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Vezetői összefoglaló
A 2014-2020-as tervezési időszakra való felkészülés országos és helyi szinten a
korábbiakhoz képest megújult keretek között zajlott. Ennek megfelelően a
településfejlesztés teljes rendszere is változott, melynek eredményeként a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján az új Európai
Uniós fejlesztési időszakhoz kapcsolódó stratégiai dokumentumokat kellett
készíteniük a járási központ városoknak.
Mezőkovácsháza Város, összhangban a kormányrendeletben és a vonatkozó
módszertani útmutatókban leírtakkal – a partnerség elveinek messzemenő
figyelembevételével – megvalósította a 2014-2020-as programozási időszakra való
felkészülést.
A hivatkozott rendelet összefüggő, három elemből álló dokumentum-rendszert
hozott létre, mely az alábbi elemekből épül fel:
•

Megalapozó vizsgálat

•

Településfejlesztési Koncepció

•

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

A külső szakértők közreműködésével készült jelen szakmai anyag, vagyis a
megalapozó vizsgálat hátterét képezi a – nem csupán Európai Uniós, de adott esetben
hazai forrásokból finanszírozott fejlesztési programokat megalapozó – középtávú,
operatív jellegű („megvalósítás orientált”) integrált településfejlesztési stratégiának.
Fentiekből adódóan a dokumentumok összeállítása, illetve a vizsgálati munkarész
aktualizálása során a város társadalmi és gazdasági folyamataiban bekövetkezett
változásokra koncentráltan, hangsúlyosan kiemelve kellett azon területek elemzését,
értékelését, elkészíteni melyek összefüggésben lehetnek a hazai, illetve Európai Uniós
szinten meghatározott fő fejlesztési célokkal.
E szempontok figyelembevételével a megalapozó vizsgálatban áttekintésre kerültek a
Mezőkovácsháza városát érintő hosszabb távú társadalmi-gazdasági folyamatok,
bemutatásra került a helyi épített- és természeti környezet állapota, és áttekintésre
került az infrastrukturális, környezetvédelmi valamint az energetikai területen
tapasztalható tendenciák.
Élve a vonatkozó előírás adta lehetőségekkel, a megalapozó vizsgálatban a
jogszabályban meghatározottól kismértékben eltérő struktúrában szerepelnek a
tartalmi követelmények egyes elemei. Ennek oka a jobb érthetőség, a tematikailag
harmonikusabb szerkezet iránti igény, illetve az ITS-nek az egyéb településrendezési
eszközöktől eltérő hangsúlyai.
A vizsgálati munkarészt követően helyzetértékelés során összegezésre kerültek az
elemzés főbb megállapításait, rögzítve egyúttal a vázolt folyamatok egymásra
hatását. Mindezeken túl, érvényesítve a területi elemzés módszertani
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követelményeit, a megalapozó vizsgálat mind a városrészek, mind pedig a
szegregátumok helyzetelemzését tartalmazza.
A 2017 szeptemberi felülvizsgálat célja a dokumentum elkészítése óta eltelt időszak
gazdasági-társadalmi változásainak a megvalósult fejlesztések eredményeinek, az
ebből adódó új célkitűzések ismertetése.
A felülvizsgálat során módosított dokumentum illeszkedik az eredeti
dokumentumban még tervként szereplő, azóta működő támogatási mechanizmus
elvárásaihoz.

Mezőkovácsháza áros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó
vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

1
1.1

15

Helyzetfeltáró munkarész
Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a város helye
a településhálózatban

1.1.1 A település térségi szerepe
A több mint 6 ezer lakosú kisváros a Dél-Alföld régióban található, lakosságszáma
alapján a megye 12. legnagyobb, illetve 10. legkisebb városa. Mezőkovácsháza az
Alföld és ezen belül a régió városhálózatában a megyeszékhelyek és másodlagos
centrumok után következő hierarchiaszintbe tartozik. Szerepkörét tekintve kistérségi
és járási centrum. Noha csak 1986-ban nyilvánították várossá, központi szerepköre a
XIX. század utolsó harmadától kimutatható.
Mezőkovácsháza város funkcionális értelemben járási és kistérségi szerepkörökkel
rendelkező, mérete alapján kisváros. Békés megye területfejlesztési koncepciója csak
a megye városainak negyedik hierarchiaszintjére pozícionálta, ahol a városi funkciók
nagyjából fele található meg, s a térségi/járási központi szerepkörök teljes
betöltésének már akadályát jelenthetik a hiányzó központi funkciók.
Országos
városhálózat

Az országos városhálózat jellemzője, hogy a fővárost és a vidéki régióközpontokat
sugárirányú fejlődési tengelyek kapcsolják össze, amelyeket fontos közlekedési
útvonalak jelölnek ki térben. A régióközpontok alkotta városgyűrű tagjait gyűrűirányú
másodlagos tengelyek kötik össze, szintén fontosabb közlekedési irányokkal
jellemezhetően. Elsődleges országos szintű célkitűzés a térségi városhálózati
kapcsolatok fővárostól nem függő hálózatainak megerősítése, a hiányzó láncszemek
pótlása, azaz az alközpontok és tengelyek harmonikus rendszerének kialakítása,
amelyek a fejlődés dinamikáját a pólusoktól hatékonyan tudják térségük felé
közvetíteni.

A város a délbékési tájban

Mezőkovácsháza az egykori csanádi, ma dél-békésitáj erősen városhiányos
térségének központjában fekszik. Nemcsak a városiasodás, de egyáltalán a
települések – általában telepítések útján történő – kialakulása is viszonylag későn, a
XIX. század első felében vett nagyobb lendületet dohánykertészségek alapításával.
Addig az óriási kamarai pusztákat zömében külterjes állattartással hasznosították. A
fejlődés menetét később a trianoni határmegvonás akasztotta meg 1920-ban, amikor
a vidék természetes központját, Aradot elszakították és Csanád megye
Magyarországon maradt részei felvevőpiac és adminisztratív, kulturális központ
nélkül a perifériára szorultak.
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1. térkép: Csanád vármegye
Forrás: http://lazarus.elte.hu/hun/maps/1910/csanad.jpg
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Az Arad elcsatolásával kialakult urbanizációs vákuum betöltése azóta sem sikerült
maradéktalanul, jóllehet erre már az 1920-as évektől és a szocializmus idején is
történtek erőfeszítések. A Békés megye déli és Csongrád megye dél-keleti részére
kiterjedő csanádi táj határai délen a 43-as, nyugaton a 47-es főút határolja, míg
északon Békéscsaba-Kétegyháza vonalával, keleten az országhatárral írhatók körül.
Ezen a megyényi országrészen nincsenek főutak, 10.000 főt meghaladó
lakosságszámú városok. A hagyományos városi szerepkörök négy település:
Tótkomlós, Mezőkovácsháza, Battonya és Mezőhegyes között oszlanak meg. A
nagyságrendileg azonos lélekszámú kisvárosok közül adminisztratív centrumként
Mezőkovácsháza emelkedett ki, viszont a három másik település hagyományos
arculata inkább városias.

2. térkép: Mezőkovácsháza földrajzi elhelyezkedése

Mezőkovácsháza településhálózati pozíciójának legfőbb jellemzője tehát, hogy úgy a
megyei központtól, Békéscsabától (45 km), mint a másodlagos centrumtól,
Orosházától (30 km) viszonylag messze fekszik. Elérhetősége meglehetősen rossz, a
legközelebbi kétszámjegyű főút 30 km-re halad, autópálya 45 km-re van, de a sokszor
ténylegesen használt pályacsatlakozás (Kiskunfélegyháza) távolsága 100 km. A
megyei központ, alközpont és a közúthálózati csatlakozási pontok rossz minőségű
mellékutakon közelíthetők meg. A megyei és járási határokon átnyúló, meglehetősen
homogén, jól kitapintható történeti táj urbanizációs alközpontjának szerepét más
városokkal megosztva tölti be, központi szerepkörének hagyományos történeti
megalapozottsága csekély.
Mezőkovácsháza nem lát el regionális szintű feladatot, a városban elsősorban térségi
és járási jelentőségű intézmények vannak.
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Foglalkoztatási
szerepkör

Foglalkoztatási szerepkörét tekintve a város „önfoglalkoztató”, a városba és a
városból ingázók száma közel azonos, a beingázók mintegy 10 fővel többen vannak,
ennek ellenére Mezőkovácsháza foglalkoztatási centrumként nem jellemezhető. A
működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma alapján a város a megye más
járásközpontjaihoz képest igen kedvezőtlen helyzetben van. Összhangban a megyei
adatokkal relatív magas a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban működő cégek
száma, de jelentős számú vállalkozás működik a mezőgazdaságban valamint a
különböző ipari szektorokban is. A környék Európa-szerte is egyre híresebb
dinnyetermesztő vidék, ezen kívül a fóliás paprikatermesztés is népszerű a helyi
gazdák körében. A földművelés mellett az agrárszektorhoz kapcsolódó
feldolgozóipar, ezen belül a szárnyasok feldolgozása tekinthető meghatározónak a
városban.

Mezőkovácsházai
kistérség

A Mezőkovácsházai kistérség Békés megye déli területein 18települést foglal magába,
amelyek megegyeznek a mezőkovácsházai járás alább ismertetendő településeivel.
Békés megye területfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata kiemeli, hogy
az elmúlt két évtizedben Békés megye kistérségei között jelentős területi
különbségek alakultak ki; különösen nehéz helyzetben vannak a Szeghalomi és a
Mezőkovácsházai kistérség településein élők. Mindez annak ellenére van így, hogy a
környék földrajzi adottságai kedvezőek, az ország legjobb minőségű termőföldjei
találhatók itt, a Battonya és Pusztaföldvár közötti sáv pedig a Dél-Alföld egyik
legkevésbé süllyedő része, a szénhidrogén-felhalmozódások ismert területe. A fentiek
értelemszerűen a járás vonatkozásában is érvényesek.

Mezőkovácsházai
járás

A legutóbbi közigazgatási átszervezés óta Mezőkovácsháza járásközpont. A járásba
tartozó települések megegyeznek a kistérségbe tartozókkal. A járás lakosságának
13,25%-át a város népessége adja, a járás urbanizációs indexe, vagyis a városi lakosság
aránya 66,27%. Mind a járásszékhely járáson belüli súlya, mind az urbanizációs index
alacsony. Utóbbi viszont a valós helyzetet tükrözi más járásokkal ellentétben, hiszen a
négy város közül csak Medgyesegyháza tekinthető ún. „ceremoniális” városnak, a
többi valóban városias arculatú.
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Település
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
Összesen:

Jogállás
község
város
község
község
község
község
község
község
község
község
község
város
város
város
község
község
község
község

Terület (ha)
1471
14571
5794
1830
3357
4334
1261
6396
3656
765
3167
6429
15544
6259
4224
4310
1887
2894
88149
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Lakónépesség
(fő)
852
5835
2030
564
1878
2001
452
2638
2280
223
1026
3527
5274
6059
1206
1343
450
1394
39032

1. táblázat: A Mezőkovácsházai járás települése és főbb adataik (2015)
Forrás: KSH

A járásközponti szerepkör jelentős mértékben erősítette Mezőkovácsháza helyét a
településhierarchiában, noha a kistérségi intézmények jó része a városban működött
korábban is, a járás és kistérség területileg megegyezik. Mezőkovácsházán a
következő fontosabb intézmények működnek: földhivatal, rendőrkapitányság,
tűzoltóság, Járási Hivatal, építési hatóság, gyámhivatal, munkaügyi központ, NAV
kirendeltség, okmányiroda, közegészségügyi kirendeltség, állategészségügyi és
élelmiszerlánc biztonsági kirendeltség, járóbeteg szakellátás, valamint
mezőgazdasági szakigazgatási hivatal - ezen belül hatósági főállatorvos.
Mezőkovácsháza Város, valamint Menyháza, Szemlak és Parajd Községek (Románia)
között testvér- települési kapcsolatot magába foglaló megállapodás született.
Határon túli
kapcsolatok

Békés megye területfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata állapítja meg,
hogy a városra és a környező településekre Békéscsaba mellett Szeged hat a határon
belüli centrumok közül, ahogyan a hagyományos csanádi térségre a legerősebb
vonzerőt egy schengeni típusú határrendszer esetében Arad gyakorolná, úgy, mint a
trianoni határmegvonások előtt.
Éppen ezért gond, hogy Budapest – Szolnok – Békéscsaba fejlesztési tengely nem
folytatódik határozottan Arad irányba.
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Mezőkovácsháza
szomszédos települései:
Nagybánhegyes
Magyarbánhegyes
Kunágota
Battonya
Mezőhegyes
Végegyháza
Kaszaper

3. térkép Békés megye járásai
Forrás: TEIR

1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása, elemzése
Vonzáskörzet első
szintje

A települési vonzáskörzet első szintjének – a várossal „napi szinten” kapcsolatban lévő
települések köre - lehatárolásához jelentős segítséget nyújtanak az ingázási adatok. A
Mezőkovácsházára dolgozni és oktatási intézménybe napi rendszerességgel bejárók,
összesen 860 fő, az alábbi diagramon látható településekről érkeznek nagyobb
számban.
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1. ábra: Napi ügyekben Mezőkovácsházára bejárók, 2011

Forrás: KSH, saját szerkesztés

Beingázás

A város vonzása ebben a tekintetben elsősorban saját járásból a közvetlenül
szomszédos településekre terjed ki. Feltűnő a Kunágotáról érkezők magas száma, ők
a bejárók mintegy tizedét adják. A járásszékhely vonzása észak-keleti irányban a
szomszédos településeken túl is kimutatható, elsősorban Medgyesegyháza felé.
A naponta dolgozni Mezőkovácsházára bejárók száma: 483 fő. A dolgozni beingázók
az alábbi diagramon látható településekről érkeznek nagyobb számban.
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2. ábra: Munkahelyre Mezőkovácsházára bejárók, 2011

Forrás: KSH, saját szerkesztés

A munkába járók a közvetlenül szomszédos településekről érkeznek elsősorban,
legtöbben Végegyházáról, Mezőhegyesről, Battonyáról és Kunágotáról. Az egy-egy
településről bejárók száma csak Végegyháza lélekszámához viszonyítva jelentősebb.
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Mezőkovácsházán megtalálhatók az alsó- és középfokú oktatási intézmények, melyek
közül néhány jelentősége túlmutat a város határain. Az oktatási szolgáltatásokat más
településekről igénybe vevő diákok száma: 377 fő.
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3. ábra: Oktatási intézménybe Mezőkovácsházára bejárók, 2011
Forrás: KSH, saját szerkesztés

Az oktatási intézmények vonzásterülete többé-kevésbé megegyezik az eddigiekkel.
Az oktatásban domináns a battonyaiak, kunágotaiak, magyarbánhegyesiek,
medgyesegyháziak, mezőhegyesiek arányszáma, akik az összes bejáró kétharmadát
adják.
A Mezőkovácsházára vonzást gyakorló településeket a városból napi szinten eljárók
adatai alapján kísérelhetjük meg azonosítani.
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4. ábra: Napi ügyekben Mezőkovácsházáról eljárók, 2011
Forrás: KSH, saját szerkesztés
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Egyértelmű a megyeközpont és Orosháza súlya (19-19%), ugyanakkor látszik, hogy
Mezőhegyes viszonylatában a két település funkcionális kapcsolata viszonylag
kiegyensúlyozott, az onnan Mezőkovácsházára járók és a városból oda érkezők száma
között nincs nagyságrendi eltérés.
A régióközpont Szeged is megjelenik a diagramon, jelentősége a város szempontjából
meghaladja Gyuláét.
A Mezőkovácsházáról dolgozni eljárók száma 490 fő, akik az alábbi településekre
tartanak nagyobb számban.
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5. ábra: Mezőkovácsházáról más településekre munkába járók, 2011
Forrás: KSH, saját szerkesztés

A más településen dolgozók legnagyobb része, több mint egynegyede Orosházára
tart, a megyeszékhely jelentősége a foglalkoztatásban kisebb (13%). Az ingázók közel
fele „egyéb” településeken dolgozik, amiből látható, hogy az elingázás célterületei
viszonylag kevésbé markánsan artikulálódtak.
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6. ábra: Mezőkovácsházáról más településekre oktatási intézménybe járók, 2011
Forrás: KSH, saját szerkesztés
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A tanulni eljárók elsöprő többsége, mintegy harmada Békéscsaba oktatási
intézményeinek szolgáltatásait veszi igénybe, viszonylag sokan járnak Mezőhegyesre.
Az egyetemi városok közül Szeged jelentősége nagy, ahova többen mennek, mint
Orosháza intézményeibe.
A fenti adatok alapján Mezőkovácsháza környezetére elsősorban oktatási
intézményei és munkahelyei, illetve kereskedelmi, szolgáltatási létesítményei, révén
gyakorol hatást. A napi ingázási adatok tanúsága szerint Mezőkovácsháza települési
vonzáskörzetének első szintjét a közvetlenül szomszédos települések jelentik.
Medgyesegyháza felé is viszonylag erős a kötődés, azonban ebben a relációban
mindenképp számolni kell Békéscsaba, Orosháza és Gyula vonzáskörzetének
hatásával. A szomszéd települések tehát azok, ahol a lakosság jó részének
mindennapos célpontja Mezőkovácsháza. A járásközponti szerepkörrel összefüggő
adminisztratív-igazgatási feladatok vonzáskörzetet alakító hatásai részleteiben nem
ismertek. A szomszédokon túl a hatósugár ereje csökken, a nagyobb városok vonzása
felülírja. Legerősebb kötődés Kunágota és Végegyháza felől alakult ki, amelyek sok
szállal kapcsolódnak a városhoz. Nyugat, így a szintén szomszédos Kaszaper
irányában érezhető, hogy Mezőkovácsháza vonzását, Orosháza közelsége gyengíti.
A kapcsolatok ellentétes, Mezőkovácsházáról más települések felé mutató irányát
vizsgálva megállapítható, hogy a város életében Orosháza és a megyeközpont játssza
a legfontosabb szerepet. Békéscsaba adminisztratív-igazgatási, kereskedelmiszolgáltatási, nem utolsósorban oktatási létesítményei a mezőkovácsháziak fő
célpontjai, míg Orosházára általában dolgozni járnak. A többi település jelentősége
jóval kisebb, de a szomszédos városok, falvak így is kiemelkednek. Egyéb települések
felé való kötődések nem igazán szignifikánsak, a régióközpont Szeged jelenik meg a
mindennapokban, melynek szerepe a felsőoktatásban nagyobb.
Vonzáskörzet
második szintje

A környező településekkel kialakult együttműködés Végegyházával a legszorosabb.
Mezőkovácsháza és a szomszédos község ivóvíz- és csatornahálózatát is közösen
üzemelteti.
Szociális
intézményrendszerének
egyes
Mezőkovácsháza, Kunágota és Végegyháza.

elemeit

közösen

üzemelteti
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Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióhoz (OFTK)
Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozata mellékleteként fogadta el a Nemzeti
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót. Ezen
határozat hatályba lépésével a régebbi területfejlesztési Koncepciók hatályukat
vesztették (96/2005. (XII. 25.) OGY határozat; 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat;
67/2007. (VI. 28.) OGY határozat).
A Koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok
területi dimenzióit, ami a 2014–2020-as európai uniós tervezési és költségvetési
időszakra készült tervdokumentumok (Partnerségi Megállapodás, Operatív
Programok) megalapozását is szolgálta. Továbbá az ország társadalmi, gazdasági,
valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből, illetve az EU 2020 Stratégia és
a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz illeszkedve hosszú távú jövőképet,
fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg Magyarország számára.
A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika céljainak és prioritásainak
teljesülése érdekében, a Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz
meg, másrészt alapelveket határoz meg a fejlesztéspolitika keretében igénybe vett
források felhasználásával kapcsolatban, valamint a kedvezményezett térségekkeltelepülések besorolásával kapcsolatban.
A nemzeti jövőkép elérése érdekében a Koncepcióban foglalt négy hosszú távú, 2030ig szóló átfogó fejlesztési célt jelöl ki. Az átfogó célok megvalósulása érdekében az
Országgyűlés megerősíti a Koncepció tizenhárom specifikus célkitűzését, köztük hét
szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt.
Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit
megőrző, azokra építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi,
közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja,
hogy a vidéki települések népségmegtartó képessége erősödjék. Az agrár- és
élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek jövője szempontjából kulcsfontosságú a
vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági ágazatok fejlesztése, a gazdasági
diverzifikáció, a helyi gazdaság megerősítése.
Az OFTK gazdasági és társadalmi változás elérésére irányuló átfogó céljai közül
Mezőkovácsháza szempontjából az alábbiakat szükséges kiemelni:
•
•
•
•
•
•
•

Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,
Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.
A szakpolitikában érvényesítendő, a településre vonatkoztatható specifikus
célok:
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése.
A területi specifikus célok közül a településre vonatkoztatható:
A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése,
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Területi
különbségek
különbségek
csökkentése,
térségi
felzárkóztatás
és
gazdaságösztönzés elősegítése.
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása.
Az európai uniós források felhasználásának keretét képező 2014–2020-as
2014
fejlesztési programok tématerületeihez kapcsolva
kapcsolva a településre érvényes:
Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán.

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció nevesítve nem említi
Mezőkovácsházát. Békés megye kistelepüléseire tett megállapításai azonban
lényegesek:
Jelentős természeti értékekkel rendelkezik, a jó agráradottságok miatt kiemelkedő a
mezőgazdasága kapcsolódó feldolgozóipar nélkül.
•

•

•

Kül- és belföldi tőkevonzó képessége egyaránt alacsony, az egy főre jutó
GDP-tt tekintve a harmadik legrosszabb helyzetű. A rendszerváltás óta a
megye munkaerő megtartó képessége folyamatosan romlik, a munkaképes
korú lakosság egyre növekvő számban hagyja el a térséget. A
foglalkoztatottak folyamatosan és jelentősen csökkenő aránya az utóbbi
években csekély növekedést mutat, amelyhez minimálisan javuló
munkanélküliségi mutatók társultak.
A megyék között Békés megye népessége csökkent a legnagyobb mértékben
(10,4%-kal
kal, 2002. január 1. és 2012. január 1. között)) mely elsősorban a
születések, európai átlagoz képest (is) kiemelkedően alacsony számára és a
magas halandóságra vezethető vissza.
Az országra általában is jellemző a rossz vagy nem megfelelő minőségű utak
uta
nagy aránya, a közúthálózat balesetveszélyessége valamint a gyorsforgalmi
úthálózat alacsony kiépítettsége, amely a növekvő tranzittranzit és belföldi forgalmi
igényeket nem tudja ellátni. Ennek következtében Békés megyétől másfél
órányira van a legközelebbi autópálya,
autópálya, és ez jelentősen visszafogja a
gazdasági növekedést.

4.. térkép:
térkép Magyarország közlekedési hálózatának térszerkezete
Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
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A városhálózatot bemutató térképen jól látszik, hogy Mezőkovácsháza egyértelműen
nem tartozik sem Békéscsaba, sem Szeged vonzásterületéhez. Az előbbiek, illetve a
közeli Hódmezővásárhely és Orosháza mellett az aradi, határon átnyúló
agglomerációs térség is hatással lehet a továbbiakban a településre.
településre.

5. térkép: Magyarország városhálózata
Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)

1.2.2 Kapcsolódás Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójához és
Programjához
Békés megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-ben került elfogadásra.
Békés megye jövőképe: Békés megye értékeinek megtartásával, alkotó-,
alkotó innovatív
megújításával Magyarország élelmiszergazdaságának motorja, fenntartható
mintatérsége, a hazai megújuló agrárium
agrárium szervező ereje kíván lenni.
A Koncepció által megfogalmazott átfogó cél: „A megyében élők életkörülményeinek
és környezeti feltételeinek javítása, a megye fenntartható gazdasági és társadalmi
viszonyainak megteremtése. A foglalkoztatás javítása”
Az átfogó cél mellett négy stratégia célt jelöl meg a dokumentum, melyek közül kettő
vonatkoztatható Mezőkovácsházára, illetve a kistérségre:
•

•

Értékalapú gazdaságfejlesztés. Részcélok,
Részcélok melyek vonatkoznak a településre:
a megye elérhetőségének javítása, hozzáadott
hozzáadott érték növelése, aktivitási ráta
növelése.
Társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a megye magmag és perifériális
települései között. Ez utóbbinál konkrétan nevesíti a kistérséget, mint
különösen nehéz helyzetben lévő településeket. A településre vonatkozó
vonat
részcélok: perifériális helyzetű térségek megtartó erejének megteremtése
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A koncepció a Békés megye fejlettségét jellemző 2020 évi indikátorok között is
megemlíti Mezőkovácsházát:
Mezőkovácsházát: a XXI. század követelményeivel konform módon a
megye, a hazai agrárium meghatározó
meghatározó térsége lesz, az integrált élelmiszergazdasági
vállalkozások hozzáadott értéke a jelenlegi érték duplájára nő; jól működő szabad
vállalkozási zónák a gazdaság fejlődésének motorjaivá válnak a békési,
mezőkovácsházi, sarkadi és szeghalmi térségekben.
térségek

7.. ábra:
ábra Békés megye fejlesztésének stratégiai céljai 2020-ig
2020
Forrás: Békés megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
2014
– stratégiai program

1.2.3 Kapcsolódás Mezőkovácsházai Járás Fejlesztési Stratégiájához
A járásfejlesztési stratégia jelen dokumentumhoz hasonlóan feltárta a járás
társadalmi, gazdasági és környezeti problémáit, valamint értékelte lehetőségeit,
folyamatait. A vizsgálat alapján az alábbi stratégiai célok és részcélok fogalmazódtak
meg, melyek a település járásközponti szerepből adódóan átfedést mutatnak. Az
alábbiakban a dokumentum célrendszerének rövid összefoglalása kerül bemutatásra:
1.
A negatív társadalmi folyamatok mérséklése, lakosságmegtartó erő
növelése.
Az elmúlt évtizedekben tapasztalt
tapasztalt és az elmúlt években tovább erősödő (egyes
területeken kismértékben javuló) negatív társadalmi folyamatok (elöregedés,
gyermekvállalási kedv csökkenése, elvándorlás) hatásainak mérséklése és ahol
lehetséges a tendenciák megfordítása a járás egyik legfontosabb,
legfon
ha nem a
legfontosabb stratégiai célja. Amennyiben a területen nem kerül sor érdemi
beavatkozásokra a járás elöregedésének és elnéptelenedésének mértéke olyan szintet
érhet el, amely a működési rendszerek ellehetetlenüléséhez vezethet.
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Kapcsolódó célok:
•
•
•
•
•
•
•
2.

gyermekvállalási hajlandóság arányának növelése;
élhetőbb, élvezhetőbb lakókörnyezet kialakítása;
elvándorlás mérséklése;
helyi identitás erősítése;
leszakadó és/vagy szegregált társadalmi csoportok integrálása;
jövedelmi helyzet javítása;
munkaerő-piaci lehetőségek javítása.
A munkavállalók munkaerő piaci érvényesülésének javítása.

A járás területén élők jobb munkaerő-piaci pozícióba kerülésének érdekében
szükséges a köznevelési rendszer (óvodai nevelés, alap- és középfokú oktatás,
intézményi nevelést kiegészítő iskolán kívüli szolgáltatások) átalakítása és fejlesztése a
ténylegesen felmerülő vállalati/piaci igényeknek megfelelően. A képzettségi szint
jelenlegi alacsony szintjének növelése, az intézményekből kikerülők
életlehetőségeinek javulása kizárólag hatékony, megfelelő humán és infrastrukturális
feltételekkel rendelkező intézményi háttérrel és a már kisgyermek korban
megkezdett, tudás és kompetencia alapú képzési rendszerrel érhető el.
Kapcsolódó célok:
•
•
•
•

piacképes tudás átadása;
térségbeli hátrányok felszámolása;
infrastrukturális feltételek javítása;
intézményi rendszer átalakítása a megváltozott igényekhez igazodva a
rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználásának érdekében.

3.
Foglalkoztatási központok és meghatározó térségi/megyei centrumok
elérhetőségének javítása
A járás földrajzi periférikus elhelyezkedését tovább súlyosbítja, hogy a vonalas
létesítmények (gyorsforgalmi úthálózat, vasút) fő és gerincvonalai is elkerülik a
térséget. Bár a járás főbb foglalkoztatási központjai egy tengelyen helyezkednek el a
további települések lakóinak komoly megterhelést (anyagi, idő) jelent ezen központok
illetve a megye/régió/ország meghatározó centrumainak elérése. A vonalas
létesítmények fejlesztésén túlmenően fontos, a tömegközlekedés valós igényekhez
igazított, a szolgáltatók által egyeztetett és egymásra épülő, egymást
segítő/kiegészítő menetrendi rendszer szerinti üzemeltetése is.
Kapcsolódó célok:
•
•
•
•
•

gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése;
vasúthálózat fejlesztése;
alárendelt közlekedési útvonalak felújítása;
közösségi közlekedés átalakítása, valós igényekhez igazítása, dinamikus
menetrendi rendszer;
távmunka, bedolgozási lehetőségek, háztáji gazdálkodás infrastrukturális
hátterének kialakítása.
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4.
A járás gazdasági versenyképességének javítása, munkahelyteremtés és a
K+F potenciál növelése.
Kiemelten fontos feladat a tényleges kapacitások felmérése, a működő töke
fejlesztési programok, egyedi kedvezmények, és infrastrukturális beruházások
segítségével történő térségbe vonzása. Fontos továbbá a helyi oktatási intézmények
bevonásával a már működő gazdasági társaságok tapasztalataira illetve pénzügyi
hátterére is alapozottan minél hatékonyabban és nagyobb számban bekapcsolódni a
specifikus pályázati programokba.
Kapcsolódó célok:
•
•
•
•
•

kedvező beruházási környezet kialakítása;
zöld és barnamezős területek fejlesztése;
kutatás-fejlesztés támogatása;
intézményi együttműködés a gazdaság szereplőivel;
belső fogyasztás növelése az életszínvonal emelésével

5.
Megújuló energia előállításának ösztönzése és helyi felhasználási
arányának növelése.
A megújuló energiaforrások széles körűek és jelentős mennyiségben állnak
rendelkezésre, a felhasználáshoz szükséges technológiák árszínvonala a hatékonyság
növekedése mellett folyamatosan csökken, így valós alternatívaként tekinthetünk
rájuk. Felhasználásuk épületenergetikai, technológiai beruházásokkal kombinálva
különösen előnyös, jól tervezhető, biztos megtérülést és jelentős gazdasági előnyt
eredményezhet. A gazdasági hasznokon túlmenően a környezetterhelés csökkentés
jelentős javulást eredményez a levegő minőségében és az itt élők általános egészségi
állapotban. A biomassza energetikai felhasználása továbbá rendezettebb, élhetőbb
környezetet is eredményezhet. A megújuló energiák felhasználására alapuló
gazdálkodásra történő áttérés a környezeti előnyökön túlmenően jelentős
munkahelyteremtéssel is jár.
Kapcsolódó célok:
•
•
•

megújuló energiaforrások részarányának növelése;
környezetterhelés csökkentése;
„zöld” munkahelyteremtés.

6.
Környezeti állapot javítása, természeti és kulturális adottságok hatékony
és fenntartható felhasználása.
A térség mezőgazdasági szerepéből, a kimagasló termőhelyi adottságokból és a
monokultúrás növénytermesztésből adódóan az egykor volt természetes társulások
jelentős része mára eltűnt, a jellemzően már csak a védett és Natura 2000 védettségű
területek maradt fenn. Az intenzív mezőgazdaság környezetterhelése jelentős, az
antropogén terhelés és károsítás a közműhálózat folyamatos fejlesztése által
jelentősen csökkent. A mezőgazdasági termelés szerkezetátalakításával, az új,
energia
hatékony
technológiák
elterjesztésével
és
a
közműhálózat
továbbfejlesztésével és a nem szennyező iparágak betelepítésével a fejlődés és a
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környezet egyensúlya hosszú távon is fenntartható. A kulturális örökség párosítva a
természeti értékek bevonásával új turisztikai potenciált jelenthet a térség számára.
Kapcsolódó célok:
•
•
•
•
•

talajterhelés csökkentése;
technológiai színvonal fejlesztése;
szigorú ellenőrzési rendszer kialakítása;
nem szennyező iparágak térségbe vonzása;
turisztikai kapacitások fejlesztése.

1.2.4 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való
kapcsolódás
A Békés Megye Területfejlesztési Programjához kapcsolódó, a Mezőkovácsházi
járásra vonatkozó fejlesztési programok:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Közlekedésfejlesztési beavatkozások.
Energetikai és környezetvédelmi fejlesztések.
Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése.
Településfejlesztési beavatkozások.
Turisztikai beavatkozások.
A Mezőkovácsházai járás részprogramját alkotó projektjavaslatokban
konkrétan Mezőkovácsháza településére javasolt fejlesztések:
A városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása
(integrált programok)- Piactér kialakítása és vásárcsarnok építése
Mezőkovácsházán.
Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés - A Borostyán
strandfürdő termálkútjának és gyógyvíz ellátó rendszerének korszerűsítése,
öltöző, vizesblokk, kezelő helyiségek építése.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - Belterületi utak és kerékpárút
korszerűsítése, fejlesztése

Békés Megye Integrált Területi Programja 2014-20 (ITP) a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Békés megyébe allokált forrásainak
felhasználását megalapozó dokumentum, amelyet a megyei önkormányzat 2015.
májusában hagyott jóvá. Az ITP-ben megfogalmazott, a TOP célkitűzéseihez
illeszkedő legfontosabb megyei célok:
•
•
•

Az üzleti környezet komplex fejlesztése a megye egész területén.
A települési infrastruktúra integrált fejlesztése a területi kohézió erősítése
érdekében.
A társadalmi integráció feltételeinek javítása, a periferikus térségek
felzárkózási esélyeinek javítása.
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A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT)
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban:
OTrT törvény) az Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény soron következő
módosítása 2013-ban megtörtént: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2013.
december 9-én elfogadta, a törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett.
OTrT célja

Az OTrT célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának
feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét,
tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és
kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére

Az OTrT
szerkezeti terve

Az OTrT szerkezeti terve a település külterületének gyakorlatilag 100 %-át a
mezőgazdasági térségbe sorolta, amelyet a megyei területrendezési tervben legalább
75 %-ban mezőgazdasági térségbe kell sorolni A vonalas jellegű elemek közül az
alábbi fontosabbakat tartalmazza a tervlap és nevesíti az OTrT melléklete:
•

tervezett Szarvas (44. sz. főút) - Orosháza - Mezőkovácsháza - Battonya (Románia) főút,

•

tervezett Békéscsaba - Medgyesegyháza –Mezőkovácsháza főút.

A fenti úthálózati elemek megvalósulása ugrásszerűen javítják majd Mezőkovácsháza
város megközelíthetőségét.

6. térkép: Mezőkovácsháza térképkivágata az OTrT szerkezeti tervéből
Forrás: Országos Területrendezési Terv
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Mezőkovácsháza igazgatási területét az alábbi országos övezetek érintik:
Országos
övezetek

Országos ökológiai hálózat övezete:
Az övezetbe a Királyhegyesi-Száraz-ér, Kutas-ér és a jelentősebb vízfolyásokat kísérő
parti sávok tartoznak. Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt
térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti. Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. Az
országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet:
Az övezetbe tartozik gyakorlatilag a teljes külterület, néhány kisebb foltot leszámítva,
ahol beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az övezetben külszíni
bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete:
Az övezetbe a határ kisebb, elszórt területfoltjai tartoznak, amelyek nem kiváló
termőhelyi adottságú szántóterületek. A településrendezési eszközökben a jó
termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete:
Az övezetbe a határ belterülettől délre eső a strandfürdő szomszédságában lévő,
jelenleg is erdő művelési ágú foltjai tartoznak, ahol új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki, külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet.
Országos vízminőség-védelmi terület övezete:
Az övezetbe a belterület Árpád – Alkotmány – Szabadság és Petőfi utcák által határolt
része, valamint a Végegyházi úttól északra és délre eső területek tartoznak. Az
országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből
történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki
kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. Az
övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
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1.3.2 Békés Megye Területrendezési Terve
2012 júliusában a Békés megye területrendezési tervéről szóló 15/2005. (X.7.) KT. sz.
rendelet módosításáról szóló 11/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelettel a megye
közgyűlése jóváhagyta Békés megye Területrendezési Tervének jelenleg hatályos
módosítását (TrT). A TrT általános célkitűzései megegyeznek az OTrT-vel. A megyei
területrendezési terv figyelembe vette a települések hatályos településszerkezeti
terveit is, melyek tartalmazták a meghatározó, távlati fejlesztési elhatározásokat. A
megyei Területrendezési terv kidolgozásakor lehetőség volt figyelembe vetetni az
éppen aktuális, elindított módosítási fejlesztési elképzeléseket is, ha azok az országos
területrendezési tervvel, és a térség érdekeivel összehangoltan készültek, illetve azok
elhatározásaival nem álltak ellentétben.
A TrT feladata

A TrT feladata az OTrT-ben lefektetett övezeti rendszer pontosítása, lebontása a
megyei települések szintjére. A megyei terv módosítása azonban korábban készült,
mint a felsőbb szintű országos terv módosítása, így a kettő összhangja nem feltétlenül
áll fenn.

7. térkép:Békés Megye Területrendezési Terv szerkezeti tervének kivágata
Forrás: Békés Megye Területrendezési Terve

A megye szerkezeti terve az OTrT-hez viszonyítva pontosabban határozza meg
Mezőkovácsháza határának térségeit, amelyek az alábbiak:
A TrT szerkezeti
terve

Városias települési térség: igazgatási terület 13,28%-a, amely a Településrendezési
Tervben bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható.
Erdőgazdálkodási térség: igazgatási terület 0,17%-a, amelyet a Településrendezési
Tervben legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
Mezőgazdasági térség: igazgatási terület 86,46%-a, amelyet a Településrendezési
Tervben legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető
ki.
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Vízgazdálkodási térség: igazgatási terület 0,08%-a, amelyet a Településrendezési
Tervben legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli
területfelhasználási egységbe kell sorolni
A vonalas jellegű elemek közül megjelenik a Békéscsaba – Szabadkígyós –
Kétegyháza – Medgyesegyháza – Mezőkovácsháza - Mezőhegyes közötti térségi
kerékpárút.
A megyei Területrendezési terv Térségi szerkezeti tervével való megfelelések
vizsgálata mellett, a térségi övezetekkel és azok szabályaival való összefüggéseket is
elemezni szükséges. Fontos továbbá az ebből adódó kötelezettségek, feladatok
meghatározása.
Mezőkovácsháza igazgatási területét az alábbi TrT szerinti övezetek érintik:
Megyei övezetek

Ökológiai folyosó övezete: A Királyhegyesi-Száraz-ér és Kutas-ér mente, ahol új
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, a közlekedési és energetikai infrastruktúrahálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó
és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon,
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával helyezhető el. Új külszíni művelésű bányatelek nem
létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Kiváló minőségű szántóterület övezete: Megegyezik az OTrT-vel, a teljes külterület
lényegében, előírások OTrT-nél.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: A területek és előírások az OTrT-vel
egyeznek.
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: Nincs rá országos, vagy megyei
előírás.
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete: Az övezetbe a
belterület Árpád – Alkotmány – Szabadság és Petőfi utcák által határolt része,
valamint a Végegyházi úttól északra és délre eső területek tartoznak, illetve a határ
Nagybánhegyes igazgatási területéhez csatlakozó keskeny sávja. Nincs rá országos,
vagy megyei előírás.
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete: A teljes igazgatási
terület. Nincs rá országos, vagy megyei előírás.
Rendszeresen belvízjárta terület övezete: Az igazgatási terület belterület és
végegyházi igazgatási területhatár közé eső része, ahol új beépítésre szánt terület
csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.
Széleróziónak kitett terület övezete: A teljes igazgatási terület. Nincs rá országos,
vagy megyei előírás.
A fenti felsorolásból kitűnik, hogy a folyamatos jogszabály-módosulások során a
megyei területrendezési tervről szóló 15/2005. (X.7.) KT. sz. rendelet szövege
jóformán kiürült, a megyei térségekre csak az OTrT törvény előírásai vonatkoznak. A
megyei rendelet ott sem él az önálló szabályozás lehetőségével, ahol az OTrT erre
lehetőséget ad. A hatályos TrT övezeteinek jelentős része, az OTrT módosítással
elvesztette értelmét.
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A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek
Mezőkovácsháza fejlesztését befolyásoló megállapításai

A szomszédos települések közül az alábbiak Településszerkezeti Tervei tartalmaznak
Mezőkovácsháza fejlesztési elképzeléseit érintő javaslatokat. Az itt nem felsorolt
településszomszédok Terveiben nem találhatók a város területére, céljaira hatást
gyakorló megállapítások.
Település neve

Tervezett fejlesztések

Mezőhegyes város

• „Világörökség Várományos Város” turisztikai fejlesztés

Battonya város

• Mezőkovácsházára vezető 4443. sz. országos út főúttá
fejlesztése (OTRT szerint).
• Ipari park, iparterület kijelölése.

Nagybánhegyes község

• Kemping bővítése a termálfürdő mellett.

Végegyháza község

• Végegyháza és Mezőkovácsháza közti kerékpárút.
• Tervezett fürdő és üdülőterület a „Néplavór” körzetében.
• Tatárok kaszaperi mészárlásának emlékhelye a Zsibrikdombon.

2. táblázat: Szomszédos települések szerkezeti tervének a városra vonatkozó megállapításai

1.5

Hatályos településfejlesztési döntések

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált
Városfejlesztési Stratégia megállapításai
1.5.1.1 Településfejlesztési koncepció
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 263/2003. (XI. 27.) sz. KT. határozatával
hagyta jóvá településfejlesztési koncepcióját. A koncepció készítését a készülő
Településrendezési Terv megalapozása tette szükségessé. A közel tizenkét éves
dokumentumhoz örökségvédelmi hatástanulmány nem készült, ezért az
örökségvédelem kérdéskörét alig érinti. A koncepció átfogó fejlesztési célrendszert
nem fogalmaz meg, ehelyett részletekbe menően, mintegy tervezési programként
sorolja fel a fontosnak ítélt fejlesztési elképzeléseket. Ezek az alábbi főbb témákat
ölelik fel:
A településfejlesztési
koncepció céljai

• Demográfia: prognózisában 2015-re 7030 fős településsel számol. Cél:
népességmegtartó képesség növelése.
• Tájrendezés: a mezőgazdasági területeken belül a termelési hagyományokhoz
igazodó, a táji, természeti értékek védelmét biztosító differenciált övezeti
rendszer kialakítása. Erdőtelepítés, táji értékek, kunhalmok védelme.
• Lakóterületek bővítése szükséges.
• Intézményfejlesztés. Kollégium, Dél-békési Oktatási Centrum kialakítása.
• Tornacsarnok építés. Strandfürdő fejlesztése, sportterületek fejlesztése.
• Idegenforgalmi szálláshelyek számának növelése, Babó-major fejlesztése.
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• Fedett piaccsarnok, diszkontáruház létesítése.
• Gazdasági területek bővítése a mezőgazdasági feldolgozóipar és logisztikai
telephelyek megtelepedésének segítésére.
• Települési értékvédelem.
A hatályos
koncepció
értékelése

A felsoroltakból látható, hogy azok inkább a Településrendezési Terv tervezési
programját adják, mintsem egy átfogó célrendszerrel rendelkező településfejlesztési
koncepció elemei. Mindebből következik, hogy kizárólag műszaki, településrendezési
oldalról közelítenek a településfejlesztéshez. A koncepció tehát tartalmilag és
formailag sem felel meg a jelenlegi elvárásoknak, azon túl, hogy egyes
következtetései, céljai felülvizsgálatra szorulnak. Természetes, hogy a tizenkét éves
dokumentum nem kvadrál a megváltozott jogszabályi, területfejlesztési környezettel
sem. Mindez azért jelent gondot, mert a készülő Integrált Településfejlesztési
Stratégia alapdokumentumáról van szó.

1.5.1.2 Integrált Városfejlesztési Stratégia
A település Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) 2008.májusában készítették el,
majd Mezőkovácsháza Város Önkormányzata határozattal hagyta jóvá. Az anyag
revíziójára azóta nem került sor. Az IVS a településfejlesztési koncepcióval és a 2008ban hatályos, 2004-ben készült Településrendezési Tervvel összhangban készült. Az
IVS az anti-szegregációs tervet tartalmazza.
Az IVS átfogó
céljai

Az IVS-ben megfogalmazott átfogó cél a fenntartható versenyképes növekedés.
Ehhez az átfogó célhoz két specifikus cél kapcsolódik:
•
•

Az IVS specifikus
céljai

Tematikus célok

Területi célok

„Élhetőbb város, harmonikus környezet”,
„Versenyképes emberek, versenyképes cégek”.

A két látszólag ellentmondásos specifikus cél harmóniája az átfogó cél által
teremtődik meg, amely a fenntartható versenyképességet tűzi a város zászlajára.
Az IVS-ben (és településfejlesztési koncepcióban) megfogalmazódott jövőkép
elérését segítő tematikus célok az alábbiak:
• A városi környezet megújítása
• Humán és közösségi szolgáltatási infrastruktúra fejlesztés
• A város vonzerejének fejlesztés
• A vállalkozói környezet javítása
A város egészére érvényes tematikus célok teljesülésének segítője, de előfeltétele is a
városrészekre lebontott területi célok megvalósulása. Mezőkovácsháza területét hat,
történeti, településszerkezeti beágyazódottsággal csak egy esetben rendelkező,
városrészre bontották:
• Központi városrész
• Szabadidő, sport városrész
• Keleti városrész
• Nyugati városrész
• Ipari, gazdasági városrész
• Reformátuskovácsházi városrész
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A városrészek lehatárolásának térképi ábrázolása a 3.3.1 fejezetben található.
A Központi városrész fejlesztését vezérlő városrészi célok az alábbiak. A város
központi területeinek a megújításával egy egységes arculatú, kereskedelmi, gazdasági
és közszolgáltatási szempontból funkcionálisan megerősödött városmag kialakítása,
annak érdekében, hogy a város és a térség lakossága, valamint a városba érkező
munkavállalók és esetleg turisták újra felfedezzék és használják a városközponti
területeket; a kistérségi központi szerepet megerősítsék. A térségi központi szerepet
alátámasztja, hogy ezen a területen koncentrálódnak a közintézmények.
A cél elérésében központi szerepet játszik a főtér felújítása, mely révén egy
színvonalas kistérségi központ épül ki. Ennek szerves része, hogy a városközpontban
elsősorban a közszolgáltató és kereskedelmi funkciót kell erősíteni a termelő
vállalkozói tevékenységekkel szemben. Indokolt a nagy problémákat okozó parkolási
rend átalakítása, a közterületek megújítása, a városrészben találhatóintézményi
infrastruktúra fejlesztése, egységes arculat kialakítása és a főtéri kereszteződés nagy
forgalma miatt körforgalmú csomóponttá történő átépítése.
A Szabadidő, sport városrész fejlesztését vezérlő városrészi célok az alábbiak. A
terület ad helyet a strandnak, kempingnek, egy sportkomplexumnak, egy
parkerdőnek, illetve itt található a temető. A területen a városi viszonylaton belül
kiemelkedően magas a zöldterületek aránya, súlya. Ezen adottságok
figyelembevételével a terület mindenképpen ideális helyszíne a rekreációnak,
pihenésnek. A kitűzött célnak való megfelelés feltétele a strand folyamatos felújítása,
fejlesztése, a parkerdő és a temető gondozása, a sportkomplexum fejlesztése,
játszótér-építés és közpark-telepítés.
A Keleti városrész fejlesztését vezérlő városrészi célok az alábbiak. A kertvárosnak is
nevezett Keleti városrész zömében családi házas beépítésű terület, melyet néhány
helyen szigetszerűen szakítanak meg a többszintes épületek. A város belterületének
és külterületének határán a mezőgazdasági tevékenységek foltszerűen jelennek meg,
és területrendezési szempontból hosszú távon dilemma elé állíthatják a
városvezetést. A jelenleg kevert funkciójú területről a mezőgazdasági tevékenységet
a külterületek irányába kell orientálni, az e célt elősegítő LEADER vidékfejlesztési
programban való részvételt elő kell segíteni.
A városrész fejlődése érdekében megfogalmazott célok így a lakó és a gazdasági
funkciót egyaránt érintik, de ezek a városrész különböző részeire vonatkoznak. A
lakófunkciót kiegészítik egyes közösségi funkciók is, melyekre vonatkozó fejlesztési
igények szintén jelentkeztek.
A városrészben kiemelt feladat a szegregátumok kialakulásának a megelőzése.
A Nyugati városrész fejlesztését vezérlő városrészi célok az alábbiak. Zömében
egyszintes, családi házas beépítésű terület, melyet néhány helyen szakítanak meg a
többszintes épületek. A településrészen a gazdasági tevékenységek foltszerűen
jelentkeznek (elsősorban az Árpád útra
koncentrálódva), és városfejlesztés szempontjából ezen területek alkothatják a
későbbiekben is a vállalkozói övezeteket (elsősorban kereskedelmi és szolgáltató
profilú vállalkozások). A gazdaságfejlesztés településrészre vonatkozó fókusza az ipari
tevékenységek, valamint a kereskedelem és szolgáltatások más-más településrészbe
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orientálása (funkciótisztítás). A városrészben kiemelt feladat a szegregátumok
kialakulásának a megelőzése.
Az ipari, gazdasági városrész fejlesztését vezérlő városrészi célok az alábbiak. A város
hagyományos ipari területei, a vasútállomásra és a Battonyai út környékére
koncentrálódnak. Város- és gazdaságfejlesztés szempontjából ezen iparterületek
alkothatják a későbbiekben is a vállalkozói övezeteket. A Battonyai út menti terület
komoly vállalkozói igények esetén akár ipari parknak, akár vállalkozói inkubátorháznak helyet adhat. A városrészben a rendszerváltást követően kialakult ipari
recesszió hatására számos üres, elhagyatott telek található, amelyek akár barna-, akár
zöldmezős beruházásoknak adhatnak helyet. A városrész fejlődése érdekében kiemelt
cél a települése működő vállalkozások megmaradásának, megerősödésének a
támogatása, illetve új vállalkozások letelepedésének az elősegítése, új munkahelyek
létrehozása. Ezen cél elérésében nagy segítséget nyújthat a vállalkozásoknak, ha a
romániai üzleti lehetőségekről több információhoz jutnának, lehetővé válna az Arad
városában és megyében jelentkező gazdasági lehetőségek kiaknázása (a magyarromán határ 20 kilométerre található, Arad közel 300 000 fős városa 30 kilométerre).
A Reformátuskovácsházi városrész fejlesztését vezérlő városrészi célok az alábbiak. A
városrész elkülönül Mezőkovácsháza központjától. Ez tükröződik a városrész
szerkezetében is, hiszen a városrész zömében lakófunkciós alacsony beépítésű
területet találunk, de van önálló központi területe. A városrészben élénk gazdasági
tevékenységről nem beszélhetünk, bár a kül- és belterület határán itt is megjelent a
mezőgazdasági tevékenység. A városrész fejlődése érdekében megfogalmazott célok
így a periférikus jelleg leküzdése, amely alapvetően két feladatra koncentrál,
melyeket egyaránt, egymást kiegészítve kell megvalósítani. Egyrészt a városrész
központjában a központi, közösségi tér jelleget erősíteni szükséges, ugyanakkor nem
szabad elfelejtkezni a városközponttal való kapcsolatok javítására. A lakófunkciót
kiegészítő közösségi funkciókra a lakosság részéről fejlesztési igény már
megfogalmazódott.
A rossz szociális mutatókkal rendelkező városrészben kiemelt feladat a
szegregátumok kialakulásának elkerülése.
A fentiekből láthatóan az IVS kiérlelt fejlesztési elképzeléseket elsősorban a Központi
városrészre vonatkozóan fogalmaz meg, javaslatai a többi városrész esetében jobbára
általánosságokban merülnek ki. Ennek megfelelően a későbbi Akcióterületi Terv is a
városközpontra készült.

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Az Önkormányzat idáig nem élt a településrendezési szerződések nyújtotta
lehetőségekkel.

1.6

Településrendezési Tervi előzmények

1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök
Mezőkovácsháza Város területén jelen
településrendezési eszközök érvényesek:

pillanatban

az

alábbi

hatályos

• Mezőkovácsháza Város Településrendezési Terve, Településszerkezeti Terv 2004.
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• Mezőkovácsháza Város Településrendezési Terve, Szabályozási Terv 2004.
• Mezőkovácsháza Város Helyi Építési Szabályzata 2004.
A 2004-ben elkészült három dokumentum és azok alátámasztó munkarészei
együttesen képezik a Településrendezési Terv (Terv) anyagát, készítője a Tér és
Terület Bt., felelős tervező: Torma Gyöngyi. Mivel a hatályos településfejlesztési
koncepcióhoz korábban nem készült régészeti és építészeti szempontú
örökségvédelmi hatástanulmány, a Terv alátámasztó munkarészei ezt is
tartalmazzák.
A 2003-as keltezésű Településfejlesztési Koncepcióra épülő Terv Településszerkezeti
Tervét 2004-ben határozattal fogadta el a mezőkovácsházi Önkormányzat Képviselőtestülete.
A Helyi Építési Szabályzatot (HÉSz) és annak mellékleteként a Szabályozási Tervet
46/2004. (XII. 31.) ÖR. számú rendeletével alkotta meg Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata.
A Terv teljes körű felülvizsgálata a jelenlegi gyakorlat szerint 2014-ben már esedékes
volt. Úgy a település részéről felmerülő újabb igények, mint a jogszabályi,
területrendezési környezet képlékeny volta miatt is a Terv karbantartása, változó
körülményekhez igazítása folyamatosan szükségszerű. A Terv módosítására a
hatályos – 2013. augusztusig érvényben lévő Országos Településrendezési és Építési
Követelmények (OTÉK) alapján készült – HÉSz alkalmazásával 2015. december 31-ig
van lehetőség, azután a Terv módosítása csak az érvényes „új” OTÉK szerint
történhet.

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult
elemei
A településszerkezeti terv meghatározza a város alakításának, védelmének
lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek
felhasználási módját, a város működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeinek a város szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az
országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település
alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának
javítása vagy legalább szinten tartása mellett.
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1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai
A településszerkezeti terv az alábbi követelményeket és általános alapelveket rögzíti:
• A szerkezeti terv kialakításánál alapvető szempont az egymástól elszakadva
települt
Mezőkovácsháza
és
Reformátuskovácsháza
szervesebb
kapcsolatának megteremtése mind a közlekedésszerkezet fejlesztésével
mind pedig e két településszerkezeti egység közötti jelenleg beépítetlen,
mezőgazdasági területek felhasználásával.
• A város központja a településen átmenő 4434-es számú országos mellékút
mentén – Árpád utca – és arra merőleges irányban, az Alkotmány utcán
alakult ki. A kialakult központot kell fejleszteni településközponti vegyes
területként mindkét meglevő irányba történő kiterjesztéssel és a templom
körüli tér rendezésével.
• Ugyancsak településközponti vegyes területként kell fejleszteni a
reformátuskovácsházi Táncsics utcán levő templom környezetét, az
Orosházi út déli oldalának egy szakaszát és a Végegyházi út – Vásárhelyi
kereszteződésénél levő területet.
• A reformátuskovácsházi Táncsics utcán levő templomot és környezetét helyi
értékvédelmi területté kell nyilvánítani, melyen belül egyedileg védett
épületek is vannak.
A lakóterületek alakításának alapelvei:
• A városközpont környezetében levő lakóterületeket kisvárosi
lakóterületként kell továbbfejleszteni a megkezdett tömbfeltárásokhoz
hasonló új utcanyitások lehetőségének biztosításával.
• A lakótelepi (nagyvárosias) beépítési forma további folytatására nem kell
területet biztosítani; a meglevő beépítés kialakult adottságként kezelendő.
• Kertvárosias beépítésre kell kijelölni a reformátuskovácsházi beépítetlen
területek azon részeit, melyeken lakóterületi fejlesztés történhet. Ezen új
lakóterületeket a gazdasági területtől és a vasútvonaltól véderdővel kell
elválasztani. A város további lakóterületei falusias lakóterületek.
Az intézménystruktúra alakításának alapelvei:
• A városközpont sokszínű szerepköre miatt a meglévő (2004-ben) vegyes
területek egyaránt képesek befogadni a térségi és települési intézményi
funkciókat, valamint a lakófunkciót. A területen a kisvárosias jelleg erősítése
a cél.
• A Terv nem dedikál vegyes területeket konkrét intézmények, fejlesztések
számára.
• Új vegyes területek kijelölésére nincs szükség.
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A gazdasági területek alakításának alapelvei:
• A település belterületi gazdasági területeit továbbra is ilyen célra kell
felhasználni, melyek közül a vasúthoz kapcsolódóak kereskedelmiszolgáltató területbe, a Battonyai út melletti területek ipari-gazdasági
területi kategóriába sorolandók.
• A kereskedelmi-szolgáltató terület bővül a reformátuskovácsházi részen a
meglevő terület folytatásaként északi irányba.
• Az ipari-gazdasági terület bővül déli irányba a mezőgazdasági művelésű
terület felhasználásával.
Sport és rekreációs területek fejlesztésének alapelvei, követelményei:
• A meglevő strand területe bővítendő déli irányba az egészségügyi-turisztikai
erdő területének részbeni felhasználásával; a bővítés előfeltétele a
szennyvíztisztító védőtávolságának 500m-ről 300m-re történő csökkentése.
• A strand környezetében a kemping, az ifjúsági tábor területét üdülőterületté
kell kijelölni, ahol az említett létesítmények fejlesztése, bővítése biztosított.
• Az Alkotmány utca déli oldalán a sportterület bővítendő a sportpályával
szomszédos területek felhasználásával; az a külterület kapcsolódó részén is
továbbfolytatandó. A sportterületet véderdővel kell elválasztani a
szomszédos falusias lakóterületektől és a kapcsolódó gazdasági területtől.
Települési kihelyezett funkciók, különleges területek fejlesztésének alapelvei,
követelményei:
• A szennyvíztisztító telep továbbra is fennmarad, a technológia fejlesztésével
el kell érni, hogy 500m-es védőtávolsága 300m-re csökkenjen.
• A hulladéklerakót fel kell számolni, területe rekultiválandó. A
szennyvíztisztító mellett kell kialakítani a hulladékudvart, melyen
szennyeződés kizárását biztosító gyűjtés, rövid idejű tárolás történik, innen a
hulladékot a szerződött szolgáltató elszállítja és kezelésükről gondoskodik.
• A Medgyesegyházára vezető út mentén a horgásztó környezete olyan
különleges területként kerül kialakításra, ahol a sporthorgászat és a
szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmények letelepítésére nyílik lehetőség.
• A Babó major területe bővítendő. Itt elsősorban a lovassport létesítményei,
ehhez kapcsolódó szálláshelyek, skanzen, őshonos tenyésztett állatok
bemutatási célú létesítményei kaphatnak elhelyezési lehetőséget.
• A Királyhegyesi-Száraz-ér partja mentén, a kezdeményeiben már meglevő
üdülőterület bővítendő, egyúttal a szomszédos Pszihiátriai Betegek Szociális
Otthona és területe fenntartandó.
• A 062 hrsz-ú terület kegyeleti parkként, a 0189 és a 0126 hrsz-ú területek
temetőként tartandók fenn.
Zöldfelület fejlesztés alapelvei, követelményei:
• A zöldterületekből és az erdőkből álló egységes zöldfelületi rendszer
kialakítása.
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• A település zöldfelületi rendszere kiegyensúlyozatlan, mert jelentős
kiterjedésű zöldterületek csak az Árpád utcától délre helyezkednek el. Ezért
kell kialakítani a Reformátuskovácsháza – Kunágota – éri csatorna mentén
egy új zöldterületi sávot, mely részben közkert, részben egészségügyiturisztikai erdő besorolást kap. A zöldterület kiterjesztése a csatorna mentén
megoldja a kapcsolódó mélyfekvésű terület problémáját is.
• A természeti környezet alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó
elemek megőrzése.
• A településszerkezeti szempontból jelentős utcákban a várostűrő fafajokból
egységes fasor kialakítását kell biztosítani.
Tájrendezés, külterületi területfelhasználás alapelvei, követelményei:
• Kiemelten kezelendő a Királyhegyesi-Száraz-ér, mint helyi és országos
védettségű természeti terület. Az ér partjának természetközeli állapotban
történő megtartása kiemelt feladat, ezért a közvetlen környezet művelési
ága sehol nem változtatható.
• Az erdőterületeket, gyepeket, természetközeli élőhelyeket hálózattá kell
összekötni a mesterséges csatornák és az utak mellett jelölt kötelező
fásítással.
• A település belterületének déli határa mentén jelentős erdőterületek
vannak, melyekbe beékelődve szántóterületek találhatóak. Ezeket a
mezőgazdasági területeket erdősítésre kell kijelölni, kialakítva ezzel a
település védelmét déli irányból a tervezett gazdasági területek és a
szennyvíztisztító esetleges káros hatásaival szemben. Ugyancsak erdősíteni
kell a szennyvíztisztító közvetlen környezetét, a belterület
szomszédságában levő állattartó telep belterület felé eső oldalát és a
sportterület külterületre kinyúló környezetét is.

