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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

14/2018.

MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. június 27. napján 15.00 órai kezdettel testületi ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc Díszterem
Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirendek:
1) A képviselő-testület 2018. II. félévi munkaterve
2) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
3) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2017. évben végzett munkájáról
4) A DAREH Bázis Zrt. tájékoztatója a települési kommunális és szelektív hulladékszállítás
jelenlegi helyzetéről
5) A 2018. évi Új Helyi Esélyegyenlőségi Program
6) A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
7) Faraga István ingatlan vételére vonatkozó kérelméről
8) A bölcsőde férőhely bővítésének lehetősége
9) A pszichológus magasabb óraszámban történő alkalmazásáról
10) A Centrál épület galambmentesítéséről
11) A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” című pályázathoz kapcsolódó kamerázás megrendeléséről
Bejelentések
Előadók:
A napirend 1) 6) 7) 9) 10) 11) témáinak előadója: Mitykó Zsolt, polgármester
A napirend 2) témájának előadója: Asztalos Sándorné, a Szociális Kerekasztal elnöke
A napirend 3) témájának előadója: Uj Zoltán, az egyesület elnöke
A napirend 4) témájának előadója: Gyucha Mariann, a DAREH Bázis Zrt. általános igazgató-helyettese
A napirend 5) témájának előadója: Szentmihályi Ferenc jegyző
A napirend 8) témájának előadója: Soósné Záluszki Mária, a József Attila ÁMK intézményvezetője
Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 8) témáját
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a napirend 3) 6) 7) 9) 10) 11) témáit
Szociális és Egészségügyi Bizottság: a napirend 2) 5) 9) témáit
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság: a napirend 1) 3) 4) 6) 11) témáit
Mezőhegyes, 2018. június 21.
Mitykó Zsolt sk.
polgármester
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottsága és Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága 2018. június 25.
napján 1000 órai kezdettel együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Centrál Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2018. június 27.-ei ülése elé kerülő előterjesztések megvitatása

Mezőhegyes, 2018. június 21.

Tisztelettel:

Zsóriné Kovács Márta sk.
Pénzügyi, Településfejl.-i és Tur.-i
Bizottság elnöke

Krcsméri Tibor sk.
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport
Bizottság elnöke
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága
2018. június 27. napján 1415 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Centrál Gluzek Gyula kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2018. június 27.-ei ülése elé kerülő előterjesztések megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2018. június 21.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
14/2018.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
100/2018.(IV.25.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot hirdet az
”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére. A kitüntető címet azoknak az általános iskolai 5-8.
osztályos gyermekeknek adományozza, akik az iskolai tanulmányaik során példamutató
magatartásukkal, kiemelkedő tanulmányi eredményeikkel az iskola tanulói elé példaképül
állíthatók és a mindennapi tanulás mellett vállalták a tanulmányi versenyeken való szereplést,
a kulturális seregszemléken, sportversenyeken való aktív részvételt, és akiknek tanulmányi
eredménye minimum 4,7 félévkor és az előző tanév végén, figyelemmel az országos,
regionális, megyei, területi és körzeti versenyeken elért eredményekre (tanulmányi, művészeti
és sport versenyeken), az aktív, közösségért végzett munkára, valamint vállalják a pályázat
saját kézzel történő megírását. Az „Iskolánk Büszkesége” cím díjazására 2018. évben 50.000,Ft-ot biztosított, melynek fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
rendezvénykerete terhére biztosította. A pályázatok elbírálására a Testület az Ügyrendi,
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságot hatalmazta fel.
Határozat végrehajtása: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a 2018. június
8. napján megtartott ülésén hozott 46/2018.(VI.08.) Ü.O.K.S.B. sz. határozata alapján 2018.
évben az „Iskolánk Büszkesége” kitüntető címet az alábbi diákoknak adományozta:
- Veres Marcell István 7/A. osztály – 15.000,- Ft pénzjutalomban részesült.
- Nyerges Ildikó Kinga 7/A. osztály – 10.000,- Ft pénzjutalomban részesült.
- Boros Balázs 8/B. osztály
– 10.000,- Ft pénzjutalomban részesült.
A kitüntető címet el nem nyert, de pályázatot benyújtó diákok – Barta-Vámos Péter 8/B.,
Raffai Gábor 8/B., Mrlák Dorina 7/A., Balog Regina 7/A., Páll Petra 7/A. osztályos tanulók –
könyvjutalomban és emléklapban részesültek. Az elismerések átadására 2018. június 16.
napján, a ballagási ünnepség keretében került sor.
116/2018. (V.16.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a legkedvezőbb
árajánlatot adó Bi-Line Szerviz Kft.-től (1117 Budapest, Bercsényi u. 32/B 1. em 3.), az
árajánlatban szereplő bruttó 7.820.000.-Ft összegért rendeli meg a fogászati kezelőszéket. Az
összeg fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének beruházások előirányzata.
Felkért, hogy a szerződést kössem meg a vállalkozással.
Határozat végrehajtása: A szerződést megkötöttem a Bi-Line Szerviz Kft-vel.
117/2018. (V.16.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a fogászati
kezelőszék beszerzéséhez szükséges hitelfelvétel érdekében megkeressem az OTP Bank
Nyrt.-t, és kezdjem meg a hiteligénylési folyamatot.
Határozat végrehajtása: A Testület döntésének eleget téve a hivatal munkatársai megkeresték az
OTP Bank Nyrt-t, amely megküldte hitelajánlatát. A Testület az ajánlatot elfogadta és a
151/2018.(VI.18.) Kt. sz. határozatával jóváhagyta a hitelkérelem benyújtását az Nyrt. felé.
118/2018.(V.16.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című nyertes pályázat keretében
megvalósítandó Mezőhegyes, Kozma F. u. 3. sz. alatti fogorvosi rendelő építészeti és
gépészeti felújításának kivitelezésére – árajánlatát elfogadva – a legkedvezőbb ajánlatot adó
Békés Kémény- és Légtechnika Kft.-t (5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22) kéri fel, bruttó
8.337.324.-Ft összegért.
Az összeg 75%-át a pályázat fedezi, a fennmaradó 25%-ának fedezete az önkormányzat 2018.
évi költségvetésének egyéb működési célú támogatások előirányzatában szereplő, NEAK-tól
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kapott egyszeri támogatás. Felkért, hogy a kivitelezési szerződést kössem meg a
vállalkozással
Határozat végrehajtása: A kivitelezési szerződést megkötöttem a Békés Kémény- és Légtechnika
Kft-vel.
123/2018. (V.23.) Kt. sz. határozata: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a TOP-5.2.1-15BS1-2016-00010 Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért című
pályázat szolgáltatásainak megrendelése érdekében együttműködési megállapodást köt
beszerzési eljárás lebonyolítására a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú
Alapítvánnyal (képviseli: Nagy Nóra, adószám: 18392353-2-04). A Testület felhatalmazta
Rajos István alpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határozat végrehajtása: Rajos István alpolgármester úr a megállapodást aláírta.
142/2018. (V.30.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy vállalkozási
szerződést köt az Alföldvíz Zrt.-vel ivóvíz-hálózati rekonstrukciós munkák és szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzésére. Felhatalmazott, hogy a vállalkozási
szerződéseket az alábbi táblázatban felsorolt költségvetési összegekkel írjam alá:
Felújítási munka megnevezése
Nettó összeg (Ft)
Battonyai u. – Kossuth u. végvezeték összekötése
4.337.151,210 fm hosszban 90KPE vezetékkel
Hild utca 5 db fedlapcsere, szűkítő beépítéssel
1.471.100,Mezőhegyes, 6-7 átemelő biofilter felújítás
2.389.974,Mezőhegyes, 6-7 átemelő gépészeti felújítása
3.027.548,Határozat végrehajtása: A Testület döntése alapján a vállalkozási szerződést megkötöttem.
146/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület felhatalmazást adott Papp Viktória
szakmai munkatárssal történő munkaszerződés megkötésre a „Komplex humán kapacitás
fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosítószámú projekt keretében, 2018. június 1. napjától 19
hónap időtartamra, 2019.12.31.-éig, bruttó 280.000,- Ft/hó munkabérért, szakmai munkatárs
munkakörben. Felkért, hogy intézkedjek a munkaanyag összeállításáról és a
munkaszerződések megkötéséről.
Határozat végrehajtása: A munkaszerződéseket aláírtam, azt továbbítottuk a konzorcium vezetője
felé, aki gondoskodik a további szükséges intézkedések megtételéről.
153/2018. (VI.18.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület jóváhagyta Lipták Máté Mezőhegyes,
Kozma F. u. 15/A. szám alatti lakossal történő munkaszerződés megkötését az EFOP-1.5.3-16
kódszámú „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra
támaszkodva” elnevezésű pályázat keretében, 2018. június 1. napjától 18 hónap időtartamra,
2019.11.30.-áig, bruttó 280.000,- Ft/hó munkabérért, heti 40 órában, közösségszervező
munkakörben. A közösségszervező munkabérét a pályázat fedezi, az önkormányzati saját
forrást nem igényel.
Határozat végrehajtása: A munkaszerződést aláírtam, azt továbbítottuk a konzorcium vezetője
felé, aki gondoskodik a további szükséges intézkedések megtételéről.
Mezőhegyes, 2018. június 20.
Mitykó Zsolt
polgármester
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. 5820
14-1/2018.
ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. II. félévi munkaterve
Tisztelt Képviselő-testület!
A munkaterv egy része kötelező témákból áll, melyek megtárgyalása időponthoz kötött,
illetve jogszabályi előírásokon alapul, egy része pedig néhány már ismert ügy továbbvitele.
A munkaterv összeállításához megkerestük Mezőhegyes város képviselőit és az
önkormányzat intézményvezetőit, valamint a helyi civil szervezeteket. Munkatervi témára javaslat
senkitől nem érkezett.
Javaslom a Képviselő-testületnek, a 2018. II. félévi munkatervét vitassa meg, és az alábbi
határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
___/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. II. félévi munkaterve
A Képviselő-testület üléseinek kezdő időpontja 15 óra. A Képviselő-testület a 2018. II. félévi
munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2018. szeptember 26. szerda
1) Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2018. október 25. csütörtök (együttes bizottsági ülés időpontja: 2018. október 24. szerda)
(A 22.-23.-ai és a november 1.-2.-ai munkaszüneti napok miatt szükséges a módosított
időpont)
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
Előadó: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
7

2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
Előadó: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2017. évi tevékenységükről
Előadók: Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina védőnők
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
4) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója Mezőhegyes város lakosságának
egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról
Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. november 28. szerda
1) Tájékoztató a 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
Előadó: Szentmihályi Ferenc, jegyző
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
4) Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Előadó: Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény kezelője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
5) Tájékoztató az ITS időarányos végrehajtásáról
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2018. december 12. szerda
1) Az önkormányzati főépítész tájékoztatása a város rendezési tervének hatályosulásáról
Előadó: Siklósi József városi főépítész
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
2) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Gergely László tanyagondnokok és Mitykó József, idén nyugalmazott
tanyagondnok beszámolója
Előadói: Mitykó Zsolt, polgármester és Hanczik Tibor, Gergely László, Mitykó József
tanyagondnokok
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) A József Attila Általános Művelődési Központ beszámolója 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
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4) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2018.
Előadó: Mitykó Zsolt, polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
5) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
6) A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaterve
Előadó: Mitykó Zsolt polgármester
Véleményezi: Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
Mezőhegyes, 2018. június 19.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
egyszerű többség
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Mezőhegyes Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztala Elnökétől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

14-2/2018.
ELŐTERJESZTÉS

Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálata
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (3) – (10) bekezdései
értelmében – a legalább kétezer lakosú települési önkormányzatnak, a településen élő szociálisan rászorult
személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési
koncepciót kellett készíteni. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát kétévente kell felülvizsgálni és
aktualizálni.
A törvény előírásainak megfelelően 2004. évben Mezőhegyes településre vonatkozóan is elkészült a
szolgáltatástervezési koncepció, melyet Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 133/2004. (VI.29.) Kt. sz.
határozatával elfogadott. A koncepció felülvizsgálata kétévente megtörtént, legutóbb 2016. évben.
Az aktualizálás előkészítéseként elvégeztük azon felméréseket, összehasonlításokat, melyek bemutatják az
elmúlt két év változásait a település szociális szolgáltató intézményrendszerében. Ezen információk
birtokában a koncepció felülvizsgálata elkészült, áttekintettük a szociális szolgáltatások fejlesztésének
előttünk álló feladatait. Ennek megfelelően került aktualizálásra a koncepció, melyben ismertetem az
alapellátások iránti igények alakulását, az egyes ellátotti csoportok sajátosságihoz kapcsolódó ellátórendszert
és szolgáltatások helyzetét.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és Mezőhegyes Város Önkormányzata
felülvizsgált és aktualizált szociális szolgáltatástervezési koncepcióját az előterjesztésben foglalt tartalommal
hagyja jóvá.
Határozati javaslat
__/2018. (VI. 27.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 92. § (3) bekezdése értelmében a Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának
felülvizsgálatáról szóló 2018. évi beszámolót az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2018. június 15.
Asztalos Sándorné
szociálpolitikai kerekasztal elnöke
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Izsák Krisztina főtanácsos, Labáth Zita főtanácsos,
Gál Mária a Szociális Szervezeti Egység vezetője
Szentmihályi Ferenc jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság vm.
Szociálpolitikai Kerekasztal
Egyszerű többség
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ALAPELVEK ÉS ÉRTÉKEK A TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER
MŰKÖDÉSÉBEN
Mottó:
„…Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor
betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.
Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni
másokkal?”
(Tendzin Gjaco: Törődni másokkal)
ALAPELVEK:
A rendszerváltás utáni időszak által létrejött társadalmi-gazdasági változások, hiányosságok, hibák
következtében a szociális szférában alkalmazott megoldásokkal alkalmazkodni kell az újonnan felmerülő
problémákhoz. A szociálpolitika alapelvei azonban nem változnak. Ezek közül a legfontosabbak:
- PREVENCIÓ: főleg a gyermekek esetében szükséges, megfelelő életmód, szemlélet kialakításával.
- RELATÍV BIZTONSÁGRA TÖREKVÉS: valamilyen „társadalmi kockázat” bekövetkezésekor az
egyén, vagy család életszínvonala ne süllyedjen elviselhetetlen szint alá.
- ÖSZTÖNZÉS: az önérvényesítő, együttműködési képesség minél nagyobb mérvű kialakítása,
munkavállalási hajlandóság ébren tartása.
- SZAKSZERŰSÉG: a rendelkezések betartása, betartatása, szolgáltatások lehetőség szerinti minél
magasabb szintű biztosítása. Eljárási szabályok, időhatárok betartása. Ez mind az ellátást igénybe vevők,
mind a szakmát művelők közös érdeke.
- HATÁSOSSÁG: a szolgáltatás rászorulók minél nagyobb hányadát segítse.
- HATÉKONYSÁG: fontos, hogy az ellátást valóban azok kapják, akik a leginkább rászorulnak.
- BE NEM AVATKOZÁS ELVE: Az egyén képességei felszínre hozásának ösztönzése, önmaga és
családja felett érzett felelősségének kiépítése, erősítése.
ÉRTÉKEK:
- TOLERANCIA: a másság elfogadása, a türelem, a partneri kapcsolat kialakítása az ellátást igénybe vevő
és szolgáltatást biztosító részéről egyaránt.
- ESÉLYEK EGYENLŐSÉGE: hátrányos lehetőséggel, vagy képességgel rendelkező személyek,
csoportok támogatása annak érdekében, hogy a társadalom többi tagjával szembeni hátrányukat
viszonylagosan ellensúlyozni tudják.
- Az alapvető emberi értékek (erkölcs, moralitás, stb.) érvényesülésének elősegítése, destruktív értékek
visszaszorítása.
- Egyénre szabott ellátás biztosítása.
- SZABADSÁG: az ellátások igénybevételének, az egyén döntéshozatali, választási lehetőségének
biztosítása, azzal, hogy az egyén szabadságát a másik ember hasonló mértékű szabadsága kell, hogy a
korlátozza.
- TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ERŐSÍTÉSE: A hátrányos helyzetbe került társadalmi rétegek,
családok, személyek kapcsolatának létrehozása, biztosítása, valamelyik ellátó, szolgáltató, támogató
rendszerrel.
- SZOLIDARITÁS: támogató csoportok, személyek szociális tevékenységbe való bevonása, karitatív
tevékenység végzése.
BEVEZETÉS
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 133/2004. (VI.29.) Kt. sz. határozatával fogadta el „Mezőhegyes
Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció”-ját.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3)
bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, a megyei önkormányzat a
településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó
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szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A
szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Ezen
kötelezettségünknek legutóbb 2014.-ben tettünk eleget.
A koncepció tartalmazza különösen a lakosságszám alakulását, korösszetételét, a szolgáltatások iránti
igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, a
szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatit, az esetleges együttműködés kereteit, az egyes
ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek,
szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának
szükségességét.
Jelen felülvizsgálat célja, hogy 2018.-ban - figyelemmel a megváltozott és folyamatosan változó jogi,
gazdasági, társadalmi viszonyokra – mérjük fel a korábbi évekhez képest bekövetkezett változásokat,
fogalmazzunk meg helyzetképet a jelenlegi viszonyokról, mutassuk be a koncepció elkészítésekor
megfogalmazott célok megvalósításának módjait és az előttünk álló feladatok körét.
A felülvizsgálat bemutatja:
a város jelen helyzetét, mely kitér a legutóbbi felülvizsgálat óta történt változásokra, a település
szociális helyzetére, demográfiai statisztikai adatokra, a foglalkoztatottsági helyzetre.
A szociális ellátórendszer felépítését, a megváltozott jogi szabályozást, az önkormányzati
hatáskörben történt szabályozás változását, helyi szinten – jegyzői, valamint önkormányzati hatáskörben
– hozott döntések alakulását.
A koncepció elfogadásakor meghatározott feladatok időarányos végrehajtását, azok
eredményességét, a várt eredmények megvalósulási színvonalának elemzését, valamint a továbbra is
megvalósításra váró feladatok feltérképezését.
A koncepció befejező részében a jövőbeli feladatok, fejlesztési irányvonalak bemutatása kap helyet.
HELYZETKÉP
Jelen felülvizsgálat feladata, hogy az elkészült, hosszú távra összeállított koncepciónak az eltelt időszakban
történt változások által, vagy azok elmaradása miatt indokolt pontjait kiemeljük, elemezzük, hogy a nyújtott
szolgáltatások színvonala megfelel-e a helyi szociálpolitikai elvárásoknak.
A szociálpolitikát Ferge Zsuzsa szociológus a következő elemekkel írja körül: „A szociálpolitika:
- történelmileg kialakult intézményrendszer, amely
- kielégít bizonyos, a piaci (vagy piaci jellegű) kapcsolatok révén nem megfelelően kielégíthető
szükségleteket;
- túlnyomórészt az állami elosztás, illetve újraelosztás eszközeivel működik, relatíve önálló, elkülönült
rendszerként, illetve intézményrendszer együtteseként;
- azon szükségletek esetén vállalja a közös (állami) felelősséget, amelyek a hatalom politikai ideológiai
elkötelezettségből következnek vagyis/és amelyek kielégítése a fennálló helyzet megerősítése szempontjából
a hatalom érdekének tűnik;
- lehetőség szerint igyekszik a követeléseket a fogyasztás, illetve az elosztás területére korlátozni; sajátos
történelmi feltételek és erőviszonyok, illetve nagy társadalmi nyomás esetén azonban teret enged ezen
túlmutató, a termelés rendszerét, a társadalmi viszonyok alapjait érintő társadalompolitikai követeléseknek;
amikor is a fogyasztó ember szükségletei mellett a termelő, cselekvő ember szükségletei is legitim módon
közös üggyé válhatnak;
- történelmi jellegéből adódóan határai nem merevek, keretei és tartalma a társadalmi-politikai
erőviszonyoknak megfelelően alakulnak;
- Végeredményben tehát a szociálpolitika az állam és az állampolgárok közötti viszony egyik
intézményesülése”.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A szociális igazgatásra vonatkozó állami döntések törvények, rendeletek formájában jelennek meg. Az
állampolgárok alapvető szociális jogait Magyarország Alaptörvénye fogalmazza meg a legmagasabb szinten
(XIX. cikk (2) bekezdés).
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További fontos törvény a szociálpolitika szempontjából a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény. A törvény a helyi önkormányzatok számára kötelező feladat- és hatáskört is
megállapít. Ezek ellátásához szükséges anyagi feltételeket a központi költségvetés biztosítja. A törvény a
nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatoknak több kötelező feladatot és hatáskört is
megállapíthat. Lehetőség nyílik önként vállalt feladatellátásra is. Ennek keretében az önkormányzat mindent
megtehet, ami jogszabályt nem sért.
A már említett Szt. megalkotását olyan, a társadalomban végbement változások tették szükségessé, amelyek
okán tömegek váltak munkanélkülivé. Privatizálták az ipart és a mezőgazdaságot, ezáltal a létbizonytalanság,
és rég „elfeledett” problémák (mint például a hajléktalanság), jelentek meg újra a társadalom széles
rétegeiben. A régi jogszabályok részben elavultak, részben csak részterületeket érintettek.
Az Szt. értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért,
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségen túl – az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata.
Az Szt. a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított
egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint
érvényesülésének garanciáit.
Az Szt-ben meghatározott alapszolgáltatások a következők: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés és házi segítségnyújtás, a családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások a következők: ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthonok, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, a támogatott
lakhatás, az egyéb speciális szociális intézmény.
Az Szt. a jogosultság alapfeltételeit határozza meg. Az ellátások arányát és a jogosultság egyéb feltételeit
elég nagy szabadsággal határozhatják meg helyi rendeleteikben az önkormányzatok. A Szt. hatályba lépése
óta eltelt több mint 20 év alatt színessé vált a szociális szolgáltatások köre. A rászorultak védelmében a
szükségletek megjelenésével párhuzamosan új szolgáltatások létrehozására került sor. Sokszínűvé vált a
szolgáltató paletta is. Újabb állami, civil, egyházi, for-profit, hazai és külföldi szolgáltatók jelentek meg. A
Szt. a szolgáltatások meglétét települési lakosságszámhoz rendeli. Minden, kétezer főnél több állandó
lakossal rendelkező település önkormányzata köteles biztosítani az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, illetve
a családsegítéshez való hozzáférést, valamint az idősek nappali ellátását. Tízezer főnél több állandó lakosú
önkormányzatoknak a fentiekben leírt valamennyi alapszolgáltatást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
köteles biztosítani.
EURÓPAI UNIÓS FOLYAMATOK
A lisszaboni folyamat eredményeként az Európai Tanács 2000 márciusában tartott ülése fordulópontot
jelentett a közösségi szociálpolitika történetében. Innen datálható az úgynevezett lisszaboni folyamat
elindulása, ami a szociálpolitikát egyenrangúvá tette más politikai ágazatokkal. Az ember, mint erőforrás
fejlesztése, valamint az aktív és dinamikus jóléti állam építése döntően befolyásolja Európa pozícióit a
tudásalapú gazdaságban és azt is biztosítja, hogy az új gazdaság kialakulása ne járjon együtt szociális
problémák számának növekedésével és terjedésével. A társadalom problémáinak enyhítéséhez szükség van a
szociális védelmi rendszerek korszerűsítésére is. Átalakításuk azért elkerülhetetlen, mert a jövőben egy aktív
jóléti állam részeként kell biztosítaniuk azt, hogy a munka kifizetődő és a szociális ellátórendszer a népesség
elöregedésének körülményei közt is fenntartható legyen, miközben előmozdítja a társadalmi beilleszkedést
és a nemek közötti egyenlőséget és biztosítja az egészségügyi szolgáltatások magas színvonalát.
A Nizzai Csúcs döntött a Szociálpolitikai Menetrend elfogadásáról 2000 decemberében. A Szociálpolitikai
Menetrend új stratégiai célokat határozott meg. A szociálpolitikai együttműködés korábbi időszakaihoz
hasonlóan a Menetrend sem törekszik a szociálpolitikák harmonizálására, megelégszik közös európai célok
kialakításával, valamint a belső piac és közös pénz tekintetében a tagállamok szociálpolitikájának
koordinációjával.
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Kimondja azonban, hogy a szociálpolitika minősége tartalmazza a szociális védelem magas szintjét, a
mindenki által elérhető jó szociális szolgáltatásokat valamint az alapvető szociális jogok biztosítását.
DEMOGRÁFIAI ADATOK
A felülvizsgálat kiindulópontja, hogy áttekintsük, hogyan változott a település lakosságszáma a kétévenkénti
felülvizsgálatok időpontjában. Az előző felülvizsgálati dokumentumokban az alábbi demográfiai adatok
szerepeltek az állandó lakónépesség tekintetében, mely a jelenlegi viszonyítás alapjául szolgál.
2012.
5627
833
3345
1149

