénzügyi 

lebonyolítást végezzük és a szakmai megvalósítást felügyeljük. A korábbi pályázatok 

fenntartási időszakában is végezzük az ezzel összefüggő feladatokat. 

4. Ebben a ciklusban olyan jelentős, a működést érintő jogszabályi előírásoknak való 

megfelelésnek tettünk eleget, mint az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése, 

az ASP bevezetése, a GDPR bevezetésével kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségek 

teljesítése és törekszünk az informatikabiztonsági követelményeknek való minél magasabb 

szintű megfelelés kialakítására is. 

VI.2. Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

Az intézmény beszámolóját a 4. számú melléklet tartalmazza. 

VI.3 Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 

Az intézmény beszámolóját az 5. számú melléklet tartalmazza. 

VI.4. Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 

Az intézmény beszámolóját a  6.  számú melléklet tartalmazza. 

VI.5. Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

A gazdasági társaság beszámolóját a 7. számú melléklet tartalmazza. 

VI.6. Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 

A gazdasági társaság beszámolóját a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

 