1.6.2.2 A településszerkezeti terv megvalósult elemei
•

Tervezett lakóterületek

A Reformátuskovácsháza és a vasút közé tervezett lakóterület jelenleg
beépítetlen, infrastruktúra nem épült ki, a tervezett városközponti tömbfeltárások
sem valósultak meg, ezekre jelenleg már nincs is igény.
•

Tervezett településközponti és vegyes területek

Településszerkezeti Terv új vegyes területeket nem tervezett.
•

Tervezett gazdasági területek

A kijelölt gazdasági területek döntő része nem épült be, mezőgazdasági művelés
alatt áll.
•

Tervezett sport és rekreációs területek

A strand, kemping és sportpálya bővítése még nem valósult meg.
•

Zöldterületek, közhasználatú zöldfelületek

A tervezett erdőtelepítések, külterületi fasorok nem valósultak meg.
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A település társadalma

1.7.1 A népesség főbb jellemzői
1.7.1.1

Demográfia

Mezőkovácsháza város területe 62,59 km2. Az alábbi táblázat 2001-es és 2011-es
népszámlálási adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a település népessége
2001 és 2011 között 11,83%-kal csökkent, mely jelentősen meghaladja a Békés megyei
(9,52%) és az országos szintet (2,56%). A lakosság fogyása ezt követően is
folytatódott (lásd a következő diagramot).
Népességszám
alakulása

Adattípus

2001

2011

Népszámlálási
népesség
2011/2001
(%)

Állandó
népesség
(város)

7.170

Népszámlálási
népesség
(város)

7.006

6.177

Állandó
népesség
(megye)

401.877

371.217

Népszámlálási
népesség
(megye)

397.791

359.948

Állandó
népesség
(ország)

10.270.425

10.092.081

Népszámlálási
népesség
(ország)

10.198.315

Népszámlálási
népesség /
állandó
népesség 2001

Népszámlálásinépesség /
állandó
népesség 2011

97,71%

97,63%

98,80%

97,00%

99,30%

98,47%

6.327

9.937.628

88,17%

90,48%

97,44%

3. táblázat:Mezőkovácsháza város népességszám változása 2001-2011
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011, TEIR
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8.. ábra:
ábra Mezőkovácsháza lakónépessége 2000-2015
2015 között (fő)
Forrás: TeIR

A fenti ábra adatai alapján látható, hogy a település lakónépessége 2001-2010
2001
között
folyamatosan csökkent. A lakónépesség csökkenése 2001-201
2001 2010 között jelentős,
14,3%-os. A 2011--es népszámlálást követően a 2012-es
es népességi adatok emelkedést
mutatnak, majd ismét csökkenés tapasztalható a vizsgált időszak végéig.
Ez feltehetően adathibára utal, a változások okaira az elemzés további részeiben
térünk ki. Ezt valószínűsíti az állandó népesség értékeinek változása is mely
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

9. ábra:Állandó népesség száma (fő)
Forrás: TeIR
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A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási népesség adatok alapján 98,69 fő/km2,
ami 2001-hez
hez képest (111,93 fő/km2) negatívan változott. A 2011-es
2011
érték a megyei
átlaghoz képest (63,93 fő/km2) jelentősen magasabb, az ország népsűrűségéhez
(106,83 fő/km2) képest alacsonyabb.

Népmozgalom

10. ábra: A természetes fogyás rátája különböző területi szinteken 2000-2015
2000
között
Forrás: TeIR

A település népességének változása szempontjából kiemelt helyen áll a természetes
szaporodás,
orodás, fogyás folyamata. A természetes népmozgalmi mutatók
Mezőkovácsháza esetében azt mutatják, hogy az élveszületések és halálozások
különbözete valamennyi vizsgált évben negatív volt. Az ábra az 1000 főre vetített
természetess fogyás mértékét szemlélteti.
szemléltet A diagram képe alapján egyértelmű a
különbözet folyamatosan negatív szintje, illetve kirajzolódik egyes években a
különösen kedvezőtlen helyzet (pl. 2008-ban
2008 ban volt a halálozások száma a
legmagasabb, 122 fő, és ebben az évben a születések száma is alacsony
alacson volt, 45 fő).
Az ábra az országos, megyei, járási és városi adatok összehasonlítását is lehetővé
teszi. Megállapítható, hogy a járási és városi adatok jelentősen kedvezőtlenebb képet
mutatnak a megyei és országos adatokhoz képest. Az adatok alapján hangsúlyozható,
hang
hogy a népességfogyás egyik meghatározó oka a lakosság természetes fogyása.
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11 ábra: Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
11.
Forrás: TeIR

A település népességének csökkenéséhez a negatív vándorlási különbözet is
jelentősen hozzájárul. Amint a fenti ábrából is látszik, a vizsgált időszak túlnyomó
részében a város vándorlási egyenlege negatív volt. E szempontból a
legkedvezőtlenebb a 2007, 2008
200 és 2009-es és a 2014-es év, egyedül a 2012-es
2012 évben
volt pozitív a település vándorlási egyenlege – ez azonban önmagában nem
magyarázza a 2012-ben
2012 ben jelentkező lakónépesség növekedést, hiszen annak mértéke
305 fő, míg a vándorlásból eredő többlet mindössze 40 fő volt, és emellett a
természetes fogyás is a lakosság csökkenése irányába hatott.
Az ábra emellett az ország, a megyei járásközpontok, a Mezőkovácsházai járási és
városi adatok összehasonlítását is lehetővé teszi.. Megállapítható, hogy a megyei
járásközpontok
özpontok együttesen kedvezőbb vándorlási mutatóval rendelkeznek,
ugyanakkor a Mezőkovácsházai járás több év vonatkozásában Mezőkovácsháza
városhoz képest is kedvezőtlenebb képet mutat.
Korösszetétel

A népesség korösszetételét főbb korcsoportonként vizsgálva az alábbi ábrák
szemléltetik.
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12.. ábra:
ábra Állandó népességen belül a 0-14
14 évesek aránya (%)
Forrás: TeIR

A 0-14
14 évesek korcsoportjának aránya 2005 és 2011 között folyamatosan csökkent.
2012 évben kismértékű javulás következett be mely közel azonos értéken stagnált a
vizsgált időszak végéig.

13.. ábra:
ábra Állandó népességen belül a 15-59 évesek aránya (%)
Forrás: TeIR

Az 15-59
59 éves korcsoport aránya 2008 évben érte el a maximumát (64,3%) majd ezt
követően folyamatos csökkenés tapasztalható.
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14.. ábra:
ábra Állandó népességen belül a 60-x
x évesek aránya (%)
Forrás: TeIR

A 60 év felettiek száma az előző két korcsoporti adatból következően folyamatos
emelkedést mutat.
A 2001-es
es és 2011-es
2011 es népszámlálási korcsoporti adatokat nyolc korcsoport szerint az
alábbi ábrák és táblázat szemlélteti.
65- A népeség korösszetétele 2001 0-14
16%
17%
60-64
6%
50-59
13%

15-19
6%
40-49
40
17%

A népeség korösszetétele 2011
6519%
60-64
7%

15-19
6%
50-59
18%

20-29
13%
30-39
12%

0-14
12%

40-49
13%

15. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001, 2011
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011
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Adattípus
-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65Összesen:
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2001

adott
korcsoport
részesedése –
2001 (%)

2011

adott
korcsoport
részesedése –
2011 (%)

1.144
411
933
852
1.156
942
386
1.182
7.006

16,33
5,87
13,32
12,16
16,50
13,45
5,51
16,87
100

712
392
711
882
797
1.105
428
1.150
6.177

11,53
6,35
11,51
14,28
12,90
17,89
6,93
18,62
100

4. táblázat:A népesség korösszetétele
Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás

Az adatok alapján megállapítható, hogy Mezőkovácsháza város népességének
korösszetétele a két népszámlálás időszaka alatt az idősebb korosztályok irányába
mozdult el. Ezt támasztja alá, hogy 2011-ben a 0-14 évesek 4,8%-kal és a 20-29
évesek további 1,8%-kal képviselnek kisebb arányt a népességben, mint 2001-ben
(közben a 15-19 évesek aránya kisebb mértékben, közel 0,5%-kal nőtt). Emelkedett a
60 év felettiek, 60-64 évesek, 50-59 év közöttiek és 30-39 évesek aránya és csak a 4049 évesek aránya csökkent 3,4%-kal.
A városban az eltartott népesség rátája(a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős
népesség (65–X éves) összege a 15–64 éves népesség százalékában) 2001-ben 49,70%,
míg 2011 ugyanez a mutató 43,15% volt.
A népesség nemek szerinti megoszlása: 2001-ben a városban a népesség 53,15%-a
nő, 46,85%-a férfi. A nemek közötti arány 2011-re minimálisan változott: nők: 53,26%,
férfiak: 46,74%. A férfiak aránya tehát 0,1%-kal csökkent a helyi népességen belül.
A város öregedési indexe(öregedési index: az idős népesség (60–X éves) a
gyermeknépesség (0–14 éves) százalékában) 2001-ben 103,32%, míg 2011-ben ugyanez
a mutató 161,52% volt. Mindez egyértelműen mutatja, hogy a település népessége
öregszik, a legkomolyabb demográfiai veszély a gyermekszületések alacsony száma.

Mezőkovácsháza áros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
tégiájának megalapozó
vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
HELYZETFELTÁRÓMUNKARÉSZ

52

16.. ábra:
ábra Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x
x éves)
Forrás: TeIR

Az éves bontásban megvizsgált öregségi mutató (száz 0-14
14 évesre jutó 60-x
60 éves)
2005-2011
2011 között folyamatos emelkedést mutatott, 2012 évben kismértékű visszaesés
volt tapasztalható, majd 2014-2015
2014
évben ismét jelentősen
ntősen növekedett az érték.
Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát mutat, ezzel
párhuzamosan az eltartott népesség aránya csökkent 2001 és 2011 között. Ez egyezik
a megyei folyamatokkal, ahol szintén az eltartott népesség arányának kisebb
k
mértékű
csökkenését láthatjuk, azonban eltér az országos tendenciáktól, ahol kisebb mértékű
emelkedést tapasztalhatunk.

1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel
Hazai
nemzetiségek

A városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány (1,34%, 83
fő), német (0,6%), szlovák (0,31%) szerb (0,08%) román (1,12%). 2001 óta a
nemzetiségek arányában nem állt be jelentősebb változás a településen, ugyanakkor
fontos kiemelni, hogy a népességnek csupán 86,5%-a
86,5% a adta meg nemzetiségi
hovatartozását a népszámláláskor. A településen a hazai nemzetiségi lakosság aránya
(2,32%) alacsonyabb, mint az országos (3,31%) és megyei (5,44%) arányok. Ugyanez
elmondható a cigány népességre is (megyei arány 2,65%, országos 3,17%).
A román és a cigány nemzetiségi csoport
csoport önkormányzattal rendelkezik a településen.

Nem hazai
nemzetiségek

Mezőkovácsháza városában a népszámlálási adatok tanúsága szerint mindössze 28 fő
sorolta magát egyéb, nem hazai nemzetiségek közé.
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Képzettség

Az alábbi táblázat rögzíti Mezőkovácsháza város lakosságának iskolai végzettségét
százalékos megoszlásban, 2001 és 2011 vonatkozásában, a népszámlálások
eredményei alapján. Ugyancsak láthatjuk a releváns megyei és országos adatokat is.
Az adatok alapján rögzíthető, hogy a város népességének iskolázottsága valamennyi
mutató vonatkozásában elmarad a megyei és országos szinttől. Ugyanakkor 2001 és
2011 között Mezőkovácsháza népességének képzettségi szintje is jelentősen
emelkedett, ez mind a négy elemzett kategória alapján egyértelmű.
Adattípus

2001

2011

Változás 2011/2001
viszonylatában
(%)

általános iskolai végzettséggel
nem
rendelkezők
aránya
(városi)

0,3

0,4

0,1

megyei

0,6

0,6

0,0

országos

0,7

0,6

-0,1

15-X
éves
korosztályban
legalább
általános
iskolai
végzettséggel
rendelkezők
aránya (városi)

85,3

94,0

8,7

megyei

85,4

93,6

8,2

országos

88,8

95,1

6,3

31,6

43,7

12,1

megyei

30,1

40,6

10,5

országos

38,2

49,0

10,8

24-x
éves
korosztályban
egyetemi
vagy
főiskolai
oklevéllel rendelkezők aránya
(városi)

7,5

12,2

4,7

megyei

8,1

12,9

4,8

országos

12,6

19,0

6,4

18-X
éves
legalább
érettségivel
aránya (városi)

korosztályban
középiskolai
rendelkezők

5. táblázat:Mezőkovácsháza város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos
összehasonlításban (2001, 2011)
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011
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12,1
10,5

11,9
8,7

9,9
7,9

10,8

8,2
6,3

6,4
4,7

5,9

4,8

3,9
1,9

0,1

0

-0,1

-0,1
általános iskolai
végzettséggel nem
rendelkezők aránya
(városi)

15-X éves korosztályban 18-X éves korosztályban
legalább általános iskolai
legalább középiskolai
végzettséggel
érettségivel rendelkezők
rendelkezők aránya
aránya (városi)
(városi)
Mezőkovácsháza
Békés megye
Ország

24-xx éves korosztályban
egyetemi vagy főiskolai
oklevéllel rendelkezők
aránya (városi)

17. ábra: Mezőkovácsháza város lakosságának iskolai végzettségben történt változása
megyei és országos összehasonlításban (2001, 2011)
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011 alapján szerkesztett diagram

Ábránk szemlélteti a városi, megyei és országos szinten végbement változás mértéke
közötti különbséget. Megállapítható, hogy míg az „általános iskolai végzettséggel
nem rendelkezők aránya” (amely adat ténylegesen azokat
azokat takarja, akik az általános
iskola első osztályát sem végezték el), mutató esetében mindhárom területi szint
esetében minimális változás történt. A „15-X
„15 X éves korosztályban legalább általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya” mutatók tekintetében
tekintetében a város jelentősebb
javulást mutatott, mint Békés megye és az ország egésze, és egyben a város
kedvezőbb mutatóval is rendelkezik (94%), mint a megye (93,6%). Ugyanez
mondható el a „18-X
„18 X éves korosztályban legalább középiskolai érettségivel
rendelkezők aránya”
ránya” mutatóval kapcsolatban is. A középfokú végzettségűek aránya
jelentősen nőtt a városban, meghaladva a megyei arányt. A „24-x
„24 x éves korosztályban
egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya” mutató esetében az
elmozdulás szerényebb mértékű, ugyanakkor
ugyanakkor alig marad el a megyei szinttől. E
területeken a város 2011-ben
2011
nem éri el a 2001-es
es országos átlagos arányt.

1.7.1.4 Foglalkoztatottság
A népszámlálási adatok alapján Mezőkovácsháza városban 2011-ben
2011
a munkaképes
korúak (15-64
64 évesek) száma 4.315 fő volt,
volt, ennek 52,24% a volt foglalkoztatott. Ez az
arány, a 2001-es
es adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat, hiszen az arány a
korábbi népszámlálás idején 44,96% volt. Fontos mindamellett jelezni, hogy a
népességen belül 2001-ben
2001 ben a munkaképes korúak száma még 4.680 fő volt, ez az
akkori népesség 66,80%-a
66,80% volt. 2011-re
re a munkaképes korúak száma ugyan csökkent,
arányuk viszont emelkedett a teljes népességen belül (69,86%-ra).
(69,86% ra).
2011-ben
ben a településről napi szinten ingázó foglalkoztatottak aránya 25,08% volt, míg
a helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 74,92% volt. 2001 óta csak kis
mértékben nőtt a napi szinten ingázó foglalkoztatottak aránya (2001: 24,05%).
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18. ábra:Regisztrált munkanélküliek száma
Forrás: TeIR

A regisztrált munkanélküliek száma 2000 és 2013 között jelentősen ingadozott, a
legmagasabb értéket 2010-ben
2010 ben érte el (545 fő), azonban több év vonatkozásban is
hasonló értéket mutatott (2004, 2007, 2009). 2010-et
et követően jelentősen csökkent,
melynek eredményeként 2015-re
201
a 2010-es érték 40%-ára
ára mérséklődött (218
(
fő). 2016
IV. negyedévében a regisztrált munkanélküliek száma 143 főre csökkent majd 2017 III.
negyedévére 168 főre nőtt.
Az alábbi ábra a munkanélküliek arányát mutatja a legutóbbi népszámlálások
vonatkozásában, városi, járási, megyei járásközponti és országos szinten.
11,9
12,0
10,0
8,0

6,5

6,9
5,6

7,4

8,5
6,6

5,7

6,0
4,0
2,0
0,0
Magyarország

Békés megyei
járásközpontok

2001

Mezőkovácsházai
járás

Mezőkovácsháza

2011

19. ábra: Munkanélküliek aránya népszámlálási adatok alapján (munkanélküliségi ráta)
Forrás: Népszámlálás 2001, 2011
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Az adatok alapján rögzíthető, hogy 2011-ben
2011 ben a városban (6,6%) és szűkebb
térségében (a járásban 7,4%) jelentősen meghaladta az országos átlagos szintet
(5,7%) a munkanélküliek aránya. Ugyanakkor az adatok kedvezőbb képet mutatnak,
mut
mint 2001-ben.

20. ábra:180
180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (az összes
munkanélküli százalékában)
Forrás: TeIR

A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (az összes
munkanélküli százalékában) adat alkalmas az állásnélküliség tartóssá válásának
szemléltetésére. Mezőkovácsházán a 2000 és 2014 között a mutató 40,2 és 55,6%
között mozgott, 2003 kivételével,
kivételével, amikor 26,3% volt. A legmagasabb szintet 20002000
ben (55,6%), illetve 2012-ben
2012 ben érte el (54,2%) és ugyancsak meghaladta az 50%-os
50%
szintet 2006-2009
2009 között.
2014-től
től kezdődően jelentős javulás tapasztalható, 2014-ben
2014 ben 38,9, 2015-ben
2015
33,5,
2016 IV. negyedévében
dévében 18,8%, majd 2017 III. negyedévére 18,4%-ra
18,4% ra mérséklődött.
mérséklődött
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21. ábra: Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában (%)
Forrás: TeIR

A városban az álláskeresők munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya
2012-ig magas volt,
volt jelentősen meghaladta az országos szintet. Ezt követően
csökkenés kezdődött, majd 2015-re
2015 re már megközelítette az országos és a
járásközponti adatokat valamint jelentősen alacsonyabb volt a járási értéknél.
érték

22. ábra: 25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli
százalékában)
Forrás: TeIR
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A 25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya az összes munkanélküli között 2001
és 2015 között 14,9 és 21,2% között változott. 2014-ben
n érte el a legmagasabb
szintet, ekkor 21,2 % volt.Az arány 2016 IV. negyedévére 21,67%21,67%-ra nőtt majd 2017 III.
negyedévére 13,69%-ra
13,69% csökkent.

23. ábra: 45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli
százalékában)
Forrás: TeIR

A 45 év feletti munkanélküliek arányára: 2014-ben 47,5%- volt majd ezt követően a
2015-ös
ös év kedvezőbb adatot eredményezett (42,9%) Az arány 2016 IV. negyedévére
negyed
35,1%-ra
ra csökkent majd 2017 III. negyedévére 47%-ra
47% nőtt.
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24. ábra:Legfeljebb
Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya (az összes
munkanélküli százalékában
Forrás: TeIR

A legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 2001 és 2007 között 29,2 és 39,2%
között változott. Sajátos módon 2009-ben
2009
és 2010-ben
ben viszonylag jelentősen
csökkent az alacsony iskolai végzettségűek aránya a munkanélküliek között, ami elvi
szinten ellentmondásban
entmondásban van azzal, hogy a gazdasági válság kedvezőtlen munkaerőmunkaerő
piaci hatásai ezt a csoportot mindig érzékenyen szokták érinteni. 2009-ben
2009
31,7%-ra,
majd 2010-ben
ben 29,2%-ra
29,2% csökkent a mutató értéke, majd 2011-ben
ben újra emelkedett és
2012-ben
ben és 2013-ban
2013
is 35% felett maradt. 2014 évben elérte a 44,8%-ot
44,8%
majd ezt
követően 2015-ös
ös év kedvezőbb adatot eredményezett (42,9%) Az arány 2016 IV.
negyedévére 35,6% majd 2017 III. negyedévére 33,3%-ra
33,3% ra csökkent.
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Jövedelmi viszonyok

Mezőkovácsházán a száz
sz lakosra jutó adófizetők száma 2014-ben
ben 50,3 volt, ez az adat
meghaladja az országos (45,7), a járási (45,6) és a Békés megyei járásközpontok (47,2)
értékét is. Emellett az is elmondható, hogy az elmúlt évek során 2005-2008-ig,
2005
majd
némi visszaesést követően
köve
2009-től 2014-ig
ig folyamatosan emelkedett a mutató
értéke. A 2015 évre vonatkozó érték a felülvizsgálat időpontjában nem áll a TeIR
rendszer rendelkezésére, ennek tudható be a 0 érték.

25. ábra:Száz lakosra jutó adófizetők száma
ma (fő)
Forrás: TeIR

26. ábra: Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft)
Forrás: TeIR
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A fenti ábra adatai alapján megállapítható, hogy az egy lakosra jutó nettó belföldi
jövedelem összege Mezőkovácsházán 2004-2010 között folyamatosan emelkedett,
majd 2011 évben kismértékű visszaesés volt tapasztalható, ezt követően ismét
határozott jövedelemnövekedés tapasztalható.
Az országos átlaggal való összehasonlítás alapján a városban jellemző jövedelmi szint
(646.092) jelentősen elmarad az országos (781.783) és elmarad a megyei
járásközpontok (708.592) értékétől is, ugyanakkor jelentősen meghaladja a járási
(531.556) értéket.
Az 1000 főre jutó személygépkocsik száma 2001-ben 208 volt Mezőkovácsházán,
2011-ben 266 darab. Országosan a mutató értéke 2001-ben 243, 2011-ban 298 darab
volt. Emelkedett tehát a mutató értéke a városban is, az országos átlagtól való
elmaradás azonban a helyi lakosság vásárlóképességének alacsonyabb szintjét jelzi.
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27. ábra: Személygépkocsik száma az üzemeltető lakhelye szerint (db)
Adatforrás: KSH

A személygépkocsik számát önállóan vizsgálva megállapítható, hogy számuk 2008
évben érte el csúcspontját, majd 2012 évig folyamatos csökkenés és ezt követően
kismértékű emelkedés tapasztalható.
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28. ábra: Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma
(db)
Forrás: KSH

Igen jelentős eltérések tapasztalhatók a Magyarországon első alkalommal üzembe
helyezett gépkocsik számában: Mezőkovácsházán 2001-ben 86, 2005-ben 156, 2008ban 100 darab volt ezeknek a kocsiknak a száma, ami 2009-ben 25-re, majd 2010-ben
11 darabra esett vissza. A következő évek lassú emelkedést hoztak, de a 2015-ös60
darab új személyautó forgalomba helyezése még mindig messze elmarad a korábbi
évek eredményeitől.
Jól szemlélteti a jövedelmi szempontból meglévő hátrányokat a térség
vonatkozásában a „rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül” mutató. Ennek értéke 2001-ben Mezőkovácsházán 51,6% volt,
szemben az országos 36,9%-kal. 2011-re javult a mutató értéke, Mezőkovácsházán
43,9%-ra, országosan 33%-ra, és az elmaradás az országos szinttől is csökkent.
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúakon belül a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 2001-ben és 2011-ben is
meghaladta az országos átlagot: míg Mezőkovácsházán a mutató értéke 2001-ben
31,0%, 2011-ben 17,4%, addig az országos adat 2001-ben 25%, majd 2011-ben 14,7%
volt.

Mezőkovácsháza áros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó
vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

Segélyezés

63

Ahogyan azt a település esélyegyenlőségi programja is rögzíti, Mezőkovácsháza
Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény alapján a településre vonatkozóan biztosítja a szociális alap és
szakellátásokat, valamint Önkormányzati rendeleteiben szabályozza az adható
juttatásokat. Adható juttatások éves költségkerete 2013-ban 2,5 millió forint, 2014ben 3,0 millió forint volt.
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6. táblázat: Mezőkovácsháza, Segélyezési adatok, 2012. december
Forrás: Önkormányzati adatok

Az aktív korúak ellátásnak körében megállapított támogatási formák az elmúlt
években több módosításon mentek keresztül. Alapvetően a támogatások minimális
megélhetést biztosítanak azon személyek számára, akik saját jövedelemmel nem
rendelkeznek, egyéb folyósítási jogcímen bevételhez nem jutnak. A támogatásra való
jogosultságot évente szükséges felülvizsgálni, mely során az ellátásra jogosult
személynek 30 nap munkavégzést kell igazolnia. A rendelkezés célja a minimális
megélhetés biztosítása mellett a munkavégzésre való ösztönzés, mely
munkavégzésre több módon nyílik lehetőség. A jogszabály elfogad
keresőtevékenységet, egyszerűsített munkaviszonyt és közérdekű önkéntes
munkavégzést.
A helyi segélyezési rendszerben pozitív diszkriminációként jelenik meg a 2012-ben
létrehozott, a többi pénzbeli és természetben nyújtott támogatástól elkülönítetten
kezelt krízis alap, mely azt a cél szolgálja, hogy jövedelem vizsgálat nélkül a krízis
helyzetbe került lakosok, a hátrányos helyzetű várandós anyák bürokráciától mentes,
azonnali támogatásban részesülhessenek.
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1.7.1.6 Életminőség
Mezőkovácsházán a KSH 2011. évi népszámlálása szerint 2.960 lakás volt, 2001-ben
2.942.
Összkomfortos

Komfortos

Félkomfortos

Komfort
nélküli

Szükségés egyéb
lakás

Összesen

2001

824

1272

298

471

78

2.943

2011

975

1502

141

288

19

2.925

Mezőkovácsháza

7. táblázat::Lakások komfortossága Mezőkovácsházán 2001-ben
ben és 2011-ben
2011
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011

Bár a városban a lakások száma csökkent a két népszámlálás között, a népesség
fogyása miatt az 1000 főre jutó lakások száma emelkedett 410-ről
410 ről 468-ra.
468

29. ábra:1000 lakosra jutó lakások száma (db)
Forrás: TeIR

Az 1000 lakosra jutó lakások száma a 2011 évet követően csökkent, majd lassú
növekedés kezdődött, de a 2015 évi érték sem éri még el a 2011 évi szintet. Az arány a
megyei járásközpont településekkel megegyező,
megegyező, az országos értéknél magasabb, a
járási értéknél kismértékben alacsonyabb, amely részben a kistelepülések
elnéptelenedéséből és az elöregedéséből adódóan az egyedülálló háztartások
növekedéséből következik.
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30. ábra:Lakásállomány (db)
Forrás: TeIR

A lakásállomány összesített adatai szerint 2001 és 2015 között 17 darabbal csökkent, a
legjelentősebb visszaesés 2010-2011
2010 2011 között realizálódott, ez azonban valószínűleg
népszámlálási adat korrekcióra utal, mivel a megszűnések magas
mag száma sem az
avulási, sem a bontási adatokkal nem igazolható.

31.. ábra:
ábra Épített lakások aránya (éves lakásállomány százalékában)
Forrás: TeIR
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A lakásállományi adatok vizsgálata során megállapítható továbbá, hogy az új lakások
építése egyre kevésbé jellemző a településen: 2001-ben
2001 ben az épített lakások száma 2,
2005-ben
ben 15 darab volt. 2008-ban
2008
és 2010-ben 3, majd 2011-ben
ben és 2013-ban
2013
1-1 darab
új lakás épült,, majd ezt 2013-2015
2013
között
özött egyetlen lakás sem épült a településen.
Az életminőséget
minőséget nagymértékben meghatározó lakás komfortossági szint az
összkomfortos és komfortos lakások javára javult a két népszámlálás közötti
időszakban, a komfort nélküli lakások aránya 9,8%-ra
9,8% ra csökkent a korábbi 16%-ról.
16%
Kedvezőbbé vált a szükség és egyéb lakások kategóriájába tartozó építmények száma
és aránya.

32. ábra:Közüzemi
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba
ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)
Forrás: TeIR

A hálózati ivóvízvezetékkel rendelkező lakások aránya Mezőkovácsházán 2001 és
2011 között
ött 82,60%-ról
82,60%
91,21%-ra
ra nőtt, a megyében is növekedett, de kisebb
mértékben (Békés megye, 2011: 90,51%). 2011 és 2015 között további 1%-al
1% 96,1%-ra
bővült a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba
ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya.

Mezőkovácsháza áros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
tégiájának megalapozó
vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
HELYZETFELTÁRÓMUNKARÉSZ

67

33. ábra: Közcsatornahálózatba
ba bekapcsolt lakások aránya százalékban
szá
Forrás: TeIR

A közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya nagyon jelentősen (22,77%-ról
(22,77%
78,4%%-ra),
ra), nőtt 2005 és 2011 között, ebben az időszakban települési szinten, ezzel
messze meghaladva a járási szintet,amely ekkor 32,5% volt. 2015 végére az arány
kismértékben tovább nőtt 80,8%-ra,
80,8% ra, a járási érték is kismértékű javulást hozott
(42,5%). A városi érték jelenleg meghaladja az országos (78,8%) értéket és csak
kismértékben marad el a megye további
további járásközpont településeinek 84,5%-os
84,5%
szintjétől.

34. ábra: Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes ivóvízhálózatba
bekapcsolt lakások százalékában
Forrás: TeIR
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Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes ivóvízhálózatba
bekapcsolt lakások százalékában értéke jól mutatja a két rendszer kiépítettségének
eltérését, mely leginkább a járási 47,9%-os
47,9% os érték alapján még tetemes, a településen a
84,1%-os adat
at az országos (83%) értéket meghaladja a megyei járásközpont
települések adatainál alacsonyabb (90,3%).
A meleg folyóvízzel ellátott lakások aránya is emelkedett a két népszámlás közötti
időszakban 80,50%-ról
80,50%
87,28%-ra,
ra, csakúgy, mint a vízöblítéses WC-vel
WC
rendelkező
ingatlanoké (74,99%-ról,
(74,99%
86,94%-ra).

35.. ábra: Száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma (fő)
Forrás: TeIR

Mezőkovácsházán a száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma 2005 és 2010
között 84,3-ról
ról 86,2-re
86,2 re nőtt majd ezt követően kismértékű visszaesés volt
tapasztalható (2013, 78,4) és az érték közel stagnál azóta is. A szám meghaladja az
országos (72,8) és jelentősen a járási (64,4) értéket.
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Mezőkovácsháza és Békés megye 6000-14000 fős lakónépességgel
rendelkező városainak összehasonlítása
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36. ábra: Békés megye vizsgált városainak lakónépesség-változása, fő (1990; 2011)
Forrás: KSH Népszámlálás (1990, 2011)

A lakó- és állandó népességszám változás tekintetében Békés megye egésze az
ország veszteséges területei közé tartozik, gyakorlatilag kivéltel nélkül gyorsan
csökken településeinek népességszáma. Ez a tendencia a vizsgált városokban is
megfigyelhető, természetesen eltérő amplitúdóval. 20 év alatt a legerőteljesebb
fogyás Gyomaendrődön (17%) figyelhető meg, míg a többi város lakónépessége
átlagban 10-12 százalékponttal redukálódott. Mezőkovácsháza adatai e tekintetben
nagyjából megfelelnek a kedvezőtlen megyei átlagnak. Ennek hátterében elsősorban
a születések csökkenő száma, a helyi lakosság elöregedése, a főként a képzett, fiatal
és fiatal-középkorú szeghalmiak előnyösebb oktatási és/vagy munkalehetőségek
miatt az ország, valamint Európa gazdaságilag fejlettebb térségei felé való migrálása
áll.
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37. ábra: Békés megye vizsgált városainak népessége a legmagasabb iskolai végzettség
tekintetében (2011)
Forrás: KSH Népszámlálás (2011)
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A vizsgált városok népességének legmagasabb iskolai végzettségét vizsgálva
Mezőkovácsháza az élmezőnybe tartozik. Az alacsonyan kvalifikáltak aránya megyei
szinten nem kiugróan magas, míg felsőfokú oklevéllel az aktív korú népesség több
mint 15%-a rendelkezik, amely régiós és megyei összehasonlításban viszonylag
magas érték, igaz, ez országosan nem kielégítő és lokális strukturális problémákat
okoz.
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38. ábra: Békés megye vizsgált városainak népessége foglalkoztatási státusza (2011)
Forrás: KSH Népszámlálás (2011)

A lakosság gazdasági aktivitását górcső alá véve a város helyzete átlagos. A vizsgált
megyei városok közül a foglalkoztatottak aránya, ezzel párhuzamosan az inaktívak,
eltartottak és munkanélküliek aránya megfelel a középmezőny adatainak.
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39. ábra: Békés megye vizsgált városi lakásállományának komfortossága (2011)
Forrás: KSH Népszámlálás (2011)

A lakások komfortossága tekintetében a megyei vizsgált városok közötti szórás
kevésbé látványos. Mezőkovácsházán legalacsonyabb az összkomfortos, míg Vésztőn
legmagasabb a komfort nélküli és szükséglakások aránya. Sarkadon a helyzet a
megyei átlaghoz hasonló, a lakások nagyjából 45%-a összkomfortos, azonban itt a
legalacsonyabb a komfort nélküli és szükséglakások sázma.

Mezőkovácsháza áros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó
vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

71

Összességében Mezőkovácsháza Békés megye hasonló népességű városi jogállású
településeivel összevetve mind társadalmi, mind gazdasági téren a fejlettségi rangsor
középmezőnyében helyezkedik el. Ez a pozíció azonban csak megyei relációban
megnyugtató némileg, országos összehasonlításban igen kedvezőtlen tendenciákra
utal.

1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya városi szinten 2001-ben 28,8%, 2011ben 15,1% volt. A kedvezőtlen lakhatási feltételekkel rendelkező lakások jelentős
része egyes szegregátumokban található, ahol az alacsony komfortfokozatú lakások
aránya jelentősen meghaladja a városi szintet.
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a városban élő alacsony státuszú lakosság
száma 447 fő. Az aktív korú lakosságon belüli arányuk 11,5%. Az alacsony státuszú
lakosság elsősorban a Keleti, a Nyugati és a Reformátuskovácsházai városrészben
illetve külterületen lakik. A KSH által lehatárolt szegregátum a Keleti városrészben, a
szegregációval veszélyeztetett terület Reformátuskovácsházán található.
A 2011-es KSH adatok előzetesen 2 szegregátummal veszélyeztetett területet tártak
fel, e területeken az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 21,7%, illetve 25%. Az
e területekhez kapcsolódó részletesebb elemzést a megalapozó vizsgálat 3.1.5
fejezete tartalmaz.
A 2013-ban készült Helyi esélyegyenlőségi program – amely még a korábbi
népszámlálási adatok alapján készült – kiemeli, hogy a városban szegregátummal
veszélyeztetett lakókörnyezet nincs. Jelen dokumentum és az ITS anti-szegregációs
fejezeteinek feladata, hogy feltárja, az új adatok figyelembe vétele mellett, hogy a
KSH adatai alapján jelölt területek ténylegesen szegregátumnak minősülnek-e. Az
előzetesen látszik az adatokból, hogy az érintett területeken többnyire magas a
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül, valamint a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. Emellett a
lakosság iskolai végzettsége kedvezőtlenebb képet mutat e területeken és a komfort
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül is magasabb,
mint a város egészében.

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
1.7.3.1
Településtörténet

Történeti és kulturális adottságok

A település és környéke ősidők óta lakott terület, ismert történelmi múltja a VII.
századi avar korig nyúlik vissza. Az avar-, majd honfoglalás kori lakott helyet a
tatárjárás pusztította el először, amely a környéken különösen nagy károkat okozott.
Rogerius váradi kanonok leírása szerint a vidék lakói az egykori kaszaperi templom
körüli árkokkal megerősített helyre húzódtak be, ahol a tatár seregek 70 falu népét
végezték ki egy hetes kemény ostrom után. A tragikus történelmi esemény színhelye
a kutatás jelen állása szerint Mezőkovácsháza igazgatási területének közvetlen
szomszédságában, a végegyházi Zsibrik-dombon volt.
A hosszú évtizedek alatt kialakult település már jóval a török idők előtt „Kowachaza”
néven szerepel. Mivel a házak az út mellett hosszan elnyúlva épültek meg, a település
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neve a XIX. század vége felé Hosszúkovácsháza névvel bírt, majd a település fejlődése,
újabb házak, utcák építése után kialakult végleges neve: Mezőkovácsháza.
A XV. század második felében, 1463-ban Mátyás királytól mezővárosi rangot kapott a
település. A templom mellett jelentősebb építménye a földesúr Bessenyei család
castelluma, erődített, várszerű lakóhelye lehetett, amely vélhetően a templom
közelében állt. A virágzó mezőváros 1552-ben a török elleni harcok időszakában ismét
pusztulásnak indult, 1567-ben és 1579-ben mint szultáni hász-birtoknak még voltak
adófizető magyar juhosgazda lakosai. A Tizenötéves Háború alatt, az 1596-os krími
tatár hadjárat során végleg elpusztult a középkori település s pusztává vált. A XVII.
század első felében az erdélyi fejedelmek a borosjenői várhoz csatolták.
A hódoltság után Csanád megye területének legnagyobb részén megszűnt a
birtokjogi folytonosság,ezzel az óriási kiterjedésű elnéptelenedett puszták feletti
rendelkezés az ún. Újszerzeményi Bizottság kezébe került. Az udvar döntése
értelmében a csanádi területeket nem adományozták el, azokat a Magyar Kamara
igazgatása alá vonták, jószágkormányzójuk Temesváron székelt. A kamarai puszták
hasznosítása általában bérbeadással történt, ezért a vidék fejlődése lelassult, a bérlők
ugyanis nem voltak érdekeltek komolyabb fejlesztések megvalósításában.
A Kovácsházi pusztát az Arad megyei Bibich család vette meg a Kincstártól, tőlük
1773-ban a galántai gróf Fekete família kezelésébe került, majd 1835-ben jutott vissza
a kincstár kezébe a birtokos család magvaszakadtával. A napóleoni háborúk idején, a
kontinentális zárlat hatására a dohány ára jelentősen emelkedett. A konjunktúrát
látva a bérlők már 1806-tól dohánykertészek letelepítésével próbálkoztak. A Bittó
család – a puszta főbérlőjeként – 1814-ben Észak-Magyarországról származó magyar
és szlovák telepesekkel népesítette be Kovácsházát, mint szerződéses dohánykertész
telepítvényt. Ez az újratelepítés képezi a mai Mezőkovácsháza alapjait, az első
lakosok magyar és szlovák katolikus, míg Reformátuskovácsháza népe kálvinista volt.
A kertésztelepek jogállása meglehetősen bizonytalan volt, ezért kerülhetett sor arra,
hogy a dohánykonjunktúra múlásával egyes telepeket egyszerűen szétzavartak, a
szerencsétlen lakosok házait pedig lerombolták (pl. a közeli Bánkúton, vagy a
Csongrád megyei Pallavicini-uradalomban). A kertészségek csak a Kiegyezés után
1873-ban válthatták meg magukat és alakulhattak községekké közigazgatási
értelemben.
A mezőgazdasági termelés mellett a lakosság főként a jól jövedelmező fuvarozással
foglalkozott. Ezen kívül nagyállattartása volt még jelentős, kiváltképp a
juhtenyésztés. Az 1860-70-es évekre – a népességben számottevően gyarapodott a
település – a környék közlekedési és kereskedelmi központjává vált. A
dohánytermesztésben jeleskedő Kovácsházák lakosai már az 1830-as évektől
felhasználták a fekvésük adta lehetőséget és az ősi aradi úton Pestig, Nagyszebenig,
Fiuméig vállaltak távolsági fuvarozást, Bécsig vagy tovább pedig marhahajtást. Ez a
hagyomány a vasutak kiépítéséig élt.
Amikor a kincstári földek megvásárolhatóak lettek, több középbirtok alakult ki a
határban. A birtokos Nágel, Simonyi, Babó, Sármezey, Simay, Purgly, stb. családok a
határban kisebb kúriákat emeltek majorságaik központjaként A dohánytermesztés
egészen a második világháborúig számottevő maradt, a századfordulótól a seprőcirok
honosodott meg, a két háború között már országosan meghatározó arányban. A
cirokkereskedelem fő helye Mezőkovácsháza lett.
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1872-től a szolgabírósági székhely szerepét töltötte be a település. Fejlődése során
jellegzetes agrárproletár községgé lett. A mezőgazdasági bérmunkások
aratósztrájkokkal hívták fel a figyelmet a kor problémáira. Ebben az időszakban
Csanád vármegyén belül járási székhelyként működött. Mindezek a változások a
község megnevezésében is megmutatkoztak, ugyanis ekkor Nagykovácsházának
hívták.
A község fejlődésének jelentős állomása volt az 1883-as év; ekkor készült el az AradCsanádi vasútvonal, s ez Mezőkovácsházát is bekapcsolta az országos közlekedés
vérkeringésébe. Forgalmas útállomásként tartották nyilván az Orosháza-Arad
útvonalon, sőt – mivel akkoriban a Szárazér még dereglyékkel hajózható volt – hajóval
akár Hódmezővásárhelyig vagy Szegedig is el lehetett jutni innen.
Az I. és II. világháború mérhetetlen viszontagságaival, borzalmaival és pusztításaival
kitörölhetetlen nyomokat égetett a túlélők és a község életébe. Az I. világháború
súlyos veszteségeit tetézte az 1919. áprilisától 1920. márciusáig tartó csaknem
egyéves román megszállás.
Mezőkovácsháza 1950-től kezdődően tartozik Békés megyéhez. Az 1960-as években
elindított fejlesztésének elsősorban az állami és megyei településpolitika támogatása
volt az alapja.
A vasútvonallal ma kettévágott, lélekszámához képest (a kiterjedt háztelkek miatt)
nagy területtel rendelkező város eredetileg két önálló, fokozatosan összeépült
település volt: a vasúttól nyugatra eső Reformátuskovácsháza 1969 nyarán egyesült
Mezőkovácsházával. Az 1945 és 1970 közötti mérsékelt fejlődési periódust követően,
1971-től a község fokozott mértékben fejlődött. 1971-ben a kormány döntése alapján
az országos településfejlesztési koncepció Mezőkovácsházát középfokú központnak,
vidéki ipartelepítési centrumnak jelölte ki.
Ettől kezdve a település dinamikusan fejlődött, komoly beruházásokra került sor. A
járások megszűnéséig, vagyis 1984-ig, Békés megye déli területének mezőgazdasági,
kereskedelmi, oktatási, kulturális és igazgatási központja volt. Városi rangot 1986-ban
kapott.
Kulturális értékek

A Művelődési Ház – Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság – fontos szerepet játszik a település kulturális és közművelődési életében. A
legfontosabb feladatai között szerepel a közösségi művelődés, a szabadidő eltöltés
feltételeinek biztosítása, a település hagyományainak ápolása, a helyi értékek
megőrzése és átadása, közösségek szervezése és a civil szervezetek működési
feltételeinek megteremtése, művészeti csoportok működtetése, az egyéni és
közösségi önmegvalósítás feltételeinek biztosítása, ismeretterjesztő, közhasznú
tanfolyamok szervezése, a nemzetközi kulturális együttműködés koordinálása,
fesztiválok, nagyrendezvények szervezése, kiállítások és koncertek rendezése.
A helyi kulturális örökség megőrzése érdekében alakított ki Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata 2014-ben azt a Tájházat, amely a település hagyományait, régi
ereklyéit hivatott megőrizni az utókor számára.
A könyvtár szerepe nem csak hagyományos kulturális funkciója révén kiemelkedő a
városban, hanem építészeti szempontból is jelentős értéknek számít. A helyi
védettséget élvező Városi Könyvtár a térség egyik legrégebbi és legnagyobb
könyvtára.
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A védelem kiterjed:
•

az utcai ill. az utcáról látható homlokzatokra,

•

a tömegkontúrok megtartására.

A Városi Könyvtár dokumentumállománya meghaladja a 43 ezret, a beiratkozott
olvasók száma pedig az 1500 főt. A könyvtárban külön felnőtt és gyermek részleg
működik.
A kultúra világa ma már nem képzelhető el civil szervezetek nélkül. Kulturális jellegű
vagy ilyen tevékenységet is folytató egyesületek, alapítványok, kulturális és
művészeti közösségek Mezőkovácsházán is működnek, különböző társadalmi és
korcsoportokhoz köthetően, a kultúra eltérő területeihez kötődve.

1.7.3.2 Civil szerveződések
A 2017. évben a Mezőkovácsházi székhellyel bejegyzett civil szervezetek száma 29,
ebből 11 alapítvány és 18 egyesület. Összességében megállapítható, hogy
statisztikailag bár csökkent a civil szervezetek száma(2015 évben számuk 33 volt),
viszont a megmaradt szervezetek működésükben megerősödtek. Mezőkovácsháza
Város Önkormányzata továbbra is elismeri és támogatja a város életében fontos
szerepet betöltő civilszervezetek, egyházak (Római Katolikus és Evangélikus
Egyházközösség) tevékenységét. Törekszik a civil szervezetek és egyházak közötti
önkormányzati együttműködés javítására, melynek fő célkitűzése, hogy a helyi
feladatokra a megoldást, a választ közösen találjuk meg. Ennek keretében igyekszünk
bevonni ezen szervezetek a döntéshozatalba, egy-egy rendelet hatásvizsgálatánál
véleményüket figyelembe vesszük. Az önkormányzat pénzügyi keretei függvényében
igyekszik anyagi támogatást is biztosítani e szervezetek részére, mindemellett a
közvetlen anyagi támogatáson túlmenően közvetett segítséget is biztosít, azaz a civil
szervezetek és egyházak számára kiírt hazai és EU-s pályázatok teljeskörű
lebonyolításában részt vesz. Ennek köszönhetően a 2016. évben hazai pályázati
(EGYH-EOR) forrásból megújult a Római Katolikus templom épülete, továbbá számos
civil szervezet nyert működési célú és szakmai rendezvényekre vonatkozó vissza nem
térítendő támogatást, szintén hazai és EU-s pályázati (NEA, EMVA) forrásból.

1.8

A település humán infrastruktúrája

1.8.1 Humán közszolgáltatások
1.8.1.1 Oktatás
Óvodák

Mezőkovácsháza városban az óvodai feladatellátás 1 intézményben történik. A Négy
Évszak Óvoda és Bölcsőde fenntartója és működtetője Mezőkovácsháza Városi
Önkormányzata, működési területe Mezőkovácsháza város közigazgatási területe. Az
intézmény a városban 5 telephellyel működik, melyből 4 óvodai. Az intézmény 2005
óta 9 óvodai gyermekcsoportot működtet.
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Feladatellátási helyei:

8. táblázat:Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde feladatellátási helyszínei
Forrás: http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso/Intezmeny/Index/200456

A bölcsődei férőhelyek száma 2012 és 2015 között változatlanul 40 volt. az egy
működő bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések száma a 2012-es 0,63-ról 2013-ra 1,03ra nőtt majd ezt követően 2015 évre 0,8-ra mérséklődött. A 2015 évi adat alacsonyabb
a járási (0,9), a megyei járásszékhely települési (0,96) és az országos (0,96) értéknél is.

40. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő)
Forrás: TeIR

Az óvodai kihasználtság alakulásával kapcsolatban elmondható hogy 2001-2005
között a férőhelyek száma 258-ról 201-re csökkent, majd ezt követően 2013-ig
változatlan volt. 2014 évben a férőhelyek száma 221-re növekedett.
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Az ábrán látható egy főre jutó óvodások száma egyben a kihasználtságra is utal:
legalacsonyabb kihasználtság 2014-ben tapasztalható részben a férőhelyek számának
növekedése miatt (0,67), a legmagasabb értéket 2009-ben (0,95) mérték. A 2015-ös
érték (0,71) közel azonos a járási (0,72) értékkel, de elmarad a megyei járásközpontok
(0,83) és az országos (0,85) adattól.
Az elmúlt évek során kisebb felújításokra került sor az óvodák esetében. Ezek között
kell megemlíteni a fűtéskorszerűsítést, kazáncserével az 1-es és 4-es óvodákban, 4-es
óvoda fizikai akadálymentesítése, 2-es óvoda vizesblokk felújítás.
EU-s forrásból 2012-től indult meg a „Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde férőhelybővítése és infrastrukturális fejlesztése” projekt megvalósítása, 118
millió forintos költséggel. A beruházás sikeresen lezárult. A „Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata egyes intézményei energiaellátásnak fejlesztése napelemes rendszer
kiépítésével” című projekt az 1. számú óvodát és a bölcsődét érintette a Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde telephelyei közül.
A város 2014-2020-as időszakra tervezett fontosabb fejlesztési igényei között
szerepel egyes önkormányzati intézmények energiatudatos felújítása, megújuló
energia hasznosítás önkormányzati épületekben napelemek telepítésével, valamint
geotermikus energia hasznosítása, intézmények fűtéskorszerűsítése.
A meglévő óvodai épületek igen rossz műszaki állapotban vannak kivétel az 1. sz.
épület. Az önkormányzat rövid távú tervei között szerepel egy óvoda épület bezárása.
A felmerülő felújítási igények a következőek:
•

energetikai fejlesztések, napkollektorok felszerelése,

•

nyílászáró cserék, (2-4 óvoda)

•

vizesblokkok fejújítása, (2-4 óvoda)

•

tetőszigetelés lapos tetőknél, (2--4 óvoda)

•

tetőfelújítás meglévő magas tetőknél, (2 óvoda) a 4. sz. óvodánál
álmennyezet kialakítása a fűtési költségek mérséklése miatt (az épület
belmagassága 4m)

•

játszóudvarok felújítása, játékok cseréje, pótlása. (megfeleltetve a
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról)

•

fásítás,

•

élhető játszókertek kialakítása épületenként,

•

1. sz. épületnél különálló karbantartói helység kialakítása fűnyíró és
egyéb szerszámok tárolására. (kötelező, minimális eszközjegyzék
tartalmazza)

•

a 2018-ig megvalósuló tanuszoda kihasználtságának javítására,
egészségnevelési céljaink, feladataink megvalósításának érdekében
babaúszás és a nagycsoportos óvodás gyermekek vízhez szoktatása,
úszásoktatás (délután 15 30 – 16 30).
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A TOP-1.4.1-16
16 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű
pályázati kiírásra ismételten benyújtásra került a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda
és Bölcsőde 2. számú feladat ellátási helyének a Mezőkovácsháza, Petőfi utca 8. szám
alatti épület felújítására vonatkozó pályázat 100 M Ft értékben.
értékben. A megvalósuló
infrastrukturális fejlesztéssel a korábbiakhoz képest még színvonalasabb, minőségi
nevelés feltételeinek biztosítása valósulhatna meg a város belterületén és
vonzáskörzetében élő gyermekek számára. A pályázat műszaki tartalma a korábban
beadottak (TOP--1.4.1-15)
15) alapján, még több fejlesztés megvalósításával került
benyújtásra. Szintén benyújtásra került a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde 4. számú feladat ellátási helyének a Mezőkovácsháza, Táncsics utca 8. szám
épület felújítása
sa 50 M Ft értékben.

Alapfokú oktatás

41. ábra: Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő)
Forrás: TeIR

Általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma 2005 és 2011 között
folyamatosan csökkent,
cs
2012-ben
ben kismértékű javulás majd ismét csökkenés
következett be. A 2015 évi 368 fős létszám a 2005 évi 64,1%-a.
64,1%
A hátrányos helyzetű tanulók száma 2012 évben 162 fő, 2013-ban
2013 ban 124 fő 2014 évben
54 fő, míg 2015 évben 58 fő volt, mely jelentősen csökkenő
csökkenő tendenciát mutat.
A város általános iskolájában nemzetiségi oktatás nem zajlik.
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42. ábra: Más településről bejáró tanulók aránya
Forrás: TeIR

Az általános iskolába más településről bejáró általános iskolai tanulók száma 33 fő volt
a 2014/2015-ös
ös tanévben, arányuk az időközben csökkenő tanulólétszám miatt ekkor
volt a legmagasabb (9%) a vizsgált időszakban.
A városban 1 általános iskolai intézmény működik
működik egy feladatellátási helyen.

9. táblázat:Mezőkovácsházi
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
feladatellátási helyei
Forrás: http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso/Intezmeny/Index/200457

Ellátott feladatai: általános iskolai nevelés-oktatás
nevelés oktatás (alsó tagozat), általános
általán iskolai
nevelés-oktatás
oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon,
alapfokú művészetoktatás képzőképző és iparművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás
szín- és bábművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon.
ágon
Az iskolákba beíratott
eíratott első osztályos gyermekek száma némileg ingadozó tendenciát
mutat: 2005-ben
ben 59, 2010-ben
2010
56, 2011-ben 44, 2012-ben
ben 57, majd 2013-ban
2013
39 (a
legkevesebb 2001 óta) 2014-ben 48, 2015-ben 47 gyermek kezdte meg
me tanulmányait
az intézményben.
2006-ban, mintegy
tegy 20 millió forintos költséggel valósult meg a Csanád Vezér
Általános Iskola nyílászáró cseréje. A 2007-2013-as
as időszakban a regionális operatív
program (DAOP) támogatási keretében az „Infrastrukturális fejlesztéssel az oktatás
tartami korszerűsítéséért a Mezőkovácsházi kistérségben" elnevezésű projekt keretén
belül megvalósult az intézmény (alsós épület)
épület) I. ütemben megépült emeletszintjének
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beépítése. A beruházás eredményeként megtörtént az épületegyüttes teljes
földszintjének fizikai akadálymentesítése, akadálymentes vizesblokk kiépítése.
A város 2014-2020-as időszakra tervezett fontosabb fejlesztési igényei között
szerepel egyes önkormányzati intézmények energiatudatos felújítása, megújuló
energia hasznosítás önkormányzati épületekben napelemek telepítésével, valamint
geotermikus energia hasznosítása, intézmények fűtéskorszerűsítése. Ezen belül ki kell
emelni az általános Iskola komplex hőszigetelését, napelem telepítést.

Középfokú
oktatás

Középfokú oktatási intézmény egy működik a városban, a Békés Megyei Hunyadi
János Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Az intézmény jelenleg aktív telephelyei:

10. táblázat:Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium feladatellátási helyszínei
Forrás:http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso/Intezmeny/Index/028376

Az intézmény jogelődjei:
•
•
•

Békés Megyei Általános Iskola, Szakiskola, Módszertani Intézmény és
Lakásotthonok (megszűnt: 2007.06.30).
Békés Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Orosháza)
(megszűnt: 2007.06.30).
Békés Megyei Mezőhegyesi Szakképző Iskola és Kollégium (megszűnt:
2007.06.30).

Ellátott feladatai: 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai
nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben), alapfokú művészetoktatás
zeneművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon,
alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás
táncművészeti ágon, szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től
kifutó rendszerben), szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam),
szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok), kollégiumi
nevelés-oktatás.
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43. ábra: Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (a hat-,
hat , nyolc évfolyamos
gimnáziumok megfelelő évfolyamaival
yamaival együtt) (fő)
Forrás: TeIR

Az ábrán jól látható, hogy a tanulólétszámban a csúcspontot 2009 jelentette 564
fővel, ezt követően a létszám fokozatosan csökkent, a 2014 évi adat már közel
megegyezett a 2005 évivel, a 2015 évi pedig még ezt is alulmúlva mindössze a
csúcspont 45%-aa volt (256 fő).