Népesség
0-18 éves:
19-60
61 év-

Élveszületett
gyermekek száma
Halálozási szám
Házasságköt.száma
Válások száma

2013
5481
849
3298
1334

2014.
5500
840
3225
1435

2015
5410
807
3151
1452

2016
5143
779
2865
1499

2017

5 259
815
2932
1512

2012.

2013.

2014.

2015.

2016

2017

21 fő
72
17
6

43 fő
94
13
12

28
117
18
8

39
82
21
6

34
131
16
18

37
97
14
11

A lakosság száma 2012 óta egyre csökken. Ennek egyrészt a település természetes fogyása, másrészt a
növekvő elvándorlás az oka. 2016-os évről 2017-évre a számadatok némi növekedést mutatnak, ennek
legfőbb oka talán az, hogy a településen, és elsősorban a külterületen a majori lakásokhoz igen alacsony áron
lehet hozzájutni. (Többségében komfortnélküli vagy félkomfortos)
A gyermek- és aktív korú lakosság folyamatos csökkenése arra enged következtetni, hogy a gyermekes
családok elvándorolnak a településről, illetve a településen maradt, itt élő fiatalok 1vagy maximum 2
gyermeket vállalnak be.
FOGLALKOZTATOTTÁG, MUNKANÉLKÜLISÉG
Településünkön a foglalkoztatás az elmúlt két évet figyelembe véve lassú mértékben nőtt. A
munkanélküliség számadatokkal alátámasztva csökkent . A legnagyobb foglalkoztató továbbra is az elmúlt
években átalakult Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve a
Limagrain Hungary Kft. (vetőmagüzem).
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya

Év

Nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma
fő
Nő

Férfi

2013
175
151
2014
142
119
2015
106
84
2016
95
85
2017
71
73
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma
fő
%
Összes
Összesen Nő Férfi Összesen
Nő
Férfi
en
325
77
38
115
44,1%
25,2% 35,4%
260
48
17
65
33,9%
14,3% 25,0%
190
34
26
60
32,1%
31,0% 31,6%
180
25
23
48
26,4%
27,1% 26,7%
144
0
0,0%
0,0%
0,0%

A mezőgazdaságban az idénymunka biztosítja nyáron a megélhetést.
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A kárpótlás útján magántulajdonba került 3000 ha földterület nagy része néhány mezőgazdasági
magánvállalkozó kezében koncentrálódik, akik csekély létszámú munkaerőt foglalkoztatnak.
Békés megyében a foglalkoztatási nehézségek olyan kedvezőtlen gazdasági, társadalmi hatásokat hoztak
létre, amelyek korlátozzák, hátráltatják az ország más területeihez képest felzárkózni akaró megye fejlődését.
A mezőgazdasági foglalkoztatás nincs arányban az ágazat versenyképességével, vállalkozási kultúrájával,
miközben a térség kiemelkedően magas agrárpotenciállal rendelkezik.
A foglalkoztatási feszültségek hozzájárulnak az esélyegyenlőség terén tapasztalható nehézségekhez is. A
nők, az idősek, a mélyszegénységben élők és a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzete is
megoldandó probléma.
A 2013-2017-es időszakban elindult egy bővítési és modernizációs folyamat a megye infrastruktúráját és
intézményi bázisát tekintve, ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítani a hosszú távon is versenyképességet
biztosító és az endogén fejlesztési potenciálok fenntartható hasznosítását szolgáló területek minőségi,
innovatív és tudatos fejlesztésére. A széles szakmai konszenzuson nyugvó fejlesztési célok és fejlesztési
fókuszok (projektek) kijelölésének és megvalósításának közép és hosszú távon elő kell segítenie az elavult
foglalkoztatási struktúra és a gazdasági, társadalmi és emberi élettér minőségét meghatározó tényezők
megújítását annak érdekében, hogy a megye országos viszonylatban is rossz foglalkoztatási helyzete javuljon
és a gazdasági-társadalmi szerkezetváltás folyamata sikeressé váljon.
Az EU bővítés új gazdasági lehetőségek és kihívások elé állítja a megyét. Azt, hogy a kistelepülések, és az
elszegényedett kisebb lélekszámú városok önerő és összehangolt fejlesztések hiányában mennyire tudják
majd kiaknázni, s mennyire koncentrálódik a pénz és a lehetőség a megyeszékhelyre, nem lehet megjósolni.
2016 - 2017 évben Mezőhegyes Város Önkormányzat több pályázatban vesz részt konzorciumi tagként, ahol
a Humán szolgáltatások fejlesztése, a Foglalkoztatási megállapodások, paktumok kerülnek előtérbe.
A közmunkáról
Az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához
juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében az Országgyűlés megalkotta a
közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvényt.
Önkormányzatunk is minden évben pályázik a törvény adta lehetőségeket figyelembe véve a
közfoglalkoztatási programokra.
2016 és 2017. évben is folytatásra került a közmunkaprogram szervezése és végrehajtása.
Az elmúlt évben is többségében a START közmunkaprogramok kerültek megszervezésre, de hosszabb idejű
közfoglalkoztatási program is elindításra került.
2015 évben új elemként indult a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű PILOT program,
amelyhez 18 önkormányzat csatlakozott. Ez utóbbi program konzorciumi együttműködéssel valósult meg, 4
fóliasátor épült 2000 m2 alapterületen ahol sárgadinnyét termeltünk, valamint sertést hizlalunk. A Hosszabb
távú közfoglalkoztatási programban 5 fő munkavállaló tevékenykedik.
A korábbi évekhez hasonlóan több csoportban. 2016. március 1. napjától -2017. február 28 illetve
2017.március 1. napjától – 2018.február 28. napjáig szerveződtek a programok. Általánosságban
elmondható, hogy 1 éves időtartamra kötöttünk szerződést a munkavállalókkal.
2016. évben a mezőgazdasági programban 50 fő, a helyi programban 30 fő, a közút programban 105
fő, a hosszabb idejű közfoglalkoztatás programban 5 fő dolgozott.
A mezőgazdasági START Közmunkaprogram 2012. március 1-jén vette kezdetét 30 fő részvételével. A
létszám 2016 évben 50 fő, 2017 évben 45 fő.
A növénytermesztés öt helyszínen folyt, közel 30 hektáron, az önkormányzati tulajdonú kertekben, valamint
az Nemzeti Földalaptól kapott területen.
A kertészeti munkákkal párhuzamosan történt a csalamádé, paradicsom, paprika savanyítása, ecetes cékla,
ecetes uborka, lecsó, paradicsom ivólé készítése. A 2016. év nagy slágere volt a sárgadinnye dzsem. A
2016. évi Békéscsabai Közfoglalkoztatási Kiállításon nagy sikert aratott. A tavalyi év újítása a sült tök és az
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őrölt fűszerpaprika árusítása volt.
A közmunka program keretében termelt zöldségek felhasználásra kerülnek a gyermek és szociális étkeztetés
keretében, az önkormányzat éttermében, a felesleg értékesítésre kerül a helyi piacon.
A piacon szakképesítéssel rendelkező közfoglalkoztatott dolgozó értékesít, mely népszerű a lakosság
körében.
2015. évtől bővültek az eszközök. Többek között egy újabb öntöző dobbal, egy elektromos
szivattyúval és egy nagy utánfutóval. Beszerelésre került a fóliasátrakban az alsó és felső öntöző rendszer.
Az elmúlt évben négyszer volt lehetősége az Önkormányzatnak kiállításon részt venni.
• szeptember 17-én Békéscsabán a Közfoglalkoztatási Kiállítást a főterén
• szeptember 23-tól a Fiatal Fogathajtók Világbajnokság, melynek mellék programja volt „Az ízek
utcája” elnevezésű helyi termékeket bemutató kiállítás, vásár és kóstoló
• december 5-én A Női, Férfi, Ifjúsági-, Junior-, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, melynek
keretén belül a helyi termékek vására is helyt kapott
• karácsonyi vásár a művelődési központunkban
Mind a 4 alkalommal nagy sikernek örvendtek az előállított termékek.
A termesztett konyhakerti növények elsődleges értékesítési, felhasználási területe az önkormányzat
közétkeztetése, a város lakossága.
2016. évtől 3 hektáron kender-termesztést is folyt, valamint5 hektáron fűszerpaprika termesztés valósult
meg. Több beruházás megvalósult, pl: öntöző berendezés, elektromos szivattyú beszerzés, fóliasátrak
építése. Az elmúlt év megtakarítása 5.000.000.-Ft
2016 évben új MTZ traktort vásárlásra került sor.
2017.évben is folytatásra került a mezőgazdasági program, az idén kevesebb területen, kevesebb
dolgozóval, mivel az Nemzeti Földalap Kezelőhöz visszakerült a terület, így az elmúlt évtől 15 ha-on került
sor a mezőgazdasági tevékenységre.
Helyi sajátosságokra épülő program:
Folytatva az elmúlt évi programot asztalosipari tevékenységet és térkő gyártásra került sor. Az asztalosipari
tevékenység keretében utcai bútorok ( pad, asztal, szemétgyűjtő, hírdetőtábla) kerültek elkészítésre, ami a
közterületen került kihelyezésre. Kiállító pavilon gyártása is elkezdődött a korábbi években. A tavalyi évben
új elemként lombseprű gyártása indult be. A Békéscsabai Közfoglalkoztatási Kiállításon nagy sikert aratott, a
környező önkormányzatok is érdeklődtek iránta. 2016 év őszén pályázat benyújtására került sor a lombseprű
gyártására vonatkozóan, mely 8.596.323.-Ft összegben elfogadásra került. Megvalósult a Hild J. u. 2.sz.
(hrsz:850/1) alatt, a meglévő Garázs épület „szerelő-csarnokká” történő átalakítása. A szerelő műhelyben 6
fő szakképzett dolgozó gyártja a lombseprűt, a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási
bérrel, melynek összege 106.555.- Ft. A helyi programban összesen 30 fő kerül alkalmazásra.
Közút program:
2017 évben 75 fő részvételével indult a program.
Az önkormányzati kezelésű úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti
veszélyek csökkentése, útkátyúzás a program fő irányvonala.
Új elemként a belterületen a Mol-kúttól a Mezőhegyes tábláig a Pitvaros felé vezető úton 500 méter
kerékpárút készítése, valamint a sportpályára 140 méter járda készítése, főként a helyi programban készített
térkő lerakásával.
A város közigazgatási területén a parlagfű szezonban a parlagfű írtása, zöld terület karbantartás, kaszálás,
parkosítás (46,47,81, 6 major) Belterületen több, mint 20 ha terület.
NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK
Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatbázisa szolgáltat adatokat
Mezőhegyes Város nyugdíjas lakosainak számáról.
Mezőhegyes településen 2016. évben nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
száma:660 fő férfi és 997 fő nő.
Ebből öregségi nyugdíjban részesülő férfiak: 479 fő, illetve 778 fő nő.
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Az alacsony keresetszínvonal és a foglalkoztatási gondokkal összefüggő rövidebb szolgálati idő miatt az
országos átlag nyugdíj összegénél 15-20 %-kal alacsonyabb megyénkben a nyugdíjak és nyugdíjszerű
ellátások összege.
Némileg javítottak a nyugdíjak összegén a különböző kárpótlások címén kapott emelések (föld kárpótlás,
hadifogság után járó kárpótlás, 1956-os eseményekkel összefüggő kárpótlás, vagy életjáradék). A
fogyatékossági támogatás bevezetése is javította a rokkantsági ellátásból élők helyzetét, azonban, míg a
korábbi években sokan a rokkantsági ellátásban látták a megélhetés egyetlen lehetőségét, a jogosultság
tömeges felülvizsgálatával és megvonásával, vagy mértékének csökkentésével ez a megélhetési forma a
rászorultak csak nagyon szűk rétegének megélhetését biztosítja.
Településünkön is gyakori a 100.000,- Ft feletti nyugdíj, mely több esetben kizárja valamely juttatásból a
kérelmezőt, pl. mozgáskorlátozottak támogatására, vagy egyéb szociális ellátásra való jogosultságból.
Mezőhegyes vonatkozásában-általánosságban kijelenthető, hogy a nyugellátások összege meghaladja a
helyben megkereshető munkabérek összegét.
A nyugdíjszerű ellátások összege azonban rendkívül alacsony.
A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
A lakosság negatív munkaerő-piaci lehetőségei, a megélhetési nehézségek miatt egyre többen elégtelen és
egészségtelen módon táplálkoznak, több helyen rossz a lakások állapota, fűtetlen lakásokban élnek, a
jövedelmekből, illetve a különböző formában nyújtott segélyekből, támogatásokból, járulékokból a
legalapvetőbb szükségleteket sem tudják biztosítani maguknak és családjuknak az emberek. Ez a fajta
elszegényedés a családi élet minden területére kihat.
Az, hogy egy-egy család esetében milyen fajsúllyal jelennek meg ezen hátrányok, szoros összefüggésben áll
azzal, hogy tagjai mely társadalmi réteghez tartoznak, s életük mely szakaszában járnak. Azoknál a
családoknál tragikus a helyzet, ahol kiskorú gyermekek ellátásáról is kell gondoskodni.
Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy akinek alacsony a jövedelme, egyben rossz az egészségi állapota
is. Krízishelyzet bekövetkezése azonban okozhat olyan fordulópontot, ami miatt az egyes családok
életszínvonala jelentősen, hosszútávon, vagy akár végérvényesen hanyatlik. Pszichés, mentális gondok
alakulnak ki, melyet gyakran kísér jelentős alkoholfogyasztó életmód, mely gyakran visszafordíthatatlan
hanyatlást eredményez.
Korábbi évekhez hasonlóan a 28-as (Újmezőhegyes) és 39-es (Árokospuszta) major sajnos megtartotta
hátrányát a többivel szemben. Közülük is 39-major állapota a legkritikusabb. A lakosok túlnyomó része
akkor fordul orvoshoz, amikor elhatalmasodott a probléma, elkerülhetetlen a beavatkozás. Egyre több a
daganatos megbetegedés. Az orvosok által meglátogatottak, s az orvosi ellátásban megjelentek esetszám
együttesen évi 45.000 – 50.000. A gyógyszer kiváltása a legtöbb családban nehézséget jelent. Gyermekek
esetében többször fordulnak a szülők támogatásért, hogy ki tudják fizetni a gyógyszereket. Egészségügy
tekintetében a három háziorvosi, két fogorvosi és egy gyermekorvosi körzet, valamint 2 védőnői körzet és
egy iskolai védőnő működésével továbbra is biztosított az ellátás.
Magyarországon elsőként a mezőhegyesi gyermekorvosi rendelő felelt meg együttesen a hazai és
nemzetközi minőségbiztosítási elvárásoknak. A nemzetközi ISO és a hazai MEES (Magyar
Egészségügyi Ellátási Standardok) tanúsítványt birtokolja.
A település gyermekorvosa: Dr. Varga Sándor.
Háziorvosai: dr. Guti Pál, dr. Szegvári Péter és dr. Rácz Zsolt.
Fogorvosai: dr. Marzan Mária Renáta, dr. Frankó Evelin Vivien.
A LAKÁSHELYZET
A település szerkezetéből adódóan a lakások állapota rendkívül különböző. A környező településekhez
viszonyítva Mezőhegyesen jelentősen nagyobb a bérlakások száma a magántulajdonban lévők mellet.
A majorokban a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a bérlakások
nagy részét értékesítette.
A külterületi lakások túlnyomó része igen rossz állapotban van, a bérlőkben tulajdonosi szemlélet általában
nem alakult ki, a minimális állagmegóvást sem végzik el a sokszor évtizedeken keresztül lakott lakáson.
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A leromlott állagú lakások értékesítése komoly szociális problémát okozott és okoz ma is, mivel a vásárlók
zöme szinte az ország minden tájáról idevándorolt, egzisztenciát, illetve egész vagyont vesztett személyekből
és családokból kerül ki, akik szociális ellátásból éltek előző lakhelyükön is, s itt is igénylőként jelennek meg.
A beköltözés után a megvásárolt lakást nem tudják fenntartani, fűteni, s megélhetési gondjaik is vannak.
Egyfajta elnéptelenedés is jellemzi a majorokat. A megüresedett lakásokat magánvállalkozók vásárolták
meg, ahol állattartással foglalkoznak. Az utóbbi években mindinkább piaci alapokra helyeződik a bérlakások
bérleti díja. Mind a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság mind az
Önkormányzat emelte a lakások bérleti díját, de még így is olcsóbban lehet lakni Mezőhegyesen, mint az
ország más településein. Jelenleg az Önkormányzat 41 bérlakással rendelkezik, melyből 33 lakott.
Az Ómezőhegyesi településrészen tapasztalható leginkább a lakhatással, lakásállománnyal összefüggő
kaotikus állapot. Az ún. Gépjavító mögötti rész és a régi tejház környéke rendkívül elhanyagolt. Néhol
düledező romok, lerakott szeméthalmok között lehet megközelíteni egy-egy lakás bejáratát. Számozással
minden lakás rendelkezik, de keresett személyt megtalálni ismeretség nélkül csak kérdezősködve lehet. A
rendezetlen párkapcsolatok következtében is gyakran változik a lakók személye, előfordul, hogy a szomszéd
sem tudja, ki lakik mellette. Talán a településen ez a rész a legelhanyagoltabb, a leginkább leromlott
lakásállomány itt található. A belterületen is vannak rossz állapotú házak, azonban nagyrészt rendezett a
település. A belterületi utcákban a portájukat rendben tartó tulajdonosok jó példát mutatnak környezetük
tisztántartásával.
Az 560 panellakás komfort állapota jelentős változáson ment keresztül. A lakások zöme gáz, vagy villany
üzemű egyedi fűtésre tért át. Ezeknél a lakásoknál általában megtörtént a belső felújítás is. A fűtési
rendszerről történő leválás oka a számlázással kapcsolatosan kialakult anomáliákra, valamint a rendszert
igénybe vevő lakók helytelen fogyasztási szokására, s a rossz fizetési morálra vezethető vissza. 2013-ban a
távhő szolgáltató bejelentette, hogy képtelen ellátni szerződésben vállalt kötelezettségét, ezáltal a
távhőszolgáltatás és a melegvíz szolgáltatás teljes mértékben megszűnt, ezért sok lakás maradt fűtés nélkül.
A fűtés kialakítását egyes családok saját költségen, mások az Önkormányzat által biztosított kamatmentes
hitelből finanszírozták. Az elektromos fűtés hatásfoka nagyon rossz, mivel nincsen olyan fűtőtest, amely
tartja a meleget, veszélye a kihűléses megbetegedések, a lakáspenész megjelenésének lehetősége, a rossz
anyagi helyzet miatti fagyoskodás. Ez tovább mélyítheti az ingatlanpiac negatív változását, amely egyébként
is pang, ennek következtében az ingatlanállomány egy része tönkre mehet. Az olcsó, leamortizálódott
ingatlanállomány pedig átalakíthatja a lakosság összetételét. Az értelmiségi réteg, a jól képzett szakemberek
másutt próbálnak a maguk, vagy családjuk számára jobb megélhetési lehetőségeket találni, ezért
elvándorolnak. A helyükbe érkező alacsony képzettségű populáció az általuk olcsón megvásárolt ingatlant
önerőből fenntartani nem képes. Ők a szociális ellátásokra rászorulók, segélyből élők táborát szélesítik.
Nagy probléma, hogy a nyílászárócserét és a házak külső szigetelését nem tudják megoldani a lakók, mivel
nem szerveződtek társasházzá, így nem tudnak felújítási támogatásra pályázni a panelprogram keretében.
A lakásállomány alakulása a vizsgált időszakban:

Lakásállomány

2012.
3000

2013.
3000

2014.
3000

2015.
3000

2016.
2874

2017.
2874

Kevés új lakás épül a településen: 2008-ban, 2009-ben és 2011-ben 1-1 új lakás épült, 2012-től 2015-ig nem
épült lakás.
A 2010. június 18-i jégverés nagyon sok kárt okozott az épületekben. Még manapság is látni lehet olyan, a
jégeső által megrongált falakat, nyílászárókat, melyeket nem tudott a tulajdonos rendbe hozatni. A 28-as
majorban azonban olyan sorházi lakások kaptak teljesen új tetőt, kéményt felajánlásból, melyek cseréje már
elkerülhetetlen volt, de a tulajdonosok önerőből soha nem tudták volna felújítani. A biztosítók által fizetett
kártérítésből nagyon sokan vásároltak új, korszerű nyílászárókat.
A LEGKEDVEZŐTLENEBB HELYZETBEN LÉVŐK
A legnehezebb helyzetben a gyermekek vannak.
A gyermeki lét minőségének elsődleges meghatározója a családi környezet. A jövőre vonatkozó kilátásaik
összefonódnak az őket körülölelő háztartás anyagi és mentális körülményeivel, és nem függetlenek a család
értékítéletétől sem.
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A gyermek jelenléte megváltoztatja egy háztartás jövedelmi szerkezetét, a gyermekszám emelkedésével
pedig nő a háztartás szegénységi kockázata.
Ennek ellenére településünkön is jellemző az, ami az ország legtöbb térségekben, hogy az egyes családokban
a szegénység növekedésével arányosan emelkedik a gyermekek száma, gyakran olyan megfontolásból
eredően, hogy a gyermekek után járó (GYED, GYES, családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény stb.) ellátások biztosítják a család megélhetését. Gyakran valóban ezek az ellátások képezik a
család bevételének egészét, mivel sok esetben az apa kimarad a munkából, vagy az anya egyedül marad
gyermekeivel.
A családi ellátások mellett sok munkanélküli jogosult a szociális és munkaügyi ellátórendszer juttatásaira,
amiért nem kell dolgozni, azonban némi bérjövedelemmel már elveszti a jogosultságot. Ez a szegénységi
csapda, mely elveszi a munkára való hajlandóságot, így a család a továbbiakban egy szociális ellátásokra
épülő életvitelre rendezkedik be, ami rendkívül alacsony színvonalú megélhetést jelent. Ebből következik a
tartós munkanélküli léttel járó lecsúszás, pl. a sok szabadidő italboltban való eltöltése. Végtelenül lehangoló,
hogy a legtöbb esetben a gyermek nem szeretetből születik, különösebb figyelmet sem élvez a családban, a
befolyó pénzből neki jut a legkevesebb, nincs megfelelő ruházat, betegsége esetén gyógyszer, elegendő
élelmiszer, s a személyi higiénia is kívánnivalót hagy maga után. Sajnos ezek a gyerekek ingerszegény
környezetben nőnek fel, számos alapvető ismereteiket, kreativitásukat fejlesztő, lelküket építő könyv, játék
hiányzik. Legtöbbjük könyvvel, játékkal csak az óvodában és az iskolában találkozik, s mérhetetlen
erőfeszítést tesznek a velük foglalkozó pedagógusok azért, hogy a családi hátrányt csökkentsék. Rendkívül
elgondolkodtató, hogy ezek a gyerekek azt a mintát tanulják, mely szerint a munka nem tartozik az egyén, a
család életéhez.
Leghátrányosabb helyzetben az ómezőhegyesi, 28-as, 39-es majori, illetve a Kendergyári gyermekek vannak,
de a többi majori lakos is hátrányos helyzetben van a belterületi lakossággal szemben. A közintézmények, az
orvosi ellátás, a gyógyszertár, a boltok szolgáltatásainak, ellátásainak igénybevétele számukra nehezen
elérhető. Ennek érdekében az Önkormányzat három tanyagondnoki szolgálatot tart fenn, ami rendkívüli
segítséget jelent a majorban élő emberek számára. A szolgáltatást kortól, nemtől függetlenül mindenki
igénybe veheti.
A helyközi és távolsági buszjáratok ritkán fordulnak meg a majorokban, a majori bekötőknél. Naponta egy,
vagy két alkalommal. Ez a munkavállalást megnehezíti, hiszen a munkába járók nem tudnak időben bejutni a
munkahelyre, vagy éppen onnan hazajutni.
Ami még rendkívüli mód nehezíti a majorban élő emberek helyzetét, az a heterogén lakosság.
Az ország minden tájáról városunkba - főleg a majorokba, beleértve Ómezőhegyest is – érkező, elvesztett
egzisztenciával, anyagi, mentális, morális leépültséggel rendelkező lakosok a város jelentős leépülését
idézhetik elő, amennyiben az idős „őslakosok” kihalnak. Különösen a majorokban lesz érzékelhető ez a
jelenség.
A fogyatékkal élők helyzetének javítása terén kis lépések történtek. Az utóbbi időben több helyen került
felszerelésre közlekedést könnyítő kapaszkodó, készültek közintézményekhez rámpák. A Polgármesteri
Hivatal új épületbe költöztetése során is figyelemmel voltak a fogyatékkal élők ügyintézésének
megkönnyítésére a lépcsőmentes bejárat, a mozgáskorlátozottak számára használható mosdó kialakításával,
az emeletre feljutást lift használata teszi lehetővé. A legfontosabb azonban a fogyatékkal élők
foglalkoztatásának növelése lenne, hogy a rendkívül alacsony nyugdíjszerű ellátást ki tudnák egészíteni.
OKTATÁSI, NEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZER
A Mezőhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a Klebelsberg Kunó
Intézményfenntartó Központ fenntartásában van, az önkormányzattal megállapodást kötött az ingatlan
ingyenes használatáról. Az iskolában 1-8. osztályban folyik az oktatás. Mintegy 273 fő részére biztosított a
művészeti oktatás, a Művészeti Iskola fenntartásával.
A bölcsőde, óvoda, közművelődési könyvtár működését, valamint az általános iskolás gyermekek és a
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Intézményben tanulók étkeztetését az önkormányzat biztosítja.
Az óvoda három telephelyének működtetésével biztosított a 2,5 és 3. életévüket betöltött gyermekek
gondozása.
2018. évben a II. számú óvoda pályázati pénzből felújításra kerül.
2013 évtől a III. sz. óvoda épületében működik egy bölcsődei csoport.
Biztosított továbbá alsó és felső tagozatos, sajátos nevelést igénylő tanulók részére 1-1 eltérő tantervű
osztály.
A gyermekek étkeztetéséről a HACCP szabványnak megfelelően működő CENTRÁL Étterem gondoskodik.
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Az általános iskolai diákotthonban 36 gyermek lakik kulturált körülmények között tanítási időben.
A személyes gondoskodást biztosító alapellátást az Önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége biztosítja.
Magánintézményként működik a településen bentlakásos idősek otthona.
Szociális szolgáltatásokra fordítható források:
A települési önkormányzat által megállapított és folyósított pénzbeli és természetben nyújtott
ellátások kiadásait, a helyi önkormányzatok által fenntartott szociális intézmények működési költségeit
központi támogatás segíti.
Az önkormányzat saját bevételeiből szociális célra fordított összeg.
Szociális célokra történő pályázati kiírás kapcsán nyerhető bevételek.
Az állami szerepvállalás formája lehet finanszírozás, szolgáltatás, tulajdonlás, működtetés, szabályozás.
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
A Képviselő-testület a szociális törvény rendelkezései alapján pénzbeli és természetbeni ellátások
kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzbeli vagy természetbeni
formában – települési támogatást nyújt.
Pénzbeli ellátások:
I. Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságára átruházott hatáskörök:
Ápolási támogatás: tartósan ápolásra, gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a határozza meg a részletes szabályokat. A rendelet 2.§
(1) bekezdése értelmében a jogosultságot átruházott hatáskörben a Képviselő-testület Szociális és
Egészségügyi Bizottsága állapítja meg.
Települési támogatás (korábbi önkormányzati segély):
Települési támogatás: Azon személyek családoknak nyújtható, akik létfenntartásukat veszélyeztető
élethelyzetbe kerültek.
Fajtái:
a) települési támogatás: jövedelmi értékhatár 2017. évben-családban élőknél az öregségi nyugdíj 130%-a
(37,050,-Ft.), egyedül élő esetében öny. 180%-a (51,300,-Ft.). A segély összege nem haladhatta meg az öny.
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 2017. évben ennek összege: 85.500,-Ft.
A települési támogatás adható vásárlási utalvány formájában, közüzemi díjak kifizetése, gyógyászati
segédeszközök vásárlása, tűzifa támogatás formájában. (Szociális Bizottság átruházott hatásköre)
b) Elemi kár, rendkívüli esemény bekövetkeztekor igényelhető települési támogatás, amennyiben a családban
az egy főre eső jövedelem nem haladta meg az öny. 200%-át, (57.000,-Ft.), egyedül élő esetében 300%-át
(85.500,-Ft.) 2017. évben a kifizetett segély összege nem haladhatta meg az öny. mindenkori legkisebb
összegének 400%-át (114,000,-Ft.). (Polgármester hatásköre)
c) Különös méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület adhat rendkívüli települési támogatást annak a
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg az öny. 500%- át - 2017.
évben (142.500,-Ft.), egyedül élő esetében 600%-át (171.000,-Ft.).
d) Szennyvízcsatorna hálózatra rákötési támogatás: A lakástulajdonos a városban lévő lakóingatlanát ráköti a
szennyvízcsatorna hálózatra. Mértéke 5.000,-Ft., vagy 10.000,-Ft attól függően, hogy a vezeték közterületi
szakasza teljes egészben kiépült, vagy egyáltalán nem épült meg. A jogosultságot átruházott hatáskörben a
Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága állapítja meg.
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás: Az elhunyt személy temetéséről
gondoskodó személyt illeti meg. Családban élőknél a jövedelmi értékhatár 2017 évben az öregségi nyugdíj
300% -a 85.500,-Ft., egyedül élő esetében 400%-a 114.000,-Ft.
Kifizetett összeg 2017 évben egységesen 50.000,-Ft volt halálesetenként. A jogosultságot a polgármester
állapítja meg.
II. A Jegyző hatáskörébe tartozó ellátások:
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Lakásfenntartási támogatás:
Szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás.
Normatív alapon lehet igénybe venni. A normatív támogatás állam által finanszírozott.
A jogosultsági feltétel 2017 évben az egy főre eső fogyasztási egység, melynek összege 71.250,-Ft. A
jogosultságot a jegyző állapítja meg.
Köztemetés:
Haláleset helye szerinti település polgármestere gondoskodik az elhunyt közköltségen történő eltemetéséről,
ha nincs eltemettetésre köteles személy, vagy a kötelezhető személy nem tudja a temetés költségeit vállalni.
Mezőhegyesen a helyi lakosokon kívül a Békés Megyei Központi Kórház Mezőhegyesi Részlegén elhunyt
vidéki személyek temetéséről is gondoskodni kell, azonban az így felmerült költséget az elhunyt lakhelye
szerinti önkormányzat téríti meg. A jogosultságot a polgármester állapítja meg.
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Az önkormányzat az ellátási kötelezettségén felül hozott létre és működtet három tanyagondnoki szolgálatot.
Financiális okok miatt egyéb önként vállalt személyes szociális szolgáltatást nem nyújt.
Az önkormányzat az általa létrehozott és működtetett Szociális Szervezeti Egységében biztosítja a szociális
alapszolgáltatásokat.
Az épület műemlék, karbantartása (külső-belső) illetve az épületben található bútorok, műszaki berendezések
cseréje Mezőhegyes Város Önkormányzata által megnyert TOP 4.2.1 a Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat keretén belül kerülnek (meszelés, kopott, elhasználódott
bútorok cseréje) felújításra 2018 évben.
Szociális alapszolgáltatásként:
- étkeztetést,

- falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,

- házi segítségnyújtást,
- családsegítést,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
- nappali ellátást,
- gyermekjóléti szolgáltatást ,
- és helyettes szülői szolgáltatást biztosít.
Az alapszolgáltatások biztosításának célja, hogy segítséget nyújtson a szociálisan rászorulók részére saját
otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból,
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A szociális szolgáltatások megvalósításának általános célja hozzásegíteni az embereket az egészséges,
értékes, minőségi élethez, a szükségletek kielégítésével, az adott élethelyzet javításával, a képességek
fejlesztésével, vagy az erőnlét, a készségek szinten tartásával.
Egyetlen szociális alapszolgáltatóként a település lakosságának szociális alapszükségletei kielégítését
célozza meg. A saját lakókörnyezetben történő gondozás hangsúlyossá tétele, az alapszolgáltatás
feladatainak megfelelő teljesítése hozzájárul az ellátott saját otthonában történő megtartásához, otthon
maradásához.
Az ápolás-gondozás hozzájárul az ellátást igénylő egészségi állapotának szinten tartásához, melynek
következtében életminőségének feltételei is javulnak. A tevékenységhez szervesen kapcsolódó
mentálhigiénés gondozás lehetőséget ad a szellemi hanyatlás késleltetéséhez. Az intézményes háttér adta
folyamatos és szakszerű segítség révén pedig érvényre jut a szociális biztonság.
- Étkeztetés: azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A szolgáltatás igénybevétele térítési díj megfizetése
mellett történik.
A nappali ellátásban részesülők az intézményben fogyasztják el az ebédet, a nem helyben fogyasztók részére
az önkormányzat gépjárművével történik a kiszállítás. Az ételt a CENTRÁL Étterem állítja elő. A diétás
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étkeztetést – szerződéskötést követően - a Békés Megyei Központi Kórház Mezőhegyesi Részlegének
konyhájáról való elszállítással lehet biztosítani.

Étkeztetésben
részesült:

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

78 fő

59 fő

63 fő

64 fő

60

58

- Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Az
ellátottakkal 4 fő főállású dolgozó foglalkozik. A házi segítségnyújtás gondozási óradíja térítésmentes.

Házi
s.nyújtásban r.

2012.
47 fő

2013.
51 fő

2014.
50 fő

2015.
47 fő

2016.
47

2017.
45

- Nappali ellátás: Elsősorban saját otthonukban élő 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 szükségletek kielégítésére.
A szolgáltatás a település központjában valósul meg, könnyen megközelíthető helyen, impozáns épületben,
kulturált körülmények között.
Az Idősek Klubja nappali ellátásként tagjai részére szociális, egészségi, mentális szükségleteiknek megfelelő
napi életritmus szerinti közösségi szolgáltatásokat nyújt. Településünkön a szolgáltatást leginkább az idősebb
korosztály veszi igénybe.

Nappali
ellátásban
részesült

2012.
53 fő

2013.
38 fő

2014.
42 fő

2015.
48 fő

2016.
42

2017.
42

- Családsegítés: A szolgáltatás célja a településen élő szociális vagy mentálhigiénés problémái, illetve egyéb
krízishelyzete miatt segítséget igénylő személy, család számára történő segítségnyújtás, az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése az életvezetési képesség megőrzése érdekében.
Ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. A szolgáltatás igénybevétele önkéntességen alapul,
kivéve az aktív korú, nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési
kötelezettsége. A segítő munka sajátosságát az adja, hogy sok esetben a felszínen megjelenő, a kliens által
hozott probléma csupán a „jéghegy csúcsa”, az évek során kialakuló problémahalmaz mögött destruálódott
személyiség, inadekvátan működő érték-, és normarendszer húzódik. Nem elég csupán láttatni, hogy a
felszíni probléma újratermelődéséhez milyen változásokra lenne szükség, a változás szükségességével az
ügyintézőnek is azonosulnia kell.