44. ábra: Más településről bejáró középiskolai iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban
(%)
Forrás: TeIR
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A más településről bejáró középiskolai iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban
2008 és 2014 között rendre meghaladta az 50%-ot, (csúcspont 2014, 65,1%) majd
jelentős visszaeséssel a 2015-ös év 46,5%-on zárt.
A kollégiumi ellátást a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimnázium,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium biztosítja
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45. ábra: Kollégiumban lakó középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő)
Adatforrás: KSH

A kollégiumban lakók száma 2001 és 2008 között kismértékű ingadozások mellett
nagyságrendileg állandónak tekinthető. 2009 jelentette a csúcspontot, majd ismét az
előző időszakhoz hasonló értékeket mértek 2012-ig. 2013 évben már jelentős, közel
50%-os visszaesés volt tapasztalható, melyet 2015-ben ismét jelentős visszaesés
követett. A 2015 évi kollégista létszám a 2009. évi 25%-a.

Felsőfokú oktatás

Mezőkovácsházán nem működik felsőoktatási intézmény.

1.8.1.2 Egészségügy
Alapellátás

A településen alapellátás keretében biztosított a felnőtt háziorvosi-, házi
gyermekorvosi-, fogorvosi ellátás, védőnői szolgálat, iskola egészségügyi ellátás,
központi háziorvosi ügyeleti szolgálat. A városban az önkormányzat tulajdonában álló
Járóbeteg Szakellátó Központot feladatellátási megállapodás alapján a Vis Medica
Kft. és a Dr. Csernai Katalin Kft. működteti a helyi és a térség lakosai számára.
A városban működő háziorvosi körzetek száma 4, gyermekorvosi körzet 1 van.
Emellett 2 fogorvosi körzet, 2 területi védőnői körzet, 1 iskolavédőnői körzet van. Az
önkormányzati működtetésű Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ az
egészségügyi alapellátások közül a család és nővédelmi egészségügyi gondozásban,
valamint az ifjúság-egészségügyi gondozásban vállal szerepet. Ellátja a védőnői
szolgálatot is, melynek fő feladata a gondozott családok egészségvédelme, a
betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés. Szakmai
feladataikat elsősorban önállóan látják el, de rendszeresen konzultálnak az
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egészségügyi (gyermekgyógyász, háziorvos, szülész-nőgyógyász szakorvos), a
gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel. Betöltetlen háziorvosi praxis
jelenleg 1 van, a III-as, Reformátuskovácsházi körzet.
A városban 2 gyógyszertár található.
Szakellátás

Az R1 szintű Járóbeteg Szakellátó Központ ellátási területe a mezőkovácsházi járás 12
településének 32 719 lakosára terjed ki. A feladatellátást az önkormányzat 346
szakorvosi és 70 nem szakorvosi óra lekötött kapacitással biztosítja, 24 szakrendelési
formában.
Fejlesztések 2007- 2013 között: A legjelentősebb fejlesztés 2008-ban a Kistérségi
járóbeteg szakellátó teljes korszerűsítése volt. Emellett EU-s források segítségével
került létrehozásra a kistérségi Egészségfejlesztési Iroda, mely a helyi közösségekben
végzett egészségfejlesztési és betegségmegelőzési tevékenységek lebonyolításában
vállal szerepet (cukorbeteg klub, szív és érrendszeri betegklub, falunap és
egészségnap, életmód klubok, tanácsadások, stb.). Az iroda napi 8 órás nyitva
tartással áll az érdeklődők rendelkezésére.
A 2014-2020-as források felhasználására az egészségügyi alapellátás fejlesztése
kapcsán tervezett a Táncsics utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése
(bővítés, akadálymentesítés, felújítás, eszközbeszerzés), valamint fogorvosi rendelők
energetikai korszerűsítése, felszerelése, teljes fogászati eszközpark beszerzése
mindkét fogászati rendelőben.

1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások
Intézmények,
szolgáltatások

A Humán Szolgáltató Központ 2007. január 01-én alakult meg. Az intézmény a
szociális alapszolgáltatásokat és az egészségügyi alapszolgáltatások közül a védőnői
szolgálatot látja el.
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan
nehéz
helyzetben
lévő
egyéneknek,
hogy
otthonukban,
lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-,
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák.
Az alapszolgáltatások célcsoportjai: a gyermekek, a családok, az időskorúak, a
fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, továbbá a
hajléktalan emberek
A mezőkovácsházi Humán Szolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások
•

A nappali ellátás: elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére,
továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

•

Étkeztetés: melynek keretében legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell
gondoskodni azoknál, akik maguk vagy eltartottjuk számára ezt nem képesek
biztosítani.

•

Házi segítségnyújtás: keretében kell gondoskodni, azokról az időskorúakról,
akik otthonukban önerőből nem képesek magukat ellátni, azokról a
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pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegekről,
akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik
ellátásában segítséget igényelnek de amúgy képesek önmaguk ellátására.
Ugyancsak ezen szolgáltatás keretében kell gondoskodni azokról, akik
egészségi állapotuk miatt ezt igénylik, illetve bentlakásos intézményi
elhelyezésre várnak.
•

Családsegítés: mely által nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás a
szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával hozzájárul az
egyének, a családok, valamint a különböző közösségek jólétéhez,
fejlődéséhez, szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

•

Gyermekjóléti szolgáltatás: olyan, a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 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.

•

Támogató szolgáltatás: célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben
történő ellátása, a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló
életvitelének megkönnyítése, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások
elérésének segítésével.

•

Védőnői szolgálat: Tevékenységük középpontjában a gondozott családok
egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az
egészségfejlesztés áll. Szakmai feladatainkat elsősorban önállóan látják el, de
rendszeresen konzultálnak az egészségügyi (gyermekgyógyász, háziorvos,
szülész-nőgyógyász szakorvos), a gyermekjóléti és szociális ellátórendszer
szakembereivel. Szoros személyes kapcsolatot tartanak gondozottainkkal,
melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző
problémáikban (egészségi, szociális, mentálhigiénés) igyekszünk tanácsot
nyújtani. Ezen kívül részt vesznek a szűrővizsgálatok szervezésében, és
lebonyolításában (a kötelező szűrések mellett az egészséghét programjaiba is
bekapcsolódva). Előkészítik továbbá a védőoltásokat, valamint
egészségnevelő programokat rendeznek gondozottjaink számára.
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Ellátási forma

Ellátottak köre

Ellátottak száma

Idősek nappali ellátása
(idősek klubja)

időskorúak

30 fő

Étkeztetés

időskorúak

198 fő

Házi segítségnyújtás

időskorúak

72 fő

Gyerekjólét
családsegítés

és

igény és szükség
szerint
családok, gyermekek

(9 szakember,
magas ellátotti
létszám)

Támogató szolgálat –
szállítás

fogyatékos
személyek

nincs adat

Támogató szolgálat –
személyi segítés

fogyatékos
személyek

nincs adat
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Ellátási terület
Mezőkovácsháza,
Kunágota,
Végegyháza
Mezőkovácsháza,
Kunágota,
Végegyháza
Mezőkovácsháza,
Kunágota,
Végegyháza
Mezőkovácsháza,
Kunágota,
Végegyháza
Mezőkovácsháza,
Kunágota,
Végegyháza
Mezőkovácsháza,
Kunágota,
Végegyháza,
további 3 település

11. táblázat: A szociális szolgáltatások kapacitás adatai Mezőkovácsházán
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A szociális szolgáltatások működési engedéllyel működnek, finanszírozásuk
normatíva és/vagy pályázat úján valósul meg.
A városban a Szent István Nonprofit Kft Idősek Otthona működtet bentlakásos idősek
otthonát, 24 férőhellyel. Az intézményben a honlap adatai szerint nincs szabad
férőhely.
Fejlesztések az elmúlt 2007-2013-as időszakban: 2006-2007-ben megvalósult az
Idősek Klubja épületének teljes felújítása 2 ütemben 2007-ben a Támogató Szolgálat
helyiségeinek akadálymentesítése, eszközbeszerzés, valamint a Napközi konyhához
kapcsolódó eszközbeszerzés. 2008-ban forrásokat fordított a város bölcsőde
létesítésére, majd Mezőkovácsháza város Támogató Szolgálatának fejlesztésére.
Ugyancsak 2008-ban nyílt lehetőség a „Nappali ellátás működésének biztosítása
Mezőkovácsházán” című projekt megvalósítására. 2011-2012-ben került sor az
Integrált Szolgáltató Központ Kialakítása című projekt megvalósítására. A fejlesztés
keretében új épület kialakításával minőségi fogadótér és gondozási tér került
kialakításra a szolgáltatások biztosításához. 2013-2014-ben került lebonyolításra az
„Idősek távfelügyeleti rendszerének kialakítása” című projekt.
2013-ban került benyújtásra a „Szociális szolgáltatások működési feltételeinek
fejlesztése Mezőkovácsházán - "Szent István" Otthonház korszerűsítése” pályázat,
mely szintén támogatásban részesült.
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A 2014-2020-as időszakban tervezett fejlesztések között meg kell említeni a Napközi
Konyha kapcsán tervezett magastető építést, energiatudatos felújítást,
önkormányzati intézmények energiatudatos felújítását, megújuló energia
hasznosítását önkormányzati épületekben napelemek telepítésével, geotermikus
energia hasznosítását az intézmények fűtéskorszerűsítése érdekében.
A szociális alapszolgáltatás kialakítása fejlesztése kapcsán tervezett demens
személyek nappali ellátásához, valamint rászorulók bentlakásos ellátásához
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése.
A bölcsőde 2011-ben átadott korszerű épülete nagy összegű karbantartást, fejlesztést
nem igényel, komfortosításra azonban szükség van, részben fásítás révén, továbbá a
kazán, napkollektor hatékonyságának növelése, illetve az emelet kihasználtságának
javításához szükséges fűtés, vizesblokk kialakítása révén.

1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra
Intézmények

•

Közösségi ház: Mezőkovácsházán a közösségi ház szerepét a Mezőkovácsházi
Művelődési Központ látja el, melynek működtetője a Kalocsa Róza Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mely a Kalocsa Róza Kulturális Kht.
jogutódjaként, a törvény által előirt szervezeti átalakulást követően 2009. február
4-én került bejegyzésre. A szervezet jogelődje Mezőkovácsháza város 1960-ban
épült művelődési házában 2004 óta végzett közművelődési tevékenységet,
átvéve a korábbi Városi Művelődési Központ feladatait, újabb tevékenységekkel
egészítve ki azokat. A szervezet legfontosabb feladata Mezőkovácsháza város
kulturális életének szervezése, kulturális kínálat nyújtása az ott élőknek,
hagyományőrzés, hagyományápolás, közösségi munka, programok, kiállítások,
tanfolyamok szervezése. Részvétel a felnőttképzésben, koordináló feladatellátás
a kistérségi kulturális életben és a közművelődési, közgyűjteményi
feladatellátásban. A KFT. kiemelten kezeli az ifjúsági területen
megfogalmazódott kulturális igények és szükségletek kielégítését, mint a fiatalok
társadalmi részvételének egyik legfontosabb módszerét.

•

Az intézmény emelkedő kihasználtság mellett látja el feladatát: az összes
látogató száma 2009-ben 35.224, 2011-ben 30.507, 2013-ban 41.676 fő volt.

•

Könyvtár: A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár működési területe
Mezőkovácsháza város közigazgatási területe és a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodása szerinti körzet.
Mozi, színház: A városban nem üzemel színház, filmszínház.
Múzeumok, galériák: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2014-ben tájházat
alakított ki, figyelembe véve, hogy a városban eddig nem volt olyan múzeum vagy
tájház, mely a hagyományokat, régi ereklyéket őrizné. A tájházat egy évek óta
félig romos állapotban álló épület felújítása révén a Táncsics u. 26. sz. alatti
ingatlanban alakították ki. Az épület és környezetének külső és belső felújítása
mellett lehetőség nyílt kulturális programok megrendezésére alkalmas tér
kialakítására is.

•
•
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A tájház kialakításán kívül az elmúlt évek során nem nyílt lehetőség jelentősebb
fejlesztések lebonyolítására a művelődési, kulturális területen. A 2014- 2020 közötti
időszakban, amennyiben erre lehetőség nyílik, a művelődési központtal
kapcsolatosan az alábbi aktuális fejlesztések jelentkeznek:
•
•
•
•
•
•

Művelődési Központ épületének teljes felújítása
Művelődési Központ bútorzatának, kárpitjának cseréje (székek 600 szék, 100 db
asztal, színpadi és termekben lévő függönyök)
Raktár épület építése
Földszinti klubterem építése (100fő)
Régi nyilvános WC átalakítása ifjúsági közösségi térré
Régi mozi épületének átalakítása alkotó házzá, szálláshellyé.

Fentiek mellett az önkormányzati intézmények energiatudatos felújításán belül ki kell
emelni a Könyvtár és a Művelődési Központ felújításának szükségességét.
Rendezvények

A település rendszeresen megtartott éves rendezvényei:
•

Mutasd Magad Dél-Békés amatőr művészeti fesztivál

A kistérség kulturális sokszínűségét bemutató komplex kulturális program, mely során
a Dél-békési kistérség amatőr művészeti csoportjai, közösségei és egyéni alkotói
kapnak bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget, egy kulturális gálával záródó
rendezvénysorozat keretében, Mutasd Magad Dél-Békés címmel.
•

Majális

Egy a hagyományokra épülő kulturális, szórakoztató rendezvény, mely
Mezőkovácsháza lakosainak szolgál kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvényhez
kapcsolódnak különböző sport- és gyermekprogramok, gasztronómiai versenyek.
•

Mozdulj Kovácsháza

A Békéscsaba – Arad - Békéscsaba Szupermaraton rendezvénysorozathoz
kapcsolódva kerül megrendezésre a MOZDULJ KOVÁCSHÁZA!elnevezésű sport- és
gyermeknap, melyet különböző szórakoztató- és sportprogramok tesznek színessé.
•

Fürdőfesztivál

A 2009-ben 40 éves Borostyán Camping és Strandfürdő népszerűsítése érdekében jött
létre a rendezvény, mely azóta is minden nyáron megrendezésre kerül. Fő célja a
kikapcsolódás, és a családok számára a hasznos szabadidő eltöltése. A rendezvényt
nem csak a helybeliek látogatják, sokan jönnek a kistérség különböző településeiről is.
•

Kovácsházi Napok

A Szent István naphoz kapcsolódó több napos rendezvénysorozat, mely Kovácsházi
Napok címmel a város illetve a környező települések lakóinak kínál színes és
változatos programokat. Az igazi fesztiváli hangulat csúcspontja a sztárfellépők
koncertje, előadása valamint a látványos tűzijáték. Gasztronómiai csemegék, kreatív
kézműves foglalkozások valamint játékos- és sportvetélkedők, látványos bemutatók
tarkítják a kínálatot.
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Városi Karácsony

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által szervezett, az adventi készülődés
jegyében megvalósuló több napos rendezvénysorozat, mely során a város
legfiatalabbjaitól a legidősebbekig kínál ünnepi kikapcsolódási lehetőséget. Számos
kézműves tevékenységből válogathatnak az érdeklődők, és a kapcsolódó kézműves
karácsonyi vásáron be is szerezhetik a családnak szánt karácsonyi ajándékaikat.
Sport

Mezőkovácsháza önkormányzata 2011-ben fogadta el a város sportkoncepcióját. A
koncepció kiemeli az önkormányzat kiemelt, jogszabályilag is megerősített feladatát
és felelősségét a sport területén. A sport területei között kiemelt helyet kap az iskolai
testnevelés gyakorlása. Ugyancsak nevesíti a koncepció a diáksport területét. A
szabadidősport lényegét nem az eredményorientáltságban, hanem az egészség
megőrzésében, a szabadidő hasznos eltöltésében látják.
Fontos területként nevesíti a koncepció a sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élők
sportolási igényeinek kielégítését és az utánpótlás nevelést. Az önkormányzat civil
szervezetként az általa létrehozott közalapítványt támogatja (Mezőkovácsháza
jövőjéért Közhasznú Alapítvány).
A sport és rekreáció fontos szerepet játszik a település életében és fontos helyen áll
jövőképében is. Az egyik városrész elnevezése a korábbi stratégia dokumentumban –
részben az itt található ingatlanok funkciója miatt – sport és szabadidő városrész. E
területen található a Sári Ferenc Sportközpont, a Borostyán Strandfürdő és a Nyírfa
utca teniszpályák is.
A Sári Ferenc Sportközpont alapvetően futball pályaként működik, de futópálya és
aszfaltozott kispálya is található rajta.
A fürdőben három medence működik. A gyógymedence szabálytalan ötszög alakú,
körben és középen ülőpaddal kialakított, oldalról teljesen, felül részben zárt
kialakítású. A gyermekmedence és a strandmedence feszített víztükrű. Mindhárom
termálvíz és hidegvíz keverékével kerül feltöltésre. 1998-ban a termálvizet Borostyán
gyógyvíz néven gyógyvízzé nyilvánították. 2013. évben 5510 fő, 2014. évben 4158 fő
látogatta a fürdőt időszakos nyitva tartás mellett (júniustól, szeptemberig).
A sportolást számos egyesület és civil szervezet is segíti: Hunyadi Diák Sport Kör,
Kovácsházi Testépítők Sportegyesülete, Mezőkovácsházi Calgary Lovas Egyesület,
Mezőkovácsházi Fitness Club, Mezőkovácsházi Torna Egylet, Sporthorgász Egyesület.
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Beavatkozási szükségletek

Mezőkovácsházi Művelődési
Központ
Tájház

Borostyán Camping és
Strandfürdő

Borostyán Camping és
Strandfürdő
Borostyán Camping és
Strandfürdő
Sári Ferenc Sportközpont

Járási tanuszoda megépítése

Művelődési Központ épületének teljes felújítása, eszköz
és bútorbeszerzés, raktár és klubterem kialakítása
A Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlan főépülete,
melléképületei, udvari területe hagyományőrző
felújítása, látogathatóvá tétele, hagyományos eszközök
és tevékenységek biztosítása
Borostyán Strandfürdő egészségturisztikai fejlesztése: a
fürdő kihasználtságának bővítése, egész éves
használata, gyógymedence korszerűsítése, medencék
fedetté tétele, gyógykezelésekre alkalmas tér
kialakítása, szociális blokkok korszerűsítése, szállító
kisbusz vásárlása
A Borostyán strandfürdő termálkútjának és gyógyvíz
ellátó rendszerének korszerűsítése
Fürdő melletti Ifjúsági tábor rehabilitációja, épületek és
zöldterületek felújítása, programok, táborok szervezése
Sportpálya rehabilitációja. Lelátó, kerítés, futópálya,
füves pályák, aszfalt pálya, térburkolatok felújítása,
akadálymentes kialakítás, eszközbeszerzés.
Szabványos tanuszoda megépítése az alapfokú
oktatásban részt vevők kötelező úszásoktatásának
biztosítására

12. táblázat: A város közművelődési és sport infrastruktúrájának jellemzői (aktuális állapot)
– nem csak önkormányzati
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása
A KSH adatai szerint a város óvodai intézményeiben 2015-ben 158 gyermekről
gondoskodtak, melyből a hátrányos helyzetű gyermekek száma 22 fő volt. Az érték
kismértékben meghaladja a 2014 évi 17 főt, de jelentősen elmarad a 2012 és 2013 évi
58-54 főtől.
Az általános iskolában tanulók létszáma 2015-ben 368 fő volt, melyből a hátrányos
helyzetű tanulók száma 58 fő, az érték kismértékben meghaladja a 2014 évi 54 főt, de
jelentősen elmarad a 2012-2013 évi 162 illetve 124 főtől.
Esélyegyenlőségi
Program

A jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 közötti időszakra
készült, elfogadása 2013 júniusában történt. A program ennek megfelelően többnyire
2009-ig terjedő adatokra épülő elemzéseket és következtetéseket tartalmaz.
A program intézkedései az alábbi területekre összpontosulnak:
1. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
• Önkéntes pont működésének fejlesztése
• Roma Önkormányzat vagy civil szervezet megalakításának
szorgalmazása, tanulásra és életmód változtatásra ösztönzés elsősorban
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az óvodás és az általános iskolás korosztályban. Romák visszavezetése a
munka világába
• A mélyszegénységben élő családok képessé tétele arra, hogy saját
helyzetükön
életvitelük,
gazdálkodási
szokásaik
tudatos
megváltoztatásával segíteni tudjanak.
• Kerékpárút felújítása, kerékpár úthálózat bővítése, belterületi utak,
járdák fejlesztése a releváns területeken
2. A gyermekek esélyegyenlősége
• Tájékoztatás
• Kérelmek beszedésekor személyes segítségnyújtás
• Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma növekszik
3. A nők esélyegyenlősége: szabadidős programok szervezése, igény szerinti
bővítése. Zöldterületek, közparkok folyamatos felújítása.
• A család szerepének erősítése
• A család megélhetési feltételeinek javítása
• Munkanélküli nők arányának csökkentése
• Gyermekét egyedül nevelő nők támogatása
4. Az idősek esélyegyenlősége
• Idősek informatikai jártasságának növelése: érdeklődés felkeltése,
alapfokú számítógépes ismeretek megszerzése
• Foglalkoztatás növelése az 55 év feletti, aktív korúk között
5. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
• Teljes körű akadálymentesítés
• Fogyatékkal élőkről helyi adatbázis létrehozása, fogyatékkal élő
személyek foglalkoztatásának elősegítése

1.9

A település gazdasága

Az alábbi fejezetekben áttekintésre kerül Mezőkovácsháza térségben betöltött
gazdasági súlya, a településen működő vállalkozások szektorális megoszlása, illetve
bemutatjuk a település gazdaságát leginkább meghatározó ágazatokat, valamint
ágazati szereplőket.

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
Mezőkovácsháza város területi elhelyezkedését figyelembe véve Békés megye
határmenti, periferikus részén fekszik. Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója
stratégiai célként definiálja a társadalmi- és gazdasági kohézió erősítését a megye
mag- és perifériális települései között, valamint az értékalapú gazdaságfejlesztés,
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mint hosszú távú felzárkóztatási folyamat megindítását. Mezőkovácsháza mindkét
célhoz illeszkedést mutat.
Vállalkozások száma
szerinti súly

A városban a regisztrált vállalkozások száma 1 402 db, a működő vállalkozások száma
288 db (2015). A működő vállalkozások száma 2011 óta (309) kismértékben csökkent.
A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a megye esetében 2015-ben 48
működő vállalkozás/ 1000 lakos, járási szinten 30,4 míg Mezőkovácsháza város értéke
ugyanebben az évben 47, amely a járásközponti szerep gazdasági megalapozottságát
is erősíti.

Működő
vállalkozások
jellemzői

A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város
relatív gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő
vállalkozások szerkezetét alkalmazottal létszáma szerint is.
Területi egység

Mezőkovácsháza város
Békés megye
Mezőkovácsháza város
részesedése a megye
egészéhez viszonyítva (%)

működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám
alapján (2015)
1-9 fő

10-49 fő

50-249 fő

249- X fő

mikro

kis

közép

nagy

273
16 378

14
796

1
119

0
13

1,7

1,76

0,8

0

13. táblázat: Működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján

Mezőkovácsházán (2015)
Forrás: KSH

Látható, hogy Mezőkovácsháza esetében rendkívül alacsony a hozzájárulás a működő
vállalkozások létszámához, hiszen megyei összevetésben alig 1,7%-ot meghaladó a
városban működő cégek aránya. A 249 főnél többet foglalkoztató vállalkozás nincs a
városban.
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46. ábra:Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft)
Forrás: TeIR

A gazdasági súly alacsony mértékét bizonyítja az egy lakosra jutó jegyzett tőke
mértékének alakulása. Jól látható, hogy a 2007-2009
2007 2009 között még a járási és a megyei
járásközpontok értékeit is meghaladó mértékről 2014 végére a járási értékkel közel
megegyező,, de jelentősen csökkent összegű. A 2014 évi egy lakosra jutó jegyzett tőke
az országos érték 2,9 a megyei járásközpontok értékének 25,1%-a.
a.

47 ábra:Egy
47.
Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft)
Forrás: TeIR
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Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték a jegyzett tőke mértékéhez hasonlóan
szintén jelentősen elmarad az országos és a járásközpontok értékétől.
A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok
szerinti megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és
összehasonlítása a megyei jellemzőkkel.
Mezőkovácsháza
Gazdasági ág

Békés megye

város

db

db
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
nemzetgazdasági

halászat

29

1 402

bányászat,
kőfejtés,
feldolgozóipar,
villamosenergia-,
gáz-,
gőzellátás,
légkondicionálás,
vízellátás,
szennyvíz
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés

19

1 460

építőipar

16

1 558

kereskedelem, gépjárműjavítás

66

3 805

szállítás, raktározás

8

553

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

22

990

információ, kommunikáció

6

504

pénzügyi, biztosítás

26

634

ingatlanügyletek

5

377

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

32

2 187

Adminisztratív
tevékenység

támogató

6

670

kötelező

0

1

oktatás

8

812

humán-egészségügyi, szociális ellátás

12

921

művészet, szórakoztatás, szabadidő

4

405

egyéb szolgáltatás

29

1028

és

szolgáltatást

közigazgatás,
védelem,
társadalombiztosítás

14. táblázat: Működő vállalkozások száma gazdasági áganként Mezőkovácsházán (2015)
Forrás: KSH

Számosságát tekintve látható, hogy – összhangban a megyei adatokkal – kimagasló a
kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban működő cégek száma, de néhány tíz
vállalkozás működik a mezőgazdaságban valamint a különböző ipari szektorokban is.
Mezőkovácsházán működik továbbá a megye szakmai, tudományos, műszaki
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tevékenységet folytató vállalkozásainak 1,4 %-a, a vállalkozások száma alapján ez a
második legjelentősebb gazdasági ág.
Önkormányzati adatszolgáltatás alapján rendelkezésre állnak adatok az egyes
ágazatok helyi iparűzési adóbefizetésből való részesüléséről. Ez alapján látható, hogy
2010 és 2014 között az élelmiszeripar területén, ezen belül a baromfihús feldolgozása,
tartósítása 1012-es TEÁOR-ral azonosítható cég befizetések az éves adóbevétel 2028%-át teszik ki. Meghatározó továbbá a 01.50 vegyes gazdálkodás tevékenységi
körben működő vállalkozások befizetése, mely a teljes adóbevétel átlagban mintegy
5%-át teszi ki.
Mezőkovácsháza helyi iparűzési adó bevétele a vizsgált időszakban jelentős
mértékben, 109,7 millió forintról 161,27 millió forintra emelkedett.

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.2.1 Mezőgazdaság
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2015-ben a vállalkozások 10%-a
működött a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban. A
térségben vannak az ország legjobb minőségű szántóföldei (átlagosan 34,1 AK),
amelyek kiválóan alkalmasak jó minőségű szántóföldi növények termesztésére,
valamint az ezen alapuló állattenyésztésre. A térség Európa-szerte is egyre híresebb
dinnyetermesztő vidék, ezenkívül a fóliás paprikatermesztés is népszerű a helyi
gazdák körében.
Mezőkovácsháza város és vonzáskörzete a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület
tagja. Amint az Akciócsoport 2013-ban felülvizsgált helyi vidékfejlesztési stratégiája is
kiemeli: „A főleg szántóföldi növénytermesztéssel, integrátori tevékenységgel és
néhány helyen kiegészítő jellegű állattenyésztéssel foglalkozó, zömében a régi TSZek átalakulásával létrejött mg-i vállalkozások bár helyi szinten viszonylag nagyszámú
munkaerőt foglalkoztatnak, többségüket idényjelleggel, minimálbéren”1.
A földművelés mellett az agrár szektorhoz kapcsolódó feldolgozóipar, ezen belül a
szárnyasok feldolgozása tekinthető meghatározónak a városban. Az 1990-ben
alapított Pannon Lúd Kft. Kizárólag vízi szárnyasok (pecsenyekacsa, húsliba)
feldolgozását végzi, profiljába tartozik a vágás, darabolás, hűtés, kiszállítás és
értékesítés, valamint fűszerezett, előkészített húsok előállítása. A cég több mint 300
főt foglalkoztat. A vállalat folyamatosan fejleszt, 2011-ben 400 millió forintos
beruházás történt a Kt.-nél. A cég éves árbevétele 2010 és 2013 között 6,6-ról 15,9
milliárd forintra nőtt.

1

in. Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület, HVS
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1.9.2.2 Ipar
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2015-ben Mezőkovácsházán a
vállalkozások 12,1%-a működött az ipari szektorban. Általában kijelenthető, hogy
nem települt meg a városban jelentősebb, magas hozzáadott értéket képviselő cég,
mint ahogy a külföldi tőke is ez idáig elkerülte Mezőkovácsházát. A térség adottságai
nem kedveznek a befektetők idevonzásának, letelepítésének. A térség rossz
elérhetőségi viszonyai mellett a helyi munkaerő alacsony képzettsége is problémát
jelent.

1.9.2.3 Szolgáltatások
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2015-ben a vállalkozások 70,4%-a
működött a szolgáltatási szektorban.
A városban az alapvető szolgáltatások elérhetőek. A pénzügyi szolgáltatók közül az
OTP Bank, illetve a K&H Bank, valamint a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet is
fiókot üzemeltet Mezőkovácsházán.
A városban postahivatal működik, üzemanyagot többek között a Mobil Petrol
töltőállomáson lehet a gépkocsikba tölteni. A Mezőkovácsházán működő
élelmiszerüzletek a kisebb egységek mellett a CBA, valamint a COOP hálózathoz
köthetők, de olyan multinacionális hálózatok is működtetnek egységet a városban,
mint a Lidl és a Penny Market. A városban számos étterem és cukrászda működik.
Gyopárosi Kábeltelevízió Kft és az Oros-Com Kft. már több mint 10 éves múltra tekint
vissza a kábeltelevízió és az internet szolgáltatások terén. Az Oros-Com Kft. a helyi
gazdaságfejlesztésben inkubátorház üzemeltetőként is meghatározó szerepet játszik.
A turizmus összességében nem meghatározó gazdasági szegmens a településen.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tájházat alakított ki, mivel a városban eddig
nem volt olyan múzeum vagy tájház, mely a hagyományokat, régi ereklyéket őrizne.
A Tájház régi időket hűen tükröző enteriőrjéről a Balogh György Honismereti
Egyesület tagjai gondoskodtak és az ő, illetve a lakosság adományaiból származó
hagyatékokkal, tárgyakkal gazdagították az épületet. Az épület ünnepélyes átadására
2014. szeptember 30-án került sor.
A város kiemelt turisztikai szolgáltatója a Babó Major, vagy Babó Kastély Panzió, mely
a városközponttól mintegy 5 kilométerre található. A Panzióban rendezvények
szervezésére is van lehetőség, de vadászatokhoz kapcsolódó események is
megrendezésre kerülnek időszakosan.
Vendéglátóhely a KSH adatai alapján 2010-ben 40 db, 2013-ban már csupán 32 darab
működött Mezőkovácsházán. Ezzel szemben az éttermek és büfék száma
ugyanebben az időszakban 11 darabról 13 darabra nőtt a városban.
A városban ugyanakkor számos nevezetesség, és látnivaló várja az ide érkezőket. A
Mezőkovácsházi Borostyán Camping és Strandfürdő Mezőkovácsháza város egyik
ékköve, egy gyönyörű Parkerdő szomszédságában várja vendégeit. A strand
minősített gyógyvizű medencéje mozgásszervi, reumatikus és nőgyógyászati
betegségek gyógyítására, alkalmas. Az önkormányzat a fürdő további fejlesztését
(termálkút teljes felújítása, termálvezeték cseréje, fürdő műtárgyak korszerűsítése
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stb.) tervezi, ennek megfelelően 2015 első félévben megtörténik a fejlesztési igények
áttekintése, rendszerezése a tervigény felmérése.
Az aktív turizmus iránt érdeklődők is szívesen látogatják Mezőkovácsházát és
környékét. A LEADER-hez tartozó Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület
gesztorságával, hat konzorciumi tag részvételével egy 2009-ben indult Európai Uniós
társfinanszírozású projekt keretében gyalogtúra útvonalak hálózata létesült a
turisztikai kistérségben, lehetőséget teremtve a tájat bejárva a kihelyezett
tájékoztató táblák alapján a terület alig ismert vagy rejtett természeti és kulturális
kincseinek felfedezésére is.
A város látnivalói közül megemlítendő továbbá a Művelődési Központ előtt
kialakításra került a Történelmi Emléksétány, ahol robbantott bazalt kőoszlopokon
elhelyezett emléktáblák örökítik meg a város történetének jeles eseményeit és
kiemelkedő személyiségeit. Emlékszobrot emeltek a II. világháború hősi halottai és a
millennium tiszteletére. A honfoglalás millecentenáriumára Emlékparkot hoztak létre
és kopjafát állítottak. 1998-ban elkészült a katolikus és református templom éjszakai
díszkivilágítása.
A város építészeti emlékei közül kiemelendő az 1879-ben, Kisboldogasszony
tiszteletére épült római katolikus templom és az 1898-ban Regdon Sándor aradi
építészmérnök tervei alapján épült a református templom.
A településen az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat észben profitorientált
vállalkozások egészítik ki. A városban ugyanakkor visszafogott a fizetőképes kereslet
ezekre a szolgáltatásokra.

1.9.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai,
települést érintő fontosabb elképzelések

Meghatározó fejlesztési projekt volt a városban az OROS-COM kft. inkubátorház
beruházása. A cég 85 millió forint támogatást nyert, mely összegből
Mezőkovácsházán, az Alkotmány utca 40-42. szám alatt alakítanak ki vállalkozói
inkubátorházat, amely több mint tíz vállalkozás számára jelent befogadó közeget. A
cég továbbá 27 millió forintot meghaladó összeget nyert támogatásként 48 kWp
teljesítményű foto-voltaikus kiserőmű telepítésére. A cég nettó árbevétele 2013-ban
meghaladta a 200 millió forintot.
A Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság fotovoltaikus kiserőmű telepítésére, illetve egy másik projekt keretében
telephelyfejlesztésre nyert Európai Uniós támogatást, összesen mintegy 85 millió
forint értékben. A cég nettó árbevétele 2013-ban meghaladta a 210 millió forintot.
A város meghatározó feldolgozóipari vállalkozása a HUNGÁRIA TOLLFELDOLGOZÓ
Kft., mely telephelyét két projekt keretében összesen több, mint 25 millió forint
támogatással fejlesztette. A vállalat mintegy 100 fő foglalkoztatottal 100 millió
forintot meghaladó árbevételt ért el 2013-ban.
Jelentős fejlesztéseket hajtott végre a városban működő cégek közül a Mineral Invest
Kft., és az Impulzus Kommunikáció Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. is, mely utóbbi
összesen több, mint 55 millió forint támogatást nyert különböző pályázati
felhívásokon. A cég 4 fő foglalkoztatottal 136 millió forint árbevételt ért el 2013-ban.
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Vállalkozás neve /pályázó

Pályázat célja/ tartalma

HUNGÁRIA TOLLFELDOLGOZÓ Korlátolt
Felelősségű Társaság

A Hungária Tollfeldolgozó Kft.
infrastrukturális-és
eszközbeszerzési projektje
Hungária
Tollfeldolgozó
Kft.
üzemépületének
felújítása
és
gépészeti korszerűsítése
40 kWp teljesítményű foto voltaikus
kiserőmű telepítése decentralizált
energiatermelés
növelésére,
Mezőkovácsháza (LHH) településen
A Gyopárosi Kábeltelevízió Kft.
palackfújó
üzem
telephelyfejlesztése
és
munkahelyteremtő
vállalkozásfejlesztési
projektjének
megvalósítása és működtetése
Mezőkovácsházán
felhagyott
barnamezős volt ipari telephely
komplex átalakításával

HUNGÁRIA TOLLFELDOLGOZÓ Korlátolt
Felelősségű Társaság
Gyopárosi
Kábeltelevízió
Építő
és
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyopárosi
Kábeltelevízió
Építő
és
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási
összeg (Ft)
14 804 780

11 896 361

23 686 181

59 988 915

OROS-COM
Informatikai
Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

48 kWp teljesítményű fotovoltaikus
kiserőmű
telepítése
(versenyképesség
növelésének
elősegítéséhez) a mezőkovácsházi
vállalkozói
inkubátorház
energiaellátására.

27 203 635

OROS-COM
Informatikai
Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Oros-Com Kft. italgyártó és
szikvízüzem telephelyfejlesztése és
munkahelyteremtő
vállalkozásfejlesztési
projektjének
megvalósítása és működtetése
Mezőkovácsházán
az
inkubátorházban,
felhagyott
barnamezős volt ipari telephely
komplex átalakítása

90 231 626

MINERAL
INVEST
Szolgáltató
és
Kereskedelmi
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Eszközvásárlás a Mineral Invest
Kft.-nél

29 120 000

15. táblázat:Jelentősebb gazdasági célú támogatások (2007-2013)
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
Elérhetőség A kistérség az ország Dél-keleti részén, az autópályáktól és a kiemelt
országos közlekedési utaktól távolabb helyezkedik el. A térség infrastruktúrájában a
trianoni határmódosítások hatása szinte napjainkig érezhető (a határ hosszú
évtizedekre elszakította a térséget természetes piaci központjaitól, megszakadtak a
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok).
A városnak a megye DK-i részén fontos szerepe van a közlekedés-szerkezetben,
miután a város közigazgatási területén áthaladó úthálózat egyben a térségi
kapcsolatok (országhatáron túlnyúló) meghatározó útvonala jelenleg és távlatban is.
A település Békéscsabától 45 km-re délre található. A román határ a várostól mintegy
20 kilométerre található. Vonattal a MÁV 121-es számú Békéscsaba–Kétegyháza–
Mezőhegyes–Újszeged-vasútvonalán érhető el. A településnek egy vasútállomása
(Mezőkovácsháza) és egy megállóhelye (Mezőkovácsháza felső) van. A vonalat érintő
súlykorlátozás megszüntetése fontos lenne az áruszállítás közútról vasútra terelése
miatt. A várostól mintegy 30 kilométerre húzódó Budapest-Békéscsaba-Lökösháza
vonalat érinti az Európai Unió Kohéziós Alapja által támogatott vasútfejlesztési
program, amely a vasúti pályák és az állomások korszerűsítését foglalja magába. A
fejlesztés eredményeképpen 160 km/óra sebességű vasúti pálya jön létre, amely
lehetővé teszi a teher- és személyszállítás további gyorsítását, ám a beruházás hatása
a város versenyképességére várhatóan korlátozott lesz. Gépkocsival Mezőkovácsháza
a 44 és a 47-es főúton közelíthető meg, gyorsforgalmi út (a 45 kilométerre található
M43-as) közúton mintegy 45 perc alatt érhető el a városból.
Munkaerő
képzettsége

A regisztrált munkanélküliek száma 2017 III. negyedévében Mezőkovácsházán 168 fő
volt, A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában
2015-ben városi szinten 5,4% volt, míg a járásban 8%, a Békés megyei járásközpontok
szintjén 5,1% volt ez az érték. A képzettségi adatokat vizsgálva szembetűnő, hogy az
egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel
rendelkezők száma a 7 éves és idősebbek arányában 2001 és 2011 között jelentős
mértékben, 1%-ról 9,2%-ra nőtt Mezőkovácsházán, ami a járási adatot meghaladja
(7,1%), de a megyei értéktől elmarad (10,6%).

K+F és innovációs
láncok

A K+F+I szektor Mezőkovácsházán nem meghatározó, a közelmúltban a városban
működő cégeknél lezajlott fejlesztések is elsősorban telephelyfejlesztésre és az
infrastruktúra minőségének javítására fókuszáltak. Klaszterek, vállalati
együttműködések nem alakultak ki.

Gazdasági
infrastruktúra

Mezőkovácsházán az elmúlt időszakban Európai Uniós társfinanszírozással
inkubátorház létesült. Az épület tíz vállalatot tud befogadni, kivitelezése 103 millió
forintba, az eszközfejlesztési és egyéb projektfeladatok pedig 18 millió forintba
kerültek. A fejlesztés költségeinek 70%-ára összesen 85 millió forint támogatást
kapott az Oros-Com Kft.
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1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
A város teljes lakásállománya 2011-ben 2 960 db volt (2001-ben 2 942 db), vagyis 1000
lakosra 468 lakás jutott a KSH adatbázisa szerint (járási szinten ez az érték 505 db,
míg megyei szinten 453 db).
Mezőkovácsházán a 2011-es népszámlálási adatok alapján 2 960 darab lakást
tartottak számon, melyek közül 468 darab a Központi városrészben volt található.
Városi szinten az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 2001-ben 28,79% volt,
míg ugyanez az érték 2011-ben már csupán 15,14% volt. Az indikátor értéke mindkét
évben közelített a megyei értékhez és jelentős mértékben alulmúlta a járási szintű
értéket, mely egyébként ugyancsak csökkent (2001: 41,3%; 2011: 25,25%). Az
egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül – ugyancsak népszámlálási adatok
alapján – 5,1%. Összességében kijelenthető, hogy a városban megjelent a lakótelepszerű beépítés, amely teljesen idegen a település beépítési karakterétől. Ennek
folytatását sehol nem tervezi az Önkormányzat. A kialakult beépítéseknél a
befejezetlen térfalak lezárására törekedett, ill. fontos szempont volt a szabályozás
során, hogy a többszintes épületek környezetében kialakult zöldterületek továbbra is
azok maradjanak, ne épülhessenek be pl. garázssorokkal, pavilon jellegű épületekkel.
A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 2001 és 2011 között
82,63%-ról 90,14%-ra nőtt Mezőkovácsházán, mely adat mindkét évben elmarad az
országos aggregált értéktől (2001: 88,36%; 2011: 95%). A közcsatorna hálózatba
bekapcsolt lakások aránya ennél nagyobb mértékben, 22,77%-ról 76,45%-ra
emelkedett, mely érték meghaladja mind a járási (34,49%), mind pedig a megyei
szintű értéket (56,03%), ugyanakkor kismértékben elmarad az országos értéktől
(2011: 76,76%)
Az ingatlan árakat vizsgálva – elsősorban online ingatlanhirdetések adatai alapján –
lakásonként, illetve házanként 100-110 000 Ft/m2 ár rögzíthető, mely a ház
elhelyezkedésének és állapotának függvényében változik. Az önkormányzati bérlakás
állomány jellemzőit az 1.10.5-ben tárgyaljuk. A városban nagyszámú irodaingatlanra
nincs jelentős piaci kereslet, kiadó üzlethelyiségek és irodák jelenleg is találhatóak a
Mezőkovácsházán.
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1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és
intézményrendszere
1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Vagyongazdálkodás

A város vagyongazdálkodását Mezőkovácsháza Város Önkormányzata képviselőtestületének az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 25/2004. (VI. 4.) Ör. sz. rendelete,
egységes szerkezetben a 30/2004. (VII. 1.) 22/2007. (V. 31.), 30/2007. (IX. 17.) Ör. sz.
rendeletekkel szabályozza.
Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemeit elsősorban közutak, terek, egyéb
közterületek, egyéb utak, árkok stb. alkották. Korlátozottan forgalomképes
vagyonként az intézmények, középületek közfeladat ellátását szolgáló vagyonelemek
jelennek meg, melyet a közfeladat ellátásáig nem lehet elidegeníteni, megterhelni.
2013. február 28-i adatok alapján az önkormányzati adósságkonszolidáció összege:
140.348 eFt. A felszabadult összeg működésre, a működési hiány csökkentésére kerül
felhasználásra fordítható.
Mezőkovácsháza vagyongazdálkodási tervének megfogalmazása szerint „a
vagyongazdálkodásnak, mind hosszú, mind rövid távon arra kell törekednie, hogy a
közfeladatok ellátása minél magasabb szinten valósuljon meg”. A
vagyongazdálkodási terv rögzíti a városi vagyongazdálkodás alapelveit, célkitűzéseit.
Ennek megfelelően az önkormányzat elsődleges feladata többek között a
törzsvagyon üzemeltetése terén a rendeltetésszerű használat biztosítása, a
vagyongyarapodás esetén pedig annak kapcsolódásának biztosítása a közfeladat
ellátásához
Időpont

Záró állomány

Állományváltozás

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

2007. december 31.

4 085 653

2008. december 31.

4 228 082

142 429

2009. december 31.

4 289 556

61 474

2010. december 31.

4 494 857

205 301

2011. december 31.

4 792 840

297 983

2012. december 31.

4 696 101

-96 739

2013. december 31

4 708 290

12 189

2014. december 31.

5 414 874

706 584

2015. december 31

5 427 481

12 607

2016. december 31.

5 637 168

209 687

16. táblázat: Az önkormányzati vagyon alakulása 2007 és 2013 között Mezőkovácsházán.
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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A táblázatból látható, hogy 2007 és 2015 között jelentős mértékben, 4,085 milliárd
forintról 5,637 milliárd forintra nőtt a város összes mérlegbeszámoló szerinti vagyona.
Mezőkovácsháza 2015-ös bevételi főösszege 1,86 milliárd forint, míg kiadási
főösszege 1,78 milliárd forint volt. A 2014-es költségvetés hasonló értékei 1,58 milliárd
forint, illetve 1,51 milliárd forint volt.
Költségvetés

A 2015-as évben a bevételek összeg elérte az 1 865 millió forintot, míg az
önkormányzat kiadásai az 1 787 millió forintot. Az önkormányzat gazdálkodására,
vagyoni helyzetének alakulására jelentős hatással van a megfelelő hatékonysággal
működő intézményrendszer.
A működési kiadások tekintetében a Meszolgker Kft. és a Kalocsa Róza Nonprofit kft,
esetében jelennek meg nagyobb tételek. Előbbi kapcsán 2012-ben 21,6 millió forint,
míg 2013-ban 32,1 millió forint működési kiadásról számolhatunk be, míg az utóbbi
esetében 2012-ben 11 millió forint, 2013-ban 11,17 millió forint kiadás merült fel.
Jelentős működési bevétel a humán szolgáltató központ kapcsán merült fel, ez 2012ben 36,5 millió forintot, míg 2013-ban 57,48 millió forintot tett ki. E tételen belül
jelentős volt az intézményi működési bevétel növekmény, mely 33,2 millió forintos
értékével közel duplája volt 2013-ban az előző évinek.
Mezőkovácsházán az egy lakosra jutó iparűzési adó mértéke 2010 és 2011 között
18 000 forintról 20 500 forintra emelkedett. Ezek az értékek meghaladják a járási
szinten mért adatokat (2010: 13 000 Ft; 2011: 14 000 Ft), ám elmaradnak a megyei
értékektől (2010: 20 200 Ft; 2011: 21 500 Ft).
A mezőkovácsházi, és a végegyházi önkormányzatok tulajdonában lévő, a Borostyán
Camping és Strandfürdőt is üzemeltető Mezőkovácsházi Vízmű Kft. éves nettó
árbevétele 2013-ban elérte a 179 millió forintot. 2015-re a Mezőkovácsházi Vízmű Kft.
fürdő és kemping megnyitására vonatkozó ütemtervet készített és egyúttal döntést
hozott arról, hogy kerüljön előterjesztésre a csak a gyógymedencével történő
működési időszakra vonatkozó belépőjegy ár, illetve esetleges díjmódosítási igény.
Ennek megfelelően a termálmedencés fürdő belépő 350 Ft/fő, míg a kemping
esetében a 2014-es 1000 forintról 800 forintra csökken a belépő ára.

Gazdasági
Program

Mezőkovácsháza 2010-2014-es gazdaságfejlesztési programjának meghatározó célja
a település népességmegtartó képességének növelése és ezzel együtt a városban
keletkező jövedelmek megtartása, bővítése. Ennek egyik eszköze a helyi gazdaság
fejlesztése, a működésre és a fejlesztésre fordítható források helyes arányának
megteremtése. Az infrastruktúra fejlesztés alapvető szempontja, hogy legyen tere a
gazdaság, a kereskedelem, a szolgáltatások fejlődésének. További cél a
népességfogyás megállítása, a csökkenő tendencia megfordítása.
Mezőkovácsháza város 2014-2019-es időszakra vonatkozó gazdasági programja
rögzíti a befektetés támogatási politika, valamint a településüzemeltetési politika
célkitűzéseit. Előbbiek szerint kiemelt célkitűzés a vonatkozó időszakban települési
szinten a kedvező feltételek biztosítása – különösen a munkahelyteremtő
beruházásokat megvalósítani kívánó – a befektetők számára. Az önkormányzat
továbbá ipari terület fejlesztésével, és infrastrukturális beruházásokkal kívánja
vonzóbbá tenni a települést a betelepülni szándékozó cégek számára.
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Településüzemeltetés kapcsán a közmunkaprogramok növekvő jelentőségét, a
települési közszolgáltatásokat nyújtó partnerek versenyeztetését, ily módon a
költséghatékonyság elvének határozott érvényesítését irányozza elő a dokumentum.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata gazdaságfejlesztési céllal 2017 évben
inkubátorház fejlesztési pályázatot nyújtott be, melynek sikeressége esetén olyan,
hiánypótló technológiailag felszerelt intézmény jön létre, mely vonzó és egyben
elősegíti magas hozzáadott értékű termékeket gyártó feldolgozóipari vállalkozások
megtelepedését.

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége,
intézményrendszere
Mezőkovácsházán a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a város
Képviselőtestülete rendelkezik. A döntés előkészítési feladatokat a Képviselőtestület
mellett működő Városfejlesztési bizottság látja el, mely a Szervezeti és Működési
Szabályzat értelmében a megbízott főépítésszel együttműködve kidolgozza és
előterjeszti a városfejlesztés szempontjából kiemelten fontos és ellenőrzött
övezetekben a telekalakítás, építés előírásait tulajdonosi formától függetlenül, e
mellett közreműködik a város-, fürdőfejlesztési koncepciók, programok, tervek
kialakításában. A bizottság e feladatkörében figyelemmel kíséri továbbá a városrekonstrukciót, a műemlék és műemlék jellegű ingatlanok hasznosítását.
Városfejlesztéssel
összefüggő döntések

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatalon
belül működő Műszaki iroda feladata. Az iroda feladatkörébe tartozik a
településfejlesztés, városrendezés mellett a kommunális közszolgáltatások
szervezése, környezetvédelemmel és vízgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek,
valamint többek között a lakásbérbeadás, lakásértékesítés előkészítése, szervezése. A
műszaki iroda szakemberei irodavezető irányítása mellett látják el feladatukat.

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
Közvetlen
eszközök

Az elmúlt években Mezőkovácsházán jelentős, az üzleti környezetet érintő
fejlesztések zajlottak. Noha nem az önkormányzat közreműködésével zajlott, ám
mindenképpen megemlítendő itt az inkubátorház fejlesztési projekt. A felépült
ingatlan tíz vállalatot tud befogadni, kivitelezése 103 millió forintba, az
eszközfejlesztési és egyéb projektfeladatok pedig 18 millió forintba kerültek.

Közvetett
eszközök

Az önkormányzat az elmúlt időszakban komoly hangsúlyt fektetett a vállalkozóbarát
városi környezet kialakítására is. Ennek szellemében Európai Uniós forrásra pályázott
az önkormányzat, melyből Mezőkovácsháza Város Önkormányzata egyes
intézményei energiaellátásnak fejlesztését kívánják megoldani napelemes rendszer
kiépítésével. A megítélt támogatás mértéke közel 50 millió forint. Szintén nyertes
pályázati forrásból valósulhat meg a Járási Hivatal és a Polgármesteri Hivatal
épületeinek kombinált energetikai korszerűsítése, napelemek telepítésével, közel 140
millió forint nagyságrendben.
A helyi döntéshozók komoly figyelmet fordítanak a településen élők munkaerő-piaci
versenyképességének biztosítására is, így az Európai Szociális Alap mintegy 40 millió
forintos támogatásával mezőgazdasági felnőttképzési programokat indítottak a
Mezőkovácsházi Kistérség hátrányos helyzetű lakosai számára.
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Ingatlangazdálkodási feladatköre miatt a városi gazdaságfejlesztési tevékenységet
végző szervezetek között kell megemlíteni a MESZOLGKER Kft.-t is. A cégnek 2013ban mintegy 102,5 millió forint nettó árbevétele volt 10 fő foglalkoztatott mellett. A
megszűnő cég szerepét a szintén önkormányzati tulajdonú Mezőkovácsházi Vízmű
kft. vette át.

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika
Közmunka
program

2017 III. negyedévében a regisztrált munkanélküliek száma 168 fő volt a TeIRadatai
szerint Mezőkovácsházán. A nagyobb létszámú közfoglalkoztatás 2011. évben
kezdődött a Kistérségi Start közmunkaprogram keretében. 2011. november 14. –
december 31. hónapokban több szakmai program valósult meg Mezőkovácsháza
belterületén és külterületén. Ilyen volt az illegális hulladéklerakó felszámolása 20 fő
alkalmazásával,a közút-karbantartás ,vízelvezetés, kátyúzás, tereprendezés, 20 fő
alkalmazásával, a Belvíz program, amelyben a Kutas-éri csatorna egy része
megtisztításra került.
A városban a Mezőkovácsházi Vízmű Kft. bevonásával a mezőgazdasági közmunka
projekt működése folyamatos, a már megkezdett elméleti oktatás 2012-ben ismét
kezdetét vette 17 fő részvételével, melyet a Türr István Képző- és Kutató Intézet
munkatársai tartanak. A képzés folyamán elméleti és gyakorlati ismereteket
sajátítottak el a dolgozók.

Hátrányos
helyzetűek
képzése

A közmunkaprogramnak és ezen belül is a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának
komoly tradíciói vannak Mezőkovácsházán. 2009 őszén LHH kistérségek projektjei,
Képzés foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek címmel pályázat került kiírásra a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A Művelődési Központot
működtető Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Tanulás a munka szolgálatában – mezőgazdasági felnőttképzési programok a
Mezőkovácsházi kistérség hátrányos helyzetű lakosai számára címmel nyújtotta be
felnőttképzési pályázatát. A projekt 2011 februárjában indult. A fejlesztési program
részét képezte a Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése, de emellett képzési
program is lezajlott. A programok keretében hátrányos helyzetűek, elsősorban
alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, elavult, nem piacképes
képzettséggel rendelkezők, inaktívak szerezhettek mezőgazdasági ismereteket és
OKJ-s végzettséget. 2011 októberétől Bionövény-termesztő, Bioállat-tartó és
tenyésztő, 2012 januárjától Gyógynövénytermesztő, Fűszernövény-termesztő
képzések zajlottak a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény
közreműködésével. A programokba összesen 40 fő kapcsolódott be, közülük 36 fő
sikeres vizsgát tett.
Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 2017. januárjában 340 fő volt.
A Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló MESZOLGKER
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
feladatkörébe tartozik 2011 óta az önkormányzati Napközi Konyha üzemeltetése
mellett az ingatlangazdálkodás, a zöldterület-gazdálkodás, a karbantartási munkák,
továbbá a közmunkaprogram koordinálása. A cég közmunkás foglalkoztatottai
többek között a mezőkovácsházai tájház kialakításában is közreműködtek. A Napközi
Konyha üzemeltetését 2014. évben átvette a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központ, míg a többi feladat ellátását a Mezőkovácsházi Vízmű Kft.
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Mezőkovácsházán a fiatalokat segítő Bursa Hungarica ösztöndíjprogram működik. A
program célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás
Bérlakás állomány

Mezőkovácsházán a lakásgazdálkodással kapcsolatos kérdéseket a Mezőkovácsháza
Város Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló
18/2008. (VI. 30.) ÖR sz. rendelete szabályozza, ezen belül a 2. számú melléklete
tartalmazza a bérlakások bérlésének díjszabását. A fenntartott önkormányzati
lakásbérlemények aránya a teljes lakásállományon belül Mezőkovácsházán 2013-ban
2,8% volt, míg egy évvel korábban 3%. Járási szinten ugyanez az érték 1,6 illetve 1,7%,
míg megyei szinten mindkét évben 2%.
24 db szociális típusú bérlakás található a városban, 22 db szolgálati bérlakás, 13 db
bérlakás piaci alapon adható ki, és 16 db egyéb bérlakás is található
Mezőkovácsházán. A szociális típusú bérlakások közül 8 db komfortos, a fennmaradó
állomány összkomfortos besorolású. A lakások közül 9 db nem beköltözhető állapotú.
A fent vázolt három kategórián belül a rendelet értelmében a bérlakás igénylés
menete a következő:
a) Szociális lakásigénylés esetén: bérbevételi ajánlat (nyomtatvány) kitöltése
kereset igazolás csatolásával, egy főre eső jövedelem meghatározása,
nyilvántartásba vétel, majd a lakásrendelet alapján kiutalható
komfortfokozatú lakás kiválasztása. Üres lakás esetén a Kulturális és Szociális
Bizottság választja ki a nyilvántartásból azt az igénylőt, aki beköltözhet.
b) Piaci alapú lakásigénylés esetén: írásos kérelem kereset igazolással,
nyilvántartásba vétel. Üres lakás esetén a Városfejlesztési Bizottság választja
ki a nyilvántartásból azt az igénylőt, aki beköltözhet.
c) Szolgálati lakásigénylés esetén: csak Önkormányzati intézményben dolgozó
igényelhet írásos kérelemmel és munkáltatói hozzájárulással. Döntési
jogkörrel a polgármester rendelkezik.

1.10.6 Intézményfenntartás
Önkormányzati
fenntartás

Mezőkovácsházán a Humán Szolgáltató Központ 2007. január 01-én alakult meg. Az
intézmény a szociális alapszolgáltatásokat és az egészségügyi alapszolgáltatások
(védőnői szolgálat) lát el. A mezőkovácsházi Humán Szolgáltatási Központ által
nyújtott szolgáltatások a következők: nappali ellátás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. Önkormányzati
működtetésű a több telephelyen működő Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. 2014.
évtől a Napközi Konyha üzemeltetése is ide tartozik.
Önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. üzemelteti a városi művelődési központot is.
Ugyancsak önkormányzati működtetésben van a városi könyvtár, a Központi Orvosi
Ügyeleti Szolgálat. A pályázati forrásból felújított önkormányzati tulajdonú
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szakrendelőt a Vis Medica Kft. és a Dr. Csernai Katalin Kft. működteti. Az
intézményben 2013 óta nappali kórház is üzemel.
A mezőkovácsházi valamint a végegyházi önkormányzatok tulajdonában álló
Mezőkovácsházi Vízmű Kft. működteti a Borostyán Camping és Strandfürdőt. Az
önkormányzat, ahogyan azt az 1.9.2.3 alfejezetben jeleztük, a jövőben a fürdő
komplex fejlesztését tervezi.

Önkormányzat –
KLIK – egyházak
viszonya az
intézményfenntar
tásban

A mezőkovácsházi oktatási intézmények a Békéscsabai Tankerületi Központhoz
tartoznak.
Az egyes önkormányzati létesítmények működtetésének költségvetési vonzatairól az
1.10.1 alfejezetben írunk. Összességében kijelenthető, hogy az önkormányzat a
következő években ambiciózus fejlesztési programot kíván megvalósítani, ami
intézményi oldalról érinti többek között a napközi konyha korszerűsítését, a fürdőt, és
általában az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítését.