Éves forgalom

2012.
600 fő

2013.
320 fő

2014.
592 fő

2015.
689 fő

2016.
856

2017.
1200

- A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési – oktatási
intézményekkel illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
Tevékenységi körében folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét, valamint feladatai közé tartozik a gyermekek testi, lelki egészségének, családban
történő nevelkedésének elősegítése.
A családok problémái – amelyeket valamilyen módon kezelni kell – az esetek többségében nem önmagukban
jelennek meg, hanem halmozottan fordulnak elő. A kezelendő problémák nagy részben a szülők helytelen
életviteléből adódnak (szenvedélybetegség - alkoholizmus, szülői felelőtlenség, gyermeket veszélyeztető
magatartás, szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenségből adódó anyagi problémák, a szülő
megbízhatatlansága, gyermek érzelmi, értelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya).
A gyermeknevelési problémák hátterében nevelésbeli problémák, hiányosságok állnak, részint
magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formája. További problémaként jelenik meg a család rossz
szociális helyzete – munkanélküliség, megélhetési és lakhatási problémák.
A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik az észlelő és jelzőrendszer működtetése.
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Az észlelő- és jelzőrendszer a gyermekjóléti szolgálat legfontosabb alappillére, feltáró, informatív, és segítő
szociális kapcsolatrendszer, amelyet a gyermekjóléti szolgálat működtet.
Az észlelő és jelzőrendszer a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátló, vagy akadályozó
magatartás, mulasztás vagy körülmény miatt kialakult állapot (veszélyeztetettség) megelőzése érdekében
végzi munkáját.
A jelzőrendszer egyúttal team munkát is jelent, mert a problémák összetettsége miatt a megoldás is sokszor
csak a szakterületek együttműködése során valósul meg.
Az alapellátás, a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló gondozási forma, a védelembevétel pedig hatósági
intézkedés, mely a veszélyeztetettség megszüntetésére irányul.
A családgondozó az eset összes körülményének feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség
megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe
tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség.
Abban az esetben, ha az alapellátás során a gyermek vagy a család nem tanúsít együttműködő magatartást, a
gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó intézkedések közül javaslatot tehet a
járási gyámhivatalnak a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére.
A védelembevétel során a családgondozó egyéni gondozási-nevelési tervet készít. A védelembevétel során a
családgondozó feladata: az egyéni gondozási – nevelési tervben foglalt feladatok teljesítésének segítése, az
érintett családtagok együttműködésének megnyerése a gondozás során, hogy sor kerülhessen a
védelembevétel megszüntetésére.
Amennyiben az egyéni gondozási – nevelési terv megvalósítása a szülő és a gyermek nem megfelelő
együttműködése miatt nem lehetséges, akkor a gyermekvédelmi gondoskodás más formájára kerülhet sor
(ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel).
A szolgálatnak feladata az utógondozás biztosítása is. Az utógondozás – amelyre az átmeneti vagy a tartós
nevelésbe vétel megszűnése után kerül sor – elősegíti a gyermek családi környezetbe való visszaillesztését.
A gyermekjóléti szolgálat feladatai között szerepel olyan szabadidős programok szervezése, amelyek a
családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve
amelyek megszervezése a rossz szociális helyzetben levő szülőnek aránytalan nehézséget okozna.

család/gyermek

2012.
49/111

2013.
46/104

2014.
58/117

2015.
55/115

2016.
25/65

2017.
32/58

Éves forgalom

2012.
667

2013.
948

2014.
975

2015.
949

2016.
1250

2017.
1638

Szociális szolgáltatások tekintetében minden szakfeladat rendelkezik végleges működési engedéllyel.
Nem önkormányzati fenntartásban működik ugyan, de hozzájárul a település személyes szociális ellátásához
a településen működő bentlakást nyújtó intézmény.
Az intézmény neve: GRÉTI Alapítvány
- Végleges működési engedéllyel rendelkezik.
- 30 férőhelyre vonatkozik a működési engedély.
- Az utóbbi két évben 100 %-os volt a kihasználtság.
- A legfiatalabb lakó az intézményben 46 éves, a legidősebb 93 éves.
- Az intézményben 10 fő az állandó dolgozói létszám: 1 fő vezető, 1 főnővér, 8 fő ápoló-gondozó.
Ezen túlmenően részmunkaidőben egy orvos foglalkoztatott.
A szolgáltatások biztosítása érdekében kitűzött feladatok, prioritások megvalósításának értékelése
Munkahelyteremtés: a munkahelyteremtés a településen a közélet valamennyi szereplője számára a
legfontosabb feladat. Az ipari park kiépítésére pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, de ennek elbírálása
még folyamatban van. (TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületetek fejlesztése)
Kisebb vállalkozások időnként beindulnak, némelyek megszűnnek, sajnos nem számottevő a munkaerő
piacra kilépők száma.
A korábbi években három foglalkoztatási formában sikerült a munkavállalókat alkalmazni, nevezetesen:
1. mezőgazdasági vállalkozók által foglalkoztatott idénymunkások különböző növényi kultúrák
munkálataihoz,
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2. a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. a hibrid kukorica termőtalaja tisztántartására, valamint a kukorica
címerezésére, - idénymunkára ugyan, de munkaviszony jelleggel, ami a szolgálati időt is gyarapította
-,
3. az Önkormányzatnál közmunkaprogram keretében, ami szintén szolgálati időt gyarapító jogviszony.
Az önkormányzat évek óta teljesíti a közfoglalkoztatási kötelezettségét. Ezen túlmenően minden évben,
pályázatok segítségével, vagy meghirdetett programokhoz csatlakozva, a kötelező hónapokon túlmenő
foglalkoztatás is megvalósult.
Sajnos elmondható, hogy a közfoglalkoztatottak nem tekintik munkahelynek, illetve munkaviszonynak ezt a
megoldást, mivel csak néhány hónapig jelent megélhetést, vagyis nem végleges munkaviszony.
A munka, mint értékteremtő foglalkozás jó hatással van az egyén önbecsülésére, moralitására, lelki,
egészségi állapotára, környezeti kapcsolataira.
Több munkahely megléte esetén csökkenne az elvándorlás, javulnának a népességi mutatók, értékes
szakemberek esetlegesen ide, illetve visszaköltöznének.
A befektetők azonban elkerülik térségünket, az itt élő emberek nem rendelkeznek tőkével, sokan
alulképzettek, alacsony az önérvényesítő képesség, tehát önerőből nem tudnak vállalkozni, s az állam sem
kezdeményez beruházásokat munkahelyteremtő céllal.
A munkaerő piaci esélyek növelése:
Leginkább munkahelyteremtéssel oldódna meg.
2016.évtől az Önkormányzat több pályázatban is részt vesz, mely előre láthatólag lehetőséget teremt a
munka világába való visszailleszkedésre. (pl.:TOP -5.1.2-16 „Felhívás foglalkoztatási megállapodások,
paktumok megvalósítására”)
Mezőhegyesről több álláskereső is részt vett képzésen, kis időre, de integrálódik egy közösségbe a képzésen
résztvevő, rákényszerül együttműködésre, tanulásra, szellemi képességeit karban tartja, felelősségérzetét
javítja, jellemét csiszolja, azonban a kurzus elvégzése után nincs lehetőség az elhelyezkedésre. A munkahely
hiánya kioltja a képzésben szunnyadó lehetőséget.
Egészségügyi szűrővizsgálatokon minél nagyobb számban történő részvétel elérése:
Sajnos a kötelező tüdőszűrő vizsgálat megszűnt, annak ellenére, hogy a Dél-Békési Kistérségben mindig
magas volt a megbetegedések száma. Évek óta nem települ ki anyagi okok miatt a Gyulai Tüdőszűrő
Állomás, a privát szűrés érdekében pedig utazni kellene, ami pénzbe kerül. A helyzetet nem könnyíti meg az
sem, hogy bárminemű vizsgálatra, legyen az egy egyszerű vérvétel, ultrahang és bármiféle szakrendelésen
való megjelenést, helyben nem tudja a lakosság elérni, hiszen vagy Mezőkovácsházára vagy Orosházára kell
elutazni. Így az emberek többsége nem fordít figyelmet a megelőzésre.
Az emlőrák szűrését folyamatosan végzik az Orosházi Kórházban. Mivel kellő propagandát kap az emlőrák
korai felismerésének fontossága, így megfelelő a megjelenés. Folyamatos a kapcsolattartás a Kórház ezen
részlegével.
Szervezett véradásra gyakran kerül sor, azonban érezhető a munkahelyi kollektívák felbomlásának a hatása
itt is, a heterogén lakosságot nehezebb megmozgatni a cél érdekében.
Az Önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége lehetőségeihez mérten szervez egészségnapokat, ahol a
meghirdetett szűréseket elvégzik.
2016 évtől a helyi védőnők rendelkeznek a megfelelő képesítéssel, hogy a helyben lakó nők méhnyakrákszűrését elvégezzék.
Családok fokozott segítése, szemléletformálása, életvezetési problémák csökkentése:
Az ügyintézés során mind az önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége, mind a Polgármesteri Hivatal
ügyintézésében tetten érhető ez a törekvés, továbbá az Szociális Szervezeti Egységben dolgozó pszichológus
fő feladata. A családon belüli szocializáció hiánya egyre több gyermeknél fog hátrányt okozni az általános
iskolai tanulmányok befejezése után. Mindenképpen meg kell említeni, hogy a pedagógusok ezen a területen
jelentős szemléletformálással bírnak, dicsérendő erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a hátrányok ne jelentsék
a gyermek jövőjének ellehetetlenülését.
Alapellátási formák biztosítása:
Alapellátás az elmúlt időszakban, s jelenleg is biztosított az Önkormányzat által alapított és fenntartott
intézmény működésével.
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A szolgáltatásra való jogosultság fennállása esetén mindenki számára elérhető a jó színvonalú
segítségnyújtás, melyhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Mikro térségi szinten (Medgyesegyháza a gesztor település) működik jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
mely szolgáltatást mezőhegyesi lakosok is igénybe vesznek 2016. december 31-ig.
ÖSSZEGZÉS, JÖVŐBELI FELADATOK
2013. január 1-jétől létrehozták a járási hivatalokat. Feladatok és hatáskörök kerültek át az
önkormányzatoktól, melyek érintették az egyes szociális és gyámügyi feladatokat. A lakosság számára ez
anyagilag, és időben is megterhelővé vált, de az elmúlt két évben a probléma enyhítésre került, mert a Járási
Hivataltól egy ügysegéd heti másfél órában ügyfélfogadást tart a településen.
Foglalkoztatáspolitikai szempontból a foglalkoztatás feltételeit kell megteremteni, értékteremtő módon, s
horizontálisan kiterjeszteni az ország területére.
A nem foglalkoztatottak „hadrafoghatósága” sok kérdést és feladatot vet fel, csak szabályozással és
szankciók beépítésével nem oldható meg.
Az elöregedő lakosság nagyságrendje, s az évek óta a munkanélküli ellátórendszerben lévő 50 év közeli
lakosság előrevetíthető nyugdíjas járandósága, – a nyugdíjrendszerben előre látható bizonytalanságokról nem
is beszélve - felveti a szükségességét pár éven belül egy önkormányzati fenntartású, nem teljesen piaci
alapokon működő bentlakást nyújtó intézmény alapításának és fenntartásának.
A szociális helyzetre ható tényezőket – a teljesség igénye nélkül - az alábbi tábla szemlélteti:
Erősségek (meglévő pozitív adottságok)
- Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
- Limagrain Hungary Kft.
- jó minőségű termőföldek, szántók
- kiváló termőhelyi adottságok, zöldség és
gyümölcstermesztési potenciál
- élelmiszeripar szabad kapacitása
- termálvízkincs
- alternatív területhasználati lehetőségek
/megújuló energia/
- határ menti kapcsolatok
- jól képzett egészségügyi és szociális humán
erőforrás
- környező településeken jelentős nemzetiségi
népesség, kulturális sokszínűség
- meglévő felsőoktatási központok /Szarvas,
Orosháza, Békéscsaba, Gyula/
- EU bővítésből származó határokon átnyúló
környezeti, gazdasági kapcsolatok
kiaknázhatósága
- informatikai hálózatok országos erősödése
- autópálya (Csanádpalota-Szeged)

Gyengeségek (meglévő negatív
adottságok)
- mezőgazdasági foglalkoztatás visszaszorult
- fejletlen a mezőgazdasági termelés integrációja,
alacsony a termékek feldolgozottsági szintje
- belvíz, - aszály veszélyeztetettség
- elöregedő népesség
- munkanélküliség, alacsony aktivitási szint
- képzettség nélküli, vagy alacsonyan képzett
munkaképes korúak magas aránya
- meglévő fizikai munkahelyek veszélyeztetettsége.
- vállalkozáshiányos térség
- tőkeszegénység, vállalkozások fejlesztési
korlátja, gyenge foglalkoztatási képessége
- ipari foglalkoztatási hiány
- hiányos turisztikai szolgáltatások, marketing
- klímaváltozás negatív hatásainak erősödése
- agrárium erős piaci kiszolgáltatottsága a
fokozódó versenyhelyzetben
- országon belüli leszakadás erősödése
- versenyképes gazdasági ágak elkerülik a térséget

Jövőbeli feladatok tekintetében:
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek mentális gondozása, munkára képes állapot
fenntartásának megőrzéséhez nyújtott segítség.
A szociális szolgáltatások tekintetében a hazai szociálpolitika fő törekvése, hogy az alapellátások jól
funkcionáljanak annak érdekében, hogy az idősek megszokott környezetükben a lehető leghosszabb
ideig megtarthatók legyenek. Másodsorban azért, mert a megfelelő alapszolgáltatási háttér alkalmas a
bentlakásos intézményi ellátás kiváltására azokban az esetekben, amikor a gondozási ápolási szükséglet
nem teszi feltétlenül indokolttá a szakosított ellátás igénybe vételét. Ezen cél érdekében a tárgyi és
személyi feltételek szinten tartása fontos feladat a jövőben a helyi alapszolgáltatások biztosítása
érdekében. Fontos feladat lenne a szociális egységnek helyet adó épület állagmegóvása.
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A szociális jellemzők vonatkozásában az elmúlt néhány év tapasztalata alapján jelentősen
megnövekedett a szenvedély-, és pszichiátriai betegek száma. Ezekben az esetekben jellemző a fizikaimentális diszfunkció, ami társul alacsony jövedelmi helyzettel és a családi-kapcsolati támaszrendszer
hiányával, vagy megszűnésével.
Ahhoz, hogy átláthatóvá, ellenőrizhetővé, a valós és elismert szükségletek alapján fejleszthetővé váljon a
szociális szolgáltatások rendszere, paradigmaváltásra van szükség. A szociális törvény módosítása, illetve
egy új önálló szociális szolgáltatási törvény elfogadása változást jelentene. Az Emberi Erőforrás
Minisztérium a szakmai fórumokkal való egyeztetés alapján körvonalazódik egy irányvonal, melynek
alapján az ellátotti jogok, a szolgáltatások alapvető struktúrája és garanciális szabályok változnának. A
változtatás hozzájárul a szociális foglalkoztatási rendszerek ésszerű integrációjához, a szükségletekhez
igazodó új kapacitások befogadásához, korszerűsítéséhez. A jogszabályi változásokat követően a jogszabályi
felhatalmazás szerint szükségessé válik a helyi szociális szabályozások áttekintése, aktualizálása.
Folyamatos pályázatfigyelés, pályázás.
Szociálpolitikai kerekasztal összehívása, legalább évi egy alkalommal.
A városi szintű – az önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége által szervezett – szűrővizsgálatok a
jövőben is legyenek elérhetőek, legalább évi egy alkalommal.
Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 2020. évben.

-

Mezőhegyes, 2018. június 15.
Asztalos Sándorné
szociálpolitikai kerekasztal elnöke
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14-3/2018.

Mezőhegyesi Sportegyesület

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.
Telefon: +36 (30) 445-9126
Email: ujzoltan69@t-online.hu

Beszámoló a Mezőhegyesi Sportegyesület 2017. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő Testület!
Egyesületünk a 2017-es költségvetési évben az előző évi maradvány és a TAO pályázaton nyert
működési és fejlesztési bevételeiből, továbbá az Önkormányzat által biztosított pénzügyi
támogatásból működött. Sajnos a Ménesbirtok és Egyesületünk fúziója nem realizálódott, ez csak a
2018-as év második felében jön létre, így támogatásban sem részesültünk. A Ménesbirtok a 2017-es
társasági adójából a labdarúgó és kézilabda pályázatunkat támogatta.
Egyesületünk a 2017/2018-as évben kettő szakosztályt működtetett az alábbi lebontásban:

1. Labdarúgás:
- Felnőtt csapat, 18 fővel indult, Megye 1 osztályban, 7. helyezés
- Utánpótlás 19, 20 fővel indult, Megyei kiemelt csoportban, 1. helyezés
- Utánpótlás 16, 18 fővel indult, Déli csoportban, 2. helyezés
- Utánpótlás 13, 20 fővel indult, Bozsik programban, 10 tornán
- Utánpótlás 11, 12 fővel indult, Bozsik programban, 10 tornán
- Utánpótlás 9, 14 fővel indult, Bozsik programban, 10 tornán
- Utánpótlás 7, 6 fővel indult, Bozsik programban, 6 tornán
A felnőtt csapat a megyei kupában 2. helyezést ért el, az utánpótlás ifjúsági csapatunk pedig a
megyei kupában 1. helyezett lett.
Az utánpótlás csapatainkból minden évben kerülnek el játékosok a békéscsabai és orosházi
labdarúgó akadémiákhoz. A tehetségesebb játékosok hatékonyabb fejlődésük miatt választják az
utazással és nagy időráfordítással járó átjárást.
A 2016-os évtől megvalósuló Sportfejlesztési-terv, ami 2020-ra megvalósulása esetén Egyesületünk
alközponti státuszát jelentené, a sportpálya infrastrukturális fejlesztései miatt lassabban valósul
meg, mert a TAO pályázatok csak lépésről lépésre fejleszthető lehetőségeket biztosítanak (megyei
keret).
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A labdarúgó TAO pályázatunkkal a 2017-es évben már nagyobb összeget nyertünk.
A pályázat teljes támogatása 36.384.475 forint, ez 14.407.618 forint önerővel 50.792.093 forint
teljes ráfordítású működési és fejlesztési összeget jelent.
Ebből a beruházás összege, mintegy 29.500.000 forint ingatlan felújításra, 11.500.000 forint pedig
gépjármű beszerzésre és felszerelésekre lett fordítva. A fennmaradó összeg utazási költségekre és
edzői bérekre lett kifizetve.
A sportpályán lévő épületben öltözők, zuhanyzók és WC-k kialakítására került sor, emellett a
tetőszerkezet 40%-ának cseréje is megtörtént, így a tetőszerkezet 2 év alatt teljesen új lett. Az
öltőzőnek kialakított épületrész teljes nyílászáró cseréje (hőszigetelt ablakok + biztonsági bejárati
ajtók) megvalósult, itt a főfalak és közfalak, valamint a tetőszerkezet cseréje is megtörtént.

2. Kézilabda:
A kézilabda szakosztálynál a 2017/2018-as évben két utánpótlás lány csapat versenyzett.
Az U-10-es csapat 6 versenynapon vett részt, az U-12-es csapat 10 versenynapon szerepelt.
A bajnokság befejezésével a kicsit túlkoros felnőtt férfi csapat saját döntésük értelmében befejezte a
bajnoki versenyzést és a 2017/18-as évben már nem indultak, viszont a megyében szereplő öregfiúk
tornákon négy alkalommal is versenyeztek.
Magyar Tibor kézilabdaedző az utánpótlás lány csapatokat heti két edzéssel készítette fel a
versenyeztetésre, amely versenyeken az U-12-es csapat saját bajnokságában a második lett.
A kézilabda TAO pályázatunkkal is nyertünk 8.728.498 forintot, amit a csapatok felszerelésére,
utaztatására, versenyeztetésekre és edzői bérre fordítottunk.
Sajnos itt a tornaterem parketta felújítására nem nyertünk, de az idei évi TAO pályázatban újra
szerepel, ugyan kisebb összegben, de belső festéssel és lámpák cseréjével együtt.

3. Birkózás:
A birkózó szakosztály működését szüneteltetjük, mert a Birkózó Alapítvány, aki az előző években
versenyeztette a sportolóinkat teljesen megszűnt. Az egyesületünk birkózó szőnyegét a Kozma
Ferenc iskola használja.
Egyesületünk fontolgatja a szakosztály újra működését, de ezt a birtoki fúzió utáni tárgyalások
fogják meghatározni.

A beszámoló elkészítésekor beadott Kézilabda TAO és Labdarúgó TAO pályázatunk van a
2018-as évre, de ezek még nem kerültek elbírálásra.
A Mezőhegyesi Sportegyesület vezetése nagy tisztelettel megköszöni az Önkormányzat által
nyújtott kimagasló összegű önerő támogatást, ami nagyban segítette Egyesületünk fennmaradását és
fejlesztését.
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Bízva abban, hogy a Ménesbirtok Egyesületével való összeolvadás hasonló mértékben elősegíti
majd a jövőbeni fejlesztéseinket, valamint biztosítani tudja működési költségeinket, így az
Egyesületünk működése kisebb összegű anyagi terhet jelent az Önkormányzatra nézve.
Kérem a Képviselő Testületet a beszámolóm elfogadására.
Mezőhegyes, 2018. június. 20.

Tisztelettel:

Uj Zoltán sk.
MSE elnök
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14-4/2018.
A DAREH Bázis Zrt. tájékoztatója a települési kommunális és szelektív hulladékszállítás
jelenlegi helyzetéről

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Mezőhegyes Város Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

A régészeti kutatások eredményei alapján joggal állíthatjuk, hogy Mezőhegyes igazgatási területének több
része már az időszámítás előtt is lakott hely volt. A honfoglalás idején a terület a Csanád nemzetséghez
tartozó Ajtony tulajdona volt mindaddig, amíg Szent István, mint lázadót meg nem ölte. A tatárjárás idején
a terület – hasonlóan Magyarország más területeihez – a közelben lezajlott csata miatt elnéptelenedett. A
tatárjárást követően IV. Béla kunokat igyekezett betelepíteni, ez azonban nem járt eredménnyel, ezért a
XIV. századtól ismét magyarokkal népesítették be a vidéket.
A mai közigazgatási terület elnevezései közül több is valaha volt faluhelyeket jelölnek (Csatókamarás,
Fecskés, Pereg, Árokospuszta).
Mezőhegyes nevét 1421-ben említik először írásos emlékek.