1.10.7 Energiagazdálkodás
A városban a gázszolgáltatást az FŐGÁZ Zrt. végzi, míg az elektromos áramellátást a
Démász Zrt. biztosítja.
Megújuló energia

A városi önkormányzat az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett az
energiagazdálkodás hatékonyságának javítására. Mezőkovácsházán az elmúlt
években gázfűtés kiváltása történt meg 3 db önkormányzati épületben faelgázosító
kazánokkal, melyek tüzelőanyagát (szalmabrikett) saját üzemben állítja elő az
önkormányzat, közmunkaprogram keretében. (Napközi Konyha 2 db, 2. sz. Óvoda 1
db, 3. sz. Óvoda 1 db, összesen 4 db Vigas 60 LC típusú faelgázosító kazán került
beépítésre.)
A 4. sz. Óvoda épületében a gázkazán helyett 1 db automata pellet tüzelésű kazán
került beépítésre.
Az Integrált Szolgáltató Központ új építésű épületébe gáz már nem is került
bevezetésre, 1 db automata pellet tüzelésű kazán lett beépítve.
5 db önkormányzati épületen (Napközi Konyha, Rendelőintézet, Integrált Szolgáltató
Központ, Bölcsőde, 1. sz. Óvoda) napelemek kerültek telepítésére. Szintén elnyert
pályázatból valósult meg még 2015. évben a Járási Hivatal és a Polgármesteri Hivatal
épületeinek kombinált energetikai korszerűsítése, napelemek telepítésével együtt.
Fentieken túl a Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola és a Művelődési Központ
épületének nyílászáró cseréje és fűtéskorszerűsítése is megvalósult. A
fűtéskorszerűsítés keretében modern kondenzációs gázkazánok, új és egyedileg
szabályozható fűtőtestek és automata szabályozás került kiépítésre ezen
épületekben.
Komplex, energetikailag is teljesnek tekinthető felújításon esett át a Rendelőintézet
és az 1. sz. Óvoda épülete. Itt az előzőeken túlmenően teljes hőszigetelő rendszerek is
beépítésre kerültek.
Az új építésű Bölcsőde épülete mindenben megfelel a hőtechnikai előírásoknak.
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1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások
A 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi
önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők
szerint definiálja: köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása
és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a
településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság,
vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó
igényeinek kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet
megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott
szolgáltatásokat is..
Mezőkovácsházán az önkormányzat ezen feladatokat, összetettségük miatt több, az
önkormányzat többségi tulajdonában álló/ közszolgáltatóként megbízott cégen
keresztül látja el:
Önkormányzati többségi tulajdonú településüzemeltetésben résztvevő cégek
felsorolása, azok főbb tevékenységeinek bemutatása
Meszolgker Kft
2011. évben megalakult a 100 %-ban az önkormányzat tulajdonát képező Meszolgker
Kft, mely 2011. márciusától folyamatosan vette át a következő feladatokat:
lakásgazdálkodás, napközi konyha működtetése, üdültetési feladatok,
szállásszolgáltatás,
egyéb
ingatlanüzemeltetés,
zöldterület-gazdálkodás,
köztisztasági tevékenység, közút, kátyúzás, fűtési szolgáltatás, brikettgyártás. A
Meszolgker Kft. által ellátott feladatok 2014. szeptember 01-től átkerültek a
Mezőkovácsházi Vízmű Kft-hez a napközi konyha kivételével. A napközi konyha
üzemeltetési feladatait 2014. augusztus 01-től a Humán Szolgáltató Központ látja el.
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Az intézmény alapító okirata szerint ellátja a szociális, gyermekjóléti, és egészségügyi
alapszolgáltatásokat a településen az 1993. évi III., az 1997. évi XXXI., és az 1997. évi
CLIV. törvények alapján. Az intézmény illetékességi köre Mezőkovácsháza Város
közigazgatási területe, és a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodása szerinti körzet, gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás
tekintetében Mezőkovácsháza és Végegyháza közigazgatási területe. Fenntartója
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat.
Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Az intézmény alapítója Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, a társaság működési
területe alapvetően a Mezőkovácsházi Művelődési Központ működtetésére terjed ki.
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
Az intézmény alapítója Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, alaptevékenysége a
könyvtári tevékenység, könyvtári szolgáltatások nyújtása, könyvtári állományok
nyilvántartása, gyarapítása.
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Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Az intézmény alapítója Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, alapfeladata az
óvodai nevelés, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek étkeztetése.
Egyéb, településüzemeltetési feladatot ellátó cégek
Az önkormányzat kötelező közszolgáltatásai közül szerződéses jogviszonyban kerül
ellátásra néhány feladat.
Temetkezési szolgáltatás
A Tajki és Társa Bt. végzi kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A szerződés
időtartama ebben a ciklusban került meghosszabbításra, hatálya 2023. április 30-án
telik le. A temetkezési szolgáltató a szerződésben rögzített feladatait időarányosan
teljesítette, évente rendszeresen beszámol tevékenységéről a képviselő-testületnek.
Települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtése, kezelése
A település szilárd hulladék szállítását, elhelyezését – mint kötelező közszolgáltatást –
az Orosházi Városüzemeltetési Zrt. látja el. A szerződés (közszolgáltatás) időtartama
2014. március 31-ig tartott. A rezsicsökkentés miatt kialakult díjak mértéke miatt
egyetlen szolgáltató sem tudta elvállalni a tevékenység folytatását, így a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölése alapján 2015. április 1–ig továbbra is a Zrt.
látja el a tevékenységet, mint közérdekű szolgáltató.
2015. április 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra a feladatot az FBH-NP Nonprofit
Kft. végzi, a végleges megoldás érdekében közösségi közbeszerzési eljárás van
folyamatban.
Helyi autóbusz-közlekedés
A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság.
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.
Víz-, és csatornaszolgáltatás
A Mezőkovácsházi Vízmű Kft. a települési víz- és csatornaszolgáltatást 2010. június 1től látja el, Végegyházán 2011. január 1-től vette át a szolgáltatást. A Kft.
tevékenységi köre folyamatosan bővült. A fürdő-kemping üzemeltetés, a start
közmunkaprogram, és a Meszolgker Kft. valamennyi tevékenysége átkerült a céghez.
Több kormányzati intézkedés is hátrányosan érintette a Kft. tevékenységét, hiszen
csak nagyméretű cégek kapnak üzemeltetési engedélyt, így a település víz és
csatornaszolgáltatás terén kénytelen volt csatlakozni a Gyulai Közüzemi Kft-hez.
Fürdő és kemping üzemeltetés
A komplexumot 2010. évtől szerződés alapján a Mezőkovácsházi Vízmű Kft.
üzemelteti.
Állati hulladékkal kapcsolatos feladatok, gyepmesteri feladatok
Gáspár Tamás egyéni vállalkozó végzi az Önkormányzattal kötött szerződések
alapján.
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Folyékony hulladék kezelése
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését és elszállítását az
Önkormányzattal kötött szerződés alapján Szikszai László egyéni vállalkozó végzi.

1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1 Természeti adottságok
A település a Csanádi-hát kistájon fekszik, ami a Körös–Maros közének legkeletibb
része.
A
kistáj
97
és
104
méter
közötti tengerszint
feletti
magasságúlösziszappal fedett hordalékkúp-síkság.

9. térkép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből
Forrás: http://www.eng.unideb.hu/userdir/forian/Vizes/1.jpg

Domborzat és talajviszonyok
Ortográfiai domborzattípusát tekintve alacsony ármentes síkság, amely enyhén déldélnyugati irányba lejt. A felszíneken a partidűne-vonulatok és az északnyugatdélkeleti tengelyű egykori folyóágak, fattyúágak gazdag formaegyüttest alkotnak. A
nagyobb dűnék közötti részek, illetve a mélyebb fekvésű kiterjedtebb laposok rossz
lefolyásúak. A felszínt – a nyugati rész elgátolt laposainak kivételével –
mindenütt infúziós lösz, homokos lösz fedi. Alacsony potenciális szeizmicitású terület
(6º MS alatt).
A kistáj felszín közeli üledékeire – marosi hordalékkúphoz csatlakozva – a homokos
összletek a jellemzők, azonban a felszínt mindenütt infúziós lösz, homokos lösz fedi. A
pleisztocén végén holocén elején a folyóvízhálózat mentén a homok partidűne
vonulatokban rendeződött. Az elhagyott folyómedrek a holocénban majdnem
teljesen feltöltődtek. A mélyedéseket réti agyag, agyagos iszap fedi.
A település és környékének éghajlatára a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz
éghajlat jellemző, de már közel fekszik a meleg mérsékelten száraz területekhez.
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Éves
napfénytartam

Az éves napfénytartam 2000 óra között
között változik, ezen belül nyáron 820, télen pedig
190 óra napsütés a megszokott. Az évi középhőmérséklet 10,6 °C között jellemző, a
vegetációs időszak átlaghőmérséklete 17,1–17,3
17,1 17,3 °C. A fagymentes időszak körülbelül
194 napig tart.

Csapadék

Az évi középhőmérséklet:
középhőmérséklet: 10,6 °C, Az évi csapadékösszeg 600 mm körül van, a
vegetációs időszaki átlag körülbelül 350 mm. Az ariditási index: 1,17 körüli. A térségre
jellemző meleg, száraz éghajlat elsősorban a szárazságtűrő kultúráknak kedvez.
Mezőkovácsháza szántóterületein
szántóterületein is túlnyomórészt melegigényes, szárazságtűrő
növényeket, búzát, kukoricát, napraforgót termesztenek, igényesebb növények
termesztésére elsősorban öntözés mellett nyílik lehetőség.

Szél

Uralkodó szél északi, de gyakori a déli, délkeleti szél. Az átlagos szélsebesség 2,5-3
m/s közötti.
Vízrajz
A térség egyetlen jelentősebb vízfolyása a Királyhegyesi-Száraz
Száraz-ér (167 km, 1304
km²), amely 44 km hosszan kanyarog a tájban. Nagyobb mellékvizei a Cigányka-ér (16
km, 40 km²) és a Kutas-ér (30 km, 143 km²), kiágazik belőle a Mezőhegyesi-ÉlővízMezőhegyesi
csatorna Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. A vízfolyások vízjárását kisvizek
idején mesterségesen irányítják. A vízminőség III. osztályú.
osztályú. A felszín lejtése miatt a
lefolyási viszonyok jók. A belvízi csatornahálózat hossza kb. 100 km. A jó lefolyási
viszonyok miatt nincs egyetlen állóvize sem. A talajvizet 2–4
4 m között mindenhol
elérjük. A rétegvíz mennyiségét átlagban valamivel 1 l/s·km² alá becsülik.

10. térkép: Település és környékének vízrajza
Forrás: http://okir.kvvm.hu/fevi/

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.17.2
fejezet tartalmazza.
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Növényzet
A legnagyobb arányban felszántott kistájaink egyike, a természetszerű növényzet
erősen fragmentált. Az eredeti löszsztyepp-vegetáció maradványait jellemzően az
utak, közigazgatási határok, erek mentén húzódó mezsgyék őrzik. Az erdők túlnyomó
többsége fiatal, fajszegény, de az erdei fajok terjedése érzékelhető. A vízi, vízparti
élőhelyek esetében az erek (pl. Királyhegyesi-Száraz-ér) jelentősége kiemelkedő. A
legeltetés drasztikus visszaszorulása és a vegyszerezés számos, korábban gyakori
gyomnövény erőteljes megritkulását, eltűnését idézte elő. A táj regenerációs
képessége igen gyenge, az inváziós terhelés aránylag alacsony. A Csanádi-hát legfőbb
növénytani értékét a löszpusztarét-maradványok jelentik (szennyes ínfű – Ajuga
laxmannii, gór habszegfű – Silene bupleuroides, vetővirág – Sternbergia colchiciflora,
kék atracél – Anchusa barrelieri, mirigyes kakascímer –Rhinanthus rumelicus,
csajkavirág – Oxytropis pilosa, horgas bogáncs – Carduus hamulosus, magyar kutyatej
– Euphorbia glareosa, karcsú orbáncfű – Hypericum elegans, pusztai meténg – Vinca
herbacea, hengeres peremizs – Inula germanica, nyúlánk sárma – Ornithogalum
pyramidale, üdébb, réties típusokban: kövér aggófű – Senecio doria, buglyos kocsord
– Peucedanum alsaticum). A sztyeppcserjések (törpemandula – Prunus tenella, parlagi
rózsa – Rosa gallica) is szinte kizárólag mezsgyéken éltek túl. A tájon kevés szikes
található, főleg a keleti részen, a jobb szikes fajok ritkák. Kis területet borítanak a sziki
magaskórósok (réti őszirózsa – Aster sedifolius, bárányüröm – Artemisia pontica,
karcsú kerep – Lotus angustissimus). Egyes években a szántóföldi laposokban
fajgazdag iszapnövényzet jelenik meg (henye füzény – Lythrum tribracteatum,
iszapfű – Lindernia procumbens, henye káka – Schoenoplectus supinus). Eltűnt fajok:
festő csülleng (Isatis tinctoria), kereklevelű buvákfű (Bupleurum rotundifolium), úti
imola (Centaurea calcitrapa), sármányvirág (Sideritis montana). Az özöngyomok közül
jellegzetes a parlagi rézgyom (Iva xanthiifolia), amely nagy területeket borít.
Mezőkovácsháza növényföldrajzi szempontból a Tiszántúli flórajárásba (Crisicum)
tartozik. Potenciális erdőtársulásai a pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris)
és a sziki tölgyesek (Festuco pseudovinae-Quercetum roboris). Napjainkra a tölgyesek
a mezőgazdaság térhódításával jószerével eltűntek, nyílt társulások között a
mészkedvelő homok puszták (Festucetum vaginatae danubiale) és a gyengén szikes
homoki legelők (Potentillo-Festucetum pseudovinae) elterjedtebbek.
Állatvilág
A térség fácán-, fogoly-, nyúl- és őzállománya magas volt országos viszonylatban is. A
gépesített mezőgazdaság, és az erdők hiánya miatt azonban csökkent a számuk.
Mezőkovácsháza területén az állatvilág számára a vizes élőhelyek biztosítanak
élőhelyet a jellemzően mezőgazdasági kultúrák uralta vidéken. A KirályhegyesiSzáraz-ér menti területek többek között a réti csík, lápi póc, madarak közül a pettyes
vízicsibe, guvat, barna rétihéja, gémek, récék, emlősök közül a vidra élőhelye. Tágabb
értelemben a térség több mint 200 állatfaja közül nevezetesebbek az ájtatos manó, a
magyar tarsza lomhaszöcske, a sisakos sáska, a pöszörszender és törpeszender
lepkék, a délvidéki poszméh, a fürj és a földikutya rágcsáló emlős.
Nagyon fontos feltétel az állatvilág fennmaradása szempontjából, hogy a
Királyhegyesi-Száraz-ér folyamatos vízellátása biztosítva legyen, csak ez garantálja
hosszú távon a mocsári társulások, a vízi környezethez kötődő növény-és
állatközösségek megmaradását a térségben.
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1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet
Mezőkovácsháza természetföldrajzi helyzete, a város és környezetének domborzata,
az éghajlat, a környező talajok termőképessége meghatározták a táj szerkezetét, a
tájhasználat alakulását. A település jellemzően síkvidéken található, alapvetően
mezőgazdasági művelés alatt álló területekkel meghatározott környezetben
helyezkedik el.
Tájtörténet

A középkor során a gazdálkodás számottevően visszaszorította a természetes tájra
jellemző erdős sztyeppet, miközben aprófalvas településszerkezet alakult ki, amit a
török pusztítása teljesen felszámolt. Az újratelepülés (1814) során, egy a korábbitól
eltérő, többnyire nagyobb határú (szabályos alaprajzú, derékszögű telkek
kimérésével) települést hoztak létre. A társadalmi, gazdasági viszonyok hatására – a
mai táj jellegzetességének tartott – jelentős tanyavilág jött létre. Később a szocialista
nagyüzemek óriási mezőgazdasági táblái homogenizálták a tájat, a táj sokszínűsége
folyamatosan csökkent. A vízjárta területek csökkentek, elenyésző az erdők
kiterjedése, a táj szerves részének tartott tanyák száma folyamatosan csökken. Az
átalakított tájban egyre inkább a mérnöki létesítmények (utak, csatornák) és a
mezőgazdasági területek dominálnak.
A kiépülő vasútvonallal két sakktáblás részre tagolt, lélekszámához képest (a kiterjedt
háztelkek miatt) nagy területtel rendelkező város eredetileg két önálló, de
fokozatosan összeépült település volt: a vasúttól nyugatra eső Reformátuskovácsháza
1969 nyarán egyesült Mezőkovácsházával. A járások megszűnéséig, vagyis 1984-ig,
Békés megye déli területének mezőgazdasági, kereskedelmi, oktatási, kulturális és
igazgatási központja volt. Városi rangot 1986-ban kapott.

11. térkép: Település és környékének térképe 1806-1869 között
Forrás: Habsburg birodalom második katonai felmérésének térképe
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A település külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa
szerint a következőképpen jellemezhető.
Napjainkban a rét és legelő szinte teljesen eltűnt a közigazgatási területről, csak a
vízfolyások, útszélek, vasút mentén, csatornapartokon fordul elő. A mezőgazdasági
területnek pedig több mint 98 %-át a szántóterület foglalja el. A táj hasznosítását
elsősorban a talajtani, éghajlati, vízföldrajzi adottságok határozzák meg, e
paraméterek igen jó adottságként szolgálnak a mezőgazdasági termelés számára, a
szántóterületek átlagos aranykorona-értéke hektáronként 37,5 AK. A szántó
területeket a majorok és tanyák környékén lévő kisebb-nagyobb erdőfoltok, a
dűlőutak, vízfolyások mentén lévő erdősávok, ill. a vízfolyások nedves élőhelyei
tarkítanak.
Mezőkovácsháza külterületén az erdőterületek aránya igen csekély (2000. évi adat
szerint a külterületnek 1,8%-a), mindössze néhány erdőfolt, dűlőutat, vízfolyást kísérő
erdősáv, fasor képviseli az erdőterületeket. Az igazgatási területen mindössze 106,34
ha erdő található, ebből 86,55 ha gazdasági erdő, 11,78 ha védelmi célú, 8,01 ha pedig
közjóléti célú erdőterület. A legnagyobb egyben lévő egység a belterületet D-i
irányból övező parkerdő, mely beállt, 15-20 év körüli állományával kiemelkedően jó
adottság, alkotó fajai: juhar, tölgy, nyár, akác, kőris, melyekből a külterületi részen
uralkodó faj a tölgy és a nyár. A meglévő erdők, erdőfoltok legtöbbjének elsősorban
esztétikai (tájképi érték fokozása), klímajavító (páratartalom növelése, nedvesség
megtartása) és mezővédő (defláció elleni védelem) szerepe van, de néhány erdőfolt,
mint pl. a vízfolyások menti erdők, ill. a települést D-i irányból övező parkerdő
természetvédelmi szempontból is jelentős (potenciális természeti területek). A
külterületi erdők, erdősávok fő alkotó fajai – a parkerdő kivételével – az akác és a nyár.
Az Önkormányzat fontos célkitűzése az erdő területek növelése a nem művelhető
területek erdőtelepítésével.

12. térkép: Település és környékének tájhasználati térképe
Forrás: Corine
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1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Mezőkovácsháza területén és környékén tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete nem lett kijelölve az Országos Területrendezési Terv
alapján.
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
Békés Megye korábbi (2012. július 26-ig érvényes) Területrendezési tervében
Mezőkovácsháza területén lényegében a Királyhegyesi-Száraz-ér menti területek
kerültek tájképvédelmi terület övezeti besorolásba.

13. térkép: Tájképvédelmi terület övezet
Forrás: Békés Megye korábbi Területrendezési Terve

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék
Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
Natura 2000

Mezőkovácsháza területén a Királyhegyesi-Száraz-ér mente tartozik Natura 2000
besorolás alá, melynek területkódja HUKM20004, megnevezése KirályhegyesiSzáraz-ér jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. A területre
meghatározott Natura 2000 jelölő fajok között hüllők, kétéltűek szerepelne (pl.:
vöröshasú unka, dunai gőte, mocsári teknős), de a vidra, réti csík, szarvasbogár, és
nagy hőscincér potenciális előfordulásával is számolni lehet. A Natura 2000 terület
természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi
jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A vízfolyás mentén megmaradt gyepsávok
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fenntartása. A vízfolyás parti sávjában található vízinövényzet és az őshonos fafajok
kímélete. Megfelelő vízkormányzással az ökológiai igényeket figyelembe vevő
vízhozam biztosítása. A felszíni vízhasználatok (vízkivételek, vízátvezetések) az
ökológiai szempontból szükséges mederben hagyandó vízhozam figyelembevételével
történő megvalósítása. A szennyvíztisztítás megoldása a vízfolyás környezetében, az
illegális szennyvízbevezetések megakadályozása. A karbantartási munkálatok során
az ökológiai szempontokkal összehangolt technológiák alkalmazása. Szántóföldi
művelés alól mentes puffersávok kijelölése a negatív hatások, így a
vegyszerbemosódás mérséklése érdekében. Partmenti növényzóna helyreállítása,
kialakítása a termőhelyi viszonyoknak
viszonyoknak megfelelő őshonos növényfajokkal. A jó
halászati és horgászati gyakorlat bevezetése.
Kódszám
1530
6250
91F0

közösségi jelentőségű élőhelytípus
Pannon szikesek
Síksági pannon löszsztyeppek
Keményfás ligeterdők

17. táblázat: A Királyhegyesi-Száraz-ér
ér SCI közösségi jelentőségű élőhelytípusai
Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

14.. térkép:
térkép A település és környékének Natura2000-es
es területei
Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer
zer

Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen nem lettek
kijelölve.
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Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a
település területén és a környező területeken.
Magterületek

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit,
melyek ideális nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből
felépülő életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai. Mezőkovácsháza
területén ökológiai magterület nem került kijelölésre.

Ökológiai
folyosók

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos
folytonos élőhelyek, vagy kisebbkisebb
nagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok,
élőhely mozaikok, láncolatok, az
úgynevezett
ökológiai
folyosók
biztosítják.
Ezek
az
élőhelyeket,
élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól
elszigetelt populációk
pulációk között. Mezőkovácsháza területén a Szárazér-csatorna
Szárazér
ökológiai folyosó kategóriába tartozik.

Pufferterületek

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas,
magas, feladatuk a magterületek
és folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól. Mezőkovácsháza területén
ökológiai pufferterület nem került kijelölésre.

15.. térkép:
térkép Település és környékének természetvédelmi területei
Forrás:
rrás: Természetvédelmi Információs Rendszer
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Természeti értékek helyi védelme
Mezőkovácsháza területén az alábbi területek állnak helyi természetvédelmi oltalom
alatt:
Horgásztó és környéke
Szárazér-csatorna
Szociális otthon díszkertje
Református templom kertje
Római katolikus templom kertje

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése
Mezőkovácsháza arculatát a mezőgazdaság határozza meg, területének nagy része
szántó. A külterület nagy része mezőgazdasági terület, egyhangú szántóterület, ahol
hiányoznak a mezővédő fasorok, facsoportok. Ezt az egyhangúságot csak a
Királyhegyesi-Száraz-ér csatorna színesíti, de összességében a település ökológiai
potenciálja alacsony.
A kertvárosnak is nevezett Keleti városrész zömében családi házas beépítésű terület,
melyet néhány helyen szigetszerűen szakítanak meg a többszintes épületek. A város
belterületének és külterületének határán a mezőgazdasági tevékenységek foltszerűen
jelennek meg, és területrendezési szempontból hosszú távon dilemma elé állíthatják a
városvezetést. A jelenleg kevert funkciójú területről a mezőgazdasági tevékenységet
a külterületek irányába kell orientálni. A város gazdasági területei jellemzően két
területen helyezkednek el, azaz a város déli belterületi határvonala mentén és a
vasútvonalhoz kapcsolódóan.

1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata
Minden település fontos alrendszere a zöldfelületi rendszer, amely sajnos sok esetben,
jelenleg Mezőkovácsházán is alulkezelt. A kondicionáló, rekreációs funkciókon túl a
zöldfelületi rendszer elemei, az épített környezettel szorosan összefüggően, a
település karakterének leginkább meghatározó elemei, a településszerkezetet és a
települési identitást döntő mértékben befolyásoló tényező.

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi
karaktert meghatározó elemek
A települések élhetőségét jelentősen befolyásolja a zöldfelületek mennyisége és
minősége. A települések zöldfelületi az épített környezettel szorosan kapcsolódva
együttesen határozzák meg a település arculatát, szerkezetét, jellemzik a település
életminőségét. A település zöldfelületi rendszerének alkotói a közhasználatú
zöldfelületek, mint a közkertek, közparkok, út- és térfásítások, parkerdők; a
korlátozott közhasználatú zöldfelületek, mint a temető, sportpálya, templomkertek,
intézménykertek, iskola és óvoda kertek, ill. a közhasználat elől elzárt magánkertek,
zárt vállalati kertek.
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Mezőkovácsháza város Békés megye déli részén, nem városiasodott térségben
helyezkedik el. A két település Mezőkovácsháza és Reformátuskovácsháza 1969-ben
egyesült.
Mezőkovácsháza kialakítása megtervezett, a két fontos
útkereszteződésében alakult ki a központ, ehhez kapcsolódik az utcahálózat, melynek
szerkezete ma is az egykorival megegyező. A zöldfelületek túlnyomó része az Árpád
utcától Délre található. A települési zöldfelületi rendszer legjelentősebb eleme a
Parkerdő és környezete, melynek van közhasználatú és korlátozott közhasználatú
része is. A parkerdő a település külterületen is folytatódik.
Mezőkovácsháza kisvárosias, falusias beépítettségére visszavezethetően a település
belterületén általában nagy a magánterületi zöldfelületek mennyisége. A jellemzően
nagyvárosias beépítettségű panelházas lakótelepek is szembetűnően jól ellátottak
ápolt átgondoltan kiépített zöldfelületekkel. Ezek a zöldfelületek fontos szerepet
játszhatnak a település zöldfelületi rendszerében, illetve ezeken keresztül van szoros
kapcsolatban a központ zöldfelületi rendszere a város déli részén elterülő
Parkerdővel.
A parkok és egyéb közterületek az önkormányzati törzsvagyon részei. Fenntartásuk,
megfelelő minőségű gondozásuk, közügyet szolgál. A település nem nélkülözheti a
zöldterületekkel való komplex rendszerű foglalkozást. Az OTÉK előírja, hogy a
települések és a településcsoportok klimatikus viszonyainak fenntartása, és javítása
érdekében a zöldterületekből a belterületi erdőből, továbbá az építési telkek és az
építési területek növényzettel fedett részéből egységes zöldterületi rendszert kell
kialakítani és fenntartani.

Zöldfelületi
rendszer
alkotóelemeinek
részletes
ismertetése

Rendszeresen gondozott területek:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reformátuskovácsháza, Táncsics utcaközterületei iskolák, orvosi rendelő,
templom környezete,óvoda, lelkészi hivatal, önkormányzati lakások,Kinizsi
utcai játszótér8.300 m2
Reformátuskovácsháza, Emlékliget 2.500 m2
Parkerdő 20.000 m2
Művelődési ház, mozi környezete5.100 m2
Széchenyi ltp. környezete (lakók gondozásában)5.890 m2
Árpád utca 24 lakás környezete (lakók gondozásában) 3.633 m2
Totózó melletti terület 300 m2
Fáy utca játszótér1.200 m2
Kollégium, Hősök tere felöli része500 m2
Ifjúsági ltp. környezete(lakók gondozásában)28.198 m2
Kalocsa Róza utcai üres terület 3.500 m2
Összesen: 79.121 m2

Közparkok, közkertek
Hősök tere:
A település központjának zöldfelületei közül ez a legnagyobb kiterjedésű egység. E
parkrész központi eleme az I. világháborús emlékmű.Kavicsos sétány tárja fel a
területet, felszereltségét a padok adják, melyek felújításra szorulnak. Évek

Mezőkovácsháza áros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó
vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

117

ótatervezés szintjén maradt az útburkolatfelújítása, leszegélyezése. A város
legrégebbi parkja idősebb és fiatal telepítésű növény együttessel. Fő alkotó fafaja a
hárs, az Alkotmány u. felől vadgesztenye fasor szegélyezi. A cserjeszint hiányos,
folyamatos betelepítések figyelhetők meg, melyek nem utalnak határozott
koncepcióra, van itt lucfenyő és tuja is.
Hársfa utca:
Szép, érzékelhetően egységes koncepció szerint alakított sétány terület, ahol a
kétoldali sétány mellett egy-egy sor hársfa, középen pedig kandeláberek helyezkedik
el, valamint padok szolgálják a pihenés feltételeit.
Áruház környéki terület:
Az egész településközpontban a gömbszivarfa egységes megjelenést biztosít. Az
Áruház mellett ezeken kívül sok örökzöld van telepítve.
Általános Iskola előtere és környéke:
Az Általános Iskola előtti parkrész sarkán, a kereszteződés irányába mutat a II.
világháborús női alakot ábrázoló márványszobor. Hátterében tuják, előterében
örökzöld puszpáng található. A terület két idősebb fája egy japánakác és egy
ezüstjuhar, szintén jó zöld hátteret jelentenek a fehér szobornak. A terület másik
szegletében található Csanád vezér egész alakos szobra, mely Széri-Varga Géza
alkotása. Fiatal növénytelepítések is vannak: juhar, platán, nyírfák és ezüsthárs. A
parkrész úthálózata nem jól tervezett, hiszen jelentős kitaposások vannak a területen.
A terület cserjeszintje gazdag. A Polgármesteri Hivatal irányába több örökzöld
található, van itt ezüstfenyő és selyemfenyő is. A Hivatal bejárata előtt szépen
gondozott sziklakertet találhatunk. A Városháza környezetében a fa- és cserjesorok
kialakítása megtörtént, fejlesztési lehetőség nagyobb hangsúlyt helyezni az évelők és
egynyáriak társítására, Virágedények virágágyak területét folyamatosan beültetve.
Takarékpénztár és lakóépület előtti parkterület:
E területen egyszerűen megformált kis parkterület van, középen pihenőrésszel, a
bejáratok irányába pedig egy-egy úttal, itt lévő fafajok: platán, nyírfa, vérszilva, hárs,
spirálfűz és tuják. A templom környéke bár közterületként használt, de egyházi
terület.
Művelődési ház és a volt mozi környéki területek:
Településszerkezeti szempontból e zöldfelületi elem igen fontos, hiszen kapcsolatot
teremt mind D-i irányba a parkerdő felé, mind Ny-i irányba az Ifjúsági lakótelep felé. A
művelődési ház környékén van lucfenyő, hárs, szivarfa, platán, ezüstjuhar. A volt mozi
melletti játszótér elhelyezése átgondolandó egyrészt az utak közelsége, másrészt a
mellette lévő lakótelep két játszótere miatt. A piac területén a fásítást újítani kell.
Széchenyi lakótelep:
A Széchenyi lakótelep viszonylag jól fásított, van itt hársfa, lucfenyő, nyírfa, szivarfa
és platán. A területen két játszótér van.
Ifjúsági lakótelep:
Az Ifjúsági lakótelep 1987-88-ban épült, lakói többségében fiatal
házaspárok,környezetük fejlesztése indokolt. Itt előforduló fafajok a következők:
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törökmogyoró, szivarfa, mezei juhar, nyírfa, dió, berkenye, hárs, platán, ezüstjuhar,
vérszilva. A körbefutó járda és az épületek között sok örökzöld található: tuják,
hamisciprusok, lucfenyő és borókafélék, a cserjeszint elenyésző.
Nyírfa utca végi terület:
A nyírfa utca végén lévő kis területen teniszpályát és egy kis játszóteret alakítottak ki.
A játszóeszközök fából készültek, a játszórészen lévő növények: lucfenyő és fiatal
hársak, melyekből sok kiszáradt, nincs cserjeszint.
Strandfürdő bejárata környéki közkert:
Mezőkovácsháza legnagyobb egybefüggő zöldfelületi egysége a sportpálya, tábor,
strandfürdő, kemping, temető, kegyeleti park, parkerdő együttese, melynek vannak
közhasználatú és közhasználat elől elzárt részei. E zöldfelületi egység központi és
közhasználatú része e terület. A területen található növényállomány kb. 30 éves,
ligetszerűen csoportosan vannak telepítve törökmogyorók, gömbjuharok, kőrisek,
platánok, tölgyek, az örökzöldek közül a virginiai boróka, tuják, hamisciprusok,
lucfenyők említhetőek. Idősebb juharok és kőrisek vezetnek az egykori szovjet hősi
emlékmű irányába. A terület növényállomány értékes, jó alapot nyújthat rekreációs
fejlesztésekhez a növényállomány megtartásával! A strand és az Alkotmány utca
között gyepes facsoportos rész található.
Fáy András – József Attila utca sarkán lévő játszótér:
A terület cső játszószerekkel felszerelt, növénytelepítés nincs, kerítése nem
megfelelő. Előtte a József Attila utcában szép, egységes hársfasor van.
Kalocsa Róza utcai közkert:
A területen a fa játszószereket megszüntették, növényállománya: egy dió, akácok, az
út felől madárberkenye. Hiányzik a szomszéd telkek felől a cserjelehatárolás,
cserjeszint nincs. A terület funkciója még nincs kitalálva. Felmerült, hogy a tervezett „
Babakert” kialakítására alkalmas lehet.
Reformátuskovácsháza, Kodály Zoltán és a Kinizsi Pál u. sarkán lévő játszótér:
A területen nincs növénytelepítés, a játszótér elemeit fel kell újítani.
Fasorok:
A településen több utcarészen is kialakultak egységes fasorok. Alkotmány utca É-i
részén gömbjuhar, a településközpontban gömbszivarfa, Árpád utca egy részén hárs,
néhol lucfenyő, a József Attila utca egy részén hárs, a Petőfi Sándor utca nagy részén
hárs, az Ady Endre utcában egységes lucfenyő fasor van. A városban feltűnően sok a
hársfa, akác a tervezetten telepített fasoroknál.
A lakóutcákra általánosságban jellemző a fásítás, az alkalmazott fajok többnyire
gyümölcsfák, csonkolt akác, japánakác vagy tuják.
A korlátozott közhasználatú zöldfelületeknek a zöldfelületi rendszerbe betöltött
szerepe szintén nagy, mind biológiai, mind esztétikai, mind funkcionálishasználati
szempontból.
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Intézményi zöldfelületek
Sportpálya:
Asportpálya rendezett képet mutat, noha a növényállomány elég szegényes, vannak
fiatal telepítések érdemes lenne bővítése. A területen van még két erdőrész is, melyek
közül az egyik erdőalkotó faja a tölgy, a másiké akác.
Temető:
A lezárt köztemető jelenlegi állapotában több részből áll, az Alkotmány utca felől régi
kriptasor található képzőművészetileg is szép sírkövekkel övezve, a faállományban
idős ostorfák és kőrisek találhatóak, az Alkotmány utca felől pedig idős
vadgesztenyék. Kriptasor védetté lett nyilvánítva, megkezdett felújítása folytatandó.
E terület rendezése, kegyeleti parkká alakítása javasolt. A következő egységnek egy
részén még régi sírok vannak, ill. itt helyezték el a kopjafát, köréje fiatal fákat is
telepítettek (gömbakácok, örökzöldek). A temető többi részén kőris és platánok is
előfordulnak, ill. van itt egy 1944-es emlékmű is.
Új- Köztemető:
Gondozott, rendezett jól megtervezett utakkal kialakítva. Infrastruktúra kiépítve.
Utóbbi években problémát jelent a magas belvíz. Idős fák nincsenek, zárt kerítéssel
nincs körbekerítve. Nincs átgondolt fásítás.
Reformátuskovácsházi temető:
A gondosan kialakított használatban lévő temető, bejáratánál 48-as emlékmű.
Infrastruktúrája kialakított. Növényzete, az út felöli idős fasor erősen hiányos. Pár
koros fával a kertben néhány idősebb tuja. Kerítés hiányzik.
Zsidó temető:
Az új köztemetővel szemben találhatjuk. Sajnálatos módon elhanyagolt állapotban.
Kegyeleti parkká alakításához erősen fejlesztésre szorulna, zárt kerítéssel nincs
körbekerítve.
Kemping és Strandfürdő:
A terület fásítottsága megfelelő, az épületek lazán elszórtan helyezkednek el. A
strandot 1965-ben építették, a fürdő vízellátását biztosító termálkút vizét 1998-ban
„Borostyán” néven gyógyvízzé minősítették. A strandfürdőt 1997-ben kezdték újra
üzemeltetni. A fürdő területe 1,67 ha. A változatos növényállomány jó keretet nyújt a
pihenéshez, van itt tölgy, hárs, vérszilva, mogyoró, a cserjeszint fejlesztendő. A
strandfürdő bejárata előtti felület nincs kialakítva elhanyagolt benyomást kelt, fásítva
nincs, az egész terület parkolóként használt.
Jelentősebb zöldfelülettel rendelkező intézménykertek:
Gimnázium:
A Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium jól parkosított, van itt ezüstjuhar, szivarfa, platán, csörgőfa-fasor,
lucfenyő, ezüstfenyő, tuják, a Sármezei Endre utcai közterületi részen feketefenyő
csoport. Jó adottság az utcafronti aranyvesszőcserje telepítés. Az Alkotmány utcán
gömbjuharok alatta pedig mályvacserjék vannak sövényként nevelve.
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Iskolakertek:
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:
Árpád utcai iskola 182. sz.: Az udvaron található aszfalt burkolatú kézlabda pálya,
salakos futópálya. A területen kevés fa található, juhar-fasor és egy-két nyárfa, az
udvarban szükséges lenne a telekhatár menti cserjetelepítés és a gazdagabb fásítás,
ami javítaná az udvar klímáját, esztétikáját.
Árpád u. 120. sz. alatti volt iskola: Az udvar gyéren berendezett, növényállomány is
szegényes, 1-2 gyümölcsfa, nyárfa és japánakác van itt, a cserjeszint teljesen hiányzik.
Táncsics utca 40. sz. alatti volt felső tagozatos iskola: Az udvarban akác, lucfenyő és
fűzfa található, az épület előtt vérszilva fasor.
Táncsics u. 48. sz. alatti volt alsó tagozatos iskola: Az udvaron található hatalmas
tölgyfa helyi védelemre javasolt. Egyéb előforduló fafaj a japánakác, a cserjeszint
hiányzik. Az udvaron van egy aszfaltpálya két kapuval és kosárpalánkkal, játszótéri
elemek is találhatóak itt.
Óvodák:
Szabadság utca 96. sz. alatti óvoda: Jól fásított, gazdag, változatos növényállományú
óvoda udvar, van itt vadgesztenye, lucfenyő, tölgy, dió, spirálfűz és cserjék is. Az
udvaron játszótéri elemek is vannak, a terület rendezett képet mutat.
Petőfi u. 8. sz. alatti óvoda: Viszonylag rendezett az udvar, fa játszószerek vannak. A
lombkorona szintet alkotó fajok: tuja, lucfenyő, dió, fiatal fák is vannak telepítve, a
cserjeszint gyér.
Ifjúsági lakótelep 1. sz. alatt lévő óvoda: E terület is kiemelkedően jól parkosított, van
itt fűz, japánakác, vérszilva, szivarfa, tuja, igen jó megoldás a telekhatár mentén
kívülről való cserjetelepítés. Az udvaron fa játszószerek vannak.
Táncsics u. 38. sz. alatti óvoda: Viszonylag kis területű óvoda, előforduló fafajok:
tölgy, dió, lucfenyő. Fa játszószerek vannak elhelyezve. Az épület előterében vérszilva
fasor van.
Idősek Otthona:
Az udvar gondozott, van itt dió, lucfenyő, vadgesztenye, gyümölcsfák, a cserjeszint
szerényebb, virágágy is található a területen. Előterében a Fáy András utca felől
nyírfák vannak.
Templomkertek:
Római katolikus templom környezete: A templomkert közterületként használt terület.
Idősebb növények is találhatóak itt: ostorfák, kőrisek és egy juhar. Fiatal telepítések is
vannak: törökmogyorók, örökzöldek. A templom környezetében új padokat helyeztek
ki a közelmúltban. Az Alkotmány utca felől egységes gömbjuhar sor, míg az Árpád
utca felől hársak és gömbszivarfák szegélyezik.
Református templom környezete: A templomkert közterületként használt terület
Reformátuskovácsháza központjában, egyéb közhasználatú zöldfelület itt nincs. A
templom környezete rendezett, van itt hárs, lucfenyő, mogyoró, ezüstfenyő, fűz,
juhar, vérszilva és örökzöld puszpáng sövényként nyírva.
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Erdők:
A teljes közigazgatási terület legnagyobb erdőfoltja a település D-i részén és ehhez
kapcsolódva a külterületen is folytatódó parkerdő. Ez a benne húzódó Kutas-éricsatornával igen jó adottságként szolgál a rekreációs fejlesztésekhez. Fő alkotó fajai:
tölgy, nyár, juhar, akác, kőris, csörgőfa, ostorfa, platán, lucfenyő, melyekből a
külterületi részen uralkodó faj a tölgy és a nyár.
A település körül az É-i részen kisebb erdőfoltokat telepítettek az elmúlt 10 évben:
akácerdőt telepítettek a vasút melletti és az Agrimill Rt. előtti háromszögű területre, a
Sármezei Endre utca végén lévő szintén háromszögű területre, a Sármezei Endre utca
26-32. sz. előtti területre, illetve az Ady Endre utca – Bem József utca mentén szintén
akácerdő húzódik a külterület felől.
Mezőkovácsháza külterületén az erdőterületek aránya igen csekély (2000. évi adat
szerint a külterületnek 1,8%-a), mindössze néhány erdőfolt, dűlőutat, vízfolyást kísérő
erdősáv, fasor képviseli az erdőterületeket. A legnagyobb egyben lévő egység a
belterületet D-i irányból övező parkerdő, mely beállt, 15-20 év körüli állományával
kiemelkedően jó adottság, alkotó fajai: juhar, tölgy, nyár, akác, kőris, melyekből a
külterületi részen uralkodó faj a tölgy és a nyár. A meglévő erdők, erdőfoltok
legtöbbjének elsősorban esztétikai (tájképi érték fokozása), klímajavító (páratartalom
növelése, nedvesség megtartása) és mezővédő (defláció elleni védelem) szerepe van,
de néhány erdőfolt, mint pl. a vízfolyások menti erdők, ill. a települést D-i irányból
övező parkerdő természetvédelmi szempontból is jelentős (potenciális természeti
területek). A külterületi erdők, erdősávok fő alkotó fajai – a parkerdőkivételével – az
akác és a nyár.
A közhasználat elől elzárt zöldfelületek:
A közhasználat elől elzárt zöldfelületek, magánkertek a település egésze
szempontjából is értékesek, hiszen még termesztő-felületként is részt vesznek a
település kondicionálásában. A településről általánosságban elmondható, hogy a
magántelkek viszonylag nagy területűek, így elég hely van a kertek kialakítására is. A
magán kertekben illetve a kertes lakóövezet épületei előtt nagyrészt gyümölcsfák
vannak telepítve. Jellemző a településre (általában az alföldi mezővárosokra) a széles
utcák rendszere. A lakóházak és az úttest vonala közti széles sávot önkormányzati
rendelet szerint elsősorban a lakók kezelik. Mezőkovácsháza ezekkel a rendben
tartott, nem tervszerűen beültetett, de gondozott sávokkal válik igazi, üdítően zöld
kisvárossá, illetve ez az a rendszer, ami a város által kezelt parkokat, kerteket
összeköti egységes rendszerré.
Mezőkovácsháza város helyi védettségű – belterületi – zöldfelületi értékei:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2004. (IV.1.) ÖR.
rendelete,
Mezőkovácsháza város helyi védettségű egyedi értékei
• Római Katolikus Templom templomkertje, Mezőkovácsháza, Árpád utca 566.
hrsz.
• Református Templom templomkertje, Mezőkovácsháza, Táncsics utca 41. sz.
2171. hrsz.
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Mezőkovácsháza város helyi védettségű – külterületi – zöldfelületi értékei:
• Szociális Otthon díszkertje, Mezőkovácsháza, 0102. hrsz.
• Mezőkovácsháza város egyedi tájértéki védettségű – külterületi – zöldfelületi
értékei
• Szárazér csatorna
• Battonyai közút (061/2 hrsz.) 4+850-5+150 km jobb és baloldali szelvénye az
útpadkától számított 6-8m szélességben.
• Horgásztó(volt homokbánya) a tavat övező zöldterülettel együtt.
•

Mezőkovácsháza 039. hrsz.

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése
Mennyiségi problémák
A város külterületi fekvésű erdőterületei mellett nagy szükség van a város beépített
területeit tagoló, a város lakosságának mindennapi pihenését szolgáló belterületi,
különösen a városközpontban már megújult parkterületen kívüli, a központtól
távolabb lévő lakóterületekbe ágyazott és egyben a hatályos településrendezési
tervekben már meghatározott zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztésére,
mert ez mind a környezetminőség, a lakosság egészsége és a településkép
szempontjából is fontos
Minőségi problémák
Fontos feladat a városközponti park kialakítása, fejlesztése (Csanád Vezér Általános
Iskola, Templomkert, Hősök tere park, Áruház környezete) Itt a városközpont
rehabilitációs pályázat is figyelembe veendő, és a térburkolatok, közművek,
épülethomlokzatok felújítását is tervezni kell. Felhagyott játszóterek parkosítása, a
veszélyes játszóeszközök eltávolítása, szabványos központi játszótér kialakítása.
Városi erdők szakmai szintű működtetése, erdőgazdálkodás koordinálása a
magántulajdonosok bevonásával is. Javítani kell a városi zöldfelületek állapotát. Meg
kell óvni a közterületek talaját. Egyes területeken fejleszteni kell az öntözéses
zöldfelület gondozást. Köztéri elemek (padok, útbaigazító táblák) további
kihelyezése. A belterület felmért természeti értékeinek, öregfáit védetté kell
nyilvánítani! Ki kell alakítani a meglévő zöldfelületi elemek tovább fejlesztésével és
összehangolásával a városi „zöldfolyosó” hálózatot. A lakótelepi kezeletlen területek
fásítását füvesítését el kell végezni illetve a már kialakított területeket folyamatos
gondozni kell. Az elöregedett növényállományú területeket meg kell újítani, a koros
fák védelmével! A Borostyán fürdő belső és külső parkírozásának átgondolása és
tervszerű kialakítsa elengedhetetlen feladat. A Reformátuskovácsháza- Kunágota
csatorna – Guti-ér felújítását területrendezését és a rendezési tervben előírt fásítást
meg kell kezdeni.
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1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái
• K1 A zöldfelületi elemek többnyire a belvárosban koncentrálódnak, a
városközponttól távolodva mind méretüket, mind pedig minőségüket tekintve
elmaradás tapasztalható
• K2 A település játszótér parkja mind mennyiségben mind minőségben
elmaradott
• K3 Városi erdők szakmai szintű működtetése, erdőgazdálkodás koordinálásának hiánya
• K4A közparkok, közkertek, de főleg az iskolai intézmények kertjében a cserjék
és évelő, illetve egynyári növények alkalmazásának hiánya tapasztalható.
• K5 Az általános iskolákhoz tartozó intézménykertek túlburkoltak, az intenzív
használat miatt folyamatos állagromlás figyelhető meg.
• K6 Köztemetők körbekerítése zárt formában nem megoldott, fásításuk
hiányos. A felhagyott temetőkertek kegyeleti parkká alakítása sok fejlesztést
igényel. Az új köztemető belvíz veszélyes terület.
• K7Városi zöldfolyosó hálózat kialakításának (ReformátuskovácsházaKovácsháza, Centrum és a Parkerdő között) hiánya.

1.14 Az épített környezet vizsgálata
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet
vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata
Mezőkovácsháza településszerkezete két, sokban hasonló falu összeolvadásával
nyerte el mai formáját. Mind Mezőkovácsháza, mind Reformátuskovácsháza a
geometrikus, mérnöki szerkezetű, telepített községek közé tartozott, melyek
kezdetben egyetlen hosszú utcából álltak. Az első házsorokat a XIX. század első
évtizedeiben tűzette ki az uradalom. A településfejlődés során az alapszerkezet
többszörözésével álltak elő az újabb telektömbök, egészen a XX. század közepéig.
Az egyesített
„Kovácsházák”
kapcsolata

A közigazgatási szempontból egyesített településrészek őrzik térbeli önállóságukat,
hiszen az őket elválasztó vasútvonal rendkívül erős településszerkezeti cezúra a mai
napig. A vasúton átvezető szintbeli kereszteződések a vonal viszonylag csekély
forgalma ellenére még túl kevés kapcsolódási pontot jelentenek az egységes
településtest kialakulásához.
A reformátuskovácsházi városrész mintegy kétharmada a kovácsházinak, így a
kiterjedésbeli eltérés nem igazán jelentős, településszerkezeti súlya azonban ennél
kisebb. Az intézmények döntő többsége ugyanis a központban található, a vasúttól
északra csak néhány alapfokú létesítmény működik.
A két városrész utcahálózata meglehetősen homogén, eredetileg hosszanti,
nagymélységű, keresztutcákkal ritkán szabdalt tömbökből állt. Ahogy a lakosság
életében kezdett egyre kisebb szerepet játszani a ház körüli mezőgazdasági
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tevékenység, több kísérlet történt a szerkezet továbbfejlesztésére, az alapító
dohánykertész közösségek igényei szerint kiosztott mély telkek feltárására. Ilyen
tömbfeltárásnak tekinthető szekunder szerkezeti elem a városközpontban a Nyírfa, a
Kalocsa Róza és Fáy András utca.
Közlekedési
tengelyek szerepe

Mezőkovácsháza szűkebb térségen belüli központi szerepét annak köszönheti, hogy
itt keresztezi egymást a Mezőhegyes és Gyula, valamint a Battonya (Arad) és
Orosháza közötti két fontos útvonal. A településszerkezet alakulására azonban csak a
gyulai út volt hatással, ugyanis a nagyjából kelet-nyugat és észak-dél irányú két
közlekedési tengely sajátságos módon a város szélén metszi egymást, a zsákfalu
jellegű Reformátuskovácsházát pedig jóformán egyik sem érinti. A városközpont
tehát nem a „szokott helyen”, tengelyek metszésében alakult ki, ami hozzájárult a
szerkezet kissé excentrikus fejlődéséhez.
A hosszú, elnyúló településszerkezet ellensúlyozására az 1970-80-as évek
intézménytelepítései során erőteljes, jelentős létesítményekkel megerősített
kereszttengelyt hoztak létre a városközpontban. Az Alkotmány utca a neki szánt
rendeltetést azonban csak részlegesen tudja betölteni, mert északi vége kissé
„elvarratlan”.
Az intézményekkel jól ellátott városközpont a hozzá csatlakozó üdülő és rekreációs
területekkel igen impozáns fejlődés lehetőségét rejti magában. Elhelyezkedése a
vasúttól délre eső városrész szempontjából jó, a város egészét, Reformátuskovácsházát is beleértve - tekintve már kissé excentrikus.

Iparterületek

Mezőkovácsháza iparterületei általában a közutak – elsősorban a battonyai út - és a
vasútvonal mellett helyezkednek el. A vasút mellett lévő iparterületek természetes
módon keresik a vágányok közelségét, azonban létükkel újabb éket vertek a két
városrész közé. Kedvezőtlen adottság az Alkotmány utca északi végénél, a
vasútterület túloldalán elhelyezkedő major belterülethez való közelsége, ahogy
elmondható ez a szennyvíztelepről is, amely a városi kihelyezett funkciók
többségéhez hasonlóan a belterülettől délre, az Alkotmány utca folytatásában
található.
Földrészlet statisztika fekvésenként
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egyéb
egyéb
földrészletek önálló
önálló
száma
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száma

belterület

3072
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külterület

1578
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ÖSSZESEN
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összes
terület
(m2)

legkisebb
átlagos
legnagyobb
földrészlet
földrészlet
földrészlet
terület
terület
terület (m2)
(m2)
(m2)

7351985

19

159803

2393

0

0 54962816

117

1753872

34831

213

0

0

101

15680

1298

4863

85

276542

748 62591343

18. táblázat: Földrészletek statisztikai fekvésenként
Forrás: www.foldhivatal.hu
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Belterület
11,75%

Külterület
87,81%

48. ábra: Földrészletek aránya fekvésenként
Forrás: Földhivatal

1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A hatályos Településszerkezeti Terv kijelöli a Város beépítésre szánt és beépítésre
nem szánt területeit.
Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek
•

Nagyvárosias lakóterületek: A település esetében kissé szokatlanul ható
megnevezés az 1970-80-as években, döntően iparosított technológiával kiépült
lakótelepeket fedi. A városközpontban található lakótelepek a korszak erőltetett
városfejlesztésének eredményei, amelyek teljesen idegenek a település
hagyományos beépítési karakterétől. A Településrendezési Terv tudomásul veszi
ezek létét, de újabb területeket már nem sorol ebbe a kategóriába.

•

Kisvárosias lakóterületek: A városközponthoz csatlakozó vegyes beépítésű
(zártsorú, hézagosan zártsorú, oldalhatáros, szabadonálló, ikres, stb.), különböző
karakterű területek. A „kisvárosias” besorolás nem elsősorban a heterogén terület
pillanatnyi állapotának szól, inkább egy remélt jövőképet fejez ki.

•

Falusias lakóterületek: A lakóterületek legtöbbje idetartozik. Döntően
hagyományos fésűs (előkert nélküli oldalhatáros) jellegű beépítési móddal
kialakult területek.

•

Kertvárosias lakóterületek: A városközpont keleti feléhez csatlakozó területek,
melyek gyakorlatilag semmiben nem térnek el a környező kisvárosias és falusias
területektől, némi kertvárosi jelleg csak a Nyírfa utcai sorházak esetében
fedezhető
fel.
Jelentős
tervezett
kertvárosias
lakóterület
van
Reformátuskovácsháza déli részén, a vasúttól északra.
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Vegyes területek
•

A két településközpontban találhatók. A városközpontban lakóházakkal
vegyesen helyezkedik el Mezőkovácsháza intézményeinek döntő többsége. A
reformátuskovácsházi terület őrzi hagyományos jellegét, míg a kovácsházi
városközpontban nagy számban fordulnak elő az 1970-80-as évek hagyományos
településszerkezettől és a történeti településkaraktertől idegen beépítései.

Gazdasági területek
A város belterületi gazdasági területei jellemzően két csoportban helyezkednek el, a
város déli belterületi határvonala mentén és a vasútvonalhoz kapcsolódóan. Ide
tartoznak még a külterületi, mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó,
állattartó telepként, gazdasági központként hasznosított majorok (kivéve Babómajor), melyeket a bennük folytatott tevékenységekhez szükséges – a
mezőgazdasági területeken megengedett értéket meghaladó – beépítettség okán kell
a gazdasági területek közé sorolni.
•

kereskedelmi-szolgáltató területek: A vasútvonal mellett helyezkednek el, annak
mindkét oldalán. A bővítésre lehetőség van a kapcsolódó területek
igénybevételével.

•

ipari területek: A belterület déli határa mentén fekszenek. Az ipari területek
bővítését a Battonyai út mentén, a meglevő iparterületek folytatásaként, a
szennyvíztisztító védőtávolságáig teszi lehetővé a Terv. A terület jól
megközelíthető, jól közművesíthető, a hatásaitól a védendő területeket jól
elválasztja a meglevő és a tervezett erdőterület.Az Alkotmány u. és a Battonyai
út kereszteződésében található felhagyott „közúti telephely” nem zavaró hatású
gazdasági létesítmény, ipari park kialakítására alkalmas terület.

Üdülőterületek
•

A város hagyományos üdülőterületei a strand környezetében alakultak ki, ifjúsági
táborokkal, kempinggel. A Terv lehetőséget ad ezek bővülésére, szálláshelyek
kialakítására.

•

Újabb üdülőterület van kialakulóban a település igazgatási területének déli
részén a Királyhegyesi-Száraz-ér melletti horgásztó környezetében.

Különleges területek
•

Kt jelű, temetőövezet: A reformátuskovácsházi temető a településrész Ny-i szélén
helyezkedik el, az Alkotmány úti köztemető szinte a településközponthoz
kapcsolódik.

•

Kkpjelű, kegyeleti park övezete: Az Alkotmány úti temetővel szemben van az
izraelita temető, képzőművészeti értékű sírokkal, értékes növényzettel, valamint
a fürdő és a Széchenyi lakótelep között található lezárt, régi temető.

•

Ks jelű, sportpályák övezete: Közvetlenül a strand szomszédságában találhatóak.
A meglevő létesítmények fejlesztésre szorulnak, ehhez a bővítés területe
rendelkezésre áll. Az terület elhelyezkedése a városi, idegenforgalmi hasznosítás
szempontjából igen kedvező, megközelítése szerencsés, a szükséges parkolók
elhelyezhetők. A sportterület üdülő- és strandterülethez közeli fekvése kiváló,
azonban a reformátuskovácsházi városrészből nehezen elérhető.
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•

Kst jelű, strandfürdőövezete: A fürdő fejlesztése szándékában áll az
önkormányzatnak, a projekt, mint az egyik kitörési pont szerepel a fejlesztési
elképzelések sorában. A terület bővítése a szomszédos erdőterület
igénybevételével lehetséges, a fásítás megtartása mellett.

•

Ksl jelű, turisztikai célú övezet: Babó-major, a település igazgatási területének
nyugati szélén helyezkedik el, a lovassport alaplétesítményeivel rendelkezik.

•

Kho jelű, horgásztó övezete: A 4434-es számú út Medgyesegyháza felé vezető
szakasza mentén, a belterület szomszédságában található a horgásztó. A terület
bővítésével lehetőség van az elkezdett fejlesztések kiteljesítésére, kulturált
horgász- és kirándulóhely kialakítására az alapinfrastruktúra-hálózatok
biztosításával.

•

Kszo jelű, speciális szociális otthon övezete: Az elme Szociális Otthon
külterületen, a Battonyai úttól D-re, a Királyhegyesi-Száraz-ér mellett található.
Parkjában, sok örökzöld, illetve lombhullató növények: hárs, gömbakác, vérszilva,
szil, szomorúfűz, gyümölcsfák és cserjék találhatók.

•

Ksz jelű, szennyvíztisztító övezete: Külterületen, a településtől D-re, a Battonyai
út bal oldalán található a település korszerű szennyvíztisztító telepe.