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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A törökök ezt a területet is leigázták, a fennhatóság megszűnését követően, mintegy további 100 évig
lakatlan füves puszta maradt. A puszta tulajdonjoga az 1700-as évek elején visszaszállt a kincstárra.
Az 1785-ös év fordulópont Mezőhegyes történetében. II. József 1784. december 20-án aláírt és 1785-ben
kiadott rendeletével alapította Mezőhegyest annak érdekében, hogy a lótenyésztés felvirágozzon és a
parasztemberek is jó vérvonalú lovakat használhassanak. Az alapítólevél Mezőhegyesen levő példánya a II.
Világháború alatt elkallódott, a másik példányát pedig Torontál vármegye levéltárában helyezték el. A
tenyésztésre és a tartásra a mezőhegyesi pusztát helyszínnek Csekonics
József százados választotta. Az építkezéseket ezt követően kezdték meg,
melyet 1787 nyarán maga a császár is megtekintett. Kozma Ferenc
miniszteri biztos kitűnő lótenyésztői érzéke és Csekonics József érdeme,
hogy a magyar lótenyésztés nem esett áldozatul a török világ után
megindult avatatlan kísérletezésnek, hogy a mezőhegyesi ménesnek
európai, és a mai napig világszerte számottevő híre van.
A település 1971-ben kapott nagyközségi címet.
1984-ben - a nagyközségek közül elsőként - a Magyar Urbanisztikai
Társaság Hild-emlékéremmel tüntette ki. Mezőhegyest 1989. március 1-jén nyilvánították várossá.
Városunk hazánk délkeleti részén az országhatárhoz közel terül el.
Földrajzi fekvése szerint az é.sz. 46° 19', a k.h. 20° 49' koordinátái
határozzák meg központját.
A belterület - Mezőhegyes 15 549 hektáros területéből - 367 hektárt
foglal magába.
Nagyobb lélekszámban lakott majorok: Ómezőhegyes, Újmezőhegyes,
Komlósfecskés, Kamaráspuszta, Belsőperegpuszta, Külsőpereg.
Közúton Békéscsaba felől Tótkomlóson és Mezőkovácsházán, Szeged Felől
Makón és Pitvaroson, Orosháza felől Tótkomlóson keresztül, illetve

Battonya felől közelíthető meg.
Mezőhegyes vasúton is elérhető. A Mezőhegyesi Regionális Vasút hossza 293 km. Feladata a személy- és
áruszállítás lebonyolítása. Kiterjed a Kétegyházára, Makóra, Újszegedre, Battonyára vezető, illetve az
Orosháza-Mezőtúr és a Hódmezővásárhely-Makó közötti vonalszakaszokra.
A mezőhegyesi lakosság foglalkoztatását érzékenyen érintette az 1997-ben történt 110 éves cukorgyár
megszüntetése.
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Mezőhegyes lakónépessége
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Fő
(TS 0101)

Év
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5 481
5 339
5 274
5 143
5 259

Változás
97%
99%
98%
102%

Lakónépesség
5 600
5 400
5 200
5 000
4 800

2013 2014 2015 2016 2017

Mezőhegyes lakosságának száma évről évre csökkenést mutat. Komoly visszaesés figyelhető meg
a 2015-ről 2016-os évre vonatkozóan, azonban 2017. évben kismértékű emelkedés volt tapasztalható. A
lakosságszám emelkedésének okára lehet visszavezetni, hogy Mezőhegyes majorjaiban rendkívül olcsón
lehet sorházi lakáshoz jutni, akár már részletre történő megvásárlás útján is. Ez persze magában hordozza
azt a tényt is, hogy a betelepültek alacsonyan kvalifikáltak.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó
minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden
területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása
vagy az anyagi helyzete.
Mezőhegyes Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a település
működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség megvalósítását
horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként
vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során
és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége
folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil
szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú
szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők munkához jussanak, helyzetük javuljon.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek mindenek felett álló érdekeinek képviseletét.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek otthoni ellátására, széleskörű szociális, mentális és egészségügyi
ellátására.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölését.

Különös figyelmet fordítunk, hogy a fogyatékkal élők egyenlő eséllyel férjenek hozzá a szolgáltatásokhoz.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Mezőhegyes Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel) és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt-vel.
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az
esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások
ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi
intézkedések nélkül.
Mezőhegyes Város Önkormányzatának alapvető célja, hogy városunk olyan település legyen, ahol
érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy
közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás,
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet
szerint.
Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek
• szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés
megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű
csoportok számára,
• biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni
juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális,
igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,
• kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét,
• támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy a
felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével.
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
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A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A Képviselő-testület 2012-ben elfogadta az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012. (
II.29. ), valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2012. (IX.5.) önkormányzati rendeletét. A
törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy településünkön olyan támogatási rendszer működjön, amely
az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A
szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.
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A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszer egyre több követelménynek kell, hogy megfeleljen a
különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, az
eltartott gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és
ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és hatékonyság érdekében, a
felmerülő igények alapján szükség szerint felülvizsgáljuk.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Költségvetési koncepció: 233/2017. (XII. 13.) Kt. hat.
Gazdasági program: 79/2018. (III.28.) Kt. hat.
Településfejlesztési koncepció: 294/2009. (IX. 22.) Kt. hat.
Szociális Szolgáltatásszervezési koncepció: 149/2016. (VI.29.) Kt. hat.
Településrendezési terv: 128/2012. (III.27.)
A szociális helyi rendelet: 5/2014. (III.1.)
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet: 5/2014. (III.1.)
Békés Megyei Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll
ITS 19/2018. (I.26.) Kt. hat.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Mezőhegyes város tagja a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulásának. A kis- és közepes nagyságú falvak
mellett 4 várost is tömörítő szervezet székhelye Mezőkovácsháza
A társulás az itt élő, 40 ezer fős lakosság szolgálatára tevékenykedik, fő célja, hogy a kistérségben a források
célszerű és optimális felhasználásával egyre magasabb színvonalon lássa el feladatát. Ennek érdekében
számos stratégiai programot dolgozott ki, melyek a jövő feladatait, elképzeléseit tartalmazzák. Ezek a
fejlesztési koncepciók segíthetnek abban, hogy a kistérség kiemelkedjen a több évtizede tartó hátrányos
helyzetéből.
A Járási Hivatalok a közigazgatási ügyintézést igyekszik hatékonyabbá tenni, területfejlesztési, az
egészségügyi ellátást összevont orvosi ügyelettel teljesíti. Kidolgozza a kistérségre vonatkozó Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciót.
Tagjai: Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház,
Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek
tapasztalatait. Az esélyegyenlőségi program készítésekor az országos adatbázisokban a 2017. évi adatok
még nem elérhetőek. Ezeket a két év múlva esedékes felülvizsgálat során pótolni kell.
Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs, ott a 2011.évi adatokból indultunk ki.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. Ezen elsősorban azt a
jelenséget érthetjük, amikor valaki, vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és szinte esélyük
sincs arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kitörjenek.
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Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 3
millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A
szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A
romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az
utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet
elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség
javításától. A romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is
legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak.
Megyénkben a 2011.évi népszámlálás során 9561 fő, országosan 308 957 fő vallotta magát romának.
Települési szinten nincs statisztikai adat a roma lakosok számáról, vélhetőleg létszámuk körülbelül 30 főre
tehető.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség. Okai között szerepelnek
társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony, vagy nem versenyképes iskolai
végzettség, a munkanélküliség, a rossz egészségi állapot, a hátrányos helyzetű családok magas száma, a
gyermekszegénység.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből.
A munkaviszonnyal nem rendelkező emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai
végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerőpiacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadóan a motiváció
hiánya, a társadalmi előítélet jelenléte.
A lakosok egy része szerény, meglehetősen szűkös anyagi körülmények között él. Az elmúlt évtizedekben
kialakított otthonok fenntartása ma már egyre nehezebb. Az emberek többsége a korábban összegyűjtött
megtakarításait felélte, újabb megtakarításokra nincs lehetőség. Sajnálatos módon a fiatalok nem tudnak
segíteni az idős szülőknek, éppen ellenkezőleg, a szülők segítik a fiatalokat. Szomorú, hogy jelenleg a
nyugdíj és a családi pótlék tűnik a legbiztosabb bevételi forrásnak bizonyos társadalmi rétegnek.
A családok saját tulajdonú családi házakban, lakásokban illetve bérlakásokban élnek. Néhány otthonban
több generáció él együtt. A házak jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően
karbantartottak. A lakások kb.: 60 %-a összkomfortos. A házak nagy része szépen gondozott.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
„A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség kulcselemei, s
jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú
részvételéhez.” Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés
számos esetével találkozhatunk.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) célja, hogy
biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítését, a
foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását.
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat a feladat- és hatásköreinek
ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási
jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási
feladatainak ellátása során
• közfoglalkoztatást szervez,
• figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
• döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai követelményeit,
• az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást
nyújt.
Békés megyében a munkanélküliségi rátát tekintve a Dél-békési kistérségben a munkanélküliség
kiemelkedő mértékű.
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Ezt enyhíti a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., ami mára átalakult Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
Várhatóan az átalakulást követően fejlesztések, beruházások kerülnek megvalósításra, mely kihat a
foglalkoztatásra is.
A mezőkovácsházi térségben nagyobb mértékű tervezett beruházás, potenciális munkalehetőség nem volt.
2018. évben Ipari park kialakítására kerül sor pályázat útján.
Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján
településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket elemzi az elmúlt évek
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64
évesek száma
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
Év

Nő
(TS 0804)

Férfi
(TS 0803)

Összesen

Fő
Fő
Fő
2013
1 808
1 934
3 742
2014
1 754
1 916
3 670
2015
1 740
1 884
3 624
2016
1 705
1 850
3 555
2017
1 671
1 827
3 498
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő (TS 0802)
Fő
175
142
106
95
71

%
9,7%
8,1%
6,1%
5,6%
4,2%

Férfi (TS 0801)
Fő
151
119
84
85
73

%
7,8%
6,2%
4,4%
4,6%
4,0%

Összesen
Fő
325
260
190
180
144

%
8,7%
7,1%
5,2%
5,0%
4,1%

Álláskeresők aránya
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2013

2014
nők

2015
férfiak

2016

2017

összesen

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Mezőhegyesen a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a
nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a
férfiak és nők között. Az adatok tanúsága szerint az évek előrehaladásával a nők és férfiak körében is közel
azonos a nyilvántartott álláskeresők száma. A településen úgy tűnik olyan gazdasági folyamatok indultak el,
amelyek az állástalanok számát kismértékben de csökkentették az elmúlt években. A legfőbb foglalkoztató
jelenleg a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt, a Limagrain Hungary Kft. (vetőmagüzem) illetve az
Önkormányzat ( közfoglalkoztatás, önkormányzati dolgozók).
Az önkormányzat részt vesz a Kormány által meghirdetett Startmunka közfoglalkoztatási programban.
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A létszám 2016 évben 190 fő, 2017. évben 238 fő volt.
2018 évben 75 fő részvételével indult a program.

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők száma
összesen

20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)

2013

2014

2015

2016

2017

325,25

260,25

189,75

179,5

121,75

6
1,8%
52
16,1%
32
9,8%
34
10,5%
36
10,9%
35
10,7%
36
11,1%
36
11,1%
43
13,2%
15
4,7%

7
2,6%
32
12,2%
22
8,3%
26
9,8%
29
11,0%
27
10,4%
33
12,8%
28
10,8%
39
15,0%
19
7,2%

8
4,0%
19
10,0%
14
7,5%
17
9,0%
17
8,7%
22
11,7%
22
11,5%
21
10,9%
26
13,4%
25
13,3%

4
2,2%
17
9,2%
13
7,4%
13
7,2%
17
9,6%
22
12,1%
19
10,4%
22
12,1%
24
13,4%
29
16,3%

1
0,8%
11
9,0%
8
6,6%
7
6,0%
8
6,2%
11
9,2%
9
7,6%
15
11,9%
15
12,5%
37
30,2%

Fő összesen

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Álláskeresők száma (fő)
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik a településen. A 20 és 50 életkor
közötti korosztálynál megfigyelhető évről évre, hogy a regisztrált munkanélküliek száma csökkentést mutat,
ezzel szemben az 59 év feletti korosztálynál a számok folyamatos növekedése figyelhető meg. Míg a
fiatalabb generációk elhelyezkedése könnyebb (mobilabbak, jobban tudják követni a változó világ
követelményeit, a technika vívmányait), ezzel szemben az idősebb generációk elhelyezkedését nehezítik az
előbbiekben felsorolt tényezők. A fiatalok elhelyezkedését azonban nehezíti, hogy a munkáltatók szakmai
gyakorlattal rendelkező munkavállalót keres első körben.
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
Nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált
180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők/regisztrált
Év
munkanélküliek száma
munkanélküliek száma
fő
fő
%
Nő (TS 0802)
Férfi (TS 0801) Összesen Nő Férfi Összesen
Nő
Férfi
Összesen
2013
175
151
325
77
38
115
44,1%
25,2%
35,4%
2014
142
119
260
48
17
65
33,9%
14,3%
25,0%
2015
106
84
190
34
26
60
32,1%
31,0%
31,6%
2016
95
85
180
25
23
48
26,4%
27,1%
26,7%
2017
71
73
144
na
na
na
0,0%
0,0%
0,0%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. Minél magasabb a tartós
munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése, figyelemmel a nemek
közötti különbségre. A táblázat egyértelműen tükrözi, hogy nemcsak a nyilvántartott munkanélküliek
száma, hanem a tartós munkanélküliek száma is csökkent az elmúlt években. Ez köszönhető volt egyrészt
annak, hogy az Önkormányzat változó létszámmal ugyan, de biztosította a közfoglalkoztatást, illetve a
mezőgazdaságban az idénymunka (kukorica, búza, árpa, cukorrépa) sok embert foglalkoztat.

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Év

2013

Nő

Férfi

Összesen

Fő
346

Fő
444

Fő
790

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
Nő
Fő
17

%
4,9%

Férfi
Fő
28

%
6,3%

Összesen
Fő
45

%
5,7%
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2014
324
426
750
19
2015
308
418
726
9
2016
300
408
708
10
2017
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

5,9%
2,9%
3,3%
na

10
11
3

2,3%
2,6%
0,7%
na

29
20
13
0

3,9%
2,8%
1,8%
na

Pályakezdő álláskeresők száma
30
20
10
0

2013

2014

2016

2015

nők

2017

férfiak

A táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. A
pályakezdők elhelyezkedési esélye a településen igen nagy gondot jelent, mert helyben kevés a munkahely.
Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést, hátrányos helyzetű munkavállalónak kell
tekinteni. A nem megfelelő – alacsony vagy a munkáltatói igényektől eltérő – iskolai végzettség,
szakképzettség az elhelyezkedést megnehezíti.

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Nő (TS 1602)

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában

Férfi (TS 1601)

%
%
79,2%
89,7%
2001
2011
88,5%
96,5%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Nő

Férfi

%
20,8%
11,5%

%
10,3%
3,5%

Iskolai végzettséggel nem rendelkező 15
éves és idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
30,0%

[ÉRTÉK]
[ÉRTÉK]

[ÉRTÉK]

20,0%

[ÉRTÉK]

10,0%
0,0%

%
Nő

%
Férfi
2001

2011
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

Év

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

Nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
(TS 0901)
Fő
Fő
%
2013
325
9
2,6%
2014
260
7
2,8%
2015
190
5
2,4%
2016
180
4
2,4%
2017
na
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Általános iskolai
végzettség (TS 0902)
Fő
115
98
74
67
na

%
35,2%
37,8%
38,7%
37,3%

8 általánosnál magasabb
iskolai végzettség (TS
0903)
Fő
202
155
112
108
na

%
62,2%
59,5%
58,9%
60,3%
!

Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
400
300
200
100
0

2013

2014

2015

8 általánosnál alacsonyabb

2016

2017

8 általános

8 általánosnál magasabb

A településen elsősorban az Önkormányzat és intézményei, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság, a
Limagrain Hungary Kft. kötik magasabb iskolai végzettséghez a munkaköröket, de a kisebb vállalkozások
sem működhetnek szaktudás nélkül, mely feltételezi a megfelelő képesítést.
A településen élő, itt született és leszármazott lakosokra nem jellemző az alacsony, 8 általános iskolai
végzettség. Ez elsősorban az elmúlt években betelepült, ide költözött személyeket jellemez.
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
Év

Általános iskolai felnőttoktatásban
tanulók száma
(TS 3401)

2013
2014
2015
2016
2017

Fő
0
0
0
0
0

8. évfolyamot eredményesen befejezte a
felnőttoktatásban
(TS 3301)
Fő
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
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Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
A településen nincs felnőttképzés.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Év

Középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők összesen
Fő

Szakiskolai
Szakközépiskolai
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők száma
résztvevők száma
(TS 3501)
Fő

%

Fő

%

Gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők
Fő

2013
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

%

Középiskolai
tanulók száma
a
felnőttoktatás
ban (fő) - (TS
3601)
Fő

0
0
0
0
0

21
6
0
46
0

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt az elmúlt években többször is
módosították, melynek figyelembe vételével alkotta meg a Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét.
A szociális törvény célja:
„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza
az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb
ellátásokat is megállapíthatnak.
2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi
közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata.” 2
A szociális ellátás formái:
„25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.
(2) *
(3) * Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a járási hivatal - az e törvényben meghatározott feltételek szerint aa) időskorúak járadékát,
ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást,
ad) a 41. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, a 43. § szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: kiemelt
ápolási díj), a 43/A. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: emelt összegű ápolási díj);
b) a képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek szerint - települési támogatást állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól
függő pénzbeli ellátások).

2

Szociális törvény
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47. § * (1) Természetbeni szociális ellátásként a járási hivatal
a) az 50. § (1) bekezdése szerinti alanyi közgyógyellátást, illetve az 50. § (2) bekezdése szerinti normatív
közgyógyellátást, és
b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg.
(2) * A 32-32/A. §-t az e Fejezet szerinti ellátásokra alkalmazni kell.