•

Kh jelű, hulladékudvar övezete, a szennyvíztelep szomszédságában.

Beépítésre nem szánt területek:
Közlekedési és közműterületek
•

Az úthierarchia szerint „lakóutcánál” magasabb besorolású közlekedési célú
területek, dűlőutak, vasútterületek és területi kiterjedésű közműlétesítmények
tartoznak ide. A hatályos Terv a lakóutcákat – a korábbi elveknek megfelelően –
még a közlekedési területek közé sorolja. Nagy kiterjedésű terület e
kategóriában a használaton kívüli (beszántott) mezőgazdasági reptér.

Zöldterületek
A jelentősebb közhasználatú zöldfelületek, közparkok, közkertek tartoznak ide.
• Hősök tere:Lényegében Mezőkovácsháza főtere. A városközpont legnagyobb
kiterjedésű parkja, centrumában az emlékművel.
• Általános Iskola előtere:A Hősök tere parkjával átellenben elhelyezkedő, azzal
zöldterületi kapcsolatot teremtő terület a legfontosabb intézmények előterében.
Területén szobrok, műalkotások vannak.
• Nyírfa utca végi terület:A be nem épült lakótelkek helyén teniszpályát és egy kis
játszóteret alakítottak ki. E terület kis mérete folytán indokoltabb lett volna a
teniszpályát a közelben lévő sportterületen kialakítani.
• Strandfürdő bejárata környéki közkert:Mezőkovácsháza legnagyobb egybefüggő
zöldfelületi egysége a sportpálya, tábor, strandfürdő, kemping, temető, kegyeleti
park, parkerdő együttese, melynek vannak közhasználatú és közhasználat elől
elzárt részei. E zöldfelületi egység központi és közhasználatú része e terület.
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• A terület növényállománya értékes, jó alapot nyújthat a fejlesztésekhez a
növényállomány tiszteletben tartásával.
• Fáy András – József Attila utca sarkán lévő játszótér:Foghíjtelek helyén jött létre a
kis zöldterület, térfalai ezért kialakulatlanok. A terület játszótérként funkcionál.
• Kalocsa Róza utcai közkert:Be nem épült telkek helyén jött létre, térfalai
kialakulatlanok. A terület játszótérként funkcionál.
• Kodály Zoltán és a Kinizsi Pál u. sarkán lévő játszótér:Be nem épült telkek helyén
jött létre, térfalai kialakulatlanok. A terület játszótérként funkcionál.
• A fentiekben ismertetett területek a város már kialakult, településszerkezeti
tervben zöldfelület területfelhasználási kategóriába sorolt parkjai. Nagy
kiterjedésű, ténylegesen közparkként funkcionáló területek vannak, amelyek,
eltérő okokból, más területfelhasználási kategóriákba kerültek, így pl.:


Rk. Templom környezete,



Áruház környezete,



Művelődési ház környezete,



Ifjúság lakótelep zöldterületei,



Széchenyi lakótelep zöldterületei.

• Rendkívül előremutató és a településkaraktert pozitív irányban befolyásoló
javaslata a tervnek a Reformátuskovácsházát átlós irányban, a
Reformáruskovácsháza-kunágotai csatorna mentén átszelő zöldterület-füzér. A
javaslat
kiteljesedése,
teljes
megvalósulása
izgalmas,
jellegadó
településszerkezeti elemmel gazdagíthatja a várost.
• Kisebb, még nem kialakult zöldfelületeket mutat a településszerkezeti terv a
szociális otthon mögött és a Battonya felé vezető út mellett.
Erdőterületek:
• Az igazgatási területen tervezett és meglévő erdők területe, legyen az védelmi,
gazdasági, vagy egyéb célú. Mezőkovácsháza legjelentősebb erdőfoltja a
település D-i részén található és a külterületen is folytatódó erdő.A település
körül az É-i részen kisebb erdőfoltokat telepítettek az elmúlt évtizedekben:
akácerdőt a vasút melletti és az Agrimill Rt. előtti háromszögű területre, a
Sármezei Endre utca végén lévő szintén háromszögű területre, a Sármezei Endre
utca 26-32. sz. előtti területre. Szintén akácerdő van az Ady Endre utca – Bem
József utca mentén. Utóbbiak a védelmi rendeltetésű erdők közé tartoznak.
• A Reformátuskovácsháza és a vasút közötti területen tervezett lakóterületet és a
környező gazdasági területek között erdősávot javasol a Településrendezési
Terv.
Mezőgazdasági területek:
Az igazgatási terület elsősorban mezőgazdasági termelést szolgáló területei, a
külterület legnagyobb hányada. Mezőkovácsháza speciális adottságai alapján a
mezőgazdasági területfelhasználási kategóriát négy további egységre bontja a terv.
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• általános mezőgazdasági területek: A vizsgálatok speciális korlátozó tényezőket
nem tártak fel, így ebben az egységben lehetőség van tanyák, az
agrárgazdálkodás céljait szolgáló építmények elhelyezésére. Mezőkovácsháza,
mint egykori telepesközség kevéssé tanyásodott az elmúlt századokban,
azonban várható farmgazdaságok megtelepedése a határban.
• rétek, gyepek területe: A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság által potenciális
természeti területként, ökológiai folyosóként, Natura 2000 területként, valamint
helyi jelentőségű védett természeti területként nyilvántartott földrészletek. A táji
és természeti értékek hatékony védelme érdekében ezen korlátozott funkciójú
területek külön övezetbe sorolása szükséges, ahol elsődleges cél a természeti és
táji értékek védelme. Biztosítani kell a természetközeli élőhelyek
zavartalanságát, a művelési ág fenntartásával, a táji-, természeti értékeket
veszélyeztető, a vidék karakterét megváltoztató épületek, építmények
elhelyezésének tiltásával.
• kertes mezőgazdasági terület: az igazgatási terület déli csücskében fekvő egykori
zártkertek.
• öntözőfürtökkel ellátott mezőgazdasági terület: az intenzív agrárgazdasághoz
kapcsolódó meliorált területek, ahol építmény emelése veszélyezteti az
öntözőhálózat működését.
Vízgazdálkodási területek:
Az igazgatási területen lévő, vízfolyások, csatornák, horgásztavak, vízállások
tartoznak ide. A vízfolyások közül elsődleges fontosságú a Királyhegyesi-Száraz-ér és
a Kutas-éri-csatorna, melyek védelme az értékes vízi és vízparti növényzetük, a
nagyobb kiterjedésű természetközeli élőhelyeket összekötő ökológiai folyosó
szerepük miatt kiemelt fontosságú. A vizeket kísérő jelentősebb nádas foltokat a
vízgazdálkodási területen belül a megőrzendő nádas övezetbe sorolja a
településszerkezeti terv.

1.14.1.3 Funkció vizsgálata
Funkció

Humán
funkciók

Alfunkció

bölcsőde, óvoda

alapfokú középfokú iskola
és szakoktatás

egészségügyi ellátás

Intézmények megnevezése
Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde
tagintézmények:
1 bölcsődei
4 óvodai tagintézmény
Mezőkovácsházi Csanád Vezér
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola és Békés
Megyei Hunyadi János
Gimnázium, Szakgimnázium,
Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium
Rendelőintézet
Védőnői Szolgálat
Fizikoterápiás rendelő

Darabszám

1+4

1+1

1+1+1
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Funkció

Alfunkció

szociális szakosított
ellátás

Közösségi
funkciók

könyvtár
kulturális központ
kiállítás

Igazgatási
funkciók

Sport központ
Fürdő és kemping
rendőrség

tűzoltóság
okmányiroda

önkormányzati hivatal

Közlekedési
funkciók

kormányablak
autóbusz állomás
vasútállomás
benzinkút

Gazdasági
funkciók

Intézmények megnevezése

2

Integrált Szolgáltató Központ

1

Idősek Klubja
Napközi Konyha
Mezőkovácsházi Városi
Könyvtár
Művelődési Központ
Reformátuskovácsházi volt
Posta épület
Sári Ferenc Sportközpont
Borostyánfürdő és kemping
Rendőrkapitányság

1
1
1

Polgárőrség
Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság Mezőkovácsháza
Kormányhivatal Munkaügyi
Kirendeltsége
Kormányhivatal Földhivatala

1
1

Mezőkovácsháza Város
Önkormányzat és
Polgármesteri Hivatal
Mezőkovácsháza és Térsége
Önkormányzati Társulás
Járási Hivatal
Hársfa utcai Buszpályaudvar

1

Ipartelep
piac
pénzügyi szolgáltatók és
bankok
irodaház
szálláshely

Darabszám

Háziorvosi rendelők
felnőtt, gyermek
Fogorvosi rendelők

Mezőkovácsháza és
Mezőkovácsháza Felső
MOL Töltőállomás
Gyé-Mobil

4+1

1
1
1
1

1

1
1
2
2
4

Városi Piac
OTP Bank, K &H Bank,
Kevermes és Vidéke
takarékszövetkezet
Iroda, Hősök tere
Vendégház Kollégium, Milédi
Üzletház, Babó major panzió

19. táblázat: Mezőkovácsháza fontosabb intézményei
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek
A Város legjelentősebb barnamezős területei az Ipari, gazdasági városrészben
vannak. A területek a vasútállomás közelében, illetve a mezőhegyesi, valamint a
4443. sz. Orosháza – Battonyaút mellett helyezkednek el, közúti
megközelíthetőségük jó. A telephelyek 100%-ban magántulajdonúak, víz és
elektromosenergia-ellátásuk megoldott. Esetleges környezeti ártalmakról,
kármentés szükségességéről nincs adat. Az utóbbi időszakban külső források
bevonásával néhány barnamezős telephely revitalizációjára sor került a
városrészben.
Természetesen a „szocialista” ipar mesterségesen magas szinten tartott termelési
volumenének kiszolgálására épült ipari telephelyek nem kis részére érvényes, hogy a
termelés jelenlegi szintjéhez, a korszerű technológia igényeihez képest
túlméretezettek, ezért alulhasznosítottak. Ugyanez mondható el a mezőgazdasági
telephelyek egy hányadáról is, de komoly rozsdaövezetnek tekinthető a vasútterület
is az állomás környékén.
Regisztrált barnamezős területek:
•

hrsz.: 1675/2 - volt tollfeldolgozó, jelenleg használaton kívül.

•

hrsz.: 1675/1 - volt tollfeldolgozó, jelenleg hasznosítása folyamatban, műanyag
palackgyártó, víztermelő, napelempark.

•

hrsz.: 1789 - volt Gabonaipari tároló. jelenleg kis arányban hasznosított tárolásra.
A telephelyen a XX. század elejéről származó értékes ipari építészeti emlék
található, melynek helyi védelme volna indokolt.

•

hrsz.: 2457 - volt EVIG üzem, jelenleg kis arányban hasznosított tollfeldolgozásra.

•

hrsz.: 2429/3 - volt MEZŐGÉP üzem, jelenleg teljesen kihasználatlan (a
legnagyobb területű). A telephelyen az 1950-es évekből származó értékes ipari
építészeti emlék – téglaszerkezetű víztorony - található, melynek helyi védelme
volna indokolt.
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16. térkép: Barnamezős területek Mezőkovácsházán
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)
A KSH a pillanatnyilag érvényes metódus szerint kijelölte Mezőkovácsháza
szegregálódott lakóterületeit, amelyeket részletesen a 3.3.2 fejezet ismertet. A
területek a Keleti városrész északi szegélyén, illetve Reformátuskovácsházán vannak.
A hatályos IVS még egészen más tömböket jelölt ki, szintén Reformátuskovácsházán
és a Keleti városrészben. A jelenleg és korábban kijelölt területekre is igaz, hogy a
város meglehetősen homogén település-szerkezetébe integrálódó, környezetükhöz
szerkezetileg hasonló lakótömbök, amelyek nem mutatják a kifejezetten szlömösödő,
területekre, elsősorban telepszerű képződményekre jellemző jegyeket.
Óriási
problémája
ugyanakkor
a
falusi
mivoltát
töretlenül
őrző
Reformátuskovácsházának, hogy szélső tömbjeiben, a Dél-békési falvak egy részéhez
(pl. Kunágota) hasonlóan, sok házat elhagytak tulajdonosai, egész házsorok ürülnek
ki, így ezeken a helyeken a településszövet gyakorlatilag elfoszlik.

Mezőkovácsháza áros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó
vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

133

17. térkép: A hatályos IVS-ben lehatárolt szegregációs területek
Forrás: Mezőkovácsháza Város IVS

18. térkép: Mezőkovácsháza szegregátumai, 2011.17. térkép:
Forrás: KSH

1.14.1.6 A telekstruktúra vizsgálata
Hagyományos
telekszerkezet

Lévén Mezőkovácsháza és Reformátuskovácsháza egyaránt telepített, mérnöki
közreműködéssel kitűzött egykori telepesközség, természetes, hogy a telekszerkezet
is döntően az utcákhoz igazodó, geometrikus rend szerint alakult. A telkek formája
legtöbb esetben szabályos, nyújtott téglalap, eredeti, XIX. század elején
meghatározott méretük cca. 45 x 95 méter. Más méretű telkek későbbi telekosztások,
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telekegyesítések következtében, általában a rövidebbik oldal felezésével,
duplázásával álltak elő. A telkek nagy méretét és mélységét a XIX. század közepi
dohánykertészetek speciális funkciójában kereshetjük. A szabályos formától való
eltérés csak néhány meglévő úthálózati és topográfiai elemhez való kényszerű
igazodás során jött létre, így pl. a vasútvonal, Kutas-éri csatorna, Béke utca
térségében. Érdekes módon a XX. század elején osztott porták néhol még az
eredetieknél is mélyebbek voltak, így a Dózsa és Szabadság utca közti telkek
esetében. Mind a későbbi telekosztások, mind a telekmegosztások, telekegyesítések
során – ahol lehetett - igyekeztek megőrizni a szabályosságot. A telkek nagyobb
részének keskenyebb oldala a hosszanti utcákra néz, hossztengelyük erre merőleges.
A ház körüli mezőgazdasági tevékenység háttérbe szorulásával több kísérlet történt a
mély telektömbök belső feltárására. Ilyen tömbfeltárás valósult meg a
városközpontban a Nyírfa, a Kalocsa Róza és Fáy András utca esetében. A
tömbfeltárások a telekmélység rovására történtek, így lényegesen arányosabb,
kisvárosi életformának megfelelő telkek jöttek létre, amelyek mélysége az eredetinek
mintegy fele.
A telekstruktúra
torzulásai

Az 1970-80-as évek lakótelepi és intézményfejlesztései szakítottak az addigi
gyakorlattal. A lakótelepek természetesen tömbtelkes rendszerben épültek, a
tömbtelkeken később ún. úszótelkeket alakítottak ki a Rendszerváltás után
társasházzá alakult lakóközösségek számára. Az intézménytelkek esetében a korábbi
telekstruktúrát felülíró rendszer azzal a következménnyel járt, hogy ma igen
körülményes a területfelhasználás elhatárolása a közhasználatú, közterületként
funkcionáló, de az egyes intézmények saját telkét alkotó területek esetében.
Tömbtelkeknek tekinthetők továbbá a belterületi gazdasági, ipari telephelyek is.

Telekméretek

A Földhivatal adatszolgáltatása alapján Mezőkovácsházán az átlagos telekméret:
2393 m2, amely meglehetősen magas érték. A járásban, ahol szintén nagy telkekkel
jellemezhető települések vannak, az átlagos telekméret: 2249 m2

1.14.2 Önkormányzati tulajdonkataszter
Mezőkovácsháza Város önkormányzata tulajdonkataszterrel
tulajdonkataszter a 2014.12. 31-iállapotot tükrözi.

rendelkezik.

A

A tulajdonkataszterben az önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek, valamint az
egyéb önálló ingatlanok is nyilván vannak tartva. Az önkormányzatnak 383 db
névjegyzékbe vett tulajdona van, melyből 9 db földrészlet (ami 49,0596 Ha); 374 db
pedig önálló egyéb ingatlan.
2014. 12. 31-én 383 db kataszterben nyilvántartott önkormányzati ingatlan van,
melynek a bruttó értéke 6.478.787.433.- Ft. Ebből törzsvagyon: 6.094.608.906 Ft.
(forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon), üzleti vagyon:
384.178.527.-Ft
A kataszteri ingatlanjelleg összesítő szerint:
00005 kóddal: termőföld
9 db 49,0596 Ha
00001 kóddal: művelés alá nem tartozó beépítetlen földter. 58 db 17,8213 Ha
(ez utóbbi: közterület, beépítetlen terület, mocsár, gyep, árok, zártkert, csatorna,
olajtermelő kút)
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1.14.3 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
A város épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS
készítését megalapozó vizsgálati munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak
elkészítése településrendezési eszközök megalapozása során történik. Az
épületállomány és a környezet geodéziai felmérését a Földhivatal (Mezőkovácsházai
Járási Hivatal Járási Földhivatala) végzi és tartja nyilván. A belterületre 1989-ben
felmért 1:1000 méretarányú, a külterületre 1990-ben helyesbített 1:4000 méretarányú
szelvények állnak rendelkezésre.

1.14.4 Az építmények vizsgálata
Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
Hagyományos
beépítési módok

Hazánk mezőgazdasági háttérrel rendelkező településeinek legnagyobb részéhez
hasonlóan Mezőkovácsháza esetében is alapvető az ún. „fésűs” beépítés. Az utcára
merőleges hossztengelyű porták optimális, paraszti gazdálkodáshoz legjobban
illeszkedő épületelrendezése ez. Az általában kéttraktusos (helyiség + tornác),
hosszúkás alaprajzi elrendezésű lakóház a kedvezőtlenebb tájolású telekhatárhoz
simul, mai fogalmaink szerint oldalhatáros beépítéssel. A telek utcai frontjának
kerítésében alakították ki a porta nagykapuját a fogatok számára. Általában a lakóház
folytatásában épültek az istállók és gazdasági épületek.
A polgári, mezővárosi építészet hatására jelentek meg a XIX. század végén az utcával
párhuzamos hossztengelyű, mai szóhasználattal: zártsorú, hézagosan zártsorú
beépítésben álló épületek. A község XIX. század végi, XX. század eleji középületei
mellett így épült néhány igényesebb lakóház is. Utóbbiakat a néprajzi szakirodalom, a
fésűs beépítéshez képest merőlegesen elforgatott beépítés okán „fordított” házaknak
nevezi. Az utcával párhuzamos tömegű épületek a két településközpont (Árpád utca,
Táncsics utca) környezetében találhatók, szinte mezővárosi hangulatot teremtve.

Hagyományidegen
beépítések

A szocialista településfejlesztés új, a korábbinál korszerűbbnek gondolt beépítési
módokat erőltetett a településszerkezetre. Az általában modernista hangvételű
épületek szabadonálló, minden irányban körüljárható tömegükkel felborították az
utcaképeket.
Az utcavonalat negligáló intézmények mellett megjelentek a telepszerű beépítési
módok iparosított technológiával épült lakóházaikkal, a hagyományos
településszerkezet számára szinte megemészthetetlen zárványokat hozva létre. Úgy
a lakóépületek blokkos és paneles technológiái, mint az intézmények vázas
szerkezetei kevéssé voltak alkalmasak a környező beépítésekhez való
alkalmazkodásra merev raszterrendszerük okán, így az alkalmazott technológiák
műszaki velejárója volt a szoliter, szabadonálló beépítés. Természetesen a korszak
ipari, gazdasági létesítményei is szabadonállóan épültek nagyméretű telkeiken.
Fontos jellemzője a tradicionális telekhasználatnak, hogy a hagyományoktól idegen
előkertes beépítés ismeretlen, a lakóházak a legtöbbször az utcafrontra épültek. Az
előkertes beépítések a kertvárosi jellegű urbánus településkultúra képviselői, amelyek
a Fáy és Kalocsa utcai tömbfeltárások újabb telkein és a Nyírfa utca sorházainál
jelennek meg markánsan, szintén újabb keletű sorházas és ikres beépítések
kísérőjeként.
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Magasság, szintszám, tetőidom
A történeti korszakokban a településképet a földszintes házak, melléképületek
tömegei és felettük, vertikális hangsúlyként a templomtornyok határozták meg. A
tetőidom a fésűs beépítések esetében utcára merőleges nyeregtető, melyhez
aszimmetrikusan csatlakozik a tornác laposabb fedése. A közterültre legtöbbször
deszkázott oromfal néz, a tető kontyolása viszonylag ritka. A zártsorú házak
tetőgerince az utcával párhuzamos, tűzfalas kialakítású, a hézagosan zártsorú
épületek legtöbbször kontyolt nyeregtetővel fedettek. Bonyolult, túlformált
tetőidomok nem voltak jellemzők.
Az 1950-60-as évek intézményei, bár már emeletesek és szabadonállók voltak, még
többnyire illeszkedtek a településképbe magastetős tömegükkel. Az 1970-80-as évek
településfejlesztése során épített intézmények, lakóházak zöme is többszintes. Az
létesítmények, Városháza, iskolák, áruház, egy, vagy kétemeletesek, a lakótelepek
házai háromemeletesek. Esetükben tetőidomról általában nem beszélhetünk lévén
legtöbbször lapostetősek. Csak a korszak végén igyekeztek hagyományos
megoldásokat alkalmazni, ekkor kerülnek fel újra a magastetők az épületekre, bár
sokszor kissé túlgondolt formában.
Az ipari, mezőgazdasági épületek magasságát szintszámát mindenkor a technológiai
kötöttségek szabták meg elsősorban. Méretével kiemelkedve a városképet uralja a
vasút melletti ipartelepen álló vasbeton gabonasiló, amely Mezőkovácsháza
legnagyobb tömegű építménye.
Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
Mezőkovácsháza és Reformátuskovácsháza képét a történeti korszakokban, 1945.
előtt alapvetően a földszintes házak tömege fölött „katedrálisként” uralkodó
templomok tömbjei és azok tornyai határozták meg. Az első nagyobb méretű
emeletes intézmények az 1950-60-as években épültek, így a gimnázium, vagy a
művelődési ház. Ezek a modern stílus egyes elemeit a hagyományos építészettel
vegyítő, alapvetően humánus építmények voltak, magastetős kialakítással, amelyek a
településképet nem rombolták, inkább újabb hangsúlyokat teremtettek. Kevésbé
mondható el ez az 1970-80-as évek örökségéről. A két-három emeletes lapostetős
épületek szakítottak a korábbi hagyományokkal és minden áron egy újfajta
városiasság szimbólumaként kívánták felülírni a régit. Sikerrel, ma a
településsziluettet távolról többnyire ezek a létesítmények uralják, valamint az
ipartelepen álló hatalmas gabonasiló és a település víztornya.
Az utcaképek jellege a szerkezet törvényszerűségeiből adódik. A mérnöki rendszerű
utcahálózattal
rendelkező
településeken,
amilyen
Mezőkovácsháza
is,
rendezettebbek, ugyanakkor kevesebb váratlan meglepetést rejtegetők. Tovább
differenciálja a képet a telek beépítésének módja, eltérő hangulatúak az utcával
párhuzamos épületekből álló, zártabb utcaszakaszok (a főtér környezete,
faluközpont) és a fésűs beépítésű területek. Az utóbbiakban inkább falusias, míg
előzőkben mezővárosi miliő érezhető.
A városközpont szabadonálló modern épületei nem kívánnak utcaképet létrehozni,
esetükben a szoborszerű körüljárhatóság, az „áramló tér” a városépítészeti szándék.
Nehezen gyógyítható sebek a településszerkezetben a lakótelepek, amelyek
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építésénél valószínűleg fel sem merült a tudatos településformálás igénye, inkább a
különféle urbanisztikai mutatószámoknak való megfelelés volt a telepítés fő
motivációja.

1.14.5 Az épített környezet értékei
1.14.5.1 településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
A településszerkezet (valamint a „tájszerkezet”) fejlődését elsősorban az egymást
követő katonai felmérések térképszelvényei alapján kísérhetjük nyomon, amelyek a
XVIII. század végétől (II. József kora) három időpontban, közel hasonló szemlélettel
készültek az egész országban.

19. térkép:A település helye az I. katonai felmérésen (1783-84.)
Forrás: Habsburg birodalom első katonai felmérésének térképe

A Kovácsházi
puszta a XVIII.
században

Az I. katonai felmérés helyszíni munkái Mezőkovácsháza térségében 1783-84-ben
zajlottak.
Ezek szerint a területen ekkor épületek, szállások egyáltalán nem voltak, néhány
csordakút egy vadászház és a kovácsházi csárda kivételével. Utóbbi a mai Árpád,
Végegyházi, Battonyai és Vásárhelyi Sándor utcák kereszteződésénél, az orosházi,
battonyai és gyulai utak elágazásában állt. A térkép jelkulcsa alapján ekkor a földeket,
melyeket a Királyhegyesi-Száraz-ér vízrendszerének mocsarai tarkítottak, rétként,
legelőként hasznosították, szántóföldi művelés nem volt, hiszen települések, tanyák
csak több órai, napi járóföldre voltak. A térképészek több kunhalmot, halmot is
feltüntetnek a környéken, de névvel egyiket sem jelölik meg. Jól látható az is, hogy a
Királyhegyesi-Száraz-ér ekkor még a tájszerkezetet meghatározó, széles, itt-ott
mocsaras ártérrel kísért vízfolyás volt.
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20. térkép: A „Kovácsházák” a II. katonai felmérésen (1864.)
Forrás: Habsburg birodalom második katonai felmérésének térképe

A „Kovácsházák” a
XIX. században

A II. katonai felmérés szelvényeit 1864-ben mérte be Friedrich von Sacken százados.
Feltűnő a tájszerkezet megváltozása, hiszen évekkel a tagosítások, és fél évszázaddal
a község betelepítése után vagyunk, a külterületet mérnökileg kitűzött dűlőkre
osztották, amelyek monotóniáját csak a korábbi nyomvonalukon futó utak és a
mocsaras, vizenyős részek törik meg. Ábrázolják a halmokat, névvel feltűnik a
reformátuskovácsházi Nagy-halom és az ún. Tatársánc. Továbbra is meghatározó
eleme a tájszerkezetnek a meanderező Királyhegyesi-Száraz-ér. A külterületen a
tanyák hiánya a kertészközségek esetében általános ekkor, ezzel szemben feltűnnek a
kialakuló középbirtokos réteg majorságai.
A II. katonai felmérésen megjelenik természetesen az 50 évvel korábban létrejött
Mezőkovácsháza és Reformátuskovácsháza telepesközség is jellegzetes településszerkezetével. Szemben a kamarai kertészségek viszonylag kompakt formájával, a
földesúri kezdeményezésre létrejött Kovácsházák esetében a műszaki stáb jelenléte
inkább csak a kitűzésre korlátozódhatott, komolyabb „településrendezői” szándék
nehezen állapítható meg a hosszan elnyúló, eredetileg egyetlen utcára szervezett
házsorok esetében. Bár 1864-re már mindkét Kovácsháza esetében megkezdődött a
párhuzamos utcák benépesülése, a térképszelvényen a kortárs Tótkovácsháza (mai
Végegyháza elődje) egyetlen utcás „szerkezete” jól mutatja mi volt az eredeti állapot.
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Nincs főtér, a temetőn kívül nincsenek közösségi intézmények, templomok. A
kovácsházi csárda még áll, szemben vele, a végegyházi út túloldalán – a település
központi szerepét mintegy megelőlegezve – csendőrkaszárnya.
Mezőkovácsházán a sűrűbben beépült (mai) Árpád úttal párhuzamosan húzódik a
Kossuth utca őse és e kettő között már az Alkotmány és Petőfi utcák nyomvonala is
kirajzolódik.
Reformátuskovácsháza ritkásabban beépült, a Táncsics utca elődje mellett megjelenik
a Mikes Kelemen és Kodály Zoltán utcák, ekkor még féloldalasan beépült előzménye.
A térszerkezet meghatározója a Királyhegyesi-Száraz-ér és a Battonyáról Orosházára,
illetve Mezőhegyesről Gyulára vezető országút. Sajátságos módon az utak
csomópontja excentrikus marad, nem itt van Mezőkovácsháza központja már ekkor
sem, míg Reformátuskovácsháza területe éppen csak érintkezik az orosházi úttal,
valójában zsákfalu jellegű.
A portákhoz nagyméretű telkek tartoznak, mert a kertészek közvetlenül házaik
mellett is jelentős földterületen gazdálkodtak. A beltelkek jelentős mélysége máig
jellemzője a fennmaradt alföldi dohánykertészségek településszerkezetének (pl.
Kunágota).

21. térkép: A „Kovácsházák” a III. katonai felmérésen (1884-85.)
Forrás: Habsburg birodalom harmadik katonai felmérésének térképe

A III. katonai felvétel 1884-85-ben készült szelvényein lényegi változások fedezhetők
fel a korábbiakhoz képest. A beépített terület nőtt, a házak sokkal egyenletesebb és
sűrűbb szövetet alkotnak, ami a népesség növekedésére utal. Mezőkovácsházán
megjelenik a Deák Ferenc utca előzménye, a Kossuth utca őse pedig immár egyenlő
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hosszú a főutcával, a település elnyújtott formája állandósul. A község súlypontjától
kissé keletre felépül a katolikus templom, ezzel kezdetét veszi a faluközpont
kialakulása.
Reformátuskovácsházán beépül a szélső utcák mindkét oldala, csíráiban megindul a
faluközpont artikulálódása, templom még nincs.
A legjelentősebb fejlemény a vasút megjelenése, amely máig érvényes
választóvonalat húz a Kovácsházák közé, ugyanakkor komoly fejlődési lehetőséget
hordoz magában. A vasútállomás messze a településközpontoktól épül fel, helyének
kijelölésénél inkább arra törekedtek, hogy az országutak csomópontjához közel
legyen.
A külterületen szaporodnak a birtokosok majorságai, többjük központjában parkkal
övezett kúriával. A birtokközpontokat fasorokkal kísért dűlőutak kötik össze a középés nagybirtok összességében rendezett képet sugall.
A XIX. század végére a főutcákat (Árpád és Táncsics utcák) szegélyezve felépülnek a
legfontosabb helyi és állami középületek, az iskolák, szolgabírói hivatal, markánsabbá
válik Mezőkovácsháza központi funkciója.
A XX. században mindkét község a vasút irányába bővítette lakóterületeit, a korábbi,
derékszögű utcahálózat logikus továbbfejlesztésével, ami értelemszerűen azt is
jelenti, hogy továbböröklődött az elnyújtott, alapvetően hosszirányú, keresztutcákkal
ritkán osztott tömbstruktúra. Mezőkovácsházán megtartották a korábban is jellemző
mély telkek rendszerét, sőt, egyes esetekben meg is haladták azok méretét, így pl. a
Dózsa és Szabadság utcák között.
Erőltetett
városiasítás a XX.
század második
felében

A XX. század második felének városfejlesztése már egészen új körülmények között
ment végbe. Míg ezt megelőzően Mezőkovácsháza elsősorban „saját erejéből”,
mindig a meglévő szerkezetet továbbfejlesztve növekedett, immár a „felülről diktált”
erőltetett városiasítás korszaka következett. Kétségtelen, hogy addig korábban nem
tapasztalt fejlődés vette kezdetét, ez azonban néha kevés tekintettel volt a kialakult
állapotokra. Az új intézményekkel, lakóterületekkel idegen, tömbtelkes beépítési
formák jelentek meg a városközpontban, melynek hatására az utca és térfalak több
helyen feloldódtak, miközben a régi és új határvonalán keletkező roncsolt felületek
kezelése elmaradt.
A városiasodás természetesen az ipar megjelenését is magával hozta, az üzemek
elsősorban a közutak és a vasút közelségét keresve, addig jobbára beépítetlen
területeket foglaltak el.
Mezőkovácsháza fejlesztése mellett kevesebb figyelem jutott Reformátuskovácsházára, így a két településrész meglehetősen eltérő fejlődési pályát futott be,
ami a területi egyenlőtlenségek fokozódásához vezetett az egyesített községekben. A
mindennek
következtében
kevésbé
bolygatott
Református-kovácsháza
településmagja így sokkal jobban őrzi hagyományos értékeit, mint a mára
meglehetősen montázs-szerű utcaképekkel rendelkező városközpont.
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1.14.5.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A Településrendezési Terv csak a lelőhelyek középpontját adja meg, szöveges
ismertetésük hiányzik. Szükséges volt ezért beszerezni a településen ismert
lelőhelyek listáját a Forster Központ adatbázisából.
AZON
1448

NEV

JELENSÉG

Agyagbánya

Temető, kora avar kor

1449

Telepnyom (felszíni), középkor

49784

Barackos út

Épület, szakálháti csoport

49786

Reformátuskovácsháza,
telke

49788

Ságvári u. 23.

Telepnyom (felszíni), bronzkor

49833

Új Alkotmány Tsz.

Telepnyom
csoport

Nagy

István

Temető általában, szarmata

(felszíni),

szakálháti

Telepnyom (felszíni), bronzkor-késő
bronzk.
Telepnyom (felszíni), középkor
49834

Czakó S. tanya

Telepnyom (felszíni), vaskor
Telepnyom (felszíni), középkor

49849

Halmok

Halom, rézkor

28956

Szociális otthon

Telepnyom (felszíni), őskor
Telepnyom (felszíni), Árpád-kor

28957

Új Alkotmány Tsz, Henrik-major

Telepnyom (felszíni), Árpád-kor

28958

Új Alkotmány Tsz, Henrik-major II.

Telepnyom (felszíni), őskor
Telepnyom (felszíni)
Telepnyom (felszíni), gepida
Telepnyom (felszíni), középkor
Telepnyom (felszíni), Árpád-kor

28959

Úl Alkotmány Tsz, Henrik-major III.

Telepnyom (felszíni), szkíta

28960

Új Alkotmány Tsz, Henrik-major IV.

Telepnyom (felszíni), bronzkor-kora
bronzk.

28961

Héjas-dűlő

Telepnyom (felszíni), gepida

28962

Végegyházi határ, Pletyka-tanya

Telepnyom (felszíni), őskor
Telepnyom (felszíni), szarmata
Telepnyom (felszíni), Árpád-kor
Telepnyom (felszíni), késő középkor

28964

Végegyházi út, 17-es dűlő

Telepnyom (felszíni), szarmata
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28965

NEV
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JELENSÉG

Végegyházi út ,17-es dűlő II.

Telepnyom (felszíni), gávai kultúra
Telepnyom (felszíni), szkíta
Telepnyom (felszíni), Árpád-kor

28966

Végegyházi út, 17-es dűlő III.

Telepnyom (felszíni), kelta
Telepnyom (felszíni), szkíta
Telepnyom (felszíni), szarmata
Telepnyom (felszíni), gepida
Telepnyom (felszíni), Árpád-kor
Telepnyom (felszíni), késő középkor

28967

Reformátuskovácsházi -Vásútállomás

Telepnyom (felszíni), őskor
Telepnyom (felszíni), gepida
Telepnyom (felszíni), Árpád-kor

49783

Déli határszél

Telepnyom (felszíni), gepida

62686

Tatársánc

Telepnyom (felszíni), Árpád-kor

65126

Kis-Ádáz-dűlő

Telepnyom (felszíni), bronzkor

73083

Magyarbánhegyesi határszél

Telep általában,
neolitikum

77021

Kapdebó-halom

Halom, ismeretlen kor

77023

Nagy-halom

Halom, ismeretlen kor

77025

Paradicsom-halom

Halom, ismeretlen kor

77027

Mezőhegyesi út

Halom, ismeretlen kor

77029

Építőtábor

Halom, ismeretlen kor

77031

Hály

Halom, ismeretlen kor

77033

Barackos-dűlő

Halom, ismeretlen kor

77037

Szeméttelep

Halom, ismeretlen kor

77039

Nágel

Halom, ismeretlen kor

28955

Mezőkovácsháza-Déli határszél,

Telepnyom
kultúra

újkőkor-középső

(felszíni),

halomsíros

Telepnyom (felszíni), szarmata
Telepnyom (felszíni), gepida
Telepnyom (felszíni), Árpád-kor
20. táblázat:Régészeti lelőhelyek Mezőkovácsháza igazgatási területén
Forrás: Forster Központ
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A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.)
értelmében, a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános
védelem alatt állnak.
Kiemelten-, ill. fokozottan védett lelőhely a város területén nem található
A Kötv. értelmében, valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a
vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése
várható vagy feltételezhető régészeti értékű területnek minősül. Az azonosított
régészeti lelőhelyek mellett, a város közigazgatási területén azonosítatlan lelőhelyek
is ismertek. Mezőkovácsháza határában kevés szakszerű régészeti feltárásra került
sor; ennek megfelelően, a szakemberek munkája legtöbbször terepbejárásra
korlátozódott. A HÉSZ 29. §-a intézkedik a régészeti lelőhelyek védelméről, ezen
túlmenően a Terv védi a középkori Kovácsháza helyét.

22. térkép: Régészeti lelőhelyek elhelyezkedése
Forrás: Forster Központ
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1.14.5.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító
építészeti jellemzők
Középkori
templom,
erődített kastély

A település igazgatási területén nem találunk a XIX. század utolsó harmadánál
korábban létesült épületet. A régészeti lelőhelyek között azonban akad néhány
telepnyom, ahol a talajon a középkori települések helyére utaló tégla és
cseréptörmelékes rétegek megfigyelhetők. Máig a föld alatt rejtőzik a Bessenyei
család castelluma, kisebb várkastélya is.

Kunhalmok,
földvár

Ha nem is nevezhetők épületnek, de mindenképp a tudatos emberi környezetalakító
tevékenység legelső, máig fennmaradt emlékei a tájon a bronzkor elejéről származó
kunhalmok, kurgánok. Napjainkra két kurgán jelentősebb maradványai ismertek,
egyik a reformátuskovácsházi Nagy-halom, a másik a Medgyesegyházi úttól D-i
irányba helyezkedik el.
Légirégészeti módszerekkel azonosított későbronzkori földvár – Tatársánc - állott
Mezőkovácsháza-Szalai dűlőben, mely a Végegyháza Zsibrik-dombi hasonló
erődítménnyel együtt a térség központi erődítésének számított. A Maros
hordalékkúpján kiépült impozáns földvár-hálózatra az utóbbi években figyelt fel a
kutatás. A földvárak a ma is itt futó utak mentén, vizek mellett, egymástól közel
azonos távolságra elhelyezkedve fedték le a földrajzi régiót.

Hagyományos
lakóházak

1945 előtt a lakosság túlnyomó része hagyományos, egytraktusos szoba-konyhakamra elrendezésű, háromosztatú parasztházakban élt. Ezek szinte kivétel nélkül
földfalazatúak voltak. Lehetséges, hogy található még a település alapításának
idejéből néhány ház, de ezek azonosítása tipológiai alapon igen nehéz, tekintve, hogy
a klasszikus paraszti háztípus építése az 1950-es évekig általános volt. A
főhomlokzatot legtöbbször két ablak és a személybejáró kiskapuja tagolta (a tornác
beépítése esetén ablak), a deszkázott oromzat kialakítása változó volt, de kontyolt
tetővel viszonylag kisebb számban fordul elő, noha nem ismeretlen.
Mezőkovácsházán nincsenek emlékei a környéken egyébként sem túl gyakori lopott
tornácos és a békési tájon kedvelt homlokzati tornácos (podsztyenás) megoldásnak,
szinte kizárólagos a toldott tornác. A telek utcai frontjának kerítésében alakították ki a
porta nagykapuját a fogatok számára.
A téglaépítészet megjelenésével, illetve a polgári, városi épületek hatásával
magyarázható a homlokzatképzések gazdagabbá válása a múlt század második
felében.
A házak homlokzatának megjelenését két tényező befolyásolja általában: a beépítés
módja és a homlokzatképzés anyaga. Attól függően, hogy utcára merőleges, vagy
azzal párhuzamos az épület fő tömege vertikális, illetve horizontális jelleg dominál.

Homlokzatképzés

A vertikális jellegű, utcára oromzatával forduló házak homlokzatánál az építőknek
meg kellett oldaniuk az oromzat megfelelő kiképzését is, míg ez a horizontális jellegű
homlokzatokról értelemszerűen nem vetődik fel. Az oromzatok épülhettek
deszkázattal és falazva, díszük elsősorban a padlásszellőzők kiképzése, illetve a
deszkázat.
Utcával párhuzamos zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéseknél az
ablaktengelyek ritmikus kiosztása határozza meg elsősorban az épület arányait.
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A legkorábbi épülettípusokra a népi (divatosabb kifejezéssel: vernakuláris) építészet
rendkívül kiérlelt arányrendszere jellemző. Díszítésük mértéktartó, főleg a
nyíláskeretezésekre és az oromzat deszkázatának és a faszerkezeteknek fűrészelt
díszítésére korlátozódik. A legtöbb esetben azonban a szerkezet és funkció tökéletes
összhangja adja az esztétikai hatás döntő részét, nem véletlen, hogy sokszor a
gazdasági épületek is komoly esztétikai értéket képviselnek. A polgári, városi
épületek hatásával magyarázható a homlokzatképzések gazdagabbá válása a XIX.
század második felében.
Anyaghasználat

Az eddig elmondottak a homlokzat arányrendszerét határozzák meg a részletképzés
sajátosságai, a textúra az alkalmazott anyagoktól függ. A homlokzatképzés
leggyakoribb anyagai a vakolat és a fagyálló tégla, valamint ezek kiegészítőjeként a
fa. A két anyag felhasználhatósága eltérő, míg vakolatból és gipszből szinte minden
forma kialakítható, addig a tégla elemes jellege bizonyos korlátokat szab, noha
textúrája és színhatása sokkal erőteljesebb. Gyakori, hogy a cizellált részleteket
vakolatból, a homlokzat alapsíkját pedig téglából készítik. Mivel az általunk vizsgált
épületek zöme a historizáló-eklektikus és szecessziós stíluskorszakból származik az
azokon alkalmazott vakolatdíszek, részletek hasonlóak az ország más településein
található egykorú alkotásokhoz. Ezek a múlt században közkézen forgó
mintakönyvek alapján készültek.

Stílushatások

A különféle akadémikus (elsősorban eklektikus, illetve szecessziós) stílusjegyek
alkalmazása a jellemzően paraszti életformára „szabott” lakóházakon jól példázza a
folyamatot, ahogyan a városi stílusirányzatok megihletik a falusi, mezővárosi
építészetet és bizonyos formai, stiláris elemek alkalmazására ösztönzik, anélkül, hogy
az épületek struktúrájában jelentősebb változásokat indikálnának.

Tégla-architektúra

Középületek

A Viharsarokban, Orosháza, Hódmezővásárhely vidékén igen elterjedt téglaépítészet
sok helyi jellegzetességet mutat, hiszen a környékbeli téglagyárak által gyártott
idomtéglák választéka véges volt, így hasonló elemek óhatatlanul feltűntek az
épületeken. Ennek ellenére nagy fantáziával használták fel a különféle téglafajtákat.
Természetesen ezt azért tehették, mert a gyárak mind formában mind
színárnyalatban többféle téglát gyártottak és egyedi igényeknek is eleget tettek. A
fagyálló tégla népszerűségét a széles rétegek számára elérhető árának, tartósságának
és esztétikusságának köszönhette. Gyakorlatilag évtizedekig semmiféle karbantartást
nem igényel és a legegyszerűbb homlokzat is látványos a kellemes textúrának
köszönhetően. Variálták színárnyalatok szerint a sötétbordótól a fekete-barnán át a
világos narancsszínig. Az eklektikus stílus eszköztárának szinte minden elemét
képesek voltak kialakítani téglából: párkányokat, ablakkeretezéseket, timpanonokat,
pilasztereket, oszlopfőket. A téglaépületek leggazdagabban formált változatai a
polgári építészet formáitól és anyaghasználatától ihletett paraszti építészet művészi
hatást közelítő alkotásai.
A lakóházakon kívül egyes középületek is fontos formálói a környezetnek, még akkor
is, ha építészetileg nem kiemelkedő alkotások. Elválaszthatatlanul hozzátartoznak
viszont a városképhez, nélkülük elveszne a település megszokott karaktere.
Legfontosabbak ezek közül a templomok. A reformátuskovácsházi református
templom az eredetileg a XIX. század közepén viruló klasszicizáló stílus késői emléke,
amelyen kissé naiv formában jelennek meg a Békés-csanádi táj protestáns
templomépítészetének jellegzetes megoldásai (pl. az oldalhomlokzatok falfülkékkel
tagolt kialakítása). A mezőkovácsházi katolikus templom a XIX. század végi, XX.
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század eleji historizmus képviselője. Kissé száraz homlokzati architektúrája alapján
leginkább a historizmus neoromán irányzatába sorolható.
A XIX. század végén, XX. század elején emelt legfontosabb középületek a főutcák Mezőkovácsházán az Árpád, Reformátuskovácsházán a Táncsics utca - központi
szakaszát szegélyezik. Jellemzően a kisvárosi eklektika stílusjegyeit hordozó, a
lakóterületek döntően fésűs beépítésű lakóházaival ellentétben utcával párhuzamos
tetőidomú zártsorú, illetve hézagosan zártsorú beépítésben álló építmények.
Legjelentősebbek közülük a két településközpontban épült iskolák.
Mezőkovácsháza egyedi, bár kissé bizarr településépítészeti különlegessége az
Alkotmány utca temetővel határos szakaszának térfala, melyet a temető nívós
historizáló-eklektikus kriptasorának hátsó homlokzatai alkotnak.
Földbirtokosok
kúriái

A XIX. század utolsó harmadában a Kincstár eladta a hatalmas kamarai pusztákat,
melyeken általában egy-kétszáz holdas középbirtokok alakultak ki. A jómódú
birtokosok ritkán költöztek be a már kialakult, viszonylag összetartozó társadalommal
bíró telepesfalvakba, ehelyett majorságaik központjában emelt kúriákban, kisebb
kastélyokban éltek elkülönülten. Mezőkovácsháza külterületén máig fennmaradt a
Babó-kastély és a Simonyi-kúria. Kisebb park közepén helyezkedett el a
Sármezeypusztán egykor állt portikuszos, klasszicizáló Vertán/Sármezey-kúria, mely
a XIX. század közepén épült, s még 1940. előtt lebontották. A Györgyi majori Purglykúriát a szovjet tüzérség lőtte szét 1944-ben, míg a Sármezey tanyai kisebb
Sármezey-kúriát, a Henrik majori Nágel-kúriát és a vásárhelyimajori Vásárhelyi-kúriát
1945-után kifosztották és elbontották. Manapság csak a historizáló-eklektikus stílusú,
két kisebb homlokzati toronnyal tagolt Babó-majori Babó/Sármezey-kúria emlékeztet
egykori önmagára, bár legújabb helyreállításakor nem éppen műemléki elvek szerint
jártak el, de legalább jól karban tartott, idegenforgalmi hasznosítású. A volt Simonyikúria jelenleg – teljesen átalakítva – Elme Szociális Otthonnak ad helyet.

1.14.5.4 Világörökség és világörökségi várományos terület
A településen nincs világörökségi és világörökségi várományos terület, ilyen
legközelebb a nem túl távoli Mezőhegyesen található.

1.14.5.5 Műemlék, műemléki együttes
A városnak jelenleg nincs országosan védett műemléke. Amennyiben Kovácsháza
mezőváros középkori templomának, esetleg erődített földesúri központjának
feltárása, műemléki bemutatása megtörténik, azokat értelemszerűen szükséges
műemlékké nyilvánítani, műemléki környezetüket kijelölni.

1.14.5.6 Nemzeti emlékhely
Az igazgatási területen nincs nemzeti emlékhely. A tatárok 1241-es kaszaperi
mészárlásának helyszíne vélhetően kiterjed Mezőkovácsháza igazgatási területének
kis részére is. A végegyházi Zsibrik-dombon tervezett, a tragikus történelmi
eseménynek emléket állító, emlékhely ezért a városidentitás alakulásának
szempontjából sem elhanyagolható jelentőségű
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1.14.5.7 Helyi védelem
Mezőkovácsháza város helyi védettségű egyedi értékeiről szóló 14/2004. (IV. 1.) ÖR.
sz rendelet és a település hatályos Településrendezési Terve (Tér és Terület Bt.,
Torma Gyöngyi 2004.) az Örökségvédelmi Hatástanulmány alapján kijelöli a helyi
védelemben részesített objektumokat. A 32 tétel 39 építményt jelent a település külés belterületén, melyek védelméről a Helyi Építési Szabályzat 29. §-a intézkedik. A
helyi védett objektumok listája az alábbi:
1. Lakóház - Árpád út 282.
2. Lakóház - Árpád út 276.
3. Lakóház - Árpád út 253.
4. Lakóház - Árpád út 243.
5. Ipartestület - Árpád út 224.
6. Lakóház - Árpád út 218.
7. Lakóház - Árpád út 183.
8. Katolikus templom Hrsz:566
9. Városi könyvtár - Árpád út 162.
10. Iskola - Árpád út 120.
11. Lakóház - Alkotmány utca 24.
12. Lakóház - Alkotmány utca 35.
13. Lakóház - Kossuth Lajos utca 68.
14. Lakóház - Kossuth Lajos utca 87.
15. Lakóház - Kossuth Lajos utca 100.
16. Lakóház - Kossuth Lajos utca 113.
17. Lakóház - Deák Ferenc utca 86.
18. Lakóház - Deák Ferenc utca 93.
19. Lakóház - Deák Ferenc utca 112.
20. Iskola - Táncsics Mihály utca 40.
21. Táncsics Mihály utca 50.
22. Iskola - Táncsics Mihály utca 48.
23. Posta - Táncsics Mihály utca 42.
24. Református templom - Táncsics Mihály utca 41.
25. Református parókia - Táncsics Mihály utca 43.
26. Kollégium - Hősök tere 1.
27. Kripta sor (8 db) - Alkotmány utca
28. Feszület - Hrsz: 223/1
29. Feszület - Hrsz: 069
30. Kápolna - Hrsz: 0175/1
31. Babó-kastély - Babó – major - Hrsz: 0176/4
32. Feszület – Végegyházi út
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Az egyedi védelem mellett a Településrendezési Terv helyi területi védelemben
részesíti Reformátuskovácsháza városrész történeti központját (Táncsics Mihály utca)
és az Alkotmány utcára néző kriptasort, míg Kovácsháza mezőváros középkori
helyének környezetében a terület feltárásáig változtatási tilalmat ír elő, biztosítva a
leletek megmaradását és későbbi bemutatását.
A helyi védelmi javaslaton túl a védelemre érdemes épületek, építmények
környezetében a beépítési módokat úgy határozták meg, hogy a ma még meglevő
települési építési karakter adott helyeken továbbélhessen.

1.14.6 Az épített környezet konfliktusai, problémái
Az erőltetett
városfejlesztés
öröksége

Mezőkovácsháza településképének jellege az 1970-80-as évek erőltetett
városfejlesztésének következményeként változott meg drasztikus módon. A
községképet addig lényegében a földszintes, zömében fésűs beépítésű lakóépületek
tömege és a felettük uralkodó templomtornyok határozták meg.
A „minden áron várost akarás” olyan épületek, beépítések sorát eredményezte,
amelyek szakítottak a hagyományokkal, úgy építészeti, mint településszerkezeti
szempontból. Építészeti formálásuk, „stílusuk”, beépítési módjuk és szintszámuk
mind éles törést jelentenek a településszövetben, a település és utcaképekben.
A legnehezebben gyógyítható sebeket a település méretével, jellegével,
szerepkörével nehezen indokolható iparosított technológiával épült lakótelepek
okozták. Ezek a mai napig furcsa zárványokat képeznek a településszerkezetben, a
hagyományos és telepszerű beépítés határai rendkívül élesek maradtak, tompítások
nehéz feladat, amelyet ennek ellenére mindenképp meg kell kísérelnie a jövő
városfejlesztésének.

Hagyományos
építészeti arculat
erodálódása

A környezeti
kultúra
hiányosságai

Természetesen, a rendszerváltás előtti évtizedek átlagépítészetének gyermekbetegségei is jól tanulmányozhatók a város utcáin, de ez nem tekinthető helyi
jellegzetességnek, az ország szinte minden településére igaz. Gondolunk itt a
sátortetős kockaházakra, a később megjelenő emeletes „villákra”, a kereskedelmivendéglátó létesítmények igénytelen épületeire, vagy az üzemi funkciókat szolgáló
telepek „szokásos” rendezetlenségére.
Napjainkban egészen más, de nem kevésbé kártékony veszélyek leselkednek az
épített örökségre. A korunk városaira, falvaira jellemző rendkívül kedvezőtlen
építészeti és esztétikai tendenciák erőteljesen és sok esetben visszafordíthatatlanul
nyomják rá bélyegüket a településképre. Míg korábban a történeti értékű
lakóterületek lepusztulása volt jellemző, ma teljes átépítésük dominál. Ez utóbbi
tendencia viszont legtöbbször az emlékek teljes pusztulását jelenti, hiszen a korábban
tapasztalható általános állagromlás, elvben nem – vagy jóval lassabban fenyegetett az
emlékek teljes megsemmisülésével, mint a bontás és átépítés. A védelemre még
érdemes történeti épületek emlékek száma tehát rendkívüli módon fogyatkozik.
Ebben persze a legnagyobb baj, hogy a kortárs tömegépítészet nem képes a
századokkal ezelőttihez hasonló megbízható színvonalat produkálni és pótolni az
elveszett értékeket. Szaporodnak a mind építészeti világában, minőségében és
méreteiben igen heterogén épületek, és – az előbbiek folyományaként – a
diszharmonikus utcaképek. Sajnos, jellemzőek a magyar környezeti kultúra és
építészet
hagyományaitól
mind
formálásukban,
mind
színvilágukban,
arányrendszerükben, anyaghasználatukban elrugaszkodott, a valós igényekhez
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képest rendkívül túlméretezett lakóházak is. Míg a 60-80-as években a sátortetős
kocka-, majd később az „integetőerkélyes” tekintélyházaktól kellett városainkat,
falvainkat félteni, mára a kis Hollywoodok és Disneylandek kialakulásának igencsak
reális veszélye fenyeget. A rendszerváltás előtt szokásban lévő „egyenházak” és
sematikus, de legalább egyöntetű, utcaképek után tehát itt is megjelentek a gazda
anyagi lehetőségeit minden áron tükrözni hivatott épületek, a hazai építészeti
hagyományoktól teljesen idegen, terpeszkedő, vagy alacsony hajlású tetővel fedett
ún. „amerikai típusú” lakóházak, vagy a német és osztrák folyóiratok kissé steril és
környezetidegen megoldásai. A környék építési hagyományait felvállaló és alkotó
módon továbbfejlesztő újabb épület kevés található. Azt is el kell mondani, hogy ez
nem csak Mezőkovácsháza, hanem a hazai települések döntő hányadának súlyos
problémája.
Káros
„divatjelenségek”

Nagyléptékű
létesítmények
városképromboló
hatása

Külön fel kell hívni a figyelmet az alumínium és bádog kerítéskapuk felettébb káros
divatjára és a magyar történeti épületállomány „rákfenéjére”: a kőporos vakolatra.
Számtalan, rosszul színezett, a kőporozás generálszószával nyakon löttyintett
értékes, régi épület található még, amelyek a homlokzati felületképzés finomítása
után a falu- és utcakép értékes elemeivé válhatnak. Nem kevesebb kárt okoznak a
tulajdonosok a nyílászárók cseréjével. Nagyon ritka az épületek jellegéhez igazodó
asztalosszerkezet, a mind megjelenésében, mind szerkezeti tulajdonságait tekintve
kifogásolható műanyag termékek dominálnak.
Az elmúlt éveknek a településkép negatív megváltozását eredményező folyamataiban
nemcsak a „magánerő” vett részt, de, ha lehet még fontosabb szerepet vállaltak a
„közületi” építtetők, és mint az országban mindenütt, kiemelt jelentőséggel a
közművek üzemeltetői, akik oszloptranszformátorokkal, a gombamód szaporodó
hírközlési létesítményekkel stb., gazdagították a település- és tájképet.
Egyes közelmúltban megtelepedett kereskedelmi létesítmények tovább zilálták a
városközpont már ezer sebből vérző településképét. A sivár parkolókkal övezett
épületek alig jelentenek előrelépést településépítészeti nézőpontból a paneles
lakótelepekhez képest, mi több, zöldfelületi mutatóik még kedvezőtlenebbek is.
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1.15 Közlekedés
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Település
közlekedési
szerepe

Mezőkovácsháza városa a – Békés megyén belül legnagyobb területűnek és átlagos
népességűnek számító – Mezőkovácsházai járás központja. Fekvése a megyében déli,
a megyeszékhelytől, Békéscsabától mintegy 45 km-re délnyugatra található.
A város az európai gazdasági-közlekedési térszerkezet léptékéből nézve egy-egy
fontos vasúti és közúti tranzitfolyosó közé esik. A TEN-T maghálózati elemeknek
besorolt M5-M43 autópályák és a Budapest - Lökösháza vasútvonal egyaránt az EU
magzóna és Dél-Erdély/Bukarest/Constanta/Bulgária/Törökország között teremt igen
fontos kapcsolatot. Ezek a folyosók jelenleg is fejlesztés alatt állnak. Békés megye
léptékében, a két tranzitvonaltól fennálló 35-40 kilométeres távolság szemszögéből
ez a földrajzi helyzet önmagában nem tekinthető jelentős helyzeti előnynek, fontos
lenne a minőségi ráhordó hálózat jelenléte. Mezőkovácsháza számára kulcskérdés
még a megyeszékhely és a tervezett M44 autóút elérése, továbbá egyre fontosabbá
válhat a közeli Arad, illetve a kicsit távolabbi Szeged (mint nagyobb munkaügyi
központok) megközelítése.

23. térkép: Térségi településpotenciálok
Forrás: TEIR
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A város összekötőúti és regionális vasúti kapcsolatokkal rendelkezik, térségi
jelentőségű közlekedési alcsomópontnak számít. A környező mellékút szintű, négy
irányba kiinduló úthálózat, illetve a városon átmenő vasútvonal által kirajzolt hálózat
a település viszonylag szerény kapcsolatrendszerének leképeződése.
Ingázás

Mezőkovácsháza kisméretű járási központnak számít, azonban – mivel a térségben
nincsen más, hasonló vagy jobb szolgáltatásokkal rendelkező település – több mint
másfélszer annyi a napi bejáró, mint az eljáró. Az alábbi táblázat mutatja a 2001-es és
2011-es népszámlálások eredményei alapján, hogy melyek a település főbb ingázási
cél és induló kapcsolatai. A napi eljárókat tekintve a legtöbben a megyeszékhelyre
közlekednek, második legtöbben Orosházára. Így tehát viszonylag kiemelt
jelentőségűek a megyeszékhely és Orosháza irányú közlekedési igények. A
járásközpontba legtöbben – a közelebbi, illetve nagyobb településekről –
Kunágotáról, Mezőhegyesről és harmadikként Battonyáról járnak be.
Összesen Összesen

SzemélyTömeggépkocsival közlekedéssel

Kerékpárral
(gyalog)

Megnevezés
2001*

2011

1 777

2 271

439

90

1 096
(646)

506

860

257

574

29

Kunágota

..