Év
2013

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti állandó
Álláskeresési segélyben
népesség száma
Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS
(TS 0803 és TS 0804
részesülők %
1101)
összesen)
3 742

2014
3 670
2015
3 624
2016
3 555
2017
3 498
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

12

0,3%

18
20
25
32

0,5%
0,6%
0,7%
0,9%

Segélyezettek száma (fő)

4 000
3 000
2 000
1 000
0

2013
2014
15-64 évesek

2015
2016
Segélyben részesülők száma

2017

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
A munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy nem minden
munkanélküli regisztráltatja magát annak érdekében, hogy ellátásban részesüljön. Sok esetben fel kell hívni
a figyelmüket, hogy jelentkezzenek a Munkaügyi Központban, hogy valamilyen ellátást kaphassanak, vagy
legalább regisztrált munkanélküliek legyenek.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma
Év
2013
2014
2015
2016
2017

Nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)

Álláskeresési járadékra jogosultak (TS 1201)

Fő

Fő

%

325,25
248,25
189,75
152,75
143,50

28,50
22,00
19,25
29,00
30,50

8,8%
8,9%
10,1%
19,0%
21,3%
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A helyzetelemzés során folyamatosan az a visszatérő jelenség mutatkozik, hogy a településen élők körében
állandó és stagnáló jelenség a munkanélküliség. A diagramból olvashatóvá válik, hogy az álláskeresési
járadékra jogosultak létszáma 2016 és 2017 évben folyamatosan növekedett. Ez adódhat abból, hogy az
egyének huzamosabb ideig voltak alkalmazásban egy-egy munkáltatónál és jogosultak lettek az ellátásra.
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma

Év

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők átlagos száma 2016.
márc. 1-től (TS 5401)
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális
segélyben részesülők (TS 1401)
Fő

15-64 évesek %-ában

2013
95,75
2,56%
2014
59,75
1,63%
2015
64,60
1,78%
2016
41,05
1,15%
2017
na
na
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési
segély - TS 7015 negyedévek átlagában számolva)

Fő

Munkanélküliek %-ában

41,00
76,00
104,00
32,00
na

12,61%
30,61%
54,81%
20,95%
0,00%
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Ellátottak száma (fő)
150,00
100,00
50,00
0,00

2013

2014

2015

2016

2017

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt
meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

Év

2013

Ebből
elégtelen
lakhatási
Lakásállomány
körülmén
(db)
yeket
(TS 4201)
biztosító
lakások
száma
2 874

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Bérlakás
állomány
(db)

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülmények
et biztosító
lakások
száma

Ebből
Egyéb
Ebből elégtelen
elégtelen
Szociális
lakáscélra
lakhatási
lakhatási
lakás
használt nem
körülményeket
körülmények
állomány
lakáscélú
biztosító lakások
et biztosító
(db)
ingatlanok
száma
lakások
(db)
száma

120

10

10

2014

2 874

120

15

10

2015

2 874

120

20

10

2016

2 874

120

25

10

2017

2 874

120

25

10

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatok
A mezőhegyesi lakosok saját tulajdonú családi házakban, panel lakásokban, illetve bérlakásokban élnek. A
központban lévő házak szépek, gondozottak, az udvarok parkosítottak, a konyhakertek megműveltek, de a
peremvidéken, illetve a majorokban legtöbb ingatlan erősen lelakott, gondozatlan, félkomfortos, vagy
komfort nélküli. Ebből adódóan a külterületen a lakások ára alacsony, ezért olcsón lehet ingatlanhoz jutni.
Az elmúlt években több száz km-es távolságból is költöztek ide több gyermekes családok, akik részletre
vásároltak a külterületen ingatlant.
A településen veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs.
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma
Összesen
Lakásfenntartási
adósságcsökkentési
támogatásban részesített
támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)

Év

2013

286

0

2014

141

0

2015

161

0

2016

55

0

2017

48

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Támogatásban részesülők (fő)
500
0

2013

2014

2015

2016

2017

Lakásfenntartási támogatások
Adósságcsökkentési támogatások

A lakosság egy része számára komoly problémát jelent az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű,
munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg
veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná, vagy náluk kapcsolhatják ki fizetés hiányában a
közszolgáltatásokat. A helyi lakosok rászorultságtól függően lakásfenntartási támogatást igényelhetnek. Az
elmúlt két évben drasztikusan lecsökkent a számuk, köszönhető a jövedelmek emelkedésének, hiszen a
támogatás egyik feltétele az egy főre jutó meghatározott jövedelem. (nyugdíj, keresetek).
Adósságcsökkentő támogatásról nem alkotott rendeletet az önkormányzat.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Tekintettel arra, hogy egyetlen jogszabály sem határozza meg adekvát módon a telepek és szegregátumok
fogalmának tartalmi kritériumait, nehéz mérési eszközöket biztosítani annak a jelenségnek a feltárására és
leírására, mely pontosan megmutatja, hogy egy adott településen mely lakóterületek tekintendők
szegregátumnak.
Szegregátumnak nevezzük azt a területet, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató
tekintetében magasabb, mint 50%.
Az Önkormányzati és KSH adatok alapján a város külterületén az egykori majorságok közül, KülsőperegRákóczi major rendelkezik a 314/2012-es Kormány rendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs
mutatókkal. Ezen tömbben élők létszáma meghaladja az 50 főt és a legfeljebb az általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59) belül
nagyobb mint 35%.
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A szegregáció növekvő tendenciát mutat a városi átlagtól való elmaradásban, foglalkoztatottság,
iskolázottság, nyelvtudás, gazdasági aktivitás, egészségügyi állapot területén.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
A Külsőpereg-Rkákóczi major (szegregátum) 7 km-re helyezkedik el Mezőhegyestől. 97 db lakás található,
melynek 72,2%-a alacsony komfort fokozatú (szükséglakás, konfort nélküli és félkomfortos) lakásnak
minősül. A lakott lakásokon belül pedig ez az arány 58,3%. A lakókörnyezet infrastrukturális ellátottsága
elmarad a napjainkban megkívánttól. Nincs kiépítve csatornarendszer, nincs közműves vízszolgáltatás, nincs
gázszolgáltatás. Az előírt ivóvízmennyiséget az önkormányzat által fúrt kút biztosítja. Egyedül a lakásokba az
elektromos áram van bevezetve.
A majorban nincs közintézmény, orvosi ellátás, nincs kereskedelmi egység. A lakók mindennapi létét, a
major élhetőbbé válását (bevásárlás, orvoshoz-gyógyszertárba való eljutás, stb) a tanyagondnoki szolgálat
segíti.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
A Külsőpereg –Rákóczi major lakónépességének száma 94 fő, melyen belül a 0-14 évesek aránya 12,8%, a
15-59 évesek aránya 59,6%, a 60 év felettiek aránya pedig 27,7 %. Az általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya majdnem 3-szorosa a Mezőhegyes belterületén élőknek, míg felsőfokú végzettséggel az
ott lakók közül senki nem rendelkezik. A foglalkoztatottak aránya az aktív korúak között jelentősen elmarad
a városi átlagtól. A tartós munkanélküliek aránya több mint 3-szorosa a belterületiekhez képest.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 70,2%, a munkanélküliek aránya pedig
21,4%. A foglalkoztatottak aránya 34,9%.
A lakosság 21,4%-a kap központi illetve önkormányzati támogatást, a belterületen élőknél ez az arány
11,6%.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

A szegregátumok esetében a közösségek, családok szoros kötődése tapasztalható. A fiatalabb
nemzedékek elköltöznek a családi házból, de ahhoz közel, a szomszédos utcákban telepednek le.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A népesség egészségügyi helyzetére jellemző, hogy egyes népbetegségek, mint a magas vérnyomás, a szívés érrendszeri elváltozások 2009. évben a népesség 22,8%-át érintették, 2011. évben ez a szám 29,6% -ra
változott. Az emésztőszervi és az anyagcsere betegségek aránya is magas. A háziorvosi egészségügyi
statisztikák alapján megállapítható, hogy az ún. belgyógyászati megbetegedések fordulnak elő
leggyakrabban (magas vérnyomás, különböző szívbetegségek, anyagcsere-kórképek, cukorbetegség,
rosszindulatú daganatok). A gyermekek esetében továbbra is az asztma (26,7%), az általános immunrendszer
elváltozásai (20,5%), a bőr speciális immunrendszerének gyulladásos állapota (19,1%), valamint a
táplálkozási és anyagcsere megbetegedések a legjellemzőbbek (15,4%).
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati
feladatok tekintetében:
• háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
• fogorvosi alapellátás,
• alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt ügyeleti ellátás (elsősegélynyújtó hely)
• védőnői ellátás,
• iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás.
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
(TS 4401)

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)
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A települési önkormányzat képviselő-testülete, a település lakosságszámára tekintettel három felnőtt és
egy gyermek alapellátási körzetet alakított ki, melyet vállalkozó háziorvosok látnak el.
A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a mezőkovácsházi szakorvosi rendelőintézetbe utalja,
illetve az orosházi kórházba. Az idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen
személyek számára, szükség szerint betegszállító igényelhető.
Mentőállomás Mezőkovácsházán és Tótkomlóson található.
Fogorvosi alapellátás két körzetben történik, melyet egy vállalkozó, és egy közalkalmazotti jogviszonyban
álló orvos lát el. Az Önkormányzat pályázott (2017.) és nyert is a fogorvosi rendelő energetikai és
építészeti felújítására.
Az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátást a házi gyermekorvos látja el.
Az alapellátáshoz tartozó ügyeleti ellátást 2013. év június 30-ig a háziorvosok, július 1-től a mezőkovácsházi
székhelyen működő SANI-MED Kft. látta el. 2017. január 1. napjától a Pusztaottlaka székhelyű Alföld
Ambulance Kft. látja el ezt a feladatot. Településünkön elsősegélynyújtó hely működik.
Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a helyi fogorvos végzi az oktatási intézményekkel
történt megállapodások alapján. Az iskolafogászati rendelésen szinte minden tanuló megjelenik
szűrővizsgálaton.
Az orvosi rendelők épülete részben akadálymentesített. 2018. évben a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” pályázat keretén belül felújításra kerül a
Gyermekorvosi rendelő, a Védőnői szolgálat helyisége, illetve kialakításra kerül egy felnőtt háziorvosi
rendelő, ahol az akadálymentesítés is megvalósul. Így minden orvosi rendelő akadálymentessé válik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Szociális Szervezeti Egység biztosítja az
állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. A preventív rendszerszemléletű szociális munka
keretében komplex segítséget nyújtanak az állampolgárok önálló életvitelének és készségének
megőrzéséhez, erősítéséhez. Ide sorolható: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a vállalkozás
keretében működő idősek otthona intézménye. A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan,
koordináltan működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer
középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az
emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú
szociális munka folyamatosan biztosított, amely megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának,
az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit.
Az önkormányzat a köznevelési intézmény számára megszervezi a gyermekétkeztetést, az idősek klubja
számára pedig az étkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó
elvárásoknak.
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Az étkezetést a József Attila Általános Művelődési Központ Centrál Étterem biztosítja.
Az egészséges életmód szerves része a sportolás is. A település sportlétesítmény hálózata folyamatosan
bővült, mára már korszerű és modern sportlétesítmények állnak rendelkezésre: Tornaterem, Sportpályák. A
futballpálya mellett aszfaltozott kézilabdapálya is rendelkezésre áll.
A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi körülményeket figyelembe véve, a település
minden lakója számára elérhető.
Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára
elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelmények megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.
A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a
célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások bevezetésével, részben a
nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. Két jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív alapon. A
méltányossági alapon történő közgyógyellátásra való jogosultságot 2015. március 1 napjától a törvény
megszüntette, nem teszi kötelezővé.
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma
(TS 5902)
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Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás.
A Járási Hivatal állapítja meg a Szociális törvény szerinti kiemelt ápolási díjat illetve az emelt összegű
ápolási díjat.
Mezőhegyes Város Képviselő testülete a 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján települési
támogatás jogcímén megállapítja az ápolási támogatást.
Év
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Forrás: Önkormányzati adat
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Az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat a támogatás igénybevétele. A csökkenés eredménye
egyrészt, hogy az ápoló vagy nyugdíjas lett, vagy visszatért a munka világába. Sajnos okok közé sorolható az
is, hogy az ápolt elhalálozott.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pont és az 53 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatokat a
képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala
és a jegyző látja el. A képviselő-testület tagjainak száma a Polgármester és 8 fő. A Képviselő-testület éves
munkaterv szerint ülésezik. A képviselő-testület az ülés napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-rendkívüli
és ünnepi ülés tart. Témától függően tart nyilvános, illetve zárt üléseket, évente legalább egyszer
közmeghallgatást tart. A nyilvános ülésre, a napirend érintettjei, a civilszervezetek meghívást kapnak, a
lakosság az Önkormányzat hirdetőtáblájára kifüggesztett meghívóból és a helyi újságból értesül az ülés
időpontjáról, napirendjéről. A testületi ülés jegyzőkönyveit a lakosság a városi könyvtárban érheti el, illetve
a helyi újságban értesülhetnek a tárgyalt napirendi pontokról.
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A lakosság egy része járatlan a hivatalos ügyek intézésében, a Polgármesteri Hivatal dolgozói kérésre
felvilágosítást adnak.
Az Önkormányzat gondot fordít arra, hogy az állampolgárokat, a településen lévő „szellemi tőkét” bevonja
a város társadalmi életébe, a településfejlesztési programok előkészítésébe. Egyre nagyobb hagyománya
van a civil szerveződéseknek, amelyek egy meghatározott célú közös állampolgári tevékenységeknek
színtere. A civil szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel a település fejlődéséhez járulnak hozzá.
A civilszervezetek rendszeres üléseinek, próbáinak elsősorban a József Attila Általános Művelődési
Központ ad otthont, ahol rendezvényeiket is megszervezhetik.
Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés, szintén az Általános Művelődési Központban
vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
A helyi lakosok az Önkormányzat lapjából, a Mezőhegyes Városi Havilapból, valamint a városi honlapról
tájékozódhatnak a település életét érintő kérdésekről, hírekről.
A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és
gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása biztosított. Az
állampolgárok számára elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és minden jogos igényt kielégítenek.
Az önkormányzat részben, mint intézményalapító és fenntartó, részben szolgáltatási szerződés útján
gondoskodik. Az egyes feladatok ellátása során együttműködik a helyi, nem önkormányzati fenntartású
intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, a történelmi egyházakkal, és egyéb
szervezetekkel.
A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási
biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a
közszolgáltatások fenntartása.
Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a fizikai
környezettel kapcsolatos tényezők és az un. humánszolgáltatások a gyermekjóléti, a szociális, egészségügyi,
óvodák, közművelődési, sport egyéb szabadidős tevékenységek. Alapvető cél az állampolgári elégedettség,
a jó közérzet elérése, fenntartása.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A településen kis létszámú a roma kisebbség, roma nemzetiségi önkormányzat nincs.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A közfoglalkoztatás folytatása, munkaerő-piaci
programok, szolgáltatások szervezése
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása.
A hátrányos helyzetű, rendszeres jövedelemmel Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése.
nem rendelkezők száma magas, a jelenség Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.
generációkon át öröklődik.
A regisztrált álláskeresők száma magas.

A lakosság adósságállományának újratermelődése.

Az állampolgárok életminőségének folyamatos
vizsgálata, életvezetési tanácsadások.
Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése.

A hivatalos ügyek intézésében való járatlanság

A Polgármesteri Hivatalban történő segítségadás,
tanácsadás,
hivatalos
papírok
kitöltésében
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segédkezés.
Járási ügysegéd , Szemétszállítással kapcsolatos
ügyintézés, Közjegyző ügyfélfogadása
Szociális munkát végzők részéről tanácsadás,
felvilágosítás a rászorulóknak
A hátrányos helyzetű csoportok rossz munkaerő Képzések biztosításának lehetősége a munkaerőpiaci helyzete. A pályakezdő, tapasztalattal nem piaci igényekhez igazítva
rendelkező fiatalok elhelyezkedése nehéz.
(pl.
szakács,
bolti
eladó,
kisgépkezelő,
mezőgazdasági
növénytermesztőélelmiszertartósító) - az elhelyezkedés esélyének
növelése érdekében

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Az Országgyűlés az 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 20072032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a
gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A helyi rendszer
további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési,
egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek
bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Településünkön a
gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekkel foglalkozó
intézményben, szakmai programban jelen van.
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes
részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni,
amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában. A szegénységben vagy
szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos
gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos
gyermeket nevelő családok esetében figyelhető meg.
Mezőhegyes állandó népességének száma: 5259 fő, ebből a 18 év alattiak száma összesen: 773 fő.
Ebben a korosztályban kerülhet sor egy gyermek veszélyeztetett helyzetűvé nyilvánítására, vagy védelembe
vételére.
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én (TS 3101)
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Önkormányzati adat

75
83
87
65
58

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe
kerül, a járási gyámhivatal védelembe veszi a gyermeket. Mezőhegyesen működik a Család és Gyermekjóléti
Szolgálat, mely a Szociális Szervezeti Egység keretében látja el feladatát, vezetője és dolgozói a településen
élő, azt jól ismerő, helyi lakosok. Jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, a családokkal és az oktatási
intézményekkel (óvoda, iskola).
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a
veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.
A gyermekek védelmét:
- Békés Megyei Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll
- pénzbeli és természetbeni ellátások,
- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,
- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,
- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,
- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.
A fenti táblázat adataiból látható, hogy a településen az elmúlt öt évben ingadozik a védelembe vett és
veszélyeztetett gyermekek száma.
Természetesen, ha csak egyetlen esetre kerülne sor, az is sok, mert az a gyermek fejlődését, jövőjét
veszélyezteti. Az életben egy ilyen szituáció, indíttatás a felnőttkorra is kihatással lehet. A korábbi években
inkább iskolai hiányzás miatt volt szükség a védelembevételre, a jelenlegi helyzetben már felmerülő
probléma a családok megélhetése, ez családi konfliktusokhoz vezet, és előfordul a gyermekek
elhanyagoltsága is.
A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló működésének
szinten tartása, javítása elengedhetetlen. Településünkön kiválóan, összehangoltan működik a
jelzőrendszer.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos
száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2013
2014
2015
2016
2017

309
256
258
224
200
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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400
300
200
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi
átlagos száma (TS 5801)

Az adatok alapján megállapítható, hogy öt év távlatában, hogyan változott a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek száma. Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső
havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható meg. Mint látható a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma az elmúlt öt évben csökkenést mutat. Ez köszönhető
annak, hogy a szülők mindent megtesznek annak érdekében, hogy bekerüljenek a munka világába, és
jövedelemhez jussanak.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási intézmény
nappali tagozatán tanuló nagykorúak anyagi támogatása.
Ennek formái:
- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,
- természetbeni támogatás (utalvány formában évente kétszer)
- ingyenes tankönyv biztosítása.
Gyermek jogán járó helyi juttatás ezen felül a gyermekvédelmi helyi rendelet alapján települési támogatás.
(5/2014.(III.1.)Önk. rendelet)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § -a értelmében a
települési önkormányzat a nyári szünetben a szülő, törvényes képviselő kérelmére ingyenesen biztosítja –
a központi támogatás terhére - a déli meleg főétkezést a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek(ek) részére. (bölcsődés kortól -18. éves életkorig)
A fenti körben nem tartozó gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, a
települési önkormányzat saját forrásból biztosítja a szünidei étkeztetést.
Mezőhegyes Város Önkormányzata az ingyenes étkeztetést a József Attila Általános Művelődési Központ
Centrál Étterem, mint gyermekélelmezést biztosító intézmény keretén belül látja el.
A belterületen élő szülők az ételt saját ételhordóban viszik haza.
A majorban élő családoknak az étel kiszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.
Szünidei étkeztetésben részesülők száma összesen
2014. év
133 fő
2015. év
150 fő
2016. év
166 fő
2017. év
136 fő
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Az Önkormányzati és KSH adatok alapján a város külterületén az egykori majorságok közül, KülsőperegRákóczi major rendelkezik a 314/2012-es Kormány rendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs
mutatókkal. Ezen tömbben élők létszáma meghaladja az 50 főt és a legfeljebb az általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59) belül
nagyobb mint 35%.
A Külsőpereg –Rákóczi major lakónépességének száma 94 fő, melyen belül a 0-14 évesek aránya 12,8%.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a területen 11 fő.
Az óvodás korú gyermekeket az óvodás busz szállítja óvodába minden nap és délután haza. Az iskolás korú
gyermekek a helyközi busszal jutnak be az iskolába, és délután azzal jutnak haza. A majorba vasúthálózat
nincs, a buszjárat is igen ritka. (Délelőtt és délután is egy-egy járat van.) A távolsági busz nem megy be a
majorba, hanem a Battonyai úton a buszmegállóban áll meg, ami a majortól kb. 1km-re helyezkedik el.
2018. évtől a buszmegálló közvilágítással lett ellátva.
A gyermekek az óvodai illetve iskolai rendezvényre a tanyagondnoki szolgálat illetve az ovibusz segítségével
jutnak be.
A gyermekek az orvosi ellátást is többségében a tanyagondnoki szolgálat útján veszi igénybe.
Az iskolás korú gyermekek egy része a tanév során kollégiumi elhelyezésben részesül.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmát a A gyermekek végelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 67/A. § (1) – (2) bekezdése mondja ki:
„(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá
vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végezettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata
alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú
végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben, vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények
között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.
(2)Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az (1) bekezdés a) – c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.”
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
Hátrányos
Halmozottan
helyzetű
hátrányos helyzetű
2014. év
27
43
2015. év
76
58
2016. év
109
52
2017. év
82
50
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Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló beszámoló adatait és tapasztalatait értékelve
meghatározhatjuk a veszélyeztetettségi okokat, figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, fiatal, több
szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek.
A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a tendencia, hogy a
veszélyeztetettség okai között az elégtelen szociális helyzet a meghatározó:
Szociális helyzet: A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét foglalta
magába.
A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a gyermek
mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka a válás, a gyermek számára
veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben rendellenességeket, zavarokat
eredményezhetnek.
A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-, oktatási
elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek jelentkezhetnek testi,
viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.
Súlyos betegség a családban: A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre is. A családtagok
hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatási körülmények a gyermek
testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek számára problémát okozhat a hosszan tartó, vagy
súlyos betegséggel való szembesülés, a normálistól eltérő élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”.
A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési formák
jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet.
A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a mentálisan sérült
gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hibái - következetlenség, szigor
és kényeztetés eltúlzása, követelmények hiánya a gyermek felé, vagy ellenkező esetben: a gyermek
képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. Gyakran
találkozunk az idegrendszeri betegségük miatt rendszeresen gyógyszert fogyasztó kisgyermekekkel.
Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya nem zárja ki
a bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen felismerhető). Ez Mezőhegyesen is
előfordul, főleg látens módon.
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy
jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményben történő minőségi közétkeztetés. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen, a
rászoruló középiskolások 50%-os támogatást kapnak. Ehhez csatlakozik az önkormányzati támogatás.
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

Év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma iskola 1-8.
évfolyam

2013
na
na
2014
53
204
2015
97
175
2016
113
146
2017
117
127
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatok

50 százalékos
mértékű
kedvezményes
étkezésre
jogosultak
száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

na
137
92
101
131

163
152
143
138
138

0
14
0
0
0

na
133
150
166
136

A szünidei nyári étkeztetés száma 2016 évről 2017 évre csökkentést mutat, ez abból adódik, hogy nyáron
az Önkormányzat és az Iskola pályázik az Erzsébet táborokra, és a gyermekek a tábor ideje alatt ott
étkeznek.
A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben
intézményhálózaton keresztül. Az óvodákban rendszeresen végeznek szűréseket, amelyeket tanácsadás
egészít ki.
A védőnőkhöz családlátogatásaik során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak problémáikkal.
Nagyon sokszor elég egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal orvoshoz forduljanak. Az
iskoláskorúak körében az érzékszervi méréseket és egészségügyi ismeretterjesztést végzik.
A védőnői ellátás két védőnői körzetben történik, illetve egy iskolai körzetben.

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
Betöltött védőnői
Év
álláshelyek száma
Egy védőnőre jutó gyermekek száma
(TS 3201)
2013
3
143
2014
3
138
2015
3
144
2016
3
150
2017
3
120
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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200

Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)

150
100
50
0

2013

2014

2015

2016

2017

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Bölcsődébe beírt
gyermekek száma
(TS 4701)

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
(munkanélküli szülő,
veszélyeztetett gyermek,
nappali tagozaton tanuló
szülő)

Működő összes
bölcsődei
férőhelyek száma

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma
(TS 4801)

2013

1

2014

1

12

0

10

2015

1

13

2

10

2016

1

16

0

10

16

0

10

2017
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A bölcsődei ellátást 2013. évtől biztosítja az Önkormányzat. A helykihasználtság 100%-os évek óta. Sőt!
Folyamatosan, az elmúlt években nagy igény mutatkozik rá, hiszen a szülők, akiknek munkahelye volt, vissza
szeretne menni dolgozni.

Év

Családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma (december 31-én)
(TS 4901)

2013

0

2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a fogyatékosságot
megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai fejlesztés és gondozás, a
fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében szerveztük meg.
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel
együtt)
Az óvoda nyitvatartási ideje:
A nyári óvoda-bezárás időtartama:
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

3
125
5
6 00-tól 16 30h-ig
Ügyeletes óvoda egész nyáron van
Fő
Hiányzó létszám
11
0
0

11
5
5

0
0
0

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

Év

Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
Óvodai
férőhelyek
gyermekek
3-6 éves gyermek
feladatellátási
gyermekcsoport
száma
száma
korú
csoporto
helyek száma
ok száma
(gyógypedagógia
(gyógypedagógia
gyermekek k száma
(gyógypedagógiai
gyógypedagógiai
i neveléssel
i neveléssel
száma
(TS
neveléssel együtt)
nevelésben
együtt)
együtt)
2401)
(TS 2701)
(TS 2501)
(TS 2801)
(TS 2601)

2013

150

6

135

4

126

0

2014

147

6

137

4

122

0

2015

134

6

135

4

113

0

2016

133

5

125

3

105

0

2017
132
5
125
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés

3

104

0

A településen három napközi otthonos óvoda működik, öt óvodai csoporttal. Az óvodai férőhelyek száma
125 fő. Az óvodába beíratott gyermekek száma maximális.
Az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt. Az óvoda infrastruktúrája
magas szintű ellátást biztosít, és ennek előnyeit a HH/HHH gyermekek is élvezik. Logopédiai foglalkoztató,
tornaterem az óvodában van, és dolgozik fejlesztő pedagógus is.
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Általános iskola 1-4.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1801)

Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1901)

Általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2012/2013

163

175

338

113

33,4%

2013/2014

152

176

328

146

44,5%

2014/2015

143

176

319

176

55,2%

2015/2016
138
2016/2017
138
Forrás: TeIR, KSH Tstar

167
167

305
305

154
178

50,5%
58,4%

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
(iskolaotthonos tanulókkal
együtt) (TS 1701)

A településen egy általános iskola működik, melyben egyaránt tanulhat különleges bánásmódot igénylő,
sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermek, éppúgy, mint a kiemelten
tehetséges gyermek. Az iskolai oktatásban nem tapasztalható sem hátrányos megkülönböztetés, sem
szegregáció.
A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások teljesítése érdekében gyógypedagógus, logopédus
foglalkozik az arra rászoruló gyermekekkel.
Az általános iskolában a hátrányos helyzetű tanulók száma évről évre emelkedik.
Fontos szerepe van a napközi otthonos ellátásnak is, mivel itt a gyermekek felügyelet alatt vannak, továbbá
biztosított az étkeztetésük.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A családok rossz anyagi helyzetéből, a családok
széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet
hiányából adódó veszélyeztetettség jelentős foka és
száma.

Szabadidős programok szervezése, biztonságos,
kulturált színterek működtetése.
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal
foglalkozó szakemberek továbbképzése a hátrányos
helyzetű
gyermekek
nevelése,
személyiségfejlesztése, illetve a szülők eredményes
bevonása az ismeretek elsajátításában és a
kompetenciák fejlesztése érdekében.
Az alkoholfogyasztás, a fiatalkori bűnelkövetés, A szülő, iskola, környezet együttes odafigyelése,
jelzőrendszer
működtetése,
az
iskolával,
közlekedési szabálytalanságok terjedése
rendőrséggel közösen végezhető felvilágosítás
Alultápláltság, vagy helytelen táplálkozás a A cél a gyermekek éhezésének kiküszöbölése, az
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű egészséges, tartalmas táplálkozás biztosítása és a
gyermekekkel való elsajátítása (szünidei étkeztetés
gyermekek körében
biztosítása)
A jelzőrendszer hatékony működtetése, a
Érzelmi, és testi bántalmazások előfordulása
környezet,
elsősorban
a
pedagógusok
észrevételeinek azonnali továbbítása az illetékesek
felé (Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Jegyző,
Gyámhivatal) felé

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt szerepet
foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és férfiak között a társadalmi
élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását nem írja elő jogszabály. A
nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak:
• a 45 év feletti nők ,
• a pályakezdők, a szakmai tapasztalat hiánya miatt,
• a GYED-en, GYES-en lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés, hiányzás miatt.
A közoktatás, közigazgatás, közművelődés, szociális és egészségügyi ellátás területén – lényegesen
magasabb a nők foglalkoztatásának aránya, mint a férfiaké, ezek azonban szakképzettséget igényelnek, tehát
a szakképzettséggel nem rendelkező nők elhelyezkedése rendkívül korlátozott és időszakos. A kisgyermekes
nők munkavállalását, munkába való visszatérését segítené a bölcsődei szolgáltatás, melynek létrehozása évek
óta várat magára. Az óvodai szolgáltatások azonban teljes mértékben elérhetőek.
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Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma
Év

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Férfiak
(TS 0804)

Nők
(TS 0804)

Férfiak

Nők

Férfiak
(TS 0801)

Nők
(TS 0802)

2013

1 934

1 808

na

na

151

175

2014

1 916

1 754

na

na

119

142

2015

1 884

1 740

na

na

84

106

2016

1 850

1 705

na

na

85

95

2017

na

na

na

na

73

71

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
A táblázat azt mutatja, hogy a férfi munkavállalási korúak száma magasabb a településen mint a nők száma,
de a munkanélküliek számában az arány megoszlik a nők és férfiak között.
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség, kedvezőtlen munkaerő piaci
helyzetük számos okra vezethető vissza. Ilyen többek között az anyaság, iskolázottság, életkor.
Települési szinten elmondható, hogy a nők és férfiak foglalkoztatása kiegyenlített. A közfoglalkoztatásban
ugyan több a női alkalmazott, de ez abból adódik, hogy a férfi szakmunkát szakember hiányában nem tudják
betölteni.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Év

Védőnők száma
(TS 3201)

0-3 év közötti
gyermekek száma

Átlagos gyermekszám
védőnőnként

2013

3

143

48

2014

3

138

46

2015

3

144

48

2016

3

150

50

2017

3

145

48

Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés
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Egy védőnőre jutó gyeremekek száma (fő)
51
50
49
48
47
46
45
44

2013

2014

2015

2016

2017

Mezőhegyesen a védőnői szolgálat keretében két védőnő dolgozik. A családtervezés terén nagy gondot okoz
a mezőhegyesi nők számára az, hogy – bár létezik kórház, de csak utógondozóként funkcionálva – a terhes
gondozáshoz szükséges vizsgálatok három vidéki városban érhetők el, mindháromban más-más vizsgálat,
így a különböző szolgáltatásokért különböző helyre kell utazniuk a várandós anyáknak.
5.4 A nőket érő erőszakról, családon belüli erőszakról
Erről nincs adat, csak látens módon létezik. Az erőszakos cselekményt elszenvedett nők minden információt
megkapnak ahhoz, hogy ilyen esetekben tudják, hogy hová fordulhatnak. (Plakátok, szórólapok)
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Mezőhegyes egyikkel sem rendelkezik, de adott esetben a Járási Gyámhivatal minden nemű tájékoztatást,
segítséget megad az igénybe vehető szolgáltatásról. (Hol, mikor, hová kell fordulni)
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A munkanélküli nők esélyeinek növelése a munka
világában
A gyermeküket egyedül nevelő munkanélküli nők
száma magas. Számadat csak a jegyzői hatáskörű
gyámhatóságnál létezik, központi nyilvántartás erről
nincs

Családbarát és eltérő munkarendű munkahelyek
létrehozásának ösztönzése
Adatgyűjtés,
adatelemzés,
problématérkép
készítése, megoldási lehetőségek kidolgozásával (pl.
önsegítő csoport szervezése saját erőforrások,
szükségletek, kölcsönös segítségek, támogatások
feltérképezésére, mozgósítására, vagy közösségi
szociális munka módszereivel közösségi felügyeleti
megoldások kidolgozása és biztosítása. Civil
szervezetek bevonása, nyári táborok szervezésére.
A családon belüli erőszak létezése és látenciája
tájékoztatás, információ átadás, társadalmi
karhatalmi összefogás
Helyben szervezett szakképesítések, átképzések, Igényfelmérés. Pályázatokban való részvétel
képzések hiánya
Képzések szervezése a munkaügyi központ
bevonásával
Várandós anyák szűrésének hiánya
A helyi kórházban létrehozni egy erre a célra
fenntartható részleget.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
3. számú táblázat - Öregedési index
Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index (%)

633
599
600
576
576

179,94%
190,48%
190,50%
195,83%
195,31%

2013
1 139
2014
1 141
2015
1 143
2016
1 128
2017
1 125
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Öregedési index (%)
200,00%
190,00%
180,00%
170,00%

2013

2014

2015

2016

2017

A táblázatból kitűnik, hogy a 65 év feletti lakosság száma évről évre csökken. Ez azonban sajnos nem azt
jelenti, hogy Mezőhegyes lakossága fiatalodik. A táblázat második oszlopában ugyanis a 0-14 éves korúak
statisztikai adatai vannak felsorolva, és, mint látható ezek az adatok is csökkenést, hol stagnálást mutatnak
az évek előre haladtával. Ebből tehát az a következtetés vonható le, hogy Mezőhegyes lakossága öregszik.
Ezzel a növekedéssel egyenes arányban nő az egyszemélyes háztartások száma, az elmagányosodás.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Mezőhegyesen a munkanélküliség mértéke a számadatokból kitűnik, hogy évről évre csökken, de a jelenség
még megfigyelhető. A meglévő munkáltatók az idősek, nyugdíjasok helyett az aktív korúakat foglalkoztatja
és a foglalkoztatást segítő állami intézkedések és a kedvezmények is az aktív korúakat támogatja.
Élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben,
foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen nem ismeretesek, illetve nem jellemzőek.
Ebből következően van hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén, az aktív korúak javára.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2013
2014
2015
2016
2017

739
710
673
660
na

1 065
1 035
998
997
na

1 103
1 077
1 046
1 039
na

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nyugdjasok száma (fő)
1 200
1 000
800
600
400
200
0

2013

2014

2015

2016

2017

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma
Év
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH
Tstar

65 év feletti lakosság
száma
(TS 0328)
Fő
1 139
1 141
1 143
1 128
1 048

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
(TS 5101)
Fő
38
42
48
42
42

%
3%
4%
4%
4%
4%
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65 évnél idősebbek (fő)
100
50
0

2013

2014

2015

2016

2017

nappali ellátásban részesült

A település területén élő idős és beteg emberek számára Mezőhegyes Város Önkormányzatának Szociális
Szervezeti Egysége házi segítségnyújtás szolgáltatást működtet azok számára, akik otthonukban saját
maguk ellátását nem tudják biztosítani. A szolgáltatások közé tartozik a fizikai ellátás, konkrétan:
• segítségnyújtás a napi személyes higiénia elvégzésében,
• háztartásban való segítség (mosás, vasalás, bevásárlás, takarítás ) egészségügyi ellátás,
• háziorvossal való kapcsolattartás,
• az orvos által előírt gondozási, ápolási feladatok elvégzése,
• gyógyszer felíratása, kiváltása,
• mentális ellátás,
• környezettel való kapcsolattartás ügyintézés.
Az ezen belül működő Idősek Klubja lehetőséget biztosít arra, hogy az idősek napközben a klubban
tartózkodjanak, ezáltal társas kapcsolatok alakulnak ki, enyhítve az elszigetelődést és a magányt, továbbá
lehetőség van alapvető higiéniai igények kielégítésére, a napi életben történő aktív részvételre.
Szolgáltatásaik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

családias légkör biztosítása,
névnap, születésnap, egyéb jeles napokról megemlékezés,
sütés, szövés, kézimunkázás, gipszöntés, tévézés, videózás,
gyógyfürdő látogatás,
kirándulás, egyéb programok,
vérnyomás- és vércukorszint mérés,
egészségmegőrző előadások szervezése,
gyógytorna, gyógymasszázs,
pedikűr,
ebéd biztosítása.

Az adatokból azonban arra lehet következtetni, hogy sokan, idős, beteges állapotuk lévén nem képesek
igénybe venni a klubszerű szolgáltatásokat.

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 5701)

2013
2014
2015
2016
2017

2,00
1,58
1,85
1,91
na

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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időskorúak járadékában részesülők (fő)
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2013

2014

2015

2016

2017

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Az egyedül élő idős emberek száma jelentős
A nappali ellátásban részesülők száma alacsony

fejlesztési lehetőségek
Idősek Klubja elérhetőségének ösztönzése
Kérdőívek felhasználásával igényfelmérés
Programok
szervezetése
(pl.
előadások,
egészségügyi szűrések)

A tájékozatlanság okozhatja, hogy egyes idős Összefoglaló, tájékoztató készítése a szociális téren
emberek nem jutnak idejében a megfelelő igénybe vehető támogatásokról, szolgáltatásokrólellátáshoz
ezek
elhelyezése
pl.
háziorvosi
rendelő,
gyógyszertár
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak
(TS 6201)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

120
120
114
109
na

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
158
158
148
146
na
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Megváltozott munkaképességű személyek szociális
ellátásaiban
részesülők száma nemenként
200
100
0

2013

2014

2015

2016

2017

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők
száma - férfiak (TS 6201)
Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők
száma - nők

Év

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban
részesülő fogyatékos
Egyházi fenntartású
Civil fenntartású
személyek száma
intézményben
intézményben
(TS 5001)

2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
A fogyatékkal élők közül csak a munka rehabilitáció keretében foglalkoztatott személyeknek van lehetősége
foglalkoztatásra a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., mindössze 5%-ban. Tehát elmondható, hogy a
fogyatékkal élők foglalkoztatása elenyésző.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületeinek akadálymentesítése 2018. évben megoldódik.
Pályázati pénzből megvalósul egy új háziorvosi rendelő kialakítása, felújításra kerül a Védőnői Szolgálat
épülete illetve a Szociális Szervezeti Egység épülete. A járdák, parkok akadálymentesítése megtörtént,
speciális közlekedési megoldások nincsenek.

73

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A társadalom kevésbé érzékeny a fogyatékkal élők
helyzetére, problémáira
Számos fogyatékos (vagy az őt gondozó nincs
tisztában az igénybe vehető támogatásról,
szolgáltatásról

A fiatalok érzékenységének fejlesztése az adott
problémára
Összefoglaló, tájékoztató készítése az igénybe
vehető szociális ellátásokról, támogatásokról

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
A 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A településen működő civil szervezetek:
- Mezőhegyesi Platán SE: 1986 óta létezik a városban ITF Taekwon-do sportkör. 1997 óta működik
egyesületi formában. A létszám folyamatosan változik, de általában 20 fő állandóan részt vesz az
edzéseken. Minden évben több megyei, országos, sőt nemzetközi versenyen vesznek részt a sportolók,
ahonnan mindig valamilyen éremmel térnek haza.
- Mezőhegyesi Horgász Egyesület
- Városi Nőklub: fő céljuk a szabadidő hasznos eltöltése. Vannak állandó programjaik: ünnepi
megemlékezések (újév, nőnap, farsang, költészet napja), kirándulások, jótékonysági tevékenység
(szendvicskészítés, palacsintasütés stb.). Nagyon népszerűek a város életében is kirándulásaik.
- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete: mozgáskorlátozottak szociális érdekvédelmét,
rehabilitációját, társadalmi beilleszkedésük elősegítését, valamint az esélyegyenlőség biztosítását az
érintettek összefogásával.
- Város- és környezetvédő Egyesület
- Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület: szállásadással, szabadidős programok szervezésével, lovaglási
lehetőséggel, sétakocsikázás és kézműves foglalkozások szervezésével foglalkozik
Idegenvezetés: Angol, német, orosz, román, cseh és szlovák nyelven.
- Mezőhegyesi Lovassport Egyesület
- Mezőhegyesi Sportegyesület
- Mezőhegyesi Hagyományőrző és Ősi Magyar Harcművészeti Klub
- József Attila ÁMK Gyermekeiért Alapítvány: céljuk az iskolába járó gyermekek optimális
képességfejlesztése, testi, lelki, szociális egészségük, pozitív én-képük kialakítása. A nevelő - oktató munka
két legfontosabb alappillére a hátránykompenzálás és a tehetséggondozás, évek óta működtetik az
Integrációs Pedagógiai Programot is. Tehetséggondozó foglalkozásokat szerveznek. A nyolcadik osztályosok
számára középiskolai felkészítő foglalkozások vannak. Eredményesen vesznek részt a gyerekek
Diákolimpián, Haditornán, helyi és körzeti sportversenyeken, a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
Helyesírási Versenyen, a Szép Magyar Beszéd versenyen, József Attila Versmondó Versenyen. Előtérbe
helyezik az egyéni, képességekre alapozott fejlesztést, differenciálást és az intézmény külső és belső
partnereivel történő hatékony együttműködést. A testi-lelki egészség megőrzésében fontos szerepet játszik
a testmozgás, testkultúra. Kistérségi együttműködéseiket ezen a területen is szívesen fejlesztenék. A
gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére számtalan lehetőséget biztosítanak: nyári táborok,
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színházlátogatások, osztálykirándulások, iskolai szintű kirándulások, vetélkedők, versenyek, rendhagyó
foglalkozások keretében.
- Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület
- Mezőhegyes Közért Alapítvány

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek

Nők

Idősek
Fogyatékkal
élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
A regisztrált álláskeresők nagy száma (59 év
felett), hátrányos helyzet öröklődése,
adósságállományok
újratermelődése,
hivatalos
ügyek
intézésében
való
járatlanság,
Veszélyeztetettség,
védelembe
vétel
emelkedése, alkoholfogyasztás, fiatalkori
bűnelkövetés, diszkrimináció, alultápláltság,
gyermekbántalmazások
Munkanélküli, ill. gyermeküket egyedül
nevelő munkanélküli nők száma magas,
családon belüli erőszak, helyben elérhető
képzések hiánya, várandós anyák helybeli
szűrésének hiánya
Elmagányosodás, a nappali ellátásban
részesülők száma alacsony, szociális
ellátások ismeretének hiánya
A fogyatékkal élők elfogadtatása a
társadalommal, szolgáltatások ismeretének
hiánya

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Rendszeres
helyzetfelmérés,
közfoglalkoztatás, felzárkóztatás, fejlesztés,
, tanácsadás, felvilágosítás, képzésekpályázatok útján
Jelzőrendszer, Szabadidős programok,
személyiségfejlesztés, gyermekétkeztetés
Adatgyűjtés, adatelemzés, problématérkép
készítése, önsegítő csoport, családbarát
munkahelyek, nyári táborok, bölcsődei
létszám bővítés, tájékoztatás, képzésekpályázatok útján
Szállítás, képzés, házi gondoskodás,
tájékoztató anyagok összeállítása
Tájékoztató anyagok összeállítása
A lakosság érzékenységének fejlesztése

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Adósságállományok
visszaszorítása,
eladósodás megakadályozása
Hivatalos ügyek intézésében való jártasság
bővítése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Polgármesteri hivatal ügyintézői
Család és gyermekjóléti szolgálat
Járási Hivatal szociális ügysegéd
Polgármester
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Gyermekek

Nők

Idősek
Fogyatékkal
élők

Veszélyeztetett
gyermekek
számának
csökkentése
Szegregátumban élő gyermekek hátrányos
helyzetének csökkentése
Egészséges –helyes táplálkozás
Munkanélküli-egyedül gyermeket nevelő
nők munkába állásának lehetősége
Várandós anyák egészségügyi szűrésének
helyben történő biztosításának lehetősége
Elmagányosodás enyhítése
Szociális ellátások, szolgáltatások ismeret
bővítés
Ellátások, támogatások igénybevétele
A fogyatékkal élők elfogadtatása a fiatalabb
generációval

Szülők, iskola, óvoda, Család –és gyermekjólét –
Polg. hiv. ügyintéző Polgármester
Munkaügyi Központ, Család és gyermekjóléti
szolgálat, civil szervezetek, Egészségügyi
intézmények– Polgármester
Szociális Szervezeti Egység, Polgármesteri
Hivatal szociális ügyintéző – Polgármester
Szociális Szervezeti Egység, Járási hivatal, Civil
szervezetek– Polgármester

Jövőképünk
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők munkához jussanak, helyzetük javuljon.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek mindenek felett álló érdekeinek képviseletét.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek otthoni ellátására, széleskörű szociális, mentális és egészségügyi
ellátására.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölését.
Különös figyelmet fordítunk, hogy a fogyatékkal élők egyenlő eséllyel férjenek hozzá a szolgáltatásokhoz.