104

21

78

5

Mezőhegyes

..

99

36

63

0

Battonya

..

89

21

68

0

Végegyháza

..

87

35

39

13

Medgyesegyháza

..

84

24

60

0

327

670

254

411

5

Békéscsaba

..

142

35

107

0

Orosháza

..

139

57

82

0

Mezőhegyes

..

91

34

57

0

Battonya

..

54

26

28

0

Szeged

..

33

0

33

0

Helyi közlekedő
Bejáró

Eljáró

* 2001-ben csak foglalkoztatott.

21. táblázat: Napi rendszerességgel közlekedők és mód szerinti megoszlásuk (fő/nap)
Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH.

A következő diagramon jól látható, hogy a helyi forgalomban igen jelentős szerepe
van az aktív közlekedési módoknak. A helyben közlekedők közül mintegy 50%
kerékpározik. Az adatfelvétel idején Végegyházáról és Kunágotáról kerékpárral is
bejártak. Kitűnik, hogy a helyközi közlekedésben a többi várossal összevetve a vasút
szerepe elég jelentős, az eljárók esetében hasonló nagyságrendű, mint az autóbuszé.
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49. ábra: Az ingázók mód szerinti megoszlása, fő

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH.

Külső kapcsolatok,
országos hálózat

A városnak, illetve az egész járásnak országos főúthálózati kapcsolata jelenleg
nincsen. Összekötő úton a 47. sz. másodrendű főút északnyugati irányban,
Orosházánál mintegy 30 km-re érhető el. A városnak – mint ahogyan a megyének is –
közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen.

24. térkép: Mezőkovácsháza környezetének országos jelentőségű főútjai

Közúti kapcsolatok tekintetében délnyugati irányban az M43 autópályára Makó felé,
összekötő utakon 45 km távolságban lehet felhajtani (de hamarosan Nagylak felé is,
az A1-re pedig Arad felé). A főváros közúton – útvonalválasztástól függően –
230-240 km autózással érhető el. A Romániába vezető battonyai határátkelő 25 km
távolságban található.
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Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség lényegében
megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden környező település elérhető, így a
város e szempontból is térségi alközpontnak tekinthető. Az innen induló utasok a
nagyobb városokat tekintve Békéscsaba és Szeged irányába rendelkeznek közvetlen
járatokkal. A város közigazgatási területen belül 16 helyközi megálló található.
Mezőkovácsházát a „regionális vasúti pálya” besorolású, 121-es számú, Kétegyháza –
Újszeged vasútvonal érinti. A vonal végig egyvágányú, dízel vontatással kiszolgált. A
személyforgalom közelítőleg ütemes menetrend alapján veheti igénybe a vasúti
szolgáltatást.
Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér –
útvonalválasztástól függően – 205-235 km távolságban érhető el.

1.15.2 Közúti közlekedés
Városkörnyéki
közúthálózat

A közúthálózati szempontból a mellékutakon alközponti szerepet betöltő város a
környező településekkel északkeleti és délnyugati irányban (Árpád út) a 4434. j. Gyula
- Makó, északnyugati (Orosházi út) irányban a 4428. j. Orosháza – Mezőkovácsháza,
délkeleti (Battonyai út) irányban pedig a 4443. j. Mezőkovácsháza – Battonya
összekötő utakon áll kapcsolatban.
A távlati elképzelések szerint – az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és a
nagytávú ágazati tervek tartalma alapján – Mezőkovácsháza jobb bekötése
érdekében (döntő részben) a jelenlegi mellékutak fejlesztésével főúttá lesz alakítva az
Orosháza - Mezőkovácsháza kapcsolat és a Békéscsaba - Mezőkovácsháza - Battonya
- országhatár vonal. Utóbbi főúti nyomvonal éppen Mezőkovácsháza magasságában
önálló nyomvonalon van jelölve – a jelenlegi 4434 és a 4443 jelű utak között – a várost
keletről kerüli el. A megyei területrendezési terv ugyanezt a keleti elkerülő
nyomvonalat tartalmazza, ugyanakkor a városi tervekben az elkerülő jelenleg még
nem szerepel.
A tágabb térséget a kormány 2020-ig terjedő beruházási céljai közül – az M43
autópálya befejezésén túl – elsősorban az M44 autóút Békéscsabáig történő
megépítése és a Budapest - Lökösháza vasútvonalak fejlesztése érinti.
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25. térkép: Ágazati nagytávú terv
Forrás: Országos Területrendezési Terv (OTrT)

26. térkép: Mezőkovácsháza Város külterületi közlekedésfejlesztési terve
Forrás: Mezőkovácsháza Város Településrendezési Terve
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Az utak forgalmát a csomópontokban döntő többségben közúti jelzőtáblákkal és
burkolati jelekkel szabályozzák. A városban jelzőlámpás forgalomirányítás nincsen,
körforgalom működik az Árpád u. - Vásárhelyi S. u. csomópontban. A közúti-vasúti
keresztezések szintbeniek.
Az alábbi diagram a KSH adatai alapján mutatja a település motorizációjának
alakulását. Látható, hogy az 1 000 főre eső személygépjárművek száma egy
évtizeddel ezelőtt és jelenleg is alacsonyabb volt a régiós és főként az országos
átlagnál. A helyi motorizáció eredetileg meghaladta megyei átlagot, azonban a 20082012. között végbement leszakadó folyamat miatt jelenleg már annál is alacsonyabb.

27. térkép: Mezőkovácsháza városi közúthálózata

Forgalmi
jellemzők

A városi hálózat fő elemei az országos közúthálózat települési átkelési szakaszaival
jelentős részben egybe esnek, de fontos városi főutak, főbb gyűjtőutak – például a
Táncsics M., Petőfi S., Alkotmány u. is – önkormányzati kezelésben vannak. Az
úthálózat a külső adottságokhoz (pl. országos közutak és vasút vonala) alkalmazkodó
szerkezetű, városrészenként nézve már szabályos. A lakóutakat a fő- és gyűjtőutak
mentén körülbelül párhuzamos és merőleges elrendezéssel alakították ki. A város
belső részének kivételével az utcák nagyobb tömböket fognak közre, ezek belső része
építményektől mentes, ahol háztáji gazdálkodásra alkalmas kertek vannak. Az egyes
utcák keresztmetszeti kialakítása változatos képet mutat, a közepesen széles
beépítés ugyanúgy előfordul, mint az „igen széles” utcaalakítás.
A városközpontot ugyan keresztezi az északkelet-délnyugat irányú tranzitforgalom,
azonban ez nem számottevő. Nagyobb termelőegységek, üzemek a vasútállomás
térségében vannak. A város belső területeit érintő zaj- és levegőszennyezés
szempontjából nem a helyben keletkező tehergépkocsi-forgalom a meghatározó.
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Mezőkovácsházán a belterületi önkormányzati utak közül 47,6 km kiépített és 11,1 km
kiépítetlen. A településen nincs kerékpárútként megjelölt kerékpáros útvonal,
azonban a város főutcájában viszonylag jól kerékpározható „harmadik járda” is van. A
nyilvántartás szerint a kiépített járdák hossza 65,6 km, a kiépítetlen járdák
nyilvántartott hossza mindössze 0,2 km. A város 2013-ban az utak és járdák
fejlesztésre nem költött, azok fenntartására 2,5 MFt-ot, üzemeltetésére 0,1 MFt-ot
fordított.
A városhoz vezető utak állapota nem kielégítő és felújításra szorulnak a város helyi
útjai is. A település úthálózata az elmúlt évtizedben keveset változott. A közelmúltban
nagyobb közlekedési fejlesztési projekt nem történt, de jelentősebb útfelújításra
került sor a 4428 jelű összekötő úton Orosháza és Mezőkovácsháza között.
A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az alábbi ábra
mutatja. A térségi tranzitáramlatok nem jelentősek, a településen belüli, valamint a
városi cél- és eredőforgalom dominál.
A város nem rendelkezik 4 sávos kialakítású útpályával, a 2 sávos átkelési szakaszokon
kapacitásbővítési igény nem mutatkozik. A csomóponti megoldások felülvizsgálata a
forgalom biztonságos és lendületes lefolyása érdekében lehet indokolt, különösen a
városközponti Alkotmány – Árpád utcák kereszteződésében.

28. térkép: Mezőkovácsháza főbb útjainak forgalmi terhelése
Forrás: „Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. kiadvány
adataiból szerkesztve (2014.07. MK NZrt.)

Közlekedésbiztonság

Az alábbi ábra Mezőkovácsháza közúti közlekedésbiztonsági helyzetét szemlélteti az
utóbbi évek személyi sérüléses balesetei alapján. A 2011-2013. évi adatokból kiindulva
a városi úthálózat két pontján találunk baleseti sűrűsödési helyeket:
közlekedésbiztonsági szempontból vizsgálatba vonás indokolt az Árpád u. kettő
központi csomópontjában, valamint a két országos közút (Árpád u. - Vásárhelyi S. u.)
körforgalmi csomópontjának környezetében
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29. térkép: Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek
Forrás: KKK

1.15.3 Parkolás
A város parkolóhelyekkel viszonylag jól ellátott. A főbb úti célok közelében (üzletek,
intézmények) megfelelő számú parkoló áll rendelkezésre, kevés kivételtől eltekintve
rövid keresés után található szabad parkoló. Az új építésű szolgáltató létesítmények
környezetében megépültek a parkolók. Fizetős parkoló nincsen. A központtól
távolabb a parkolásra alkalmas sávot (több kivételtől eltekintve) többnyire a
zúzottköves, illetve földpadka jelenti. A város központjában is többnyire megoldott a
parkolás, azonban az üzletek előtt több helyen nincs biztosítva. A parkolóhelyek
állapota leromlott, korszerűsítésük szükséges.

1.15.4 Áruszállítás
A város és térsége teherszállítási jellemzőiről kevés számszerű információ áll
rendelkezésre. Így például a helyi vasútállomást érintő tehervonatok mennyiségéről
sincs számszerű adat. A vasúti áruszállítási tevékenység részben a város gazdasági
életétől független. A helyi áruforgalom kezelésére, átrakására a vasútállomás
felkészült: az állomáson egy rakodó- és egy rakodó-csonkavágány van, melyek
mellett burkolt rakterület és oldalrakodó található. A vágányhálózathoz több
iparvágány is csatlakozik. A helyi teherszállítást indukáló üzemek és kereskedelmi
egységek túlnyomórészt közúti teherszállítással oldják meg beszerzési és
árutovábbítási feladataikat, azonban ebből fakadóan nem mutatkozik kiugróan nagy,
koncentrált teherfogalom a város érintett területein. A gabonatároló be és kitárolása
jelenleg kizárólag közúton történik jelentősen zavarva ezzel a Bethlen és Móra utca
lakóit. A meglévő vasúti iparvágányok hasznosításának és a kitárolás vasútra történő
átszervezésének feltétele lenne a vasúti súlykorlátozás feloldása.

Mezőkovácsháza áros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó
vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

158

1.15.5 Közösségi közlekedés

30. térkép: A helyközi közösségi közlekedési megállóhelyek
Forrás: NKS országos modell, bemenő adatok: 2011/2012. évi autóbusz és vasúti
menetrendek

1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés
Autóbuszos
infrastruktúra
Helyközi és
távolsági autóbusz
közlekedés

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a DAKK Délalföldi Közlekedési Központ Zrt látja el, a közszolgáltatói szerződésben foglalt
feltételekkel.
A város rendelkezik közvetlen járatokkal mind a megyeszékhely Békéscsaba (napi
7 induló járat, menetidő 01:45 – 02:30 között), mind a regionális központ Szeged (napi
1 induló járat, menetidő 02:24) felé. Budapestre nem közlekednek közvetlen járatok,
pedig a korábbi ilyen járatokat igényelte a lakosság.
Mezőkovácsháza és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati
lefedettség néhány összekötő út kivételével lényegében megegyezik a
közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető. A kisebb településeken
jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több megállóhely található. Mezőkovácsházán a
helyközi megállóhelyek döntő többsége a 4428. j., 4434. j. és 4443. j. összekötő utak
belterületi szakaszain helyezkedik el. Mezőkovácsháza közigazgatási területén
16 helyközi megálló található. A település központja, az oktatási intézmények, a
rendelőintézet és a fürdő is közvetlenül elérhető a környező településekről.
A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz, a
legforgalmasabb helyeken (Arany J. u., Petőfi u.) 30-40 járat áll meg egy
munkanapon, a kisebb megállókban is 10-20 db. Az autóbusz állomáson
(Mezőkovácsháza autóbusz-váróterem), egy átlagos munkanapon kb. 47 járat indul
vagy halad át.
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Mezőkovácsházán nincs helyi autóbusz közlekedés, a településen belüli kapcsolatot a
helyközi járatok biztosítják.

1.15.5.2 Vasúti közlekedés
A települést érintő
vasútvonalak,
hálózati
kapcsolatok

Mezőkovácsházát a „regionális vasúti pálya” besorolású, 121-es számú, Kétegyháza –
Újszeged vasútvonal érinti. A vasútvonal szerepe a helyi személy- és áruforgalom
lebonyolítása (Mezőhegyes és Kétegyháza között ritkán használják terelőútvonalként
is, a 120-as számú vasútvonal elkerülésére). A vonal Kétegyházán csatlakozik a 120-as
számú Budapest – Szolnok – Békéscsaba – Lőkösháza vasútvonalhoz, melynek
Kétegyházát érintő szakasza nemzetközi törzshálózati elem, a TEN-T core network
(törzshálózat) és a RFC7, Orient/East-Med szállítási folyosó része. Kétegyházán át
érhető el a megyeszékhely, Békéscsaba, illetve a Főváros felé is itt adódnak a
legkedvezőbb kapcsolatok.
A 121-es számú vasútvonal végig egyvágányú, dízel vontatású, jelfeladásra nincs
kiépítve. Az engedélyezett tengelyterhelés 170-200 kN között változik a vonal
mentén, az engedélyezett sebesség 50-60 km/h. A súlykorlátozás megszüntetése
alapvetően segítené az áruszállítás vasútra történő átterhelését főként a
mezőgazdasági termények vonatkozásában.
Mezőkovácsházán egy vasútállomás (Mezőkovácsháza állomás) és egy vasúti
megállóhely található (Mezőkovácsháza felső). Mindkét épületet egy éves
időtartamra az önkormányzat működteti feladatellátási megállapodás alapján.

Vasúti
szolgáltatás

Mezőkovácsháza állomáson és Mezőkovácsháza felső megállóhelyen egy átlagos
munkanapon a 2014/2015. évi menetrend alapján 12 pár személyszállító vonat áll
meg, melyek mindegyike személyvonat. Mezőhegyes és Kétegyháza között
közelítőleg 4 órás ütemben közlekednek személyvonatok, illetve a reggeli és délutáni
órákban közlekednek többlet vonatok is. Továbbá reggel közlekedik egy vonat
Medgyesegyházáról Mezőkovácsházán, Mezőhegyesen, Orosházán és Szarvason át
Mezőtúrra. Ezen kívül Újszeged és Kétegyháza között közlekedik két páratlan és egy
páros vonat. Az eljutási idő a megyeszékhelyre, Békéscsabára egy kétegyházai
átszállással 53-87 perc között van, a gyakoriságot a 121-es számú vasútvonal
határozza meg. Budapestre a legkedvezőbb eljutási lehetőségek (szintén kétegyházai
átszállással) 3 óra 35 perc és 4 óra 15 perc körül adódnak, a követési időket szintén a
121-es számú vasútvonalnál leírtak határozzák meg. Szegedre a legkedvezőbb eljutási
idők 3 óra körül vannak, azonban a kevés közvetlen vonat miatt ezen eljutási
lehetőségek többsége 2 átszállást is tartalmaz.
Összességében elmondható, hogy Mezőkovácsházán nem túl kedvező a vasúti
szolgáltatás színvonala.
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1.15.5.2.1 Mezőkovácsháza állomás
Mezőkovácsháza állomás korlátlan utas- és áruforgalomra megnyitott középállomás a
121-es számú vasútvonal Mezőhegyes (13,2 km) és Magyarbánhegyes (7,2 km)
állomásai között, Kétegyháza állomástól 26,6 km-re, Békéscsabától 43,2 km-re.
Elhelyezkedése,
megközelíthetősége

Mezőkovácsháza vasútállomás Mezőkovácsháza nyugati részén, részben lakott
területek, részben ipari területek és részben mezőgazdasági területek között fekszik,
megközelíteni a település központja, illetve a 4434. j. összekötő út felől a 4428. j.
Orosháza – Mezőkovácsháza összekötő úton át és a belőle kiágazó 44333. j. állomási
hozzájáró úton át lehet. Összességében a vasútállomás viszonylag kedvező helyen
van a város lakott területeihez képest.

Kereskedelmi
létesítmények

Mezőkovácsháza állomáson található oldal- és nyíltrakodó (valamint rossz állapotú
raktárépület). A rakterület burkolt, illetve kivilágított.

Utasforgalmi
létesítmények

Az állomási előtéren a módváltáshoz használható létesítmények (személygépjármű
parkoló, kerékpártároló, autóbusz forduló) kiépítettsége hiányos, illetve alacsony
színvonalú.
Az állomáson balesetveszélyes, keskeny és alacsony peronok találhatók, melyek
szintben közelíthetők meg. Az állomás nem akadálymentesített.
A közepes állapotú felvételi épületben pénztár már nem üzemel.

Problémák

A legfőbb probléma az állomáson a színvonalas (és akadálymentes) utasforgalmi és
utastájékoztatási létesítmények hiánya.
1.15.5.2.2 Mezőkovácsháza felső megállóhely

Elhelyezkedése,
megközelíthetősége

Mezőkovácsháza felső megállóhely Mezőkovácsháza észak-keleti szélén található,
lakott, illetve mezőgazdasági területek között, megközelíteni a település
központjából az Alkotmány utcán át lehet. A megállóhely kedvező elhelyezkedésű.

Utasforgalmi
létesítmények

Az előtéren a módváltáshoz használható létesítmények (személygépjármű parkoló,
kerékpártároló, autóbusz forduló) kiépítettsége hiányos, illetve alacsony színvonalú.
A megállóhelyen balesetveszélyes, alacsony, burkolatlan peron található, mely
szintben közelíthető meg. Az állomás nem akadálymentesített.
A közepes állapotú felvételi épületben pénztár már nem üzemel.

Problémák

A legfőbb probléma itt is a színvonalas (és akadálymentes) utasforgalmi és
utastájékoztatási létesítmények hiánya.

1.15.6 Kerékpáros közlekedés
A kerékpárosok aránya, jelenléte meghatározó a város közlekedésében, ezt többek
között az mutatja, hogy a helyben közlekedők mintegy 50%-a kerékpározik. A
településen nincs kerékpárútként megjelölt kerékpáros útvonal, azonban a város
főutcájában viszonylag jól kerékpározható „harmadik járda” is van. A párhuzamos
kisforgalmú gyűjtő- és lakóutak jól használhatók a helyi kerékpározáshoz. A
belvárosban a kerékpárosok számára nincs elegendő kerékpártámasz és tároló, a
vasútállomásnál kerékpártároló nincsen.
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A nagytávú országos kerékpáros törzsúthálózat nem érinti a várost. A
településszerkezeti terv szerint az országos összekötő utak mentén végig kerékpárút
létesül, belterületen és azon kívül egyaránt.

1.15.7 Gyalogos közlekedés
Infrastruktúra

A nyilvántartás szerint a kiépített járdák hossza 65,6 km, a kiépítetlen járdák
nyilvántartott hossza mindössze 0,2 km. A nyilvántartás szerint kiépítetlen járda
nincsen, de az utcák egy részében helyenként csak egyoldali járda van. A járdák
helyenként elhanyagoltak. Forgalomcsillapított utak és zónák nincsenek. A
városközpontban jelentősebb burkolt sétáló-pihenő övezet, kikapcsolódást biztosító
elkülönített gyalogos zóna nem létesült. A gyalogosok tájékozódását segítő jelzések
elhelyezésére (pl. fontos utcák, intézmények turisztikai célú táblázása) a város főbb
pontjain sor került.

1.15.8 Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos megállapítások
A fentiekben tapasztaltak összefoglalásaként a következőkben összegezzük a
városban tapasztalható, közlekedési vonatkozású fejlesztési igényeket. A város
közlekedési rendszerének előzetesen megmutatkozó fejlesztési igényei:
•

belterületi
kerékpáros
közlekedést
segítő
fejlesztések
(több/igényesebb/fedett/őrzött
tároló,
főutak
mellett
a
hiányzó
kerékpárútszakaszok kiépítése, Reformátuskovácsháza bekötése, régi kerékpárút
teljes felújítása)

•

külterületi kerékpárút Végegyháza felé

•

külterületi kerékpárút Kunágota felé

•

külterületi kerékpárút 67. major felé

•

vasútállomás és környezetének revitalizációja (benne pl. kerékpártároló
fejlesztése)

•

elővárosi vasút
Mezőhegyes)

•

út- és forgalomtechnikai korrekciók, balesetveszélyes csomópontok átépítése,
kisebb fejlesztések, forgalomcsillapítás építése

•

újabb burkolt parkolófelületek létrehozása, meglévő parkolók felújítása

•

4-5 számjegyű mellékutak felújítása (nem önkormányzati fejlesztés)

•

belterületi gyűjtőutak és lakóutak felújítása, burkolatlan utcákban útburkolat
építése

•

csillapított övezet/útszakaszok a belvárosban

•

településközi közúti kapcsolatok javítása a járásközponttól
Nagybánhegyes felé) (nem önkormányzati fejlesztés)

•

Orosháza – Mezőkovácsháza főút kiépítése.

kialakításának

vizsgálata,

megvalósítása

(Békéscsaba-

(Kunágota,
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•

Békéscsaba - Mezőkovácsháza - Battonya - országhatár főút kiépítése (I-II-III.
ütem) (nem önkormányzati fejlesztés)

•

új A1 autópálya-kapcsolat (Pécska északnyugat) kezdeményezése és
megvalósítása
Battonyától
délre
(Battonya
Szeged,
illetve
Békéscsaba/Mezőkovácsháza - Arad kapcsolat érdekében) (nem önkormányzati
fejlesztés)

1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság
1.16.1 Víziközművek
A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő
súlypontjai az üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás
vízminőségi problémáinak rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett
európai országokhoz viszonyított elmaradásának megfelelő ütemben történő
felszámolása a vízbázisvédelem szempontjaira is figyelemmel és a megújult
szabályozásoknak megfelelő víziközmű szolgáltatási struktúra, díjrendszer
kialakulása.
A település területén a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. végzi a vízellátási és
csatornázási feladatokat.

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és
termálvíz hasznosítás)
Ivóvíz, vízbázis

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvízminőségű, az ásvány- és
gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú
vízbázisok esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot,
védőövezetet kell kijelölni. Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.
A település a Maros hordalékkúpon fekszik, az ivóvizet saját vízbázisából nyeri, felszín
alatti rétegvizekből. A mezőkovácsházi, és a környező vízbázisok védőterületét a
következő ábra szemlélteti.
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31. térkép: A mezőkovácsházi vízmű
zmű védőterülete

Ivóvízellátás

Mezőkovácsháza ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik. A közüzemi vízellátó
rendszer 1977. évben épült ki. A városban teljes a kiépítettség. A vízhálózathoz tartozó
víztorony Végegyháza önkormányzattal közös tulajdonban
tulajdonban van. A két településen a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. végzi a vízszolgáltatás üzemeltetési feladatait. A
kitermelt ivóvíz megfelelő minőségű, nem igényel különleges kezelést. Problémát az
elavult vezetékrendszer jelent, e miatt 30 % körüli hálózati veszteség
veszteség jelentkezik, ami
a régi vezetékrendszer hibájából adódik.
Az elmúlt időszakban 2001-hez
2001 hez képest, a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt
lakások száma összességében
összess
folyamatosan emelkedett, a bekötött lakások aránya
2005-ben
ben 93,6% 2015-ben
2015
már 96,1% volt.

Termálvízhasználat

A településen üzemelő fürdő vizét 1998-ban
1998 ban a termálvizet „Borostyán
gyógyvíz” néven gyógyvízzé nyilvánították.Hőmérséklete 72 C°, amely a környéken
egyedülállóan magas érték. A gyógymedencében a gyógyvíz hőmérséklete: 38 Celsius
fok. Magas ásványi-anyag
ásványi
tartalmú (3,0 g/l) nátrium-hidrogénkarbonátos,
hidrogénkarbonátos, kloridos,
jodidos, fluoridos, szulfidos ásványvíz, jelentős metabórsav és metakovasav
tartalommal. Az elhasznált termálvíz a Kutas-éri
Kutas éri főcsatornába kerül bevezetésre. A
nagymedence vízforgató
vízforgató üzembe helyezése óta gondot jelent a termálvíz 30 fok alá
történő hűtése a csatornába vezetés előtt. Ezt most hideg vizes kútból pótolják, ami
eléggé pazarló megoldás. A termálvízkút állapota leromlott, évek óta gondot okoz a
szezonkezdési beüzemelése.
beüzemelé
A további biztonságos termálvíz kitermeléshez
elengedhetetlen a termálkút teljes felújítása.
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1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés
Mezőkovácsházán a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. működteti a csatornázási
szolgáltatást, és ezen kívül a szomszédos Végegyháza településen is. A településhez
tartozó szennyvíztisztító telep kapacitása 2700 m3/nap.
Szennyvízgyűjtő
hálózat

A város területének egy részére az 1980-as években szennyvíz-elvezető
csatornahálózat épült ki. Első ütemben – Végegyházával együtt - 2002 évben került
átadásra komolyabb csatornafejlesztés és tisztítótelep bővítés. Mezőkovácsházán a
második ütemben, 2006-ban megvalósult szennyvízberuházás kapcsán csaknem 100
%-os a csatornázottság csak a Vásárhelyi Sándor utca hiányzik egy rövid szakaszon
(kb. 800 m). A csatornahálózat fejlesztése keretében a Vásárhelyi Sándor utcán
kellene kiépíteni a csatornát, de a terepviszonyok miatt ez csak nyomott vezetékkel
lehetséges. Mivel Végegyháza községgel egy szennyvíz agglomerációba tartozik
Mezőkovácsháza, így közös fejlesztésre lenne szükség.
A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik a 2005
évi 24,2%-ról 2015-re az arány 80,8%-ra nőtt.

Szennyvíztelep

A csatornahálózathoz tartozó szennyvíztisztító telep Végegyháza önkormányzattal
közös tulajdonban van. A két településen 2011. január 1-től a Mezőkovácsházi Vízmű
Kft. végzi az üzemeltetési feladatokat. A város szennyvizét feldolgozó tisztítótelep
elméleti kapacitása 2700 m3/nap, 17280 LE, a tisztított szennyvíz mennyisége 357 ezer
m3/év. Az alkalmazott tisztítási technológia biológiai, B/N/P eltávolítási fokozatot is
tartalmaz. A tisztítótelepen a csepegtetőtestes műtárgy felújítására lenne szükség, ez
jelenleg nem működik, így a rekonstrukcióig a 2700 m3/d kapacitás csökkentését volt
szükséges kérvényezni 1510 m3/d-ra.

Szennyvízkibocsátás

A csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz
befogadóba kerülnek. A tisztított szennyvizek biológiailag bontható szervesanyagot,
növényi tápanyagokat és kisebb mennyiségben előforduló egyéb anyagokat (nehezen
bontható szerves vegyületeket, sókat, fémeket, esetenként toxikus vagy
hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A szerves- és tápanyagok
vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb arányban a
kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az
anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított
hígulás mértékétől függően képesek tolerálni.
A tisztított kommunális szennyvizet a Kutas-éri csatornába vezetik, melyre a
kibocsátott víznek a hatása jelentősként lett jelölve a vonatkozó
Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben.

Csapadékelvezetés

A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni
vizeinek az elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint
a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatokat, melynek 11. pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi környezetés természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a
települést jellemző körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata,
hidrológiai jellemzők, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, stb.
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A település szerkezete, beépítettsége nagyban meghatározza a vízrendezési művek
vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn
lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek szükségesek (bár számos
hátrányt hordoznak), míg a laza - falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt,
tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.
A település nagy részén csak szikkasztásos csapadékvíz elhelyezés van. Gondot jelent,
hogy sok lakó feltöltötte, betemette a szikkasztó árkokat, így azok nem töltik be
funkciójukat. Nyári nagy záporesők idején fordul elő a városközponti területeken,
hogy hosszabb, rövidebb időre a burkolatokon is vízállások maradnak, zavarva a
közlekedést.
Kiépített csapadékvíz elvezetése a városközponti két áruháznak (Penny, Lidl) van.
Ezek részben zárt csatornán és átemelőn keresztül a Kutas-éri csatornába juttatják el
a csapadékvizet. Külterületen gondot jelent a Királyhegyesi-Száraz-ér csatorna
gondozatlansága. A nádassal benőtt, évek óta nem kotort csatorna belvizes
időszakokban nem képes elvezetni a belvizet. A víz visszatorlódik a Kutas-éri
csatornába is, és rendszeresen magas talajvízszintet okoz a partján található
Köztemetőben. Az utóbbi években évente 2-3 alkalommal akár több hónapos
időtartamra is be kell tiltanunk a koporsós temetést, mivel a talajvízszint 2 méter fölé
emelkedik. A csatorna kezelője részéről szükség lenne annak rendszeres
karbantartására.

1.16.2 Energia
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
Az utóbbi években tapasztalható gázáremelkedés miatt sokan választják ismét a
szilárd tüzelőanyagokat a fűtési szezonban.
A település áramszolgáltatását az Démász Zrt. biztosítja. A FŐGÁZ 2015. szeptember
29-én vásárolta meg a 2016. január 1-je óta ENKSZ Észak-Dél Regionális
Földgázszolgáltató Zrt. néven működő társaság többségi részvénycsomagját a GDF
International S.A.-tól. Majd 2016. december 30-ával az ENKSZ Észak-Dél Regionális
Földgázszolgáltató Zrt. beolvadt a FŐGÁZ Zrt.-be, ennek megfelelően a települési
gázszolgáltatását a FŐGÁZ Zrt biztosítja.
A belterület földgázellátása megoldott. A vezetékes elosztóhálózat az igényeknek
megfelelően kiépült. A földgáz Végegyháza felől érkezik 6 bar nyomással. A település
fogadóállomása KÖGÁZ 1500 tip. 6/3 gáznyomás szabályzóval a Végegyháza út felől
van. A települési elosztó hálózat nyomása: 3 bar. Háztartások ellátottsága: 86 % Az
elosztó hálózat kiépítettsége: 98 %
Mezőkovácsháza város elektromos áram ellátása több, Orosháza, Mezőhegyes és
Medgyesegyháza alállomásokat összekötő 20kV-os vezetékről van kiépítve. A
betáplálás öt vezetékhálózaton mindhárom irányból lehetséges. A mindenkori
tényleges táppontot az Áramszolgáltató a hálózati adatok függvényében választja ki.
Az érkező hálózatok biztosítják a szomszédos települések ellátását is.
Mezőkovácsháza közigazgatási területének északnyugati részén vezet át a
Mezőhegyes-Medgyesegyháza alállomásokat összekötő 120kV-os távvezeték.
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Az ellátást biztosító 20kV-os hálózatok a belterületet körül övezik. Egy vezetékág a
Kossuth Lajos utcában végighalad, a Mezőhegyesi út felé befordulva kelet-nyugat
irányban átszeli a várost. E hálózatokhoz leágazó vezetékkel kapcsolódnak a
transzformátor állomások. Középfeszültségű földkábel csatlakozik a lakótelepek és a
városközpont transzformátoraihoz. A középfeszültségű hálózat 20kV szabad
vezetékkel van kiépítve, a tartószerkezet vasbeton oszlop, ill. betongyámos faoszlop.
A fogyasztók ellátása a transzformátoroktól kiinduló utcai kisfeszültségű hálózaton
történik. A kisfeszültségű hálózat szabad vezeték, tartószerkezete betongyámos
faoszlop. A lakótelepi és városközponti részen a kisfeszültségű hálózat földkábellel
van kiépítve. A kábelhálózat több transzformátor körzetet összekötő nyitott ívekből
áll, biztosítva a könnyebb terhelés átcsoportosítást. Emellett kis számban fogyasztói
csatlakozó földkábel is létesült. Az Áramszolgáltatói irányelvek szerint az új
fogyasztói rákötéseket földkábellel készítik.

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása,
energia-gazdálkodás lehetőségei

a

környezettudatos

A településen a megújuló energia hasznosítása gyerekcipőben jár, intézményi és
lakossági szinten is nagyban elmarad a lehetőségektől.
Szélenergia

A településen szélenergia hasznosítása nem történik.

Szoláris energia

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet
következtében beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel
lehet számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás:
decemberben 32 W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget
jelent. Mezőkovácsháza napenergia hasznosítására kiváló helyi adottságokkal
rendelkezik, de a valóság elmarad a lehetőségektől, bár az elmúlt években jelentős
lépéseket tett az Önkormányzat ez irányban. Pályázaton nyert forrást több
önkormányzati intézmény energetikai korszerűsítésére, melynek megvalósítása
folyamatban van (fotovoltaikus rendszer kiépítése).

Vízenergia

A településen vízenergia hasznosítása nem történik, ilyen irányú adottságai nincsenek
a városnak.

Biomassza

A településen biomassza hasznosítása nem történik, bár a városnak kiváló természeti
adottságai vannak ilyen irányú fejlesztésekre.

Geotermikus
energia

A településen jelenleg még kiaknázatlan a geotermikus energia, annak ellenére, hogy
a helyi adottságok kiválóak.

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az utóbbi évek fejlesztéseinél az Önkormányzat előtérbe helyezte az
energiahatékonyság szempontjait. Új építésű középületek (Bölcsőde, Integrált
Szolgáltató Központ) és a felújított épületek (Rendelőintézet, 1. sz. Óvoda) teljes körű
energetikai szemlélettel készültek el. Teljes hőszigetelés, nyílászáró csere és
fűtéskorszerűsítés valósult meg ezen épületekben. Több nagy beépített térfogatú
épületben (Általános Iskola, Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal) nyílászáró csere
és fűtéskorszerűsítés történt, továbbá számos intézményi épületre napelemek
kerültek telepítésre. KEOP forrásból a Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal
épületeinek kombinált energetikai felújítása (napelem telepítésével) történt meg.
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Energetikai szempontból további célkitűzés lehet a közvilágítás korszerűsítése LED
világítással, így az energia felhasználás jelentősen csökkenhetne.

1.16.3 Elektronikus hírközlés
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely
értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő
hálózaton történő átvitelét, továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus
hálózatok üzemeltetését végző, azt létrehozó, vagy arra szervezett, vagy arra
létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus hírközlés szolgáltatása alanyi
jogú.
Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet:

Kábeltelevíziós
hálózat

•

távközlési ellátás

•

műsorszórás, kábel tv ellátás

Mezőkovácsháza Szeged Igazgatóság területéhez tartozik. A városban a
kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan változik, a bekötött
lakások száma 1880 db, ami a teljes lakásállományhoz viszonyítva a 64 %-os arányt
jelent.
A településen két szolgáltató üzemeltet kábeltelevízió hálózatot és ehhez
kapcsolódóan biztosít kábeltelefon és internet szolgáltatást. E cégek a Magyar
TelekomZrt. és a Gyopárosi Kábeltelevízió Kft. Az internetre jellemző a nagy
sávszélességű hozzáférés biztosítottsága, illetve a korszerű IPTV vételi lehetőség
megjelenése. Ezen kívül parabolaantennás, műholdas vételi lehetőségek is adottak. A
vételi lehetőség a teljes belterületre kiterjed.
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50. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya
Forrás: KSH
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A városban az internet szolgáltatást a Magyar Telekom Zrt.; Invitel Zrt.; Oroscom Kft.
biztosítja.
Mezőkovácsháza településen a vezetékes telefonhálózat üzemeltetője az INVITEL
Zrt. A város területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években
fokozatosan csökken, A készülékek számának csökkenése a mobilhálózat és a
mobiltelfonok használatának elterjedésével fordítottan arányos. A telefonközpont
optikai kábellel csatlakozik az Orosháza góckörzethez. Az optikai kábel körvezeték
jelleggel Kaszaper és Mezőhegyes irányba vezet. A Mezőhegyes és Medgyesegyháza
irányú korábbi körzetkábelek helyi ellátást szolgáló funkcióval üzemelnek. A
telefonközpont a városcentrumban van. A kiépített vezetékes hálózat és
antennatorony az igények teljes ellátását biztosítja. Mobiltechnológia szempontjából
mindhárom magyar mobil távközlési cég (Vodafone, T-Mobile, Telenor) rendelkezik
adóberendezésekkel Mezőkovácsházán, így a mobil lefedettség teljesnek mondható.

1.17 Térségi és települési környezetvédelem
1.17.1 Talaj
A kistérség talajadottságait az úgynevezett Békés-Csanádi löszhátság tulajdonságai
határozzák meg, amely az ország legalacsonyabban fekvő területe. A síkvidéki
felszínen a szél hatására kialakult térszín uralkodó talajfajtája a löszön képződött
sötét színű, meszes középkötött vályog. A Békés- Csanádi-háton fekvő térségkedvező
természetföldrajzi adottságokkal, kiváló termőképességű mezőségi talajokkal
rendelkezik.
Mezőkovácsháza és térsége, a megye talán leginkább mezőgazdasági arculattal
rendelkező területe, melynek jellemző talaja a löszös üledéken képződött, vályog
mechanikai összetételű, 3-4 % szerves anyagot tartalmazó réti csernozjom. A talajok
meghatározó része magas színvonalú mezőgazdasági termelés folytatására nyújt
lehetőséget, és gyakorlatilag minden növény termesztésére alkalmas. A szántó
területek aranykorona értéke 30-40 Ak/ha. A település közigazgatási területének
kiemelkedően magas, több mint 90%-os a művelt területek aránya.
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32. térkép: Település és környékének talajtérképe
Forrás: Agrotopo

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek
Vízfolyások, tavak

Belvíz

Mezőkovácsháza területe tágabb értelemben a Maros, szűkebb értelemben a
Királyhegyesi-Száraz
Száraz-ér csatorna vízgyűjtőjéhez tartozik. Három felszíni vízfolyás
érinti a település területét, a Királyhegyesi-Száraz-ér, a Kutas--éri főcsatorna, és a
Reformátuskovácsháza
sháza-Kunágota-éri
éri csatorna, melyet hagyományosan Guti-érnek
Guti
is
neveznek. Ez utóbbi a reformátuskovácsházi
ovácsházi területen húzódik és torkollik a
Királyhegyesi-Száraz
Száraz-érbe,
be, funkciója a belvíz elvezetése, és belterületen a
csapadékvizek befogadója.A Királyhegyesi-Száraz-ér a Maros egykori medréből
(mellékágából) kialakult vízfolyás, amely a korábbi időszakokban a hordalékkúp
belvizeit gyűjtötte össze és vezette a Marosba. Mezőkovácsháza másik felszíni
vízfolyása a Kutas-éri
Kutas
csatorna, ami a települési tisztított szennyvizek,
ennyvizek, és a fürdő
használt termálvizeinek a befogadója. Az elhasznált termálvíz a Kutas-éri
Kutas
főcsatornába kerül bevezetésre. A nagymedence vízforgató üzembe helyezése óta
gondot jelent a termálvíz 30 fok alá történő hűtése a csatornába vezetés előtt. Ezt
Ez
most hideg vizes kútból pótoljuk, ami eléggé pazarló megoldás.
A felszíni vizek – részben a határon túlról érkező szennyezés, részben a rendkívül kis
vízhozam miatt - IV-V.
V. vízminőségi osztályba tartoznak. Nyári időszakban a
Királyhegyesi-Száraz
Száraz-ér - a vízkivételek miatt - szinte állóvízzé válik. A víz minősége a
mikrobiológiai paraméterek tekintetében IV. osztályba, az egyéb paraméterek
vonatkozásában V. osztályba tartozik.
Mezőkovácsháza a belvízzel alig veszélyeztetett
veszélyeztetett térségek közé tartozik, a
belvízmentes vagy belvízzel alig veszélyeztetett terület 18 000 km2-t
km2 tesz ki, ami a
teljes síkvidéki terület 40%-át
40% át jelenti. Ez a zóna lényegében a hátsági jellegű
területeket fedi le, legnagyobb kiterjedésben a DunaDuna Tisza közén és a Nyírségben, de
jelentős
ntős kiterjedésű a Békés-Csanádi
Békés Csanádi löszháton is. Az itt felsorolt térségekben
foltszerűen erősebben veszélyeztetett területeket is találunk.
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Mezőkovácsháza közigazgatási területe a 11.07 Sámson-Élő-vízi belvízvédelmi
szakaszhoz tartozik, területén a 80. Sámson belvízrendszer 80/4 Kutas-éri és 80/6.
Királyhegyes-Száraz-éri belvízöblözetei vannak. A Kutas-éri öblözet főgyűjtő
csatornája a Kutas-éri főcsatorna, kizárólagosan belvíz csatorna, hossza 32+033 km,
ebből a város területére 9+333 km esik. A Királyhegyes-Szárazéri öblözet főgyűjtő
csatornája a Királyhegyes-Szárazéri főcsatorna. Befogadója a Sámson-ApátfalviSzárazér főcsatorna 9+510 km szelvénye. Fő funkciója a belvizek elvezetése. A
Királyhegyesi-Száraz-ér főcsatorna teljes hossza 97+687 km, ebből az 51+612-97+687
km szelvények közötti szakasza tartozik a magyar-román vízügyi egyezmény alá,
mivel román területről érkező belvizeket is fogadja a 97+271 km szelvényben lévő tiltó
szabályozásával. Mezőkovácsháza területére 14+964 km-es szakasza esik.
Mezőkovácsháza közigazgatási területe a Pálfai-féle belvíz veszélyeztetettségi index
alapján mérsékelten veszélyeztetett. A település meliorált mezőgazdasági
területekkel van körülvéve. Az 1999 évi adatok szerint a meglévő csapadékvíz
elvezető hálózat hossza 45 km, zömmel felújításra szoruló nyílt árokhálózat.
Befogadók:
1. Kutas-éri csatorna (ATIVIZIG kezelésű)
2. Királyhegyesi-Száraz-ér főcsatorna (ATIVIZIG kezelésű)
3.Reformátuskovácsháza-Kunágotaéri csatorna (ATIVIZIG kezelésű)
4. Csatókamarási csatorna (ATIVIZIG kezelésű)
5. Grániclaposi csatorna (ATIVIZIG kezelésű)
Az utóbbi évek csapadékos időjárása a talajvízszintet oly mértékben megemelte, hogy
évente több hónapos időtartamra az Alkotmány utcai köztemetőben koporsós
temetés nem lehetséges a magas talajvízszint miatt

Felszín alatti vizek
Felszín alatti vizek
érzékenysége

Mezőkovácsháza területe geomorfológiailag az Ös-Maros medreinek hordalék
feltöltéseivel keletkezett. Ezek a homok és kavicsrétegek napjainkban is felszín alatti
,,folyókként” vezetik a vizet észak-nyugati irányba. Mezőkovácsháza a Maros
hordalékkúpon fekszik. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet
melléklete alapján Mezőkovácsháza területének nagy része érzékeny, az felszín alatti
ivóvízbázisok alapján pedig fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
területen lévő települések közé tartozik (ld. következő ábra).
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33. térkép: Település és környékének felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területek besorolása
Forrás: ATIKTVF

A 219/2004 (VII.25) Kormány rendelet 2.sz. melléklete szerinti felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területek besorolása a következő (aláhúzva a településre
vonatkozó pontokat, ld. előző ábra):
1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület
1a) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló
vízkivételek – külön jogszabály szerint – kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-,
külső- és jogerős vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei.
1b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín
alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.
1c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban
lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön
jogszabály szerint261 regisztrált természetes fürdőhely esetében a mederéltől
számított 0,25–1,0 km közötti övezete is.
1d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá
a külön jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei.
2.Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása
2a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi
átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.
2b) Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny
területek közé nem tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül
mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.
2c) Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín
alatt 100 m-en belül található.
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2d) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami
tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25–1,0
0,25
km közötti
övezete.
2e) Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt
kijel
védett
természeti területe
Talajvíz

A talajvíz átlagosan 2-4
2 4 m körüli mélységben található, mennyisége a felszín
hordalékkúp jellege miatt tetemes. A rétegvíz mennyiségét átlagban valamivel 1
l/s.km2 alá becsülik. Mezőkovácsházán 73 °C melegvizű fúrás táplálja a fürdőt.

34.. térkép:
térkép Település és környékének felszín alatti vízszint térképe
Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m)
(0

VGT

A Vízgyűjtő-gazdálkodási
gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási
problémák, a környezeti célkitűzések
célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló
intézkedések összefoglalását. Mezőkovácsháza területe a sp. 2.13.1 felszín alatti
víztesten található és az erre a víztestre vonatkozóan meghatározott célok és
intézkedések teljesítésében érintett.

Felszín alatti
vízbázis

Mezőkovácsháza területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be, a
kitermelt víz minőségi jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm.
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a vonatkozó területhasználati
korlátozásokat.

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme
A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az
ipari tevékenységből származó szennyezések gyakorolják,
gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a
különböző meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező
szennyezések sem. A településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid
nitrogén
(NOx) és a
kisméretű szállópor (PM10), nyáron a felszín közeli ózon szennyezettség
szennyezettség jelenthet
problémát. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az
ország területét és településeit a légszennyezettség mértéke alapján a
környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével
zónákba
ónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és
zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002.
KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot
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értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talajközeli ózon esetében O-I
és O-II csoportokba tipizálja a zónát.
A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Mezőkovácsháza a F légszennyezettségi zónába
tartozik, nem szerepel a kiemelt települések között. Az Országos Légszennyezettségi
Mérőhálózatnak a településen, illetve annak környezetében sem manuális, sem
automata mintavevő helye nincsen
A településen jelentős ipartelepek nincsenek, így levegőtisztaság-védelmi
szempontból legfőbb légszennyező források a közlekedés, a fűtés és a
mezőgazdaság. A vizsgált környezetben az uralkodó szélirányból érkező, a
mezőgazdasági területekről származó por-terhelés jelentkezhet (terményszárítók,
kiporzás). Elsősorban a mezőgazdasági idénymunkák során jelentkező kiporzás nagy
távolságokba való terjedésében szerepet játszik a véderdők hiánya is. Meg kell még
említeni, hogy az utóbbi években tapasztalható gázár emelkedése miatt, sokan újból
szilárd tüzelőanyaggal fűtenek télen, ami sokkal légszennyezőbb hatású, mint a
gázfűtés, ráadásul ezekben a fűtőberendezésekben a különféle hulladékokat is
elégetik (pl.: műanyag, gumi, textil… stb.), ez által az egészségre és a környezetre
káros anyagok kerülhetnek a levegőbe.
Az allergén gyomok főként a külterületi parlag területeken jelentenek problémát,
irtásukra önkormányzati rendelet létezik, mely a közterületen történő avar, és kerti
hulladék égetését is szabályozza. A jelentősen lecsökkent állattartásból eredő
bűzhatás nem okoz problémát.

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.
3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős
létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.
Sorszám

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre* (dB)
NAPPAL06ÉJJEL 2222 ÓRA
06 ÓRA

Zajtól védendő terület

1.

Üdülőterület, különleges
egészségügyi területek

területek

közül

az

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű), különleges területek közül az
oktatási létesítmények területe, a temetők, a
zöldterület

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes
terület

4.

Gazdasági terület
22. táblázat:Zajkibocsátási határértékek
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Határérték feletti zajkibocsátás, zajbírsággal sújtott üzemi telephely a településen
nem ismert. Jelentősebb ipari, gazdasági problémát jelentő zajforrások a következők:
•

Az ÁTI-DEPO Zrt Móra Ferenc utcában található telephelye esetében
jelentkezik zaj- és rezgésterhelési probléma. A nehéz tehergépjárművek
forgalma itt a viszonylag keskeny, átmenő forgalomtól mentes Bethlen és a
Kodály Z. utcán keresztül zajlik, ahol a szállítási időszakokban jelentős zaj- és
rezgésterhelést okoz. Tervezik a kiszállítás vasútra irányítását a közút helyett.
Sajnos ezt gátolja a Mezőhegyes-Kétegyháza vasútvonal súlykorlátozása,
mely nem teszi lehetővé teljesen megrakott tehervagonok közlekedtetését,
így jelenleg nem éri meg a vasúti szállítást választania. Fontos települési
célkitűzés a vasúti teherszállítás korlátozás nélküli működtetése.

•

Alkotmány utca mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó járműforgalom,
és ebből eredő zavaró zajterhelése

A település zajterhelését leginkább a forgalomból eredő hatások befolyásolják.
Legjelentősebb forgalom az Árpád utcán zajlik, mely a település főútja, és egyben a
4434-es összekötő út átkelő forgalmát is levezeti. Jelentős helyi tehergépkocsi és
mezőgazdasági vontató, munkagép forgalma bonyolódik az Alkotmány utcán.
A forgalmi adatok, a helyi közlekedési viszonyok és a beépítés alapján a többi
közlekedési út és a vasúti mellékvonal mentén nem várható határérték feletti
zajterhelés. A vasúti mellékvonal forgalma csekély, az ebből származó környezeti
zajterhelés a sínpár tengelyétől 25 méterre (Sármezei u. 1-7, Bem J. u. 1-10.) levő
lakóházakon sem haladja meg a 60/50 dBA (nappal/éjjel) határértéket.

1.17.5 Sugárzás védelem
Település lakóterületét nagyfeszültségű távvezeték nem érinti.
A Fürdő területe mellett található egy Vodafone által üzemeltetett mobiltelefon
torony, ezen kívül a Telekomnak is van mobiltelefon tornya a Battonyai úton, továbbá
a víztorony tetejére is telepítettek antennákat egyes szolgáltatók (Telenor és a
Magyar Telekom).
Mezőkovácsháza Paks, Mochovce, Bohunice atomerőművek 300 km-es Élelmiszerfogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik.
Mezőkovácsháza Paks atomerőmű 30 km-es Sürgős Óvintézkedési Zónáján (SÓZ)
kívül esik.
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35.. térkép: SÓZ és ÉÓZ határok hazánkban és a környező országokban
ors

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy
országos sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint
130 mérőállomásból álló hálózat.
hálóz
Ezek a szabadtéren
téren álló állomások olyan
műszerekkel vannak felszerelve, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás:
az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. Mezőkovácsháza területén egy
sugárzásmérő pont (HUO141) található.

1.17.6 Hulladékkezelés
Hulladékgazdálkodási
Társulás

Mezőkovácsháza város
vár és a Dél-Alföldi
Alföldi régió 88 települése 2006-ban
2006
önkormányzati
társulást hozott létre a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer
(DAREH) Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás néven. A társulás célja, hogy
együttes erővel biztosítsa a tervezett hulladékgazdálkodással kapcsolatos, így a
rekultivációs munkálatok megvalósíthatóságát is az előkészületekkel,
előkészületekkel, a projekt
menedzselésével, megvalósításával és ellenőrzésével együtt. A feladat megvalósítása
során a tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató
létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint
val
elhagyott
hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. A DAREH a környezet védelmének
érdekében, valamint a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének
megakadályozására és a nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező települési
szilárdhulladék-lerakók
lerakók által okozott környezetterhelés minimalizálásának, vagy
megszüntetésének érdekében a nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező
bezárt, felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak
szilárdhulladék lerakóinak a rekultivációját hajtja végre a
KEOP-7.2.3.0. kódszámú,
dszámú, „A települési szilárdhulladék-lerakókat
szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű
rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció keretében. Az
önkormányzat 2009-ben
2009 ben kilépett a DAREH társulásból, mert a korábban a településre
tervezett fejlesztések kikerültek
kiker
a társulás fejlesztési terveiből.
A település bezárt, régi hulladéklerakója
hulladéklerakója 2002. évben magántulajdonba került, a
tulajdonos REKOM-BAU
REKOM BAU Kft. által a rekultiváció folyamatban van.
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A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 2011-ig
2011
folyamatosan
növekedett, azóta nem jelentős visszaesés tapasztalható. A hulladékkezelés végleges
ellátása érdekében közösségi közbeszerzési eljárás van folyamatban.

51.. ábra:
ábra Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya
Forrás: TeIR

Szelektív
hulladékgyűjtés

A településen szelektív hulladékgyűjtés 2017 IV. negyedévében házhoz menő
rendszerrel bevezetésre kerül.

Állati eredetű
hulladékok

A településen állati eredetű hulladékok gyűjtését és átmeneti tárolását biztosító
létesítmény
esítmény nem működik. A közterületen elhullott állati tetemeket az Önkormányzat
megbízásából, arra engedéllyel rendelkező, Gáspár Tamás egyéni vállalkozó végzi.

Folyékony
hulladék

A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.2 fejezet
fejez
tartalmazza. A szennyvíz közművel nem rendelkező területekről az Önkormányzat
megbízásából Szikszai László gyűjti, és a szippantott kommunális szennyvizet a
települési szennyvíztisztító telepre szállítja.

1.17.7 Vizuális környezetterhelés
Iparterületek a városban
város
a Battonyai és Mezőhegyesi út mentén alakultak ki.
Barnamezős ipari területek a vasút mellett találhatóak, melyek újrahasznosítását
tervezi az Önkormányzat. Azorosházi
A
úton is található egy mezőgazdasági tároló
telep, ami évek óta felhagyott, de jelenleg megkezdődött hasznosítása, kisebb
felújítása.
A település területén külszíni bánya nem működik. Elhanyagolt, romos állapotú
épületekből a belvárosban több is található, melyek megszűntetése, felújítása a
városkép javításához elengedhetetlen.
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1.17.8 Árvízvédelem
Mezőkovácsháza árvízi szempontból nem veszélyeztetett.

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak:
•

Az állati eredetű hulladékok helyben történő gyűjtése, esetleg hasznosítása nem
megoldott

•

A régi hulladéklerakó rekultivációja még nem történt meg

•

Rendkívül alacsony az erdősültség

•

A szántó területek dominanciája, mezővédő erdősávok hiánya

•

A megújuló energiák alacsony hasznosítása

•

Szükség van az épületek energiahatékonyságának további növelésére

•

Szükséges a közvilágítás felújítása, az energia hatékonyág jegyében

•

A fürdő használt termálvizének bevezetése a Kutas-éri csatornát terheli

•

Elavult, rekonstrukcióra szoruló ivóvízhálózat

•

A szennyvíztisztító telepet korszerűsíteni szükséges

•

Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a Vásárhelyi Sándor utcában

•

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna-hálózatba) bekapcsolt
lakások aránya még mindig alacsony (79%)

•

Battonyai és Mezőhegyesi út mentén található ipari, gazdasági terület fejlesztése,
komoly igények megléte esetén inkubátorház és ipari park kialakítása, fejlesztése

•

Felhagyott barnamezős gazdasági területek revitalizációja

•

A csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, teljes kiépítése az egész városra
vonatkozóan, egységes módon nem valósult meg, ebből adódó csapadék-víz
elvezetési problémák, belvíz, magas talajvízállású területek

•

Parlag területeken elszaporodó allergén gyomok

•

Nincs a településen légszennyezettséget mérő állomás

•

Szilárd tüzelőanyagok használatának növekedése, levegőminőség romlás a téli
időszakban

•

A Királyhegyesi-Száraz-ér állandó vízborítottságának hiánya (térségi szintű
vízellátási problémák), veszélyezteti az ökoszisztémák fennmaradását

•

A vasúti teherszállítás korlátozás nélküli működtetése csökkentené a gazdasági
területekre irányuló közúti tehergépkocsi forgalmat, és az ebből eredő zaj-és
levegőszennyezést

•

Lakóépületek közé ékelődő gazdasági létesítmények zajterhelése
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1.18 Katasztrófavédelem
1.18.1 Építésföldtani korlátok
Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Mezőkovácsháza területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek.

Csúszás, süllyedésveszélyes területek
Mezőkovácsháza teljes területe széleróziónak kitett terület, Békés Megye
Területrendezési terve alapján. A város területén a domborzati viszonyokból és a
tájhasználatból adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes terület nincs.

Földrengés veszélyeztetett területek
Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság
részéről nem érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az
epicentrum környékén már jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős
károkat okozó földrengés 15-20 évente keletkezhet.

36. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon.
Forrás:foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszagfoeldrenges-veszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7

A szürke körök a historikus rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek
rengéseit (1995-2009) mutatják
Legutóbbi érezhető rengések:
•

2015.01.01 Cserhátsurány-Nógrádmarcal,

•

2014.08.03 Cserhátsurány

•

2014.06.04 Bükk hegység

Az elmúlt években Mezőkovácsházán földrengés nem keletkezett.
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1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1 Árvízveszélyes területek
A települések árár és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
szóló18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
KvVM BM együttes rendelet mellékletében Mezőkovácsháza
nem szerepel, területe nem árvízveszélyes.

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek
A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2.1 fejezet
fejezet tartalmazza.
A települések árár és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
szóló18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
KvVM BM együttes rendelet mellékletében Mezőkovácsháza
nem szerepel, belvízzel mérsékelten érintett település.

37.. térkép:
térkép Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe
Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi
belvíz veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási
megalapozása, BELVÍZ-INFO
BELVÍZ
Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu

(1. belvízzeI nem, vagy alig veszélyeztetett
veszélyeztetett terület, 2. belvízzeI mérsékelten
veszélyeztetett terület, 3. belvízzeI közepesen veszélyeztetett terület, 4. belvízzeI
erősen veszélyeztetett terület)
Békés Megye Területrendezési Tervének
Terv
tervlapja alapján leginkább a település
belterületétől DNy-ra
DNy eső, Királyhegyesi-Száraz-ér menti területek veszélyeztetettek
belvíz által.
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38. térkép: Rendszeresen belvízjárta övezetek
Forrás: Békés Megye Területrendezési Terve

1.18.2.3 Mély fekvésű területek
A belvíz a csapadékos időszakokban a Királyhegyesi-Száraz-ér mentén található
szántókat, közeli lakott területeket veszélyezteti. Magas vízállása visszaduzzasztja a
Kutas-éri csatornát, így a mellette fekvő temetőben ilyenkor 2 méter fölé emelkedik a
talajvízszint, megakadályozva ezzel a koporsós temetést. Az utóbbi 5-8 évben minden
évben volt olyan időszak, amikor a fenti problémák megjelentek.

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem
Kiemelt fontosságú a csapadék-elvezető hálózat rendszeres tisztítása, és a teljes
hálózat rekonstrukciója, bővítése. Ennek érdekében a települést érintően, az alábbi
projektek tervezettek:
•

A KÖVITE (Gyula) 88/2000 tervszámon elvi vízjogi engedélyes terv készült,
amely a város egész területére vonatkozóan kidolgozza a csapadékvíz-hálózat
kiépítését, összesen 62 540 m csatorna létesítését tervezi. A tervek még nem
valósultak meg.

Az elmúlt években vis maior esemény nem történt a településen. Az 1.17.8, valamint
az 1.17.2.1 fejezetekben foglaltaknak megfelelően a településnek árvízzel
veszélyeztetett területei nincsenek.
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1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok
Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Mezőkovácsháza területén
nincs.

1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő
korlátozások
Mezőkovácsháza területén mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő
korlátozások nincsenek.

1.18.3.3 Ipari veszélyforrások
A városban – a Veszélyes Üzem Adatbázis2 alapján - öt olyan üzem működik, melyek
az általuk folytatott tevékenység alapján veszélyes üzemnek minősülnek.
Mezőkovácsháza területén veszélyes üzemek nincsenek.

1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely
Mezőkovácsháza területén az alábbi érvényes hatósági engedéllyel rendelkező
bányászati területek, kutatási engedéllyel rendelkező területek találhatóak:
•

Nagybánhegyes II. – szénhidrogén bányatelek

•

Mezőkovácsháza I. – földgáz bánytelek

•

Mezőhegyes I. – szénhidrogén bányatelek

•

Magyarbánhegyes II. – szénhidrogén bányatelek

•

Battonya geotermikus koncessziós kutatási terület

•

Battonya-Pusztaföldvár-Dél – koncessziós szénhidrogén kutatási terület

1.20 Városi klíma
Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1.2 fejezet tartalmazza.
A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek
hőhullámok idején különösen megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája
között jelentős eltérés lehet, mely eredhet az épületek, építmények, burkolatok fizikai
jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési struktúrából, a burkolatokon használt
vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási viszonyokból, az
alacsony növényborítottságból, a sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés,
fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.).

2

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_vuzem_index
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Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a
szabad térszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például
•

a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget),

•

a megváltozott átszellőzési viszonyok,

•

a levegőminőségi problémák.

A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és
beépítési tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésben és a közút- és közműtervezés
során nagyobb hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok.3
Mezőkovácsháza városklímáját befolyásoló tényezők:
•

Zöldterületek, erdősültség alacsony foka

•

Száraz, meleg klimatikus viszonyok

•

Jelentősebb vízfelület hiánya a belterületen

Mezőkovácsháza településszerkezete falusias jellegű, kevés a sűrűn beépített terület,
emeletes házak aránya alacsony, jelentős ipari tevékenység nem folyik a településen,
a városi hősziget kialakulása nem jellemző, a külterület-belterület közötti hőmérséklet
különbségek nem haladják meg a 2-3 C°.

3

Városklíma kalauz, 2011
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Helyzetelemző munkarész
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

Településhálózati
szerepkör

Mezőkovácsháza az országos városhálózat fontosabb városfejlődési tengelyeitől
elszakadva, városhiányos térségben fekszik. Az Arad elcsatolásával kialakult
urbanizációs vákuum kitöltése az elmúlt közel száz évben nem történt meg
maradéktalanul, holott erre már a két világháború között és a szocializmus éveiben is
történtek erőfeszítések. A település egyes központi funkciói azonban kétségtelenek,
járási és kistérségi székhely. Vonzáskörzetének első szintje a közvetlenül szomszédos
települések felé markánsan jelentkezik, azoktól távolodva gyorsan csökken. A
településen Orosháza és Békéscsaba napi szintű vonzása érzékelhető, a másodlagos
megyei centrum Gyula szerepe főleg az egészségügy terén nagy. A felsorolt városok
elérhetősége meglehetősen rossz, úgy az úthálózat szerkezete, mint annak állapota
miatt. A térség úthálózatának problémái rendkívül kedvezőtlenül befolyásolják a
település fejlődési lehetőségeit.

Demográfiai
viszonyok és
tendenciák

A település lakónépessége 2001 óta folyamatosan csökkent. A lakónépesség
csökkenése 2001-2011 között jelentős, 14,73%-os. Az élveszületések és halálozások
különbözete valamennyi vizsgált évben negatív volt a városban, illetve a járási és
városi adatok jelentősen kedvezőtlenebb képet mutatnak a megyei és országos
adatoknál.
A vizsgált időszakban a város vándorlási egyenlege is erősen negatív. A megyei
járásközpontok együttesen kedvezőbb vándorlási mutatóval rendelkeznek a
településnél, ugyanakkor a Mezőkovácsházai járás több év vonatkozásában
Mezőkovácsháza városhoz képest is kedvezőtlenebb képet mutat.
Az adatok alapján megállapítható, hogy Mezőkovácsháza város népességének
korösszetétele a két népszámlálás időszaka alatt az idősebb korosztályok irányába
mozdult el, tehát a település népessége öregszik, melyet az öregedési index
egyértelmű romlása is megerősít.
2001 és 2011 között Mezőkovácsháza népességének képzettségi szintje jelentősen
emelkedett, ugyanakkor a város népességének iskolázottsága valamennyi mutató
vonatkozásában elmarad a megyei és országos szinttől.
•

A fiatal, képzettebb – képezhetőbb – és motiváltabb munkaerő létszámának
csökkenése a helyi munkaerőbázist számolja föl, ami a betelepülő beruházások
számára az egyik fő szempont, de a már helyben működők döntéseit,
fejlesztéseit, jövedelmezőségét is erősen meghatározza.

•

Az intézményrendszer – szociális ellátás (pl. bölcsőde), oktatás, kultúra, sport,
rekreáció stb. jelentős „haszonélvezője” a fiatalabb generáció. Folyamatos
létszámcsökkenésük lassan fölösleges kapacitásokhoz, ezáltal a fajlagos
költségek növekedéséhez vezet. Másrészt az intézményekben dolgozó létszám
pótlásának alapjai is megkérdőjeleződnek általa. Az elöregedés révén a szociális
rendszer másik oldalán és az egészségügyben is fokozódni fog az ellátásra,
gyógyításra szoruló idős népesség száma.
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Foglalkoztatottság, A városban az álláskeresők munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya a
vizsgált időszakban a kezdeti magas értékről fokozatosan mérséklődött.
munkaügy
2011-ben a településről napi szinten ingázó foglalkoztatottak aránya 25,08% volt, míg
a helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 74,92% volt. 2001 óta csak kis
mértékben nőtt napi szinten ingázó foglalkoztatottak aránya (2001: 24,05%).
Az országos átlaggal való összehasonlítás alapján a városban jellemző jövedelmi szint
(646.092) jelentősen elmarad az országos (781.783) és elmarad a megyei
járásközpontok (708.592) értékétől is, ugyanakkor jelentősen meghaladja a járási
(531.556) értéket.
Települési kohézió,
civil szféra

A városban a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a kultúra, művelődés, sport
és rekreáció területén. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata elismeri és támogatja
a város életében fontos szerepet betöltő civilszervezetek, egyházak tevékenységét,
lehetőségeihez képest igyekszik támogatni munkájukat. A település azokra tud
elsősorban építeni, akik kötődnek városukhoz. Ez a kötődés igen fontos közösségi,
településfejlesztési erő, ám sok esetben kevés a helyben elhelyezkedni nem képes,
vagy a helyi bérszinttel elégedetlen fiatalok számára ahhoz, hogy a településen tartsa
őket.
Az erős helyi közösség és a civil aktivitás pozitív hatással van a demográfiai viszonyok
alakulására, az intézményrendszerre, a gazdasági szerkezetre.

Intézményrendszer

•

Jelentős azon fiatalok száma is, akiket a városhoz, a közösséghez, a
családhoz, az otthonhoz való kötődés akkor is a városban tart, ha a
megélhetés itt nehezebb, mint külföldön. Ők azok, akik még javíthatják a
demográfiai mutatókat, családot alapítanak, így a természetes szaporulatot
növelik, a vándorlási egyenleg negatív rátáját nem rontják tovább.

•

Az intézményrendszer optimális kihasználtsága és a későbbi munkaerő
utánpótlása szempontjából is igen jelentős az a népesség, akit a közösségi
kohézió tart (is) a városban.

•

A gazdaság szempontjából a képzett munkaerőbázis megléte alapvető
fontosságú. Azon népesség, amelyet a közösség kohéziója tart a városban,
ezen bázist erősíti. A gazdaság és helyi közösség kapcsolata kölcsönös: míg a
helyi erőforrások a vállalkozásokat erősítik, a sikeres vállalkozások képesek
munkát, piacképes jövedelmet, perspektívát nyújtani a munkavállalóknak.

A település humán-infrastruktúrája az igényeknek megfelelően működik és látja el a
feladatait. Több intézmény infrastrukturális fejlesztésre szorul, részben a működtetés
megfelelő biztosítása, részben pedig az önkormányzati és intézményi gazdálkodás
optimalizálása érdekében, elsősorban energiahatékonyság növelése révén. Ezek
között ki kell emelni az óvodát, az általános iskolát, a művelődési központot. Szükség
van a Táncsics utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztésére, valamint a
fogorvosi rendelőkkorszerűsítésére, fogászati eszközök cseréjére. A szociális
területen kiemelt fontosságú a Napközi Konyha kapcsán tervezett tetőfelújítás és
energiatudatos korszerűsítés, továbbá tervbe van véve a szociális alapszolgáltatás
kialakítása fejlesztése kapcsán demens személyek nappali ellátásához, valamint
rászorulók bentlakásos ellátásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése.

Mezőkovácsháza áros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó
vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

185

•

A közszolgáltatások intézményrendszere – pl. a bölcsődei ellátás – fontos
tényező a gyermekvállalási kedv szempontjából. Az egészségügyi ellátás
pedig a munkaképes kor felső határát képes feljebb tolni. A jól működő
intézményrendszer biztonságérzetet ad, hozzájárul az elvándorlás
mérsékléséhez.

•

Az intézményrendszer működteti a kulturális intézményeket, szervezi,
menedzseli és finanszírozza a programok, rendezvények egy részét, biztosít
helyszín a kulturális eseményeknek és a civil szerveződéseknek is. Ezért
közösségszervező ereje nagy, hatásában képes ezen területen jelentős
eredményeket elérni.

•

A munkaerőpiac szempontjából alapvető a munkaképes korú népesség
képzettsége, az utánpótlás nevelése, a piac által igényelt rugalmas helyi
képzési rendszer, de ugyanilyen fontos ezen népesség egészségi állapota is –
mindez
a
helyi
intézményrendszer
állapotától,
szervezésétől,
finanszírozásától függ.

Gazdaságszerkezet A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma alapján a város sokkal
kedvezőtlenebb helyzetben van a megye más járásközpontjaihoz képest.
Mezőkovácsháza esetében rendkívül alacsony a hozzájárulás a működő vállalkozások
létszámához megyei szinten. Mezőkovácsházán, összhangban a megyei adatokkal –
kimagasló a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban működő cégek száma, de
jelentős számú vállalkozás van a mezőgazdaságban valamint a különböző ipari
szektorokban is.
A térségben vannak az ország legjobb minőségű szántóföldei (átlagosan 34,1 AK),
amelyek kiválóan alkalmasak jó minőségű szántóföldi növények termesztésére,
valamint az ezen alapuló állattenyésztésre. A térség Európa-szerte is egyre híresebb
dinnyetermesztő vidék, ezen kívül a fóliás paprikatermesztés is népszerű a helyi
gazdák körében. A földművelés mellett az agrár szektorhoz kapcsolódó
feldolgozóipar, ezen belül a szárnyasok feldolgozása tekinthető meghatározónak a
városban.
Általában kijelenthető, hogy nem települt meg a városban jelentősebb, magas
hozzáadott értéket képviselő cég, mint ahogy a külföldi tőke is ez idáig elkerülte
Mezőkovácsházát. A térség adottságai nem kedveznek a befektetők idevonzásának,
letelepítésének. A térség rossz elérhetőségi viszonyai mellett a helyi munkaerő
alacsony képzettsége is problémát jelent. Az elmúlt időszakban a városban
inkubátorház létesült. Az épület tíz vállalatot tud befogadni.
•

A helyi gazdaság biztosítja a munkahelyeket és a hosszú távú
életperspektívát: alapvető a szerepe a munkaképes korú népesség helyben
tartásában. Ezáltal a vándorlási egyenleg mindkét oldalát erősítheti:
megfelelő működése, és a bérek piacképessége (amihez fejlett, magas
hozzáadott értékű gazdaságra és fejlett szolgáltatásokra van szükség) esetén
csökken az elvándorlás, nő a bevándorlás, javul az egyenleg. Jelenleg sajnos
ezzel ellentétes előjelű folyamatok dominálnak.

•

A helyi vállalkozások iparűzési, idegenforgalmi és építményadójukon
keresztül járulnak hozzá a város költségvetéséhez, a prosperáló, fejlődő
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gazdaság egyre növekvő mértékben, ami a költségvetésen keresztül a város
működtetését és fejlesztési lehetőségeit is meghatározza.
Turizmus

Az Önkormányzat
működése

A turizmus összességében még nem meghatározó gazdasági szegmens a településen.
A város szálláshelyein elsősorban belföldi turisták foglaltak szobákat. A városban
ugyanakkor számos nevezetesség, és látnivaló várja az ide érkezőket, de még
nagyobb az eddig kiaknázatlan lehetőségek köre (pl. fürdő és kemping).
•

A turizmus nemcsak fontos kiegészítő ágazata a város gazdaságának, de
olyan fejlesztéseket generál, amelyek kiemelkedő fontosságúak a települési
kohézió szempontjából (épített örökség megóvása, természeti értékek
védelme, kulturális örökség bemutatása, városmarketing).

•

Az idegenforgalom erősödését szolgáló fejlesztések legtöbbje a helyiek
számára is lényeges, Mezőkovácsháza lakosságának szabadidős, rekreációs és
sportolási lehetőségeit bővíti.

Az önkormányzat likviditása megfelelően alakult. A 2013-as évben az intézményi
működési bevételek összege elérte az 518 millió forintot, míg az önkormányzat
működési jellegű kiadásai 2013-ban elérték az 492 millió forintot (2012-ben ez az érték
még csupán mintegy 358 millió Ft volt), melyen belül a személyi juttatások és dologi
kiadások tételek voltak a legjelentősebbek. További működési költségek ugyanebben
az évben az óvoda esetében, illetve a Humán Szolgáltató Központ esetében merültek
fel.
Mezőkovácsházán a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a város
Képviselőtestülete rendelkezik. A döntés előkészítési feladatokat a Képviselőtestület
mellett működő Városfejlesztési bizottság látja el.
A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatalon
belül működő Műszaki iroda feladata.
Az Önkormányzat gazdálkodásából adódó lehetőségek minden területet érintenek,
ahol a működés vagy a fejlesztés, esetleg a támogatások részben vagy egészében
önkormányzati forrásból származnak.
•

Hatással van a demográfiai viszonyokra, azáltal, hogy mennyire tudja
ösztönözni a gyermekvállalási kedvet, visszafogni a fiatalok elvándorlását
(munkahelyteremtés, lakáspolitika, a város vonzóvá tétele). Természetesen
ez a hatás eléggé közvetett és sok erősebb tényező is befolyásolja, pl. cégek,
beruházók munkahely teremtési döntései (adózás, világpiaci trendek stb),
helyi lakáspiac árai stb.

•

Jelentős a hatása a települési közösségekre a kultúra, rendezvények,
programok megrendezése, kezdeményezése, finanszírozás, illetve a civil
szervezetek finanszírozása révén. Ez közvetlen hatás, mivel az ide sorolható
tevékenységek egy része teljes egészében függ az önkormányzati forrásoktól.

•

Az intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés működésére:
az önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésűekre teljes egészében hatással van,
azonban léteznek az önkormányzattól teljesen független intézmények is, az
átszervezett közoktatásban pedig jellemzően csak a tulajdonos az
önkormányzat.
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•

Gazdaság szerkezet és dinamika: a helyi gazdasági környezet befektető és
vállalkozó baráttá tételével, az ipari park és a költségvetést is érintő
támogatások és kedvezmények rendszerével közvetlen hatással van a
tématerületre a költségvetés, de annak nagyságrendje miatt csak egy eleme a
vállalati döntéseknek.

•

Az épített környezetre való hatás a költségvetésben a városrehabilitációs,
örökségvédelmi tevékenységek pályázati önerejének előteremtésében jelenik
meg közvetlenül.

•

A közlekedési hálózat és minősége (belső és külső), a közművek és
elektronikus hírközlés és a környezetvédelem - klímatudatosság/
energiahatékonyság területek az előbbihez hasonlóan fejlesztési-pályázati
oldalról befolyásoltak a költségvetés részéről.

Településüzemeltetés

A település üzemeltetés egyes területein jelenleg problematikus a szolgáltatás hosszú
távú ellátásának biztosítása. Itt elsősorban a Települési szilárd és folyékony hulladék
gyűjtését, kezelését kell megemlíteni. A rezsicsökkentés miatt kialakult díjak mértéke
miatt egyetlen szolgáltató sem tudta elvállalni a tevékenység folytatását, így a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölése alapján 2015. április 1–ig továbbra is az
Orosházi Városüzemeltetési Zrt. látta el a tevékenységet, mint közérdekű szolgáltató.

Intézményfejlesztés

A település sport- és rekreációs létesítményei többnyire felújítást, korszerűsítést,
bővítést igényelnek (pl. Borostyán Camping és Strandfürdő, Sári Ferenc
Sportközpont), de tervezett a Járási tanuszoda megépítése is.

Épített környezet
Településszerkezet

Mezőkovácsháza településszerkezete két falu összeolvadásával nyerte el mai
formáját. A közigazgatási szempontból egyesített településrészek őrzik térbeli
önállóságukat, hiszen az őket elválasztó vasútvonal rendkívül erős
településszerkezeti cezúra a mai napig. A reformátuskovácsházi városrész mintegy
kétharmada a kovácsházinak, így a kiterjedésbeli eltérés nem igazán jelentős,
településszerkezeti súlya azonban ennél kisebb. Az intézmények döntő többsége
ugyanis a központban található, a vasúttól északra csak néhány alapfokú létesítmény
működik. Mezőkovácsházán a településfejlesztés egyik legfontosabb feladata a két
településrész szorosabb kapcsolatának megteremtése, fejlettségük, ellátottságuk
különbségeinek kiegyenlítése.
A két városrész geometrikus, mérnöki jellegű utcahálózata meglehetősen homogén,
eredetileg hosszanti, nagymélységű, keresztutcákkal ritkán szabdalt tömbökből áll,
településszerkezete ezért egyes lakóterületeken igen monoton. Mezőkovácsházán
keresztezi egymást a Mezőhegyes és Gyula, valamint a Battonya (Arad) és Orosháza
közötti két fontos útvonal. A településszerkezet alakulására elsősorban a gyulai út
volt hatással, mely a kovácsházi városrész alapvető szerkezeti tengelyét adja.
Az intézményekkel jól ellátott városközpont és a hozzá csatlakozó üdülő és
rekreációs területek elhelyezkedése a vasúttól délre eső városrész szempontjából jó,
a város egészét tekintve kissé excentrikus.
Az iparterületek általában a közutak – elsősorban a battonyai út - és a vasútvonal
mellett helyezkednek el. A vasút mellett lévő iparterületek természetes módon
keresik a vágányok közelségét, azonban létükkel újabb éket vertek a két városrész
közé. Kedvezőtlen adottság az Alkotmány utca északi végénél, a vasútterület
túloldalán elhelyezkedő Béla-major belterülethez való közelsége, ahogy elmondható
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ez a szennyvíztelepről is, amely a városi kihelyezett funkciók többségéhez hasonlóan
a belterülettől délre, az Alkotmány utca folytatásában található.
A beépítésre szánt területek nagymértékű növelése, a lakóterületek bővítése
szükségtelen, a rendezési tervben már kijelölt területeken lévő beépítetlen telkek
fedezik a szükségleteket, ahogy elmondható ugyanez a gazdasági területekről is.
A városközpont hagyományos beépítésű területein az Alföld mezővárosi
építészetének sajátosságai keverednek, falusias építési tradíciókkal, a külső
lakóterületek jellege általában falusias. Kisvárosi jelleget a településképnek a központ
jelentősebb intézményei, zártabban beépült utcái kölcsönöznek. A településképet a
szocializmus korszakának lakóterületi és intézményi fejlesztései törték meg elsőként
a hagyományos szerkezetet, beépítési módokat, általában a Mezőkovácsházára
jellemző tradíciókat semmibe vevő építészeti magatartásukkal. Különösen súlyos
sebeket az iparosított technológiával épített lakótelepek ejtettek.
Védett örökségi
emlékek

Az igazgatási terület regisztrált régészeti öröksége mintegy 24 terepbejárásokkal,
feltárásokkal azonosított régészeti lelőhelyből áll, melyek között 10 kunhalom és egy
földvár van, valamint a középkori Kovácsháza templomának és erődített kastélyának
helye. A régészeti lelőhelyek védelme elvben megoldott, azonban a sokszor
tájmorfológiai elemként is jelentős kunhalmok, földvárak fennmaradását nagyon
komolyan veszélyezteti a szántóföldi művelés. Országosan védett műemlék a
településen nem található, ami nem jelenti azt, hogy védendő épített örökségi
emlékekben szegény Mezőkovácsháza. Helyi védelem alatt áll 32 db, zömmel a XIX.
század végéről, a XX. elejéről származó objektum. Az örökségi értéket hordozó
lakóingatlanok fennmaradását egyes kedvezőtlen országos tendenciák erősen
veszélyeztetik.

Közlekedés

A város egy-egy fontos vasúti és közúti tranzitfolyosó közé esik. A TEN-T maghálózati
elemeknek besorolt M5-M43 autópályák és a Budapest - Lökösháza vasútvonal
egyaránt az EU magzóna és Dél-Erdély/Bukarest/Constanta/Bulgária/Törökország
között teremt igen fontos kapcsolatot, ezek a folyosók jelenleg is fejlesztés alatt
állnak. Fontos lenne a minőségi ráhordó hálózat megléte. Mezőkovácsháza számára
kulcskérdés a megyeszékhely és a tervezett M44 autóút elérése is, továbbá a közeli
Arad, illetve a kicsit távolabbi Szeged megközelítése.
A város összekötőúti és regionális vasúti kapcsolatokkal rendelkezik, térségi
jelentőségű közlekedési alcsomópontnak számít. A környező mellékút szintű, négy
irányba kiinduló úthálózat, illetve a városon átmenő vasútvonal által kirajzolt hálózat
a
település
viszonylag
szerény
kapcsolatrendszerének
leképeződése.
Mezőkovácsháza kisméretű járási központnak számít, azonban – mivel a térségben
nincsen más, hasonló vagy jobb szolgáltatásokkal rendelkező település – több mint
másfélszer annyi a napi bejáró, mint az eljáró. A napi eljárókat tekintve a legtöbben a
megyeszékhelyre közlekednek, viszonylag kiemelt jelentőségűek a megyeszékhely és
Orosháza irányú közlekedési igények. A járásközpontba legtöbben – a közelebbi,
illetve nagyobb településekről – Kunágotáról, Mezőhegyesről és harmadikként
Battonyáról járnak be. A helyben közlekedők közül mintegy 50% kerékpározik. A
helyközi közlekedésben a többi várossal összevetve a vasút szerepe elég jelentős, az
eljárók esetében hasonló nagyságrendű, mint az autóbuszé.
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Közösségi
közlekedés

Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség lényegében
megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden környező település elérhető, így a
város e szempontból is térségi alközpontnak tekinthető. A város közigazgatási
területen belül 16 helyközi megálló található. Mezőkovácsházát a „regionális vasúti
pálya” besorolású, 121-es számú, Kétegyháza – Újszeged vasútvonal érinti. A
személyforgalom közelítőleg ütemes menetrend alapján veheti igénybe a vasúti
szolgáltatást. A távlati elképzelések szerint – az Országos Területrendezési Terv
(OTrT) és a nagytávú ágazati tervek tartalma alapján – Mezőkovácsháza jobb
bekötése érdekében a jelenlegi mellékutak fejlesztésével főúttá lesz alakítva az
Orosháza - Mezőkovácsháza kapcsolat és a Békéscsaba - Mezőkovácsháza - Battonya
- országhatár vonal, utóbbi a várost keletről elkerüli. A kormány 2020-ig terjedő
középtávú beruházási céljai közül a térséget – az M43 autópálya befejezésén túl – csak
az M44 autóút Békéscsabáig történő megépítése, a Budapest - Lökösháza
vasútvonalak fejlesztése, illetve a Szeged - Békéscsaba vonalon tervezett villamosítás
érinti.

Városi úthálózat

A városi úthálózat a külső adottságokhoz (pl. országos közutak és vasút vonala)
alkalmazkodó szerkezetű, városrészenként nézve már szabályos. A lakóutakat a fő- és
gyűjtőutak mentén körülbelül párhuzamos és merőleges elrendezéssel alakították
ki.A városközpontot ugyan keresztezi az északkelet-délnyugat irányú
tranzitforgalom, azonban ez nem számottevő. A településen belüli, valamint a városi
cél- és eredőforgalom dominál. Mezőkovácsházán a belterületi önkormányzati utak
közül 40,8 km kiépített és 7,7 km kiépítetlen. A településen nincs kerékpárútként
megjelölt kerékpáros útvonal, azonban a város főutcájában viszonylag jól
kerékpározható „harmadik járda” is van. A nyilvántartás szerint a kiépített járdák
hossza 65,6 km, a kiépítetlen járdák nyilvántartott hossza mindössze 0,2 km. A város
2013-ban az utak és járdák
• A városra jellemző utazási szokások megfelelő alapot jelentenek arra, hogy a
fejlesztés és üzemeltetés a fenntartható közlekedés elveivel összhangban
folyjon. Különös figyelmet kell fordítani a helyi gyalogos és kerékpáros,
valamint az ingázók közösségi közlekedés igényeinek kiszolgálásra.
• A város elérhetősége rossz. A kedvezőtlen úthálózati helyzet alapvető gátja a
város gazdasági fejlődésének, annak minden szektorát tekintve. Kedvezőtlen
hatással van ezáltal a népességi folyamatokra és az ezek által meghatározott
többi részterületre.

Környezet

Mezőkovácsháza környezeti állapota összegében jónak mondható, a legtöbb
probléma vízvédelemi területen adódik. Mezőkovácsházán jelentős ipari tevékenység
sohasem volt, jellegzetes agrártelepülés, ahol a nagyüzemi szántóföldi gazdálkodás
dominál. Tekintettel a monokultúrák káros ökológiai hatásaira, a szárazodó
éghajlatra, a terület rossz vízellátottságára, és nem utolsó sorban a gazdasági
trendekre a mezőgazdaság jelenlegi szerkezete hosszú távon nem fenntartható, a táj
degradálódását, pusztulását okozhatja. Az üzemek többsége az élelmiszer iparhoz
kapcsolódik, a környezetet jelentősen nem terhelik, de probléma, hogy a településnek
nincs Ipari Parkja, az üzemek gyakran lakóövezetbe ékelődnek, vagy zavaró
közelségbe helyezkednek el. A csatornák vízfrissítése, az öntözés, és ökológiai
szempontok összehangolása kulcskérdés.
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Meg kell szüntetni a felszíni vizeket érő szennyezéseket, és az állandó vízborítottságot
biztosítani kell a csatornákon, és egyben települési szinten kell megoldani a
vízelvezetés problémáját is az ökológiai, mezőgazdasági, és vízrendezési
szempontokat is figyelembe véve.
Közművek

A közműhálózat összességében jól kiépített, de vannak még hiányosságok a
szennyvíztisztítás, elvezetés, az ivóvízhálózat, és csapadékvíz-elvezetés területén.
Megújuló energiaforrások alkalmazására csak nagyon kevés példa van, szélesíteni kell
a napenergia, és geotermikus energia, esetleg biomassza hasznosítását, melyre a
település kifejezetten jó adottságokkal rendelkezik. A megkezdett energetikai
korszerűsítést folytatni kell.
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Vizsgált tényezők ("hatott")

demográfiai
viszonyok és
tendenciák

demográfiai viszonyok és
tendenciák

Ható
tényezők

települési közösség
(kohézió, kultúra,
hagyományok, civilek )
intézmény-rendszer
(közszolgáltatások) és
városüzemeltetés
gazdaság szerkezet és
dinamika
önkormányzat vagyoni
helyzete és gazdálkodási
egyensúlya
tágabb táji és természeti
adottságok

táji és
természeti
adottságok

zöldfelületek

épített
környezet
(épített
örökség is)

közlekedési
hálózat és
minősége
(belső és
külső)

közművek
és
elektroniku
s hírközlés

környezetvédelem –
klímatudatosság/
energiahatékonyság

-

+/-

0

-

-

-

+/-

+

+

++

++

++

+

0

++

++

++
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++

+

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+

+

+/-

+

++

+

+

+

+

++

+

+/-

0

0

++

+/-

+/-

+++

0

+/-

+

+

+/-

települési
közösség
(kohézió,
kultúra,
hagyomá-nyok,
civilek)

intézményrendszer
(közszolgáltatás
ok) és városüzemeltetés

gazdaság
szerkezet és
dinamika

-

-

-

+

++

++

++

+++

+

+

+

+

++

+

0

++

0

+

zöldfelületek

+

++

+

+

épített környezet (épített
örökség is)

+

+++

+/-

+/-

++

+

++

+++

+

+

+

++

+

++

+

+/-

közlekedési hálózat és
minősége (belső és külső)
közművek és elektronikus
hírközlés
környezetvédelem klímatudatosság/
energiahatékonyság

önkormányzat vagyoni
helyzete és
gazdálko-dási
egyensúlya

++

0
+/+/+
+
+
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+
++

+

+/-

+/-

+/-

-

-

-

+

+++
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+/+/-
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Helyzetértékelő munkarész
Helyzetelemzés eredményeinek értékelése

3.1.1 A folyamatok értékelése
A népesség korszerkezetének változása visszatükröződik a helyi intézményrendszer
kihasználtságának változásaiban is. Az általános iskola és a középiskolák tanulói
létszáma jelentősen csökkent a vizsgált időszakban. Az intézmények alacsony
kihasználtsága hosszabb távon egyéb kedvezőtlen hatásokat is elindíthat (pl. tanárok,
pedagógusok elvándorlása, az intézmények népszerűségének csökkenése, stb.).
2001 óta kis mértékben nőtt napi szinten ingázó foglalkoztatottak aránya (2001:
24,05%), ami a helyi munkaerőpiac lehetőségeinek szűkülését, de legalább is
stagnálását jelzi. A munkanélküliség magasabb az országos szinthez képest. A
kedvezőtlen gazdaságszerkezet, valamint az ezzel szorosan összefüggő rossz
közlekedési viszonyok közvetlen hatása egyértelműen kimutatható a fenti folyamatok
kapcsán. A gazdaság fejlesztése rövid és hosszabb távon is egyértelműen
létfontosságú a település népessége szempontjából, ami mind a lakosság számára,
mind a képzettségre jelentős hatással bír.
A civil szervezetek közül több folyamatosan együttműködik az önkormányzattal,
támogatja annak fejlesztési, értékmegőrző tevékenységét. A civil szervezetek
működését nagyban befolyásolja az önkormányzat gazdasági ereje, támogató
képessége.
A városban működő intézményrendszer (humán és gazdasági) működésében kedvező
folyamatokat indított el az energiahatékonysági beruházások lebonyolítása. Ezáltal
hosszú távon egyértelműen javul az önkormányzat pénzügyi helyzete.
A térség adottságai – földrajzi elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatok, kedvezőtlen
képzettségi mutatók stb. – nem kedveznek a befektetők idevonzásának,
letelepítésének. A rossz elérhetőségi viszonyok mellett a helyi munkaerő alacsony
képzettsége is problémát jelent. A közlekedés fejlesztése (Orosháza-Battonya közötti
főút kiépülése, medgyesegyházi út főúttá fejlesztése) a feltételezések szerint
ugyanakkor jelentős hatással lehet a helyi gazdaság dinamizálására – elmaradása
pedig hosszú távon nehezen visszafordíthatóvá teszi a város elmaradását az ország
potensebb területeitől. A település gazdasági helyzetében rejlő fejlődési lehetőségek
tehát csak abban az esetben aknázhatók ki maradéktalanul, ha a település
megközelíthetősége javul. A városban működő cégek a rendelkezésre álló
információk alapján igazán komoly fejlesztéseket nem terveznek a következő
időszakban, ezért létfontosságú a település számára az újabb gazdasági szereplők
megjelenése.
Az önkormányzat vagyoni helyzetére egyértelmű hatással van a hatékonyan működő
intézményrendszer, így a jövőbeni fejlesztések előkészítése során ezt a szempontot
mindenképpen mérlegelni szükséges. Ugyancsak erős korreláció mutatható ki a helyi
gazdaság fejlődése (munkahelyteremtés, helyi adó bevételek stb.) és az
önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása között.
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Ezen a ponton ismét a gazdaság fejlődése a kulcspont: ezáltal a város és az
önkormányzat gazdasági ereje, pénzügyi stabilitása is erősödik.
Az épített környezetet, valamint a zöldfelületeket érintő, tervezett fejlesztések
megvalósíthatóságát egyértelműen behatárolja az önkormányzat pénzügyi helyzete
és az elnyerhető pályázati támogatások mértéke, megoszlása. A zöldfelületek
gondozása kedvező hatással van a településen élők életminőségére. Az épített
értékek állagának megóvása ugyancsak kedvező hatással lehet a településen élők
életminőségére, így áttételesen ugyan, de közrejátszhat a település élhetőségének és
gazdasági vonzerejének javulásában.
Az önkormányzat pénzügyi stabilitásához is nagymértékben hozzájárul az
intézmények jelentős részén végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések és a
költséghatékony működtetés biztosítása.
A városüzemeltetési feladatok kapcsán a települési intézményrendszer jó működése,
valamint az önkormányzat pénzügyi helyzete egyértelműen kihat a közlekedési
infrastruktúra minőségére is. A megfelelő helyi közlekedési infrastruktúra, a komplex
módon fejlesztett közlekedési rendszerek a városi lakosság életminőségét javítják
hosszabb távon.
Az önkormányzat közműfejlesztési elképzelései összhangban állnak a helyi
gazdaságfejlesztés főbb stratégiai irányaival. A település ipari park kialakítását tervezi
a vállalkozások fogadására alkalmas infrastrukturális háttérrel. A városban a vízközmű
állapota nem megfelelő, úgy a csőhálózat, mint a szennyvíztelep felújítása
szükségszerű.
A megújuló energia hasznosítását célzó települési infrastruktúra-fejlesztés
eredményeképpen jelentős energiaköltség-megtakarítás realizálódik. Mindezek
hozzájárulhatnak a természeti értékek megőrzéséhez és az energia hatékony
üzemeltetés együttes megvalósulásához.
Komoly veszélyként azonosítható be ugyanakkor, hogy saját forrás hiánya miatt
elmarad az innováció igényes környezetvédelmi technológiák elterjedése, fajsúlyukat
tekintve háttérbe szorulnak a környezetvédelmi fejlesztések. Mindezek hosszabb
távon kedvezőtlen folyamatokat indíthatnak el, amennyiben folytatódik a meglévő
infrastruktúra további állagromlása, működtetése pedig jelentős költségeket emészt
fel.
A térségben kiaknázásra váró turisztikai lehetőségek vannak. A közelben
világörökség-várományos helyszín Mezőhegyes, melynek látogatottsága várhatóan
növekedni fog és ez pozitív hatással lehet Mezőkovácsháza idegenforgalmára is. A
város gazdaságának jövője szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a település
kapcsolódni tudjon a nemzetközi és belföldi turizmus vérkeringésébe. Mindenek előtt
a Borostyán fürdő és kemping fejlesztése révén jöhet létre olyan helyi „attrakció”,
amely nagyobb forgalmat képes generálni. A fürdőfejlesztés mellett az öko- és aktív
(kerékpáros, lovas-, horgász, vadász, stb.) turizmus számára kedvezőek a feltételek a
településen és környékén. A turizmusnak ezen ágai a fürdő mellett kiegészítő
jelleggel, de önállóan is életképesek lehetnek. Az idegenforgalom természetesen
fontos szerepet játszhat a munkahelyteremtésben, igaz, az ágazatnak inkább a
magasabban kvalifikált munkaerőre van igénye.
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Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy egyes beruházások későbbi fenntartása,
működtetése jelentős forrásokat igényel, melyek komoly hatással lehetnek az
Önkormányzat gazdálkodására. További kockázati tényező, hogy a térség
kedvezőtlen elérhetősége miatt a mennyiségorientált idegenforgalom lehetőségei
korlátozottak. Mindenképp olyan fejlesztések megvalósítása lehet optimális, amelyek
maximálisan szolgálják a helyi lakosság igényeit is (a fejlesztés ne csak turistákra
koncentráljon) és figyelembe veszi a környék más településeinek hasonló
elképzeléseit, illetve azokkal közös koncepció mentén megvalósítható.
Úgy a turisztikai lehetőségek, mint a helyi identitástudat és település imázs oldaláról
kiemelkedő jelentőségű az épített örökség megőrzése, örökség alatt nemcsak a
védett emlékeket értve. A lakosság identitás-keresésének legelső, markánsan
artikulálódó szintje a település. Ebben a szellemi közegben alapvető fontosságú a
helyi értékek, erőforrások feltárása, kiaknázása. Egy-egy település épületekben
megőrződött múltja, a felhalmozódott környezeti értékek mind-mind ilyen erőforrás
még akkor is, ha hatásai csak közvetett módon érzékelhetők. Az elmúlt korok
értékeinek megőrzése, illetve feltárása, az építészeti folyamatosság fenntartása az
egyik leghatásosabb eszköz egy település arculatának – divatos, mai szóval:
imázsának – kialakítására. Különösen éles megvilágítást kap a fenti kérdés
napjainkban, amikor a minőségi turizmus a támogatásoknak is preferált területe
éppen azért, mert fontos szerepet játszhat a „fenntartható fejlődés” eszméjének a
gyakorlatba történő átültetésében. Márpedig az idegenforgalom nehezen
elválasztható a kulturális örökség védelmétől, annak állapotától és egyáltalán a
települési, táji és természeti környezet minőségétől. Az a közösség tehát, amelyik
nem gondol saját örökségének védelmével, maga alatt vágja a fát és saját pozícióit
rontja a „vendégek” kegyeiért folytatott kiélezett versenyben.Mezőkovácsháza
jelentős része erősen átépült az elmúlt évtizedekben, s az építési, fejlesztési
folyamatok sok esetben kedvezőtlenül érintették/érintik a településképet. Mindennek
ellenére maradtak védelemre méltó építészeti, környezeti emlékek, amelyek
megőrzése nemcsak önmagában cél, sokkal inkább azért, hogy előremutató
példaként álljanak a jelen és a jövő számára. A múlt alkotásai időhöz és helyhez kötik
a ma heterogén építészeti produktumait is, mérföldkövekként szolgálnak. A genius
loci hordozói, eltűnésükkel olyan érték megy veszendőbe, melynek pótlása
semmilyen archaizálással, hamisítással nem lehetséges, egészen addig, míg az "új"ból "régi" nem lesz.
Épp ezért sajnálatos, hogy a megőrzésre méltó tradicionális épületállomány
Mezőkovácsházán – ahogy az országban is - ijesztő gyorsasággal fogy, különösen
nagy veszélyben a lakóingatlanok vannak. Az okok sokrétűek:
Az utóbbi évek lakástámogatási, hitelezési, finanszírozási rendszere éppen nem
kedvez az örökségvédelemnek. Amíg sokkal jobban megéri új épületet emelni a régi
felújítása, korszerűsítése helyett, a helyi – országosan nem védett – épített örökség
napjai meg vannak számlálva.
A tulajdonosok sem ismerik fel az értékeket. Ez különösen az Alföldön jelentős
probléma, ahol erősen tartja magát az a vélekedés, hogy a táj értékes örökségi
elemekben szegény, holott pl. a magyar mezővárosi kultúra emlékei, amellyel a
magyarság szinte egyedüliként járult hozzá az urbanisztika egyetemes történetéhez,
mind az alföldi területeken találhatók.
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A fenti kérdéssel összefüggő probléma, hogy a még fennmaradt, nem átalakított
emlékek tulajdonosai, használói legtöbbször idősek, illetve a leginkább tradicionális
életmódot élők, akik öreg házaikban a szegénység, elmaradottság jelképeit látják, és
ha lehet, az első adandó alkalommal megszabadulnak attól.
Fontos és el nem tagadható objektív körülmény, hogy a történeti értékű
épületállomány jelentős része könnyen pusztuló építőanyagból, sokszor földfalazattal
épült, amelynek rekonstrukciója általában körülményes. Nem szólva arról, hogy egyes
építőanyagok (pl. jó minőségű nád) beszerzése lehetetlen, vagy megfizethetetlen és
hiányzik a tradicionális szakmai tudással rendelkező munkaerő is.

3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső
tényezők összefoglaló értékelése - SWOT elemzés
Belső tényezők (SW – erősségek és gyengeségek) vonatkozási területe: a város és
szűkebb térsége, a város által is befolyásolható tényezők.
Külső tényezők (OT – lehetőségek, veszélyek) vonatkozási területe – minden, ami
ezen kívül van egészen a globális szintig, a város által általában nem befolyásolható
tényezők.
A helyzetfeltáró fejezetek főleg a belső tényezőkre koncentráltak kivéve atérségi
terveket, közlekedési hálózatot, tágabb természeti környezetet érintő fejezeteket.
Erősségek

Gyengeségek

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
•
•

a népesség iskolai végzettsége
emelkedik
az
elmúlt
években
csökkenő
munkanélküliség

•
•
•
•

•
•

a természetes fogyás és elvándorlás
következtében csökkenő népesség
öregedő lakosság
a helyi munkaerő-piac korlátozott
lehetőségei
hosszabb távon az országos átlagnál
jelentősen
kedvezőtlenebb
munkanélküliségi mutatók
az országos átlagtól elmaradó jövedelmi
helyzet
alacsony státuszú lakosság magas
aránya

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
•

aktív,
az
önkormányzattal
együttműködő civil szervezetek

•

•

az önkormányzat anyagi lehetőségei
szűkösek
a
közösségi
és
civil
kezdeményezések támogatására
a kulturális, sport és rekreációs
intézmények
infrastrukturális
szempontból
többnyire
fejlesztést
igényelnek
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3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
•

az önkormányzat hatáskörébe
tartózó
közszolgáltatások
megfelelően működnek

•
•

•

•

relatíve szűk humán kapacitás
az
intézmények
egy
része
műszakilag nem felel meg az
elvárásoknak
a csökkenő gyermekszám miatt
romló
kihasználtság
(óvoda,
általános iskola és középfokú
oktatási intézmény)
a település üzemeltetés egyes
területein jelenleg problematikus a
szolgáltatás hosszú távú ellátásának
biztosítása (települési szilárd és
folyékony
hulladék
gyűjtése,
kezelése)

4. gazdaság szerkezet és dinamika
•
•

jelentős számú vállalkozás működik a
mezőgazdaságban,
a térségben vannak az ország legjobb
minőségű szántóföldjei, melynek révén
az agrárium a meghatározó a helyi
gazdaságon belül

•
•
•

•

a működő vállalkozások száma igen
alacsony
közép- és nagyvállalkozások alacsony
száma
nem települt meg a városban
jelentősebb, magas hozzáadott értéket
képviselő cég
a külföldi tőke hiánya

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
•
•

a város gazdálkodása kiegyensúlyozott
energiahatékonysági beruházások a
közintézmények
üzemeltetését
rentábilisabbá tette

•

alacsony helyi adóbevételek

ökológiai

•
•
•
•
•

alacsony erdősültség, fajszegénység
mezővédő fasorok hiánya
száraz gyér lefolyású, vízhiányos terület
mezőgazdasági területek dominanciája
időnként előforduló magas talajvízállás

Kialakult intenzív zöldfelületek a
városközpontban és a rekreációs
területen.
A települési lakos számhoz képest
magas zöldfelület arány.
Intézmények zöldfelület ellátottsága
magas.

•

Zöldfelületek területileg egyenetlen
eloszlása,
koncentrálódása
a
városközpontban és a rekreációs
területen.
Tervezett reformátuskovácsházi zöld
tengely nem valósult meg.
Lakóterületekbe ékelődő zöldfelületek
sokszor foghíjtelkek, nem kialakult
térfalakkal.

6. táji és természeti adottságok
•
•

Királyhegyesi-Száraz-ér
zöldfolyosó
kedvező talajadottságok

7. zöldfelületek
•

•
•

•
•
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Játszóterek hiánya.
Egységes utcafásítás hiánya.
Intézmények
zöldfelületének
karbantartása sokszor elmarad.
Átgondolatlan zöldfelület kialakítás.
Városi
erdők
szakmai
szintű
működtetésének,
erdőgazdálkodás
koordinálásának hiánya

8. településhálózat, épített környezet (épített örökség is)
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Nagy kiterjedésű és településszámú
járás és kistérség adminisztratív
központja.
A
szűkebb
térség
közlekedési
csomópontja.
Átmenő
forgalom
városélénkítő hatása.
Kialakult
intézményközpont
a
centrumban.
Jó adottságú sport és rekreációs
területtel rendelkezik a város, ezek
bővítése lehetséges.
Lakóterületi, iparterületi bővítések
lehetősége adott már meglévő,
működő területekhez kapcsolódóan.
Tradicionális falusi, kisvárosi hangulat
Reformátuskovácsháza központjában.
Értékes helyi épített örökségi emlékek.
Kunhalmok,
földvár,
középkori
mezőváros helye a külterületen.
Önkormányzat
elkötelezett
az
örökségvédelem felé.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Urbanizációs vákuum a településhálózatban.
Városi funkciók egy része négy kisváros
között oszlik meg.
Vonzása csak a közvetlenül szomszédos
településeken jelentős.
Reformátuskovácsháza
vasútvonallal
elszakított, településszerkezetileg izolált
elhelyezkedése.
Lakótelepi (Széchenyi és Ifjúsági)
zárványok a településszerkezetben.
Monoton településszerkezet a város
nagy részén.
Hagyományos településkép és szerkezet
sérülései az 1970-80-as években.
Lakóés
iparterület
bővítések
zöldfelületet
csökkentik,
káros
környezeti hatásokat növelik.
A lakó- és iparterületi bővítésre kijelölt
területek jelentős része üres.
Egységes, jó színvonalú építészeti
kultúra hiánya a magánerős építkezéseknél.
Kunhalmok,
földvár
területének
mezőgazdasági művelése.
Örökségvédelem negatív megítélése a
tulajdonosok, építtetők részéről.
Energetikai korszerűsítések negatív
hatása településképre.

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)
•

Előny a közúti tranzitforgalom
alacsony szintje, a legnagyobb
tranzitirányok elkerülik

•

Országos és helyi közutak rossz állapota

•

Csak mellékutakon érhető el, főutak
messze futnak.

•

Kerékpárutak, kerékpáros szolgáltatások
hiánya

•

A belterületen magas a kiépített utak
aránya

•

Megfelelő autóbuszos ellátottság

•

•

Magas a kerékpárosok részaránya a
helyi forgalomban

A vasútállomás utasforgalmi szolgáltatási szintje rossz

•

Veszélyes baleseti góchelyek
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10. közművek és elektronikus hírközlés
•
•

•
•

helyi ivóvízbázis, jó vízminőség
magas szinten kiépített települési
közmű hálózat (víz, gáz, szennyvíz,
villany stb.)
alacsony belvízveszély
nem árvízveszélyes terület

•
•
•
•

szennyvíztelep korszerűtlen
korszerűtlen ivóvízhálózat
külterületi
lakórészeken
hiányos
közműellátottság
fejlesztésre
szoruló
csapadékvízelvezető hálózat

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
•
•
•
•

összességében alacsony légszennyezés
összességében alacsony zajártalmak
kedvező sugárzás védelmi helyzet
megújuló energia potenciál (nap,
biomassza, geotermikus)

•
•
•
•
•
•
•

•

megújuló energia (napenergia) potenciál
alacsony kihasználtsága
önkormányzati épületek egy része nem
energia hatékony, felújításra szorul
allergén gyomok terjedése
mezőgazdasági
területek
felőli
porterhelés
Kutas-éri csatornát érő szennyezések
felszíni vízfolyások, vízfrissítése, víz
utánpótlása nem megoldott
korszerűtlen közvilágítás
lakóépületek közé ékelődő gazdasági
létesítmények zajterhelése

24. táblázat: SWOT elemzés
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Veszélyek

1.társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
•

a demográfiai tendenciák javulásához
hozzájárulhatnak az aktív munkaerőpiaci beavatkozások

•

•

a népesség további öregedése a
természetes fogyás és az elvándorlás
következtében
a helyi gazdaság erősödésének hiánya
elmélyíti a munkaerő-piaci problémát

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
•

a települési identitás erősödése és a
város népességmegtartó képességének
javulása

•

•
•

a közösségi és kulturális élet meglévő
színterei nem újulnak meg az
igényeknek megfelelően
az önkormányzat forráshiánya
a civil szervezetek tevékenysége
ellehetetlenül forráshiány miatt

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
•

•

gazdaság- és vállalkozásfejlesztési
funkciók
erősítése
az
intézményrendszeren belül
országos és térségi befektetésösztönzés célterületévé válik a térség

•

•

további
feladatelvonás
az
intézményrendszer
elsorvadását
eredményezheti
a helyi adóbevételek csökkenése
veszélyezteti az intézményrendszer
működését

4. gazdaság szerkezet és dinamika
•

•

•
•
•
•

helyi üzleti infrastruktúra további
fejlesztése
(inkubátorház
továbbfejlesztése stb.)
helyi
KKV-k
hálózatos
együttműködésének
erősítése
(klaszterek)
a megújuló energiaforrások széleskörű
hasznosítása a gazdaságban
az aktív turizmus közös marketing
alapján történő fejlesztése a régióban
a gazdaságfejlesztési célú EU-s források
addicionális finanszírozást jelentenek
helyi kis- és középvállalkozások
(elsősorban
agrár-feldolgozóipar)
támogatása

•

•
•

az elvándorló munkaerő tovább szűkíti
a betelepülni szándékozó vállalkozások
mozgásterét
az inkubátorházba nem települnek be
vállalkozások
a gazdaságfejlesztési célú EU-s források
a fejlettebb térségekben koncentrálódnak

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
•

új adónemek kivetése

•
•
•

csökkenő helyi adóbevételek
növekvő
nyomás
a
finanszírozási rendszeren
csökkenő fejlesztési források

szociális
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6. táji és természeti adottságok
természeti értékek felkutatása, helyi
védelem alá helyezése
• állandó vízutánpótlás biztosítása a
csatornákon, vízminőség javulása, az
ökológiai potenciál növelése,
• mezővédő fasorok ültetése,
biodiverzitás növekedése
7.zöldfelületek
•

•

•
•

A védelemre érdemes természetközeli
területek további feltárásának és
védelem alá vételének elmaradása
szántó területek dominanciájának
növekedése
szántók parlagon hagyása, invazív, és
allergén gyomok terjedése

Pályázati források igénybevétele a • Kedvezőtlen időjárási változások.
zöldfelületek fejlesztéséhez.
• Növényzetet
károsító
kártevők
• Kiváló természetföldrajzi adottságok
megjelenése.
• Meglévő
természeti
potenciálok: • A zöldfelület arány kedvezőtlen
Szárazér, Reformkovácsháza-Kunágota
változása.
csatorna, Park erdő.
• Kihasználatlan leromló zöldfelületek.
• A már kiépített gondozott közterületek
nagy száma.
• Településrendezési Tervben kijelölt zöld
tengely
kiépítése
Reformátuskovácsházán.
8. településhálózat, épített környezet (épített örökség is)
•

A csanádi térség szerepkörének • Országos és regionális hatókörű
kiteljesítése országos érdek.
fejlesztések elmaradnak.
• Az EU belső határainak eltűnésével • Települések rivalizálása együttműködés
Arad hatása.
helyett.
• A közeli fürdővárosok összefogása, • Gazdasági dekonjunktúra, a kijelölt
közös megjelenése.
lakóés
iparterületi
bővítések
benépesülése elmarad.
• Gazdasági szereplők megtelepedése,
ipari, gazdasági használatú területek • Források
hiányában,
műemlékek,
igénybevételével.
védett épületek felújítása elmarad,
megsemmisülnek, átépülnek.
• Gazdaságfejlesztési programok.
szempontból
• Örökségvédelem kiemelt szerepet • Örökségvédelmi
kedvezőtlen finanszírozási feltételek,
játszik az európai, országos és térségi
elsősorban lakóingatlanoknál, új építés
programokban,
fejlesztési
preferálása.
elképzelésekben.
• Tervezett fejlesztések megvalósításához kapcsolódó régészeti feltárások.
• Kunhalmok országos természetvédelme.
9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)
•

•

•

Az országos közúthálózat lokális
fejlesztése / felújítása javítja a város
külső kapcsolatait
A belső közlekedési szerkezet
korszerűsítése más városokhoz
képest
lényegesen
kisebb
ráfordítással megvalósítható

•

•

A meglévő közúti közlekedési
infrastruktúrán a forgalom, ezáltal a
baleseti veszélyeztetettség és a
környezetszennyezés növekedése
A növekvő közúti forgalom miatt
csökken a kerékpározási kedv és
növekvő
parkolási
problémák
jelentkeznek
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•

A kerékpárutak és -tárolók bővítése

•

A közeli településekhez kerékpárút
kiépítése (az igény jelen van)

•

Uniós pályázati lehetőségek

•

M43-hoz,
kapcsolódás

M44-hez

•

Az állami közútkezelő és az
önkormányzat forráshiánya miatt a
fenntartási tevékenységek és a
fejlesztések csúszása

való

10. közművek és elektronikus hírközlés
klímaváltozással
együtt
járó
szélsőséges időjárási események
(káresemények, csap.víz-hálózat
•
túlterhelése)
•
• lakóövezet bővítése, ipari park
kialakítása a szükséges
közműhálózat fejlesztése nélkül
• szárazodó éghajlat mellett az
öntözőrendszer
fejlesztésének,
vagy mzg.-i struktúra váltás
elmaradása
11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
•

•

•
•
•

•

•
•

•

szennyvíztelep, és hálózat
fejlesztése
ivóvízhálózat korszerűsítése
csapadék- vízelvezető hálózat
fejlesztése, szélsőséges magas
talajvíz állások kialakulásának
csökkenése

termál közmű hálózat kialakítása,
fűtésből
származó
légszennyezés
csökkenése
komposztáló telep létesítése
felhagyott
ipari
telephelyek
hasznosítása
megújuló energiák minél szélesebb körű
alkalmazása (geotermikus, napenergia,
biomassza)
energia hatékonyság javítása (épület
energetikai fejlesztés, közvilágítás
korszerűsítése)
Légszennyezettséget mérő állomás
létrehozása
Ipari Park kialakítása, a lakóövezetet érő
zaj és egyéb és egyéb ártalmak
csökkenése
vasúti teherszállítás korlátozás nélküli
működtetése csökkentené a zaj-és
levegőszennyezést

•

•
•

használt
termálvizek
környezet
szennyezése
monokultúrák
uralmának
további
erősödése
(pl.
energianövény
ültetvények)

25. táblázat: SWOT elemzés
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3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés területi
korlátai és lehetőségei
A Településrendezési Tervet a jelenlegi gyakorlat szerint 10 évente szükséges
felülvizsgálni. Mezőkovácsháza Tervének átfogó felülvizsgálata tehát már 2014-ben
esedékes volt. A településrendezési eszközöknek a megváltozott igények,
jogszabályok szerinti átdolgozásáról a közeljövőben gondoskodni kell. A Terv
módosítására az elmúlt tíz évben nem került sor, így megállapítható, hogy rendszerint
nem a településrendezési terv az akadálya a fejlesztéseknek. A hatályos Terv
meglehetősen bőkezű a fejlesztési területek kijelölésében. A kijelölt bővítési területek
túlnyomó részét eddig érintetlenül hagyta a város fejlődése, ezek a továbbiakban is
rendelkezésre állnak, így a tervbe vett projektek megvalósíthatók. A Tervesedékes
felülvizsgálata során a még igénybe nem vett bővítési területek fenntartása célszerű,
mert a jelenlegi jogszabályok az új területek kijelölését a korábbiaknál szigorúbb
feltételekhez kötik. Ebben a vonatkozásban mindenek előtt a települési zöldfelületindex megőrzésének kérdésköre, illetve egyes természetvédelmi oltalom alatt álló
területek elhelyezkedése jelentkezik, mint korlátozó tényező.
A városfejlesztés rendelkezésére álló fontosabb bővítési területek:
•

Tervezett lakóterület Reformátuskovácsháza és a vasútvonal között az Ipari,
gazdasági városrészben.

•

Tervezett gazdasági területek a vasútvonal mellett és a battonyai út körül az Ipari,
gazdasági városrészben.

•

Tervezett strand, kemping és sportterület bővítési területek a Szabadidő, sport
városrészben.

•

Tervezett különleges és üdülőterületek a külterületen.

Jelentősebb, a település növekedését korlátozó tényezők:
•

Vasútvonal elhelyezkedése.

•

Temetők elhelyezkedése.

•

Védőerdők a belterület déli határa mentén.

•

Kutas-éri csatorna menti ökológiai folyosó a belterülettől délre.

•

Királyhegyesi-Száraz-ér menti ökológiai folyosó a belterület nyugati szegélyén.

•

Újabb beépítésre szánt területek kijelölésének szigorítása. Zöldfelület-index,
Országos és Megyei Területrendezési Tervekben kijelölt kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete.
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Problématérkép/értéktérkép
ÉRTÉK
MI ?

PROBLÉMA
HOL ?

MI ?

HOL ?

Központi városrész
1.

Kialakult
intézményterület

2.

Jelentős közparkok

3.

Legjobb
szociális
mutatókkal rendelkező
városrész

Hősök tere – Árpád út
környezete
Hősök terén és az
Általános Iskola előtt

A
B

Településszerkezetet roncsoló lakótelepi
beépítések
Településszerkezetet roncsoló intézményi
beépítések az 1970-80-as évekből

C

Széchenyi lakótelep
Áruház,
Városháza,
Általános Iskola

Megoldatlan közlekedési csomópont

Árpád út – Alkotmány
utca sarok

D

Korszerűtlen termálkút és infrastruktúra a
strandfürdőben

Strandfürdő

E

Szegregálódó területek

Központi városrész

Sport, szabadidő
városrész
4.

Fejleszthető sport és
rekreációs területek

5.

Kiterjedt zöldterületek

Strandfürdő, Kemping
és Sporttelep
Strandfürdő
és
sporttelep,
valamint
környezetük

Keleti városrész

Ady Endre – Bem József
utca között
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Nyugati városrész
F
G

Településszerkezetet roncsoló lakótelepi
beépítések
Településszerkezetet
roncsoló
kereskedelmi
célú
beépítések,
parkolófelületek

Ifjúsági lakótelep
Lidl és Penny Market
áruházak

Ipari, gazdasági
városrész
6.

Fejleszthető, bővíthető
ipari,
gazdasági
területek

Vasút és Battonyai út
körzete

H
Alulhasznosított, barnamezős területek

Vasútterület,
területek

Ipari

A vasútvonal elvágja a város legnagyobb
részétől

Vasútvonal

Kiürülő lakótömbök

Mikes Kelemen utca

Reformátuskovácsházi
városrész
7.
8.
9.

Hagyományos
karakterét őrző egykori
település-központ
Rendelkezésre
álló
fejlesztési területek
Átlós
zöldfelületi
tengely kialakításának
lehetősége

Táncsics utca középső
szakasza
Vasútvonaltól északra
Reformátuskovácsháza
– Kunágota csatorna
két oldalán

I

J
K

L

Legrosszabb
szociális
rendelkező városrész

mutatókkal

Gazdasági terület forgalma a lakóutcákat
terheli

M
Szegregálódó területek
26. táblázat: Probléma/értéktérkép

Reformátuskovácsházi
városrész
Kodály Zoltán – Bethlen
Gábor utca
Bethlen Gábor – Kodály
Zoltán _ Móra Ferenc
utcák között.
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39. térkép: Probléma/értéktérkép
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3.3

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása,
a városrészek bemutatása

40. térkép: Mezőkovácsháza városrészei
Forrás: saját szerkesztés
Városrész
1. Központi városrész

2. Szabadidő sport városrész
3. Keleti városrész

4. Nyugati városrész

Kiterjedés
József Attila u. páratlan oldala a Kossuth u-tól a Deák u-ig (13.)
Fáy u. 1-33 és 2-30-32., Széchenyi lakótelep,
Kossuth u. 127-163., Árpád köz, Hősök tere, Hársfa u.,
Árpád út 147-187/B. és 156-200., Deák u. 122-150.
Alkotmány u. 56. – városhatárig.
Bem u., Puskin u., Ady u., Sármezey u. 98-160. és 63-121.
Jókai u., Szabadság u. 98-160. és 105/A. és 167.
Dózsa u. 130-196. és 135-195., Bajcsy- Zsilinszky u., Béke u.
Kossuth u. 174.274. és 165-265.,
Árpád u. 202-298. és 191-181., Deák u. 168-230. és 149-223.
Nyírfa u., Alkotmány u. 2-48
Arany János u., Csillag u., Petőfi u., Alkotmány u. 1-49.
Sármezey u. 1-61. és 2/A. és 46/A.,
Szabadság u. 1-103. és 2-94., Ifjúsági lakótelep,
Dózsa u. 1-133. és 2-128/A., Kossuth u. 1-123. és 2-168.
Kalocsa Róza u., József Attila u. (1. és 3. kivételével 19-ig)
Árpád út 1-141. és 2-152., Fáy u. 34-70. és 35-67.
Deák u. 1-137. és 4-118.
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Városrész

Kiterjedés

5. Ipari, gazdasági városrész

6. Reformátuskovácsházi
városrész

Szabadság u. – Ipartelepi út – Móra u. beépítetlen oldalával
határolt terület, Hunyadi u., Vásárhelyi u., Rózsa u.
Battonyai u., Végegyháza felé a közigazgatási határig
Mikes u., Rákóczi u., Táncsics u., Kodály u., Kinizsi u.
Bethlen G. u., Móra u., Orosházi út

27. táblázat: Mezőkovácsháza városrészeinek lehatárolása

Ipari
1%

Ref.kov.
18%

Sport
1%

Központi
16%

Keleti
27%

Nyugati
37%

52. ábra: A lakások számának megoszlása városrészenként, 2011
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

Ref.kov.
20%

Sport
1%

Központi
16%

Ipari
2%

Keleti
25%
Nyugati
36%

53. ábra: A lakónépesség számának megoszlása városrészenként, 2011
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A városrészeket lakónépességszerint vizsgálva megállapítható, hogy egy kiemelkedő
népességszámú városrész van, a nyugati városrész (36%), ezt követi a Keleti városrész
(25%). Ezeket két másik, nagyságrendileg azonos lakosságszámú városrész követi, a
Központi városrész és Református-kovácsháza városrész, 16-20% -kal. Az iparigazdasági és a szabadidő és sport városrészben a lakosság megközelítően 3%-a él. A
korábbi IVS adataihoz képest Reformátuskovácsházán élők aránya nőtt valamelyest
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18-ról 20%-ra. A lakásszám megoszlása jobbára követi a fenti trendeket. A
lakóterületi jellegű városrészek közül egyedül Reformátuskovácsházán alacsonyabb a
lakások aránya, mint a lakosságé.
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25,5

62,9

24

35,9
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23,4
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25,9

48,9

64,7

62,4

62,5
56,3

46,6
11,5

12

7,8

Mkovácsh. összes
KözpontiSzabadidő, sport Keleti
0-14

12,2

11,6

15-59

Nyugati

4,5

11,9

Ipari

Ref.kovh.

60-x

54. ábra: A lakónépesség korcsoportos összetétele városrészenként, 2011
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A lakónépességen belüli arányát vizsgálva a 0-14 éves korosztályról megállapítható,
hogy a Nyugati és Központivárosrészben élnek a legnagyobb arányban több mint
12%-t teszik ki a lakónépességnek. Az átlagos 11,5%-os értékhez közelít a Keleti, azt
kissé meghaladja Reformátuskovácsháza városrész mutatója. (A szabadidős,
külterületi ésipari részek %-os aránya a nagyságrendileg alacsonyabb népesség szám
okán nem adnak lehetőséget azösszevetésre.) A korábbi IVS időszakában még a
Központi városrészben képviseltették magukat legnagyobb arányban a gyerekek.
A 15-59 éves korosztálylakónépességen belüli arányát vizsgálva megállapítható, hogy
ez az arány a Központi, a Keleti és Nyugati városrészben 62-64%-os, és az általuk
képviselt népesség tömeg miatt e szám körül alakul a városi átlag is (62,9%). A szórás
a városrészek között nagyobb, mint a 60-x éves korosztály esetében.
A 60-x éves korosztály lakónépességen belüli arányának alakulásáról megállapítható,
hogy ez az arány a Központi, a Keleti és Nyugati városrészben 24%-26%-os, és az
általuk képviselt népességtömeg miatt ez a szám határozza meg a városi átlagot is
(25,5%). A szórás a városrészek között kisebb, mint a 15-59 éves korosztály esetében.
A lakóterületi jellegű városrészek lakosságának kor szerinti összetételében nincsenek
jelentős különbségek, mutatóik egyként romlottak az elmúlt 10 évben, lakosságuk
öregedik.
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55. ábra: A legfeljebb ált.isk. végzettséggel rendelkezők aránya városrészenként, 2011.
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

Mezőkovácsházán az aktív korúak több mint 17%-a csak általános iskolai
végzettséggel rendelkezik. A Központi városrészben ettől jóval kedvezőbb a helyzet,
itt csak 11% az alacsonyan képzettek aránya az aktív korú népességen belül. A
városrészek közül kirívóan a legkedvezőtlenebb a helyzet Reformátuskovácsházán,
ahol az aktív korúak közel egynegyede csak az általános iskolát járta ki.
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56. ábra: A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya városrészenként, 2011
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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A lakóterületi jellegű és ezért összehasonlítható városrészek közül pozitív irányban
kiemelkedik a Központi városrész a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 17,4%-os
arányával. Negatív értelemben Reformátuskovácsháza mutatói tűnnek fel, itt a
felsőfokú végzettségűek aránya a harmada a központi városrésznek és fele a városi
átlagnak.
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57. ábra: Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, 2011.
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

Vizsgálva az alacsony iskolai végzettségűeketés rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezőket az aktív korúakon belül megállapítható, hogy a legjobb helyzetben a
Központi városrész van itt a legalacsonyabb ez az érték 7,8%. Reformátuskovácsháza
városrészben a legrosszabb mutató, a legkedvezőbb Központi városrészhez
hasonlítva itt 7,3 százalékponttal magasabb az arány. Az iskolázottsági mutatók
összességében javultak az elmúlt évtizedben és a városrészek közötti különbségek is
mérséklődtek.
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58. ábra: A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, 2011.
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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59. ábra: A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, 2011.
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A foglalkoztatottság adatai szintén a fenti trendeket erősítik meg, ami nem véletlen,
hiszen a kérdés szoros összefüggésben van az iskolázottság szintjével. A
foglalkoztatottak arányát tekintve a lakóterületi jellegű városrészek közül
legkedvezőbb a helyzet a Központi városrészben, legkedvezőtlenebb
Reformátuskovácsházán.
Némileg más a helyzet a foglalkoztatott nélküli háztartások esetében. Itt a Központi
és Reformátuskovácsházi városrészek adatainak eltérése csekély. Ebből a
szempontból legkedvezőbb a helyzet a Keleti és Nyugati városrészekben.
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60. ábra: A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül,
2011.
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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Kirívók a különbségek a lakások állapotának tekintetében. Az adatok azt mutatják,
hogy az egyes városrészek között komoly területi eltérések alakultak ki. A
legkedvezőtlenebb mutatókkal bíró Reformátuskovácsházi városrészben ötszöröse a
műszakilag elavult, félkomfortos, vagy komfort nélküli lakások számának aránya,
mint a legjobb helyzetű Központi városrészben és kétszerese a városi átlagnak. Ez
jelenti egyfelől Reformátuskovácsháza presztízsének igen alacsony voltát és a
Központi rész kiugró fejlettségét is Mezőkovácsházán belül. Mindazonáltal a helyzet
az utóbbi évtizedben sokat javult, a műszakilag elavult lakások aránya a Központi
városrészben harmadára, Reformátuskovácsházán a felére csökkent, a városi átlag
szintén közel harmadára esett.

3.3.1.1

Központi városrész bemutatása

41. térkép: A központi városrész
Forrás: saját szerkesztés
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42. térkép: A Településszerkezeti Terv Központi városrészt ábrázoló kivágata
Forrás: Mezőkovácsháza Város Településrendezési Terve. Jelmagyarázat az 1.6.2.1
fejezetben.

A városrész
általános
jellemzése

Mezőkovácsháza központi intézményterületét foglalja magában. Történetileg nem
volt önálló városrész, településszerkezetében, utcahálózatában sem határolódik el
környezetétől. A szocializmus éveinek városfejlesztése következtében azonban,
funkcionális értelemben elkülönült a környező, zömmel lakóterületektől és határozott
intézményi zóna alakult ki. Szerkezeti tengelye az Árpád utca és az erre merőleges
Alkotmány utca, ezek metszéspontjában alakült ki a parkosított Hősök tere, amely
Mezőkovácsháza főterének tekinthető. Parkosított területek vannak a XIX. század
végén épült templom körül és az Árpád utca intézménysora előtt. A közterületek
térfalai a XX. század második felének építési tradíciókat nem tisztelő beépítési módjai
következtében több helyen feloldódtak, határozatlanná váltak. Különösen súlyosan
sérült eredeti településszerkezete a Széchenyi lakótelep felépültével.
Területének legnagyobb részét az adottságoknak megfelelően központi vegyes
területbe sorolta a Településrendezési Terv. A lakótelepi beépítések nagyvárosias
lakóövezetbe kerültek, egyéb lakóterületei általában kisvárosias lakóterületek.
A Központi városrészben a 2011-es népszámlálás idején 988 fő lakott 468 lakásban. A
városrészben a legalacsonyabb a csak általános iskolát végzettek és legmagasabb a
felsőfokú képzettséget szerzettek aránya. Egyéb mutatóit tekintve is kiemelkedik
Mezőkovácsházán belül.
Jelentősebb gazdasági létesítmény a városrészben nem található, bár természetesen
számos vállalkozást jegyeztek be területén.
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Funkcióellátottság

Megközelíthetősége, forgalmi helyzete a városon belül jó, a területén áthaladó
Gyulára vezető országos út azonban környezeti terheket generál.
Funkcióellátottsága az alábbi fontos intézményekkel jellemezhető
Humán szolgáltatások:
• Felnőtt háziorvosi rendelő
• Gyermek háziorvosi rendelő
• Felnőtt orvosi ügyelet
• Gyermek orvosi ügyelet
• Gyógyszertár
• Felnőtt fogászati rendelők
• Gyermek fogászati rendelők
• Mentőállomás
• Állatorvosok
• Óvoda
• Általános iskola
• Kollégium
Igazgatási-adminisztráció:
• Polgármesteri Hivatal
• Okmányiroda
• Területi hatósági intézmények
• Rendőrség (rendőrkapitányság
Közösségi funkciók:
• Önkormányzati közművelődési könyvtár
• R.k. templom
• Művelődési ház
Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás:
• Piac
• Posta
• Kiskereskedelmi üzletek
• Bankok
• Pénzügyi szolgáltatók
• Szolgáltatóközpont
• Irodaházak
• Panzió
• Vendéglátó egységek
Közlekedés:
• Autóbusz pályaudvar
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Erősségek
•

•

•
•
•
•

Lakosságának a városon belüli relatív
kedvező demográfiai, képzettségi
mutatói.
Itt összpontosul az intézmények,
kereskedelmi,
szolgáltatási
létesítmények legnagyobb része.
Megközelíthetősége,
szerkezeti
kapcsolatai jók.
Jó
kapcsolat
a
rekreációs
és
sportterületekkel.
Jelentős zöldfelületekkel rendelkezik.
Átmenő forgalom városélénkítő hatása.

Gyengeségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lehetőségek
•
•
•
•

Közterületek, intézmények megújítása
pályázati forrásokból.
Lakótelepek
megújulása
külső
forrásokból.
Járási szerepkör révén jelentősége
emelkedik.
Központi
közútfejlesztések
forgalomnövelő, városélénkítő hatása.

•
•
•

Településszerkezete, térfalai sérültek,
széteső utcaképek.
Parkolási gondok.
-Lakótelepi
házak
energetikailag,
műszakilag elvultak.
Széchenyi
lakótelep
körzetében
hagyományidegen beépítési módok.
Átmenő forgalom környezeti hatásai.
Leromlott
műszaki
állapotú,
kihasználatlan létesítmények (pl. mozi).
Egységes
zöldfelületalakítás,
térburkolatok hiánya.
Településszerkezeten belüli helye nem
súlyponti.
Árpád utca – Alkotmány utca forgalmi
csomópont megoldatlansága.
Veszélyek
Központi közútfejlesztések növelik a
környezeti ártalmakat.
A fejlesztések elmaradásával a
környezet állapota leromlik.
Kedvezőtlen
településépítészeti
tendenciák miatt az utcaképek tovább
romlanak.

28. táblázat: Központi városrész SWOT
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3.3.1.2 Szabadidő, sport városrész bemutatása

43. térkép: A Szabadidő, sport városrész
Forrás: saját szerkesztés

44. térkép: A Településszerkezeti Terv Szabadidő, sport városrészt ábrázoló kivágata
Forrás: Mezőkovácsháza Város Településrendezési Terve. Jelmagyarázat az 1.6.2.1
fejezetben.
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A városrész
általános
jellemzése

Mezőkovácsházának a központi intézményterülethez délről csatlakozó, alapvetően
sport és rekreációs, valamint temetőterületeknek helyet adó része. Területe az
Alkotmány u. 56. sz. épülettől a városhatárig terjed. Történetileg nem volt önálló
városrész, településszerkezetében, utcahálózatában sem határolódik el
környezetétől. Azutóbbi évtizedek városfejlesztése nyomán azonban egy része
funkcionális értelemben elkülönült a környező területektől és elsősorban sport és
rekreációs rendeltetésű területeknek ad helyet, másik jellemző területhasználata a
felhagyott temető. Szerkezeti tengelye az Alkotmány utca, amely a városközponttal
köti össze közvetlenül.
Területének legnagyobb részét az adottságoknak megfelelően különleges és üdülő
területfelhasználási egységbe sorolta a Településrendezési Terv, a beépítésre szánt
területek és a belterületi határ között pedig erdőterületek vannak. A városrészben
valósulhat meg a mezőkovácsházi fürdő és kemping bővítése a Terv szerint.A
sportterület és üdülő- és strandterület egymáshoz közeli fekvése kiváló, azonban a
reformátuskovácsházi városrészből nehezen elérhetők.
A lakóterületekkel alig rendelkező városrészben a 2011-es népszámlálás idején
mindössze64 fő lakott 36 lakásban. Jelentősebb gazdasági létesítmény a városrészben
nem található.

Funkcióellátottság

Megközelíthetősége, forgalmi helyzete a városon belül jó, a Gyulára vezető országos
út könnyen elérhető.
Funkcióellátottsága az alábbi fontos intézményekkel jellemezhető
Közösségi funkciók:
• Sporttelep
• Strand
• Temető (felhagyott, kegyeleti parkként működő)
• Szabadtéri szabadidő központ
Gazdaság, kereskedelem:
• Vendéglátó egység
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Erősségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itt összpontosulnak a rekreációs és
sportlétesítmények.
Megközelíthetősége,
szerkezeti
kapcsolatai általában jók.
Jó kapcsolat a városközponttal.
Jelentős zöldfelületekkel rendelkezik.
Közvetlen megközelítési lehetőség a
battonyai útról a város érintése nélkül.
Kiterjedt erdőterületekkel határos.
Kiváló minőségű termálvíz.
Jelentős rendezvények lebonyolítására
alkalmas terület.
Az intézmények bővítésére lehetőség
van.

Gyengeségek
•
•

•
•

•
•
•
•

Lehetőségek
•
•
•

•

Közterületek, intézmények megújítása
pályázati forrásokból.
Turizmus fejlesztése külső forrásokból.
Központi
közútfejlesztések
forgalomnövelő,
városélénkítő,
turizmusfejlesztő hatása.
Tanuszoda elhelyezése.

•

•

•

•

Lezárt temetők elhelyezkedése, azok
határolásának megoldatlansága.
Sport
és
rekreációs
területek
fejlesztésének
elmaradása,
szolgáltatásaik, lehetőségeik szűk
köre.
Strand elavult infrastruktúrája.
Zöldfelületek
rendezetlensége,
elhanyagoltsága,
egységes
térburkolatok hiánya.
Széteső településkép, építészetileg
kiforratlan arculat.
Szennyvíztelep közelsége.
Vendéglátó- és szálláshelyek hiánya.
A város északi területeiről nehezen
elérhető.
Veszélyek
Fejlesztések elmaradásával a fürdő
behozhatatlan lépéshátrányba kerül a
közeli fürdőhelyekkel szemben.
A fejlesztések elmaradásával a
környezet és az építmények állapota
végzetesen leromlik.
Megvalósuló
fejlesztések
finanszírozhatatlanná válnak, veszteségeikkel
terhelik
a
városi
költségvetést.
Fejlesztések nem járnak együtt
egységes arculat kialakításával.

29. táblázat:Szabadidő sport városrész – SWOT
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3.3.1.3

Keleti városrész bemutatása

45. térkép: Keleti városrész
Forrás: saját szerkesztés

A városrész
általános
jellemzése

Mezőkovácsháza kovácsházi városnegyedének az Alkotmány utcától keletre eső
részét
foglalja
magába.
Történetileg
nem
volt
önálló
városrész,
településszerkezetében, utcahálózatában sem határolódik el környezetétől.
Szerkezeti tengelye az Árpád utca, az erre merőleges Alkotmány utca választja el a
Nyugati városrésztől, északi határa a vasútvonal.
Területének legnagyobb részét az adottságoknak megfelelően lakóterületbe sorolta a
Településrendezési Terv, megtalálhatók kisvárosias, falusias és kertvárosias
lakóterületek is. A városközponthoz közeli tömbökben a Terv megteremti a beépítés
sűrűsödésének elvi lehetőségét a mély telektömbök feltárásával. Az Árpád utcával
határolt tömbjeinek kisebb része vegyes terület. A Keleti városrész legnagyobb részén
családi házas beépítések vannak.
A Keleti városrészben a 2011-es népszámlálás idején 1515 fő lakott 759 lakásban. A
városrész demográfiai és szociális mutatói jobbára megegyeznek, vagy kevéssé
térnek el a városi átlagtól.Annak ellenére igaz ez, hogy itt található a KSH által
azonosított egyik szegregálódó terület, de ennek kiterjedése meglehetősen kicsi, így a
városrész adatait alig befolyásolja.
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Jelentősebb gazdasági létesítmény a városrészben nem található, bár természetesen
néhány vállalkozást bejegyeztek a területén.
Megközelíthetősége, forgalmi helyzete a városon belül jó, a területén áthaladó
Gyulára vezető országos út azonban környezeti terheket generál.
Néhány fontos intézmény a Keleti városrész területére esik, azonban ezek sokkal
inkább tartoznak a városközpont intézményi zónájába, mint a Keleti városrész
zömmel lakóterületi jellegű területegységébe. Funkcióellátottsága az alábbi fontos
intézményekkel jellemezhető
Humán szolgáltatások:
• Gyógyszertár
• Járóbeteg szakellátás
• Tüdőgondozó intézet
• Középiskola
Gazdaság, kereskedelem:
• Kiskereskedelmi üzletek
• Vendéglátó egységek
Erősségek
•
•
•
•

Gyengeségek

Városközponthoz közeli, általában
kellemes lakókörnyezet.
Kisvárosi és falusi életforma előnyeinek
együttes jelenléte.
Jó kapcsolat a városközponttal.
Általában kedvező szerkezeti, forgalmi
kapcsolatok.

•
•
•

•
•

Lehetőségek
•

•

Lakosság
környezetével
szemben
igényesebbé válik, a lakóterületek
fejlődése a települési arculat pozitív
változását hozza.
Zöldterületfejlesztés külső forrásból.
Kiürülő telkeken kisebb zöldfelületek,
játszóterek létrehozása.

•

Szegregálódó területek.
Monoton, zöldterületek és teresedések
nélküli településszerkezet.
Átmenő
forgalom,
vasút
lakókörnyezetre káros hatásai az Árpád
utca környezetében.
Mezőgazdasági
területek
porszennyezése felől védtelen.
Utcafásítás, zöldterületi és játszótér
ellátottság elégtelen.
Veszélyek
Kedvezőtlen demográfiai folyamatok
miatt elindul a szélső lakóterületek
kiürülése, degradálódása.

30. táblázat: Keleti városrész - SWOT
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3.3.1.4 Nyugati városrész bemutatása

46. térkép: Nyugati városrész
Forrás: saját szerkesztés

A városrész
általános
jellemzése

Mezőkovácsháza kovácsházi városnegyedének az Alkotmány utcától nyugatra eső
részét foglalja magába.
Történetileg nem volt önálló városrész, településszerkezetében, utcahálózatában sem
határolódik el környezetétől. Szerkezeti tengelye az Árpád utca, az erre merőleges
Alkotmány utca választja el a Keleti városrésztől, északi határa a vasútvonal.
Keresztirányú tengely a Petőfi utca, amelytől keletre nincs harántirányú utca a
városrészben, ezért a lakótömbök rendkívül nyújtottak.
Területének legnagyobb részét az adottságoknak megfelelően lakóterületbe sorolta a
Településrendezési Terv, megtalálhatók nagyvárosias (Ifjúsági lakótelep), kisvárosias,
és falusias lakóterületek is. A lakótelepen kívül a városrészben általában családi házas
beépítések az általánosak.
A közterületek térfalai egyes helyeken a XX. század második felének építési
tradíciókat nem tisztelő beépítési módjai következtében több helyen feloldódtak,
határozatlanná váltak. Különösen súlyosan sérült eredeti településszerkezete az
Ifjúsági lakótelep felépültével.
A városközponthoz közeli tömbökben a Terv megteremti a beépítés sűrűsödésének
elvi lehetőségét a mély telektömbök feltárásával.
A Nyugati városrészben a 2011-es népszámlálás idején 2181 fő lakott 1054 lakásban,
ezzel Mezőkovácsháza legnépesebb városrésze. A városrész demográfiai és szociális
mutatói jobbára megegyeznek, vagy kevéssé térnek el a városi átlagtól.
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Jelentősebb gazdasági létesítmény a városrészben nem található, bár természetesen
néhány vállalkozást bejegyeztek a területén.
Megközelíthetősége, forgalmi helyzete a városon belül jó, a területén áthaladó
Gyulára vezető országos út azonban környezeti terheket generál.
Funkcióellátottság

Bár a városrész döntően lakóterületi jellegű, néhány fontos intézmény a területére
esik. Funkcióellátottsága az alábbi fontos intézményekkel jellemezhető
Humán szolgáltatások:
• Felnőtt háziorvosi rendelő
• Idősek klubja
• Óvoda
• Bölcsőde
Igazgatás:
• Tűzoltóság
• Játszóterek
Gazdaság, kereskedelem:
• Kiskereskedelmi üzletek
• Vendéglátó egység
Közlekedés:
• Vasúti megálló
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Erősségek
•
•
•
•

Városközponthoz közeli, általában
kellemes lakókörnyezet.
Kisvárosi és falusi életforma előnyeinek
együttes jelenléte.
Jó kapcsolat a városközponttal és a
gazdasági területekkel.
Általában kedvező szerkezeti, forgalmi
kapcsolatok.

Gyengeségek
•
•
•

•
•

Lehetőségek
•

•
•

•

Lakosság
környezetével
szemben
igényesebbé válik, a lakóterületek
fejlődése a települési arculat pozitív
változását hozza.
Panelrehabilitáció külső forrásokból.
Zöldterületfejlesztés külső forrásból.
Kiürülő telkeken kisebb zöldfelületek,
játszóterek létrehozása.
Turisztikai
fejlesztésekkel
magánszálláshelyek megjelenése.

•

Monoton, zöldterületek és teresedések
nélküli településszerkezet.
Ifjúsági
lakótelep
környezetében
roncsolt településszerkezet.
Átmenő forgalom lakókörnyezetre
káros hatásai az Árpád utca, Vásárhelyi
és Battonyaiutca környezetében.
Nyugati része közvetlenül csatlakozik
az ipari, gazdasági területekhez.
Utcafásítás, zöldterületi és játszótér
ellátottság elégtelen.
Veszélyek
Kedvezőtlen demográfiai folyamatok
miatt elindul a szélső lakóterületek
kiürülése, degradálódása.

31. táblázat: Nyugati városrész - SWOT
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3.3.1.5 Ipari, gazdasági városrész bemutatása

47. térkép: Ipari, gazdasági városrész
Forrás: saját szerkesztés

A városrész
általános
jellemzése

Mezőkovácsháza kovácsházi városnegyedének nyugati, zömmel gazdasági funkciójú
területei és a Reformátuskovácsháza és a vasút közötti terület. A város ipari,
gazdasági területei a vasútvonal két oldalán és a battonyai út mentén alakultak ki. A
városrész történetileg nem volt önálló, területileg alig összefüggő, három nagyobb
részből áll. A Móra Ferenc utcától délre, Reformátuskovácsháza és a vasút között
kialakult gazdasági területek vannak, nagyméretű ipari létesítményekkel, melyek
közül kiemelkedik a gabonasiló (Tárház), melynek teherforgalma jelentős zavaró
tényező. Ennek szomszédságában jelölte ki a Településrendezési Terv
Mezőkovácsháza legnagyobb lakóterületi fejlesztésének helyét, mely tervi elem a
realitások fényében felülvizsgáltra szorulhat. A fentieknek megfelelően a városrész
ezen szegmensében gazdasági és lakóterületeket, erdőterületeket (véderdő) és
zöldterületeket határoz meg elsősorban a Terv. A tervezett, gazdasági és
lakóterületek ezidáig nem épültek be, mezőgazdasági művelés alatt állnak, csakúgy,
mint a kijelölt erdőterületek is.
A városrészt, ahogy Mezőkovácsházát is, két részre szakítja a vasútvonal. A vasút és
vasútállomás jelenléte valamikor gazdaságfejlesztő hatású volt, a pálya mai
állapotában azonban csak – távoli – lehetőségként vehető számba.
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A városrész vasúttól délre eső kovácsházi felének szerkezeti tengelye az OrosházaBattonya út, kereszttengelye a gyulai út, így megközelítése, közlekedési kapcsolata a
város lakóterületeivel jó, ugyanakkor a terület kellően szeparált.
Beépítésre szánt területének legnagyobb részét az adottságoknak megfelelően
gazdasági területbe sorolta a Terv, a gazdasági területekbe ékelődő kedvezőtlen
adottságú Rózsa utcai lakóterület és az Idősek Otthona kivételével.
Az Ipari, gazdasági városrészben a 2011-es népszámlálás idején 88 fő lakott 34
lakásban. Jelentősége Mezőkovácsháza gazdasági életében kiemelkedő, itt található
a belterület ipari, gazdasági létesítményeinek meghatározó többsége. A
Településszerkezeti Terv a városrészben biztosít lehetőséget a gazdasági, termelő
funkciójú
területek
bővülésére,
nagyobb
területigényű
vállalkozások
megtelepedésére.
Megközelíthetősége, forgalmi helyzete a városon belül jó, csak a Keleti városrésztől
esik kissé messze, a területén áthaladó Gyulára, valamint Orosházára, Battonyára
vezető országos utak azonban környezeti terheket generálnak.
Funkcióellátottság

Bár a városrész döntően gazdasági, iparterületi jellegű, néhány fontos intézmény a
területére esik. Funkcióellátottsága az alábbi fontos intézményekkel jellemezhető
Humán szolgáltatások:
• Felnőtt háziorvosi rendelő
• Időskorúak bentlakásos otthona
Gazdaság, kereskedelem:
• Kiskereskedelmi üzletek
• Benzinkutak
Közlekedés:
• Vasútállomás
Erősségek
•
•
•
•
•

Fő közlekedési tengelyekhez közeli
elhelyezkedés, jó közúti kapcsolatok.
Vasút közelsége, meglévő iparvágányok.
Kiépült infrastruktúra elérhetősége.
Területbővítési lehetőségek helyben
rendelkezésre állnak.
Orosháza, Mezőhegyes és Battonya felől
a városközpont érintése nélkül elérhető
közúton.

Gyengeségek
•
•
•
•
•
•
•
•

Bővítési területeken nincs kiépült
infrastruktúra.
Beékelődő lakó- és intézményterületi
zárványok.
Vasúttól északra fekvő részeinek
megközelítése problémás.
Barnamezős területek.
Vasúti szállítás lehetősége nem áll
rendelkezésre.
Ipari, gazdasági területek kedvezőtlen
esztétikája.
Védőzöldek hiánya.
Ökológiai folyosó közelsége.
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Lehetőségek
•
•
•
•
•

Veszélyek

Gazdaságfejlesztési források.
Kedvező
gazdasági
környezetben
megindul a vállalkozások betelepedése.
Ipari park.
Vasúti
szállítás
feltételeinek
megteremtése.
Központi közútfejlesztések.

•

•

•

Kedvezőtlen gazdasági folyamatok
miatt nem épülnek be a tervezett
területek, meglévőkön szaporodnak a
rozsdaövezetek.
Fellendülő
gazdasági
élet
környezetkárosító hatásai, átmenő
forgalom a városon.
Ipari park benépesülése elmarad.

32. táblázat:Ipari, gazdasági városrész – SWOT

3.3.1.6 Reformátuskovácsházi városrész bemutatása

48. térkép: A Reformátuskovácsházi városrész
Forrás: saját szerkesztés

Mezőkovácsháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó
Vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

49. térkép: A Településszerkezeti Terv Reformátuskovácsházi városrészt ábrázoló kivágata
Forrás: Mezőkovácsháza Város Településrendezési Terve. Jelmagyarázat az 1.6.2.1
fejezetben.

A városrész
általános
jellemzése

A valamikor önálló Reformátuskovácsháza tartozik ide. Területe az alábbi utcákra,
terekre, utcaszakaszokra terjed ki: Mikes u., Rákóczi u., Táncsics u., Kodály u., Kinizsi
u., Bethlen G. u., Móra u., Orosházi út.
Az egyetlen tényleges történeti megalapozottsággal bíró városrész.
Településszerkezete Kovácsházához nagyban hasonló: hosszú, nyújtott tömbökből
álló, mérnöki szerkezetű egykori dohánykertészség. Szerkezeti tengelye a Táncsics
utca, amelynek középső szakaszán, atemplom körül vannak az egykori falu
legjelentősebb középületei. Eredetileg zsákfalu volt, a Táncsics utca az orosházi útra
vezető bekötőút belterületi szakasza. Ez a kedvezőtlen szerkezeti adottság alig
változott az idők során, a vasúton túli területekkel való összeköttetése máig rossz. A
fejlesztések árnyékában élő városrész napjainkig megőrizte tradicionális
településképének egy-egy vonását. Ahogy neve is mutatja, a történelem során
népessége vallásilag, etnikailag elkülönült Mezőkovácsházától.
Beépítésre szánt területének legnagyobb részét az adottságoknak megfelelően
falusiaslakóterületbe sorolta a Településszerkezeti Terv, csak a templom körül, az
egykori faluközpontban jelölve ki kisméretű vegyes területet. A rossz zöldfelületellátottságú városrész mutatóinak javítására átlós zöldfelületi tengely kialakítását
javasolja a Terv a városrészt átszelő csatorna partjain.
A Reformátuskovácsházi városrészben a 2011-es népszámlálás idején 1171 fő lakott
526 lakásban. Bár területe a kovácsházi városrésznek mintegy kétharmada, mégis
csak a város lakosságának mintegy hatoda él itt. A szociális mutatók
Mezőkovácsházán belül ebben a városrészben a legrosszabbak, nem véletlen, hogy itt
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található a KSH által azonosított szegregálódó területek egyike. Különösen nagy a
városrész lemaradása a lakások műszaki állapotát illetően. Óriási problémája a falusi
mivoltát töretlenül őrző településrésznek, hogy szélső tömbjeiben, a Dél-békési falvak
egy részéhez hasonlóan, sok házat elhagytak tulajdonosai, egész házsorok ürülnek ki,
a településszövet gyakorlatilag elfoszlik.
Jelentősége Mezőkovácsháza gazdasági életében csekély.
Megközelíthetősége, forgalmi helyzete a városon belül rossz, a városközponttól
légvonalban is messzire esik, de szerkezeti kapcsolatai sem megfelelők, elsősorban a
vasútvonal és a vasútállomás ebből a szemszögből kedvezőnek nem mondható
diszpozíciója miatt.
A városrészben csak néhány, zömmel az önálló falusi múltból örökölt, alapellátást
biztosító intézmény van. Funkcióellátottsága az alábbi fontosabb intézményekkel
jellemezhető:
Humán szolgáltatások:
Funkcióellátottság

•

Felnőtt háziorvosi rendelő

•

Óvoda

Közösségi funkciók:
•

Ref. templom

•

Tájház

•

Temető helyi történelmi személyiségek sírjaival.

Gazdaság, kereskedelem:
•

Kiskereskedelmi üzletek

•

Vendéglátó helyek
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Erősségek
•
•
•
•
•

Megőrizte
hagyományos
településképét.
A város épített örökségi emlékeinek
jelentős része itt található.
Közelvan az Ipari, gazdasági városrész,
vasútállomás.
Szerkezeti tervben kijelölt átlós
zöldfelületi tengely.
Helyi védett természeti értékek.

Gyengeségek
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
Lehetőségek
•
•
•
•

Településmegújítási,
örökségvédelmi
források.
Kedvező
gazdasági
környezetben
csökken az elvándorlás.
Falusi turizmus.
Több figyelem jut a településrészre a
városon belül.

•

•

•

Lakosságának a városi átlagnál
lényegesen rosszabb demográfiai,
iskolázottsági mutatói.
Szegregálódó területek.
A vasút elszakítja a város többi részétől.
Kevés
intézmény,
kereskedelmi,
szolgáltatási egység.
A vasúttól északra fekvő iparterületek
tehergépjárművekkel
való
megközelítése lakóterületein keresztül
történik.
Szélső tömbjeiben a lakóházak jelentős
részét elhagyták, településszerkezete
foszladozik.
Lakóépületek
alacsony
komfortfokozata.
Beékelődő iparterületek.
Mezőgazdasági területek porszenynyeződésétől védtelen.
Zöldfelületei elhanyagoltak alacsony
biológiai aktivitással bírók.
Egységes utcafásítás hiánya.
Játszóterek, sportpályák hiánya.
Veszélyek
Az elvándorlás következtében egyre
nagyobb lakóterületek ürülnek ki, a
közművek üzemeltetése egyre kevésbé
lesz hatékony.
Az elhagyott házakat alacsony
státuszúak vásárolják fel, nő a
szegregáció.
A kovácsházi és reformátuskovácsházi
városrész
közötti
szembenállás
fokozódik.

33. táblázat: Reformátuskovácsháza városrész - SWOT
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3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek
lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése
Az elemzés
módszertana,
háttere

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város
egész területére vonatkozó ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Antiszegregációs terv fejezetében kerülnek elemzésre.
Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért
és Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv
(2. kiadás, Bp. 2009. január 28.) és a Belügyminisztérium Útmutató a kis- és
középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 – 2020
elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december 11.) útmutatása alapján készült.
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált
és szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi
ábrázolásához szükséges adatokat. A területek lehatárolása a szegregációs mutató
alapján történik, ez pedig a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. A
mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül olyan területileg
egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy a
szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra
létrehozott, általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak
(pl. vasútvonal, vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás
eredményeképpen kialakított, településen belüli kisterületi egység.
A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai
Hivatal 2011. évi népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon
tömböket tekintjük veszélyeztetett területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol a
szegregációs mutató aránya meghaladja a 30, illetve a 35 százalékot.
Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél
népesebb települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval
veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek
megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének száma eléri az
50 főt.
A 2011. évi népszámlálási adatok az önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból
nyert adatok alapján kerültek aktualizálásra.
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3.3.3 Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi
koncentrációjáról a város egészének tekintetében
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a városban élő alacsony státuszú lakosság
száma 447 fő. Az aktív korú lakosságon belüli arányuk 11,5%.

Városrész

Központi városrész
Szabadidő
sport
városrész
Keleti városrész
Nyugati városrész
Ipari,
gazdasági
városrész
Reformátuskovácsházai
városrész
Külterület
Mezőkovácsháza
összesen

Lakónépesség
száma (fő)

A
lakónépesség
aránya a
város
egészéhez
viszonyítva
(%)

Alacsony
státuszú
lakosok
száma (fő)

Az alacsony
státuszú
lakosság
aránya a
város
területén élő
alacsony
státuszú
lakosság
egészéhez
viszonyítva
(%)

988

16

49

11

64

1

6

1,3

1 515
2 181

24,5
35,3

103
152

23
34

88

1,4

3

0,7

1 171

19

116

26

170

2,8

18

4

6 177

100

447

100

34. táblázat:Az alacsony státuszú lakosság elhelyezkedése városrészi bontásban
Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

Az alacsony státuszú lakosság elsősorban a Keleti, a Nyugati és a
Reformátuskovácsházai városrészben lakik. A lakónépesség arányánál magasabb
százalékponttal él ezen lakosság a külterületen és Reformátuskovácsházán. A KSH
által lehatárolt szegregátum a Keleti városrészben, a szegregációval veszélyeztetett
terület Reformátuskovácsházán található.
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50. térkép: Mezőkovácsháza szegregátumokat bemutató térképe. 2011. évi népszámlálás
Forrás: KSH.

A 2001. évi
népszámlálás óta
eltelt időszakban
bekövetkezett
változások

Mezőkovácsháza korábban elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a
2001. évi népszámlálási adatokon nyugvó lehatárolások alapján készült. Az IVS
elkészítéséhez kiadott központi útmutató a jelenlegitől eltérő mértékű mutatót
szabályozott. Azon területeket tekintette szegregátumoknak, ahol az alacsony
státuszú lakosság aránya meghaladta az ötven százalékot, veszélyeztetett
területeknek pedig, ahol meghaladta a negyven százalékot.
A szegregációs index határértékének útmutató szerinti csökkentése ellenére a
korábban szegregátumnak minősített Reformátuskovácsházai tömb a 2011. évi
népszámlálási adatok alapján veszélyeztetett terület besorolásúvá vált. A Keleti
városrészben pedig egy korábban nem lehatárolt terület szegregátum besorolást
kapott. A változás oka, hogy a területen élők száma korábban nem érte el az 50 főt.
Érdemi változás nem történt a területek infrastrukturális ellátottságában.

3.3.4 A szegregátumok helyzetértékelése4
3.3.4.1 1. számú szegregátum
A KSH a Keleti városrészben található, Bem József utca - Jókai Mór utca - Ady Endre
utca által határolt tömböt szegregátumként határolta le. A szegregációs mutató:
37,9%. A területen élők száma 52 fő volt 2011-ben. Jelenleg 48 fő állandó és 1 fő
ideiglenesen bejelentett lakos él itt. A 0-14 évesek aránya 17,3%, ami hat
százalékponttal magasabb a városi aránynál. A 60 év felettiek aránya lényegében
megegyezik a város egészére vonatkozó arányszámmal.

4

A területek az 1. számú térképen – városi áttekintő térkép – lettek jelölve
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Az aktív korúak közel kétharmada (65,5%) nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel, ez közel húsz százalékponttal magasabb érték a város egészére
vonatkozó aránynál. A háztartások 57 százalékában egyetlen foglalkoztatott sincs. A
felsőfokú végzettségűek aránya (11,4%) lényegében megegyezik a városi átlaggal.
Rendszeres szociális segélyben 2 fő részesült 2014-ben. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők száma 3 fő.

51. térkép: Az 1. számú szegregátum térképe. 2011. évi népszámlálás
Forrás: KSH.

A területen található lakások száma 23, ebből 4 komfort nélküli vagy félkomfortos,
kettő egyszobás. A laksűrűség 2,3fő/lakás, enyhén magasabb a városi laksűrűségnél
(2,1fő/lakás). Önkormányzati bérlakás nem található a területen. A házak többsége
parasztház, illetve a Kádár rendszerben épült kockaház. A területen kizárólag
lakóépület található. 2010. január 1. óta sem bontás, sem új lakóházépítés nem
történt. A tömböt határoló Jókai Mór utca gyalogút. A Bem József utcában pormentes
út nincs. Lakásfenntartási támogatásban két család részesült 2014-ben.
A városközpont mintegy 2 km-re található.

3.3.4.2 2. számú, szegregációval veszélyeztetett terület
A KSH a Reformátuskovácsházán található, Bethlen Gábor utca - névtelen utca - Móra
Ferenc utca - Rákóczi Ferenc utca által határolt tömböt szegregációval veszélyeztetett
területnek minősítette. A szegregációs mutató: 31,3%. A területen élők száma 88 fő
volt 2011-ben. Jelenleg 80 állandó és 3 ideiglenesen bejelentett lakos él itt. A 0-14
évesek aránya, 11,4%, ami megegyezik a városi aránnyal. A 60 év felettiek aránya
(34%) viszont 9 százalékponttal magasabb a város egészére vonatkozó arányszámnál.
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A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 3%, ami jelentősen eltér a város
egészére vonatkozó aránytól (12%). Az aktív korúak több mint 60%-a nem
rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 64%-ában egyetlen
foglalkoztatott sincs. Rendszeres szociális segélyben 1 fő, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben 6 fő részesült 2014-ben.

52. térkép: A 2. számú szegregátum térképe. 2011. évi népszámlálás
Forrás: KSH.

A területen található lakások száma 36, ebből 8 komfort nélküli vagy félkomfortos. A
házak többsége parasztház, illetve a Kádár rendszerben épült kockaház. A területen
kizárólag lakóépület található. A tömbben két szociális bérlakás található: egy a Móra
Ferenc utca 22. alatt és egy a Bethlen utca 81. szám alatt. Ez utóbbi jelenleg bontás
alatt. 2010. január 1. óta sem bontás, sem új lakóház építés nem történt.
Lakásfenntartási támogatásban 4 család részesült 2014-ben.
A városközpont mintegy 3,5 km-re található.
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3.3.5 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek
•

Reformátuskovácsháza kiürülő lakóterületei, elsősorban a Mikes Kelemen
utca, ahol egész házsorok váltak lakatlanná.

•

Reformátuskovácsháza környezeti állapotának javítása – központjának
fejlesztése, átlós zöldfelületi tengely kialakítása.

•

Barnamezős, rehabilitációra
városrészben.

•

Széchenyi lakótelep. Lakóépületek energetikai felújítás szükséges.

•

Ifjúsági lakótelep. Panelrekonstrukcióra várnak az épületek.

•

Vasútállomás. Rendkívül elhanyagolt, lényegében rozsdaövezet jellegű
terület.

•

Vasúttól észak-nyugatra lévő gazdasági terület megközelítése. Jelenleg
Reformátuskovácsháza lakóutcáin keresztül zajlik a teherforgalom.

•

Városközpont. Elhanyagolt, bezárt középületek (pl. mozi) felújítása.

•

Sport, szabadidő városrész lezárt temetőinek elhatárolása szükséges.

•

Roncsolt településszerkezet határvonalinak tompítása, sebhelyek lehetőség
szerinti kezelése (lakótelepek, intézményterületek, újabb kereskedelmi
létesítmények).

•

Autós kereskedelmi létesítmények sivár parkolóinak humanizálása.

•

Településképi szempontok érvényesítése energetikai felújítások során
(nyílászárók, homlokzat kialakítás, tetőráépítés).

•

Zöldterületek biológiai aktivitásértékének növelése, elsősorban a központtól
távolabbi városrészekben.

váró

iparterületek

az

Ipari,

gazdasági
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Mellékletek

1. melléklet: Fontosabb népszámlálási adatok
Mutató
A település területe, km2
A település területe, km2
Lakónépesség száma (fő)
Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességből a férfiak száma (fő)
Lakónépességből a férfiak száma (fő)
Lakónépességből a nők száma (fő)
Lakónépességből a nők száma (fő)
Lakónépességen belül 0-14 évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 0-14 évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 15-19 évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 15-19 évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 20-29 évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 20-29 évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 30-39 évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 30-39 évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 40-59 évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 40-59 évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 60-x évesek, aránya (%)
Lakónépességen belül 60-x évesek, aránya (%)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás

Évszám
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2000
2001
2002
2003

Települési
adat
63
63
7 006
6 177
3 292
2 882
3 714
3 295
16,33%
11,53%
5,87%
6,35%
13,32%
11,51%
12,16%
14,28%
14,90%
30,79%
22,38%
25,55%
133,3
138,2
146,1
150,4
156,9
161,8
170,5
172,4
180,9
188,2
197,4
213,2
210,9
212,9
-4,4
-8,5
-6,3
-7,7
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Mutató

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Települési
adat
-8,3
-3,0
-9,9
-9,1
-12,2
-7,3
-8,5
-6,4
-9,9
-5,1
-0,3
-2,0
-7,1
-4,5
-8,1
-5,4
-7,1
-13,5
-12,7
-14,7
-9,2
-1,3
6,3
-6,5

2001

0,77%

2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011

1,34%
0,30%
0,60%
0,26%
0,31%
0,19%
1,12%
0,06%
0,08%
0,00%
0,00%

2001

0,88%

2011

2,32%

Évszám

Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Természetes szaporodás, fogyás
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség
aránya (%)
A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség
aránya (%)
A német kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)
A német kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)
A szlovák kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)
A szlovák kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)
A román kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)
A román kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)
A szerb kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)
A szerb kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)
A horvát kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)
A horvát kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)
Hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) (romák
nélkül)
Hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) (romák
nélkül)

35. táblázat: Mezőkovácsháza demográfiai adatai 2001., 2011.
Forrás: KSH
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Mutató megnevezése

Mezőkovácsház
a összesen

1. Központi
városrész
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2. Szabadidő
sport városrész

3. Keleti
városrész

4. Nyugati
városrész

5. Ipari,
gazdasági
városrész

6.
Reformátuskovácsházai
városrész

Külterület

Lakónépesség száma

6177

988

64

1515

2181

88

1171

170

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

11,5

12,0

7,8

11,6

12,2

4,5

11,9

1,8

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

62,9

64,0

56,3

62,5

62,4

46,6

64,7

65,9

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

25,5

24,0

35,9

25,9

25,4

48,9

23,4

32,4

17,4

11,1

16,7

15,0

15,6

12,2

24,1

50,9

12,2

17,4

11,5

15,1

12,0

17,9

5,7

4,2

2925

468

36

759

1057

32

526

47

15,3

5,1

19,4

12,0

14,7

9,4

25,5

72,3

43,9

44,9

55,6

42,6

44,1

36,6

45,9

32,1

11,5

7,8

16,7

10,9

11,2

7,3

15,3

16,1

51,7

52,4

34,0

52,6

52,0

57,8

48,9

60,3

45,1

42,6

59,4

45,7

46,4

45,2

43,1

54,5

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek
arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település
egészére állítható elő, szegregátumokra nem

6459
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Mutató megnevezése
Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya
lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360
napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon
belül

Mezőkovácsház
a összesen

1. Központi
városrész
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2. Szabadidő
sport városrész

3. Keleti
városrész

4. Nyugati
városrész

5. Ipari,
gazdasági
városrész

6.
Reformátuskovácsházai
városrész

Külterület

39,9

33,1

47,1

35,9

37,7

46,2

51,4

58,4

56,9

57,9

71,9

56,2

56,6

67,0

56,3

54,7

15,4

13,0

5,6

14,8

16,8

10,3

18,4

0,0

9,4

8,2

5,6

8,1

10,6

0,0

11,9

0,0

10,9

4,4

9,7

8,1

9,9

10,0

22,0

36,4

5,1

3,5

3,2

4,6

3,9

10,0

8,3

45,5

36. táblázat: Városrészi adatok

Mezőkovácsháza város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

240

2. melléklet: Mezőkovácsháza városban megvalósult jelentősebb beruházások

Kazáncsere az 1. sz. és a 4. sz. óvodában

Beruházás
Megvalósítás ideje
költsége(Ft)
Közszolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások
Saját forrás
500 000
2007
Saját forrás
800 000
2007
2 000 000
Saját forrás
2007

Kazáncsere a Könyvtárnál és a 4. sz. Óvodában

Állami

Napközi Konyha eszközbeszerzés
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Csanád Vezér Általános Iskola nyílászárócsere
Polgármesteri
Hivatal
energiahatékony
működése
nyílászáró
cserével
és
fűtéskorszerűsítéssel
„Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde férőhelybővítése és infrastrukturális
fejlesztése” 1. sz. óvoda bővítése és teljes
felújítása
A „Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
egyes intézményei energiaellátásnak fejlesztése
napelemes rendszer kiépítésével”
Kombinált energetikai fejlesztés napelem
telepítéssel a Járási Hivatal és a Polgármesteri
Hivatal épületeinél
Kistérségi
járóbeteg
szakellátó
teljes
korszerűsítése.

EU forrás
Állami
EU forrás

Beruházás megnevezése
4. sz. óvoda akadálymentesítés
2. sz. óvoda vizesblokk felújítás

Forrás

8 000 000
20 003 704
11 025 040
19 671 768
23 529 413

EU forrás

Megvalósítás helyszíne

2007
2008
2007

Reformátuskovácsházi
Nyugati
Központi
reformátuskovácsházi
Központi
Reformátuskovácsházi
Központi
Központi
Központi

2010

Központi

2014

Központi

2015

Központi és Nyugati

2015

Központi

2008.

Központi

2011

118 000 000
EU-s forrás
50 000 000
EU forrás
139 000 000
EU forrás
EU forrás

497 362 285

és
és
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Beruházás megnevezése
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok” (Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda
kialakítása és egyéb)
Idősek Klubja épületének teljes felújítása 2
ütemben.
Támogató
Szolgálat
helyiségeinek
akadálymentesítése, eszközbeszerzés
„Nappali ellátás működésének biztosítása
Mezőkovácsházán”
Integrált Szolgáltató Központ Kialakítása (LHH)
40 férőhelyes bölcsőde létesítése
Bölcsőde felszerelési tárgyak beszerzése
Infrastrukturális fejlesztéssel az oktatás tartalmi
korszerűsítéséért a Mezőkovácsházi kistérségben
(Csanád Vezér Általános Iskola LHH-s fejlesztése)
Általános Iskola IKT eszközök beszerzése
Nyílászáró
csere,
fűtéskorszerűsítés
és
akadálymentesítés a Művelődési Házban (LHH)
„Idősek távfelügyeleti rendszerének kialakítása”
„Miénk a tér” Művelődési Ház közösségi
helyiségeinek, tereinek felújítása
„Kell egy hely” Vizesblokk felújítás a Művelődési
Házban
Kazáncserék a Napközi Konyha, a 2. sz. és a 3. sz.
óvodák épületeiben

Forrás

Beruházás
költsége(Ft)
125 000 000

Megvalósítás ideje

Megvalósítás helyszíne

2013-2015

Központi és más települések

2006
2007

Központi

2007.

Központi

2008.

Központi

2011-2012.
2010-2011
2014

Központi
Nyugati
Nyugati

2011

Központi

14 875 000
19 000

2011

Központi

2011

Központi

6 000 000
6 350 000

2014-2015.

Város területe

2012

Központi

2012

Központi

2011

Központi; Nyugati; Keleti

EU-s forrás

EU forrás
EU forrás
EU forrás
EU forrás
EU forrás
Saját

10 145 000
12 855 000
3 000 000
2 240 000
156 000 000
219 006 979
525 939
136 504 530

EU forrás
EU forrás
EU forrás
EU forrás
EU forrás
EU forrás
Saját forrás
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7 620 000
9 000 000
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Beruházás megnevezése

Forrás

Beruházás
költsége(Ft)

„Szociális szolgáltatások működési feltételeinek
fejlesztése Mezőkovácsházán – „Szent István”
Otthonház korszerűsítése”
A Hungária Tollfeldolgozó Kft. infrastrukturálisés eszközbeszerzési projektje.
Hungária Tollfeldolgozó Kft. üzemépületének
felújítása és gépészeti korszerűsítése

Megvalósítás ideje

Megvalósítás helyszíne

2013.
Gazdaságfejlesztésre irányuló beruházások
14 804 780

Ipari, gazdasági városrész

11 896 361
Ipari, gazdasági városrész

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
40 kWp teljesítményű foto voltaikus kiserőmű
telepítése
decentralizált
energiatermelés
növelésére, Mezőkovácsháza (LHH) településen
A Gyopárosi Kábeltelevízió Kft. palackfújó üzem
telephelyfejlesztése
és
munkahelyteremtő
vállalkozás-fejlesztési
projektjének
megvalósítása
és
működtetése
Mezőkovácsházán felhagyott barnamezős volt
ipari telephely komplex átalakításával

23 686 181

OROS-COM Informatikai Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

27 203 635

48 kWp teljesítményű foto-voltaikus kiserőmű
telepítése
(versenyképesség
növelésének
elősegítéséhez) a mezőkovácsházi vállalkozói
inkubátorház energiaellátására.

242

Ipari, gazdasági városrész

59 988 915
Ipari, gazdasági városrész

Ipari, gazdasági városrész
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Beruházás megnevezése

Forrás

Az Oros-Com Kft. italgyártó és szikvízüzem
telephelyfejlesztése
és
munkahelyteremtő
vállalkozás-fejlesztési
projektjének
megvalósítása
és
működtetése
Mezőkovácsházán
az
inkubátorházban,
felhagyott barnamezős volt ipari telephely
komplex átalakítása

Mezőkovácsháza
belterületi
úthálózatának
fejlesztése (Kossuth u.; Arany János u. és Puskin
u. egy részének korszerűsítése)
Móra és Bethlen u. Tárházig vezető szakaszának
felújítása
Kerékpározással a környezettudatosságért
Pszichiátriai bekötőút felújítása
Szennyvízberuházás II. üteme

Tájház kialakítása

Megvalósítás ideje

Megvalósítás helyszíne

Ipari, gazdasági városrész

MINERAL INVEST Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság eszköz vásárlás
Eszközbeszerzés
önkormányzati
feladatok
ellátásához (Traktor, brikettáló gép, ágaprító)

Beruházás
költsége(Ft)
90 231 626
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29 120 000

Állami

8 000 000

Közlekedésfejlesztésre irányuló beruházások
82 712 950
EU forrás
Állami

14 999 494

EU forrás
8 000 000
Állami
22 050 000
Környezetvédelmi célú beruházások
állami
730 816 166
Városfejlesztési célú beruházások
Turisztikai beruházások
Állami
10 700 0001

2012

Ipari, gazdasági

2009

Nugati és Keleti

2010

Reformátuskovácsházi

2010-20111
2008-2009

Központi
Külterület

2006

Teljes közig. terület

2014.

Reformátuskovácsházi
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Beruházás megnevezése

Forrás

Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton
Egyedi növénytelepítések, fásítások támogatása
Fürdő
felújítás,
nagymedence
burkolás,
hidraulikai átalakítás

EU forrás
Állami

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése

EU forrás

Strandfürdőben
strandkézilabda
pálya
kialakítása
Strandfürdő vízvisszaforgató rendszer kiépítése
Strandfürdő gyermekmedence kialakítása
Fűtéskorszerűsítés, kazáncsere 1. és 4. sz. óvoda
Fáy utcai játszótér felújítása
Bűnmegelőzési
modellprojekt
–
Környezettudatos
és
összetartó
Mezőkovácsházáért
Kriptasor felújítás I. üteme
Térfigyelő rendszer kialakítása I.
Térfigyelő rendszer kialakítása II.

Állami

Beruházás
költsége(Ft)
18 858 108
1 000 000
24 998 400

Megvalósítás ideje

Megvalósítás helyszíne

2008
2008

Bel és külterület
Szabadidő és sport; Központi
Szabadidő és sport

2008
2008;
2009

Központi és Szabadidő és
sport

2008

Szabadidő és sport

Állami
67 600 000
2011
Saját
2 698 468
2013
Egyéb, fenti kategóriákba nem besorolható beruházások

Szabadidő és sport
Szabadidő és sport

Állami

Állami

1 844 999
1 980 393
1 553 079

244

1 200 000
4 550 000

Állami
EU forrás
EU forrás
EU forrás

5 332 400
12 500 000
5 608 120

2007

Nyugati

2008

-

2011
2012
2014-2015

Szabadidő és sport

37. táblázat: A városban megvalósult jelentősebb beruházások (2007-2015)

Keleti; Központi; Nyugati