Az intézkedési területek részletes kifejtése
I.

Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Esélyegyenlőségi intézkedés tervező sablonja
Adósságállomány, Eladósodás
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Mélyszegénységben élők körében magas az adósságállomány
felhalmozása, eladósodás

Célok –
Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszú távú
időegységekre bontásban

Adósságállomány, eladósodás csökkenése
1. Rövid: Felmérés, információgyűjtés
2. Közép: kapcsolat felvétel a célcsoportokkal, tanácsadás
3. Hosszú: az eladósodott családok számának csökkenése
kb. 5%

Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

Résztvevők és felelős

tartalma)

1. Igényfelmérés a célcsoport körében
2. Kérdőívek kitöltése, feldolgozása
3. Egyéni tanácsadás igényekhez mérten
Célcsoport, közüzemi szolgáltatók, egyéb szolgáltatók –
Felelős: Polgármester
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Partnerek

Szociális Szervezeti Egység
Szociális ügyintézők

Határidő (k) pontokba szedve

1 év
2 év
3 év

Eredményességi
mutatók
és
1 év: kérdőívek
annak dokumentáltsága, forrása
2 év: kérdőív összesítése, összegzés
(rövid, közép és hosszútávon),
3 év: megállapodások, jegyzőkönyvek a tanácsadásról
valamint fenntarthatósága

Kockázatok
eszközei

és

csökkentésük

Szükséges erőforrások

Célcsoport érdektelensége
Motiválatlanság
Csökkentés eszköze: motiválttá tenni a célcsoportot

Humán erőforrás

Esélyegyenlőségi intézkedés tervező sablonja
Intézkedés címe:

Hátrányos helyzet öröklődése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Mélyszegénységben élők körében átöröklődnek a hátrányos
helyzetet megalapozó „értékek” „szokások”

Célok –
Hátrányos helyzet csökkentése
Általános megfogalmazás és Rövid: Felmérés, információgyűjtés
rövid-, közép- és hosszú távú Közép: kapcsolat felvétel a cél csoporttal
Hosszú: Hátrányos helyzet mérséklése, csökkentése
időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

Résztvevők és felelős

tartalma)

1. Igényfelmérés a célcsoporttal
2. Hátrányos helyzet okainak feltárása
3. Az okok megelőzésére, megszüntetésére irányuló
tevékenységek
Célcsoport, szociális szakemberek - Polgármester
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Partnerek

Pedagógusok, Egészségügyi szakemberek

Határidő (k) pontokba szedve

1 év
2 év
3 év

Eredményességi
mutatók
és
1 év: Felmérés dokumentálása
annak dokumentáltsága, forrása
2 év: Hátrányos helyzet okainak dokumentálása, összegzése
(rövid, közép és hosszútávon),
3 év: Együttműködési megállapodások, éves beszámolók
valamint fenntarthatósága

Kockázatok
eszközei

és

Célcsoport érdektelensége
Környezeti tényezők
csökkentésük
Együttműködés hiánya
Csökkentés: tájékoztatók, képzések, tanácsadások

Szükséges erőforrások

Humán Erőforrás

II. Gyermekek
Esélyegyenlőségi intézkedés tervező sablonja
Intézkedés címe:

Veszélyeztetett gyermekek számának csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Veszélyeztetett, védelembe vett gyermekek száma magas

Célok –
Veszélyeztetett gyermekek számának csökkentése
Általános megfogalmazás és Rövid: veszélyeztetettség okainak feltárása
rövid-, közép- és hosszú távú Közép: beavatkozási módok meghatározása
Hosszú: veszélyeztetettségi arányok csökkentése (3%)
időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

Résztvevők és felelős

tartalma)

1. kapcsolatfelvétel az érintett szakemberekkel
2. cselekvési terv végrehajtása
3. probléma kezelése
Szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi
pedagógusok
Felelős: Mezőhegyes Város Önkormányzat

szakemberek,
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Partnerek

Szociális Szervezeti Egység

Határidő (k) pontokba szedve

1 év
3 év
5 év

Eredményességi
mutatók
és
annak dokumentáltsága, forrása Rövid: 1 év Jegyzőkönyvet, Tanácskozások
(rövid, közép és hosszútávon), Közép: 3 év Megállapodások
valamint fenntarthatósága
Hosszú: 5 év Beszámolók

Kockázatok
eszközei

és

csökkentésük

Szükséges erőforrások

-

érdektelenség
közönyösség
Csökkentésük: Felvilágosítás, tájékoztatók, szupervízió

Humán Erőforrás

Esélyegyenlőségi intézkedés tervező sablonja
Intézkedés címe:

Gyermekek étkeztetése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Szünidei étkeztetésben részesülő gyermekek száma ingadozó

Minden jogosult gyermek vegye igénybe a szünidei étkeztetést
Célok –
Rövid: jogosult célcsoport felkeresése
Általános megfogalmazás és
Közép: Célcsoporttal folyamatos kapcsolattartás
rövid-, közép- és hosszú távú
Hosszú: Szünidei gyermekétkeztetés kihasználásának 100%
időegységekre bontásban
igénybevétele
Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

tartalma)

1. Nyilatkozatok, igényfelmérések
2. Összegyűjtött adatok összegzése
3. Adott probléma megoldása

Résztvevők és felelős

Család –és gyermekvédelmi
ügyintéző
Felelős: Polgármester

szolgálat,

gyermekvédelmi

Partnerek

Óvoda-,általános iskolai pedagógusok, József Attila ÁMK
Centrál Étterem
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Határidő (k) pontokba szedve

Rövid: 1 év
Közép: 1 év
Hosszú: 1 év

Eredményességi
mutatók
és
annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága

Nyilatkozatok, Beszámolók
Rövid: Jogosultak tájékoztatása
Közép: Igényfelmérés
Hosszú: 100%-os igénybe vétel

Kockázatok
eszközei

és

csökkentésük családok nem együttműködők, érdektelenség
Csökkentés: szoros családgondozás

Szükséges erőforrások

Humán erőforrás

III. Nők
Esélyegyenlőségi intézkedés tervező sablonja
Intézkedés címe:

Gyermekét egyedül nevelő munkanélküli anyák

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Gyermekét egyedül nevelő édesanya elhelyezkedésének
nehézségei

Célcsoport számára megteremteni a munka világába való
Célok –
visszakerülés lehetőségét
Általános megfogalmazás és
Rövid: a nyári szünidő 50%-ban megoldani a felügyeletet
rövid-, közép- és hosszú távú
Közép: az összes szünidő 50%-ban megoldani a felügyeletet
időegységekre bontásban
Hosszú: az összes szünidő 100%-ban megoldani a felügyeletet
Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

1.Információgyűjtés, igényfelmérés,
tartalma) 2. Képzések, átképzések
3. Munkalehetőségek felkutatása

Résztvevők és felelős

Célcsoport, Család és Gyermekjóléti szolgálat, Munkaügyi
Központ
Felelős: Polgármester

Partnerek

Munkáltatók, vállalkozók
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Határidő (k) pontokba szedve

Rövid távú: 2019. 07. 01.,
Középtávú: 2020. 07. 01.,
Hosszú távú: 2023. 07. 01.

Eredményességi
mutatók
és
annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága

Statisztika, Beszámolók
Rövid: a nyári szünidő 50%-ban megoldott a felügyelet
Közép: az összes szünidő 50%-ban megoldott a felügyelet
Hosszú: az összes szünidő 100%-ban megoldott a felügyelet

Kockázatok
eszközei

motiváció hiánya
kudarcok átélése
Csökkentésük: Képzések, átképzések,

és

csökkentésük

Épület (helyszín)
Humánerőforrás

Szükséges erőforrások

Esélyegyenlőségi intézkedés tervező sablonja
Intézkedés címe:

Várandós anyák helybeli szűrése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Várandós anyák helybeli egészségügyi szűrése nem megoldott

Célcsoport alapvető egészségügyi szűrésének biztosítása a
Célok –
településen
Általános megfogalmazás és
Rövid: az érintet célcsoport felkeresése, információgyűjtés
rövid-, közép- és hosszú távú
Közép: megvalósíthatóságról koncepció készítés
időegységekre bontásban
Hosszú: helyben történő szűrések biztosítása

Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

tartalma)

1. Kapcsolatfelvétel, információgyűjtés
2. Érintett szakemberekkel való kapcsolatfelvétel
3. Szűrések biztosítása helyben (pl. vérvétel)

Résztvevők és felelős

Érintett célcsoport, egészségügyi szakemberek
Felelős: Polgármester

Partnerek

Egészségügyi hatóság
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Határidő (k) pontokba szedve

1. 2019. január 1.
2. 2020. december 31.
3. 2023. július 1.

Eredményességi
mutatók
és
Rövidtávú: Felmérések összegzése
annak dokumentáltsága, forrása
Középtáv: szakmai anyag elkészítése
(rövid, közép és hosszútávon),
Hosszútáv: megvalósítás
valamint fenntarthatósága

Kockázatok
eszközei

és

csökkentésük

Szükséges erőforrások

Engedélyezési eljárás
Tárgyi-személyi feltételek hiánya
Csökkentésük: Motiváció fenntartása
Forrás elkülönítés

IV. Idősek
Esélyegyenlőségi intézkedés tervező sablonja
Intézkedés címe:

Idősek elmagányosodása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen növekvő tendenciát mutat az elmagányosodott
idősek száma.

Csökkenteni a magányos idősek számát.
Rövid: Az érintet célcsoport felkeresése, felkutatása,
Célok –
Általános megfogalmazás és információgyűjtés
rövid-, közép- és hosszú távú Közép: Helyzetelemzést minél többen igénybe vegyék a nappali
ellátást
időegységekre bontásban
Hosszú: Csökkenteni az izolálódott idősek számát.
Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

tartalma)

1. Kapcsolatfelvétel, információgyűjtés
2. Motiváció, partnerszervezetek felkutatása
3. Elért eredmények értékelése, kérdőívek segítségével

Résztvevők és felelős

Érintett célcsoport, házi gondozók, családsegítők, szociális
ügyintéző, civil szervezetek
Felelős: Szociális szervezeti egység, Polgármester

Partnerek

Civil szervezetek, iskola, óvoda, szociális intézmény, idősek,
önkormányzat
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Határidő (k) pontokba szedve

Kapcsolatfelvétel: 6 hónap
Partnerek felkutatása: 12 hónap
Eredmények értékelése: 24 hónap

Rövidtáv: Eredményességi
mutatók
és
Középtáv: Nő a nappali ellátásban részesülők száma
annak dokumentáltsága, forrása
Közös rendezvényeken résztvevők száma emelkedik
(rövid, közép és hosszútávon),
Hosszútáv: Csökken az izolálódott idősek száma
valamint fenntarthatósága
Beszámolók, jelenléti ívek.

Kockázatok
eszközei

és

Az érintett célcsoport érdeklődését nem sikerült felkelteni
Nem sikerült támogató partnert, civil szervezetet felkutatni
csökkentésük Nem veszik igénybe a nappali ellátást, nem vesznek részt a
közösségi programokban
Csökkentés: Hatékony kommunikáció
Adományok,
forrás
elkülönítés,
programszervezéshez, lebonyolításhoz

Szükséges erőforrások

önkéntes

munka

a

Esélyegyenlőségi intézkedés tervező sablonja
Intézkedés címe:

Az idősek tájékoztatása az igénybe vehető ellátásokról

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idősek nem ismerik teljes
önkormányzati támogatásokat

körűen az állami és

Az idősek ismeretének bővítése
Célok –
Rövid: érintett szakemberek felkutatása
Általános megfogalmazás és
Közép: támogatási rendszer feltérképezése
rövid-, közép- és hosszú távú
Hosszú: a célcsoportok tájékoztatása a támogatási rendszerről
időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

tartalma)

1. Információgyűjtés a szakemberektől
2. Összegző anyag elkészítése
3. Tájékoztató anyag elkészítése

Résztvevők és felelős

Szociális szakemberek, Idősek
Felelős: Polgármester

Partnerek

Állami és Önkormányzati intézmények

Határidő (k) pontokba szedve

Rövid: 2018. 12. 31.
Közép: 2019. 106. 30.
Hosszú: Folyamatos
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Eredményességi
mutatók
és
Rövid: Munkaanyag elkészítése
annak dokumentáltsága, forrása
Közép: Jelenléti ívek, Jegyzőkönyvek
(rövid, közép és hosszútávon),
Hosszú: Szóróanyag
valamint fenntarthatósága

Kockázatok
eszközei

és

csökkentésük

Szükséges erőforrások

Együttműködés hiánya
Bizalmatlanság
Csökkentésük: Folyamatos kommunikáció

Humán erőforrás, Tárgyi-technika feltételek

V. Fogyatékkal élők
Esélyegyenlőségi intézkedés tervező sablonja
Intézkedés címe:

Fogyatékkal élők társadalmi elfogadása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Fogyatékkal élőket a fiatalabb generáció nem fogadja el teljes
értékű embernek

Célok –
Fogyatékosok teljes elfogadása minden generáció részéről
Általános megfogalmazás és rövid: feltárás, problémaelemzés
rövid-, közép- és hosszú távú közép: célcsoportokkal való kapcsolatfelvétel
hosszú. probléma megoldása
időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

1.Információgyűjtés, Adatgyűjtés a fogyatékkal élőkről
2.Munkaanyag összeállítása
tartalma)
3.Tájékoztatók, Szórólapok, előadások

Résztvevők és felelős

Fogyatékkal élők, szociális szakemberek
Polgármester

Partnerek

szociális és egészségügyi dolgozók, munkaügyi központ, civil
szervezetek, pedagógusok

Határidő (k) pontokba szedve

Rövid: 1 év
Közép: 2 év
Hosszú: Folyamatos 2023. július 1.
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Eredményességi
mutatók
és
annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága

Kockázatok
eszközei

és

Jegyzőkönyvek, Összeállított anyagok
1 év: Munkaanyag megléte
2 év Célcsoportok tájékoztatása
5 év Beszámolók

csökkentésük Érdektelenség
Csökkentésük: Kommunikáció hatékonysága
Humán erőforrás
Technikai eszköz

Szükséges erőforrások

Esélyegyenlőségi intézkedés tervező sablonja

Intézkedés címe:

A fogyatékkal élők tájékoztatása az igénybe vehető ellátásokról

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A fogyatékkal élők nem ismerik teljes körűen az állami és
önkormányzati támogatásokat

A fogyatékkal élők legyenek napra készek az őt érintő
támogatásokról
Célok –
Általános megfogalmazás és Rövid: érintett szakemberek felkutatása
rövid-, közép- és hosszú távú Közép: támogatási rendszer feltérképezése
Hosszú: a célcsoportok tájékoztatása a támogatási rendszerről
időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

tartalma)

4. Információgyűjtés a szakemberektől
5. Összegző anyag elkészítése
6. Tájékoztató anyag elkészítése

Résztvevők és felelős

Szociális szakemberek, Idősek
Felelős: Polgármester

Partnerek

Állami és Önkormányzati intézmények

Határidő (k) pontokba szedve

Rövid: 2018. 12. 31.
Közép: 2019. 106. 30.
Hosszú: Folyamatos
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Eredményességi
mutatók
és
Rövid: Munkaanyag elkészítése
annak dokumentáltsága, forrása
Közép: Jelenléti ívek, Jegyzőkönyvek
(rövid, közép és hosszútávon),
Hosszú: Szóróanyag
valamint fenntarthatósága

Kockázatok
eszközei

és

csökkentésük

Szükséges erőforrások

Együttműködés hiánya
Bizalmatlanság
Csökkentésük: Folyamatos kommunikáció

Humán erőforrás, Tárgyi-technika feltételek
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori
polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
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o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
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Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.

4. Elfogadás módja és dátuma
I. Mezőhegyes város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént.
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Mezőhegyes város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek
része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:

Dátum

Aláírás

Mezőhegyes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék 3
NÉV 4

HEP részei 5

Aláírás 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

RÉT
E

Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán
alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum
4 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
5 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott
személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
6 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
3
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

A
Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés címe,
megnevezése

B
C
D
E
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
feltárt
Az intézkedés tartalma
kívánt cél
esélyegyenlőségi
stratégiai
dokumentumokkal
probléma
megnevezése

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Adósságállomány,
eladósodás
csökkenése
Rövid:
Felmérés,
Mélyszegénységben információgyűjtés
élők körében magas Közép:
kapcsolat
Adósságállomány,
1
az adósságállomány felvétel
a
Eladósodás
felhalmozása,
célcsoportokkal,
eladósodás
tanácsadás
Hosszú: az
eladósodott
családok számának
csökkenése kb. 5%

2

Hátrányos helyzet
öröklődése

Hátrányos helyzet
csökkentése Rövid:
Mélyszegénységben élők
felmérés,
körében átöröklődnek a
információgyűjtés Közép:
hátrányos helyzetet
kapcsolat felvétel a
megalapozó „értékek”,
célcsoporttal Hosszú:
„szokások”
Hátrányos helyzet
mérséklése, csökkentése

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

Veszélyeztetett
gyermekek számának
csökkentése

Veszélyeztetett,
védelembe vett
gyermekek száma
magas

Veszélyeztetett
gyermekek
számának
csökkentése
Rövid:
veszélyeztetettség
okainak feltárása

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Igényfelmérés
a
célcsoport körében
Kérdőívek
kitöltése,
Polgármester
feldolgozása
Egyéni tanácsadás
igényekhez mérten

1 év: kérdőívek
2
év:
kérdőív
összesítése,
összegzés
Humán erőforrás
3 év:
megállapodások,
jegyzőkönyvek a
tanácsadásról

Igényfelmérés
a
célcsoport
körében
Hátrányos
helyzet
okainak feltárása, Az
okok
megelőzése, Polgármester
megszüntetésére
irányuló
tevékenységek

1év. felmérés
dokumentálása 2
év Hátrányos
helyzet okainak
dokumentálása,
összegzése 3 év
együttműködési
megállapodások,
éves beszámolók

1.kapcsolatfelvétel az
érintett
szakemberekkel,
Polgármester
2.cselekvési terv
végrehajtása,
3.probléma kezelése

kapcsolatfelvétel az
érintett
szakemberekkel
Humán erőforrás
cselekvési
terv
végrehajtása
probléma kezelése

Érdekeltté tétel

Humán erőforrás

92

A
Intézkedés
sorszáma

2

Az intézkedés címe,
megnevezése

Gyermekek
étkeztetése

III. A nők esélyegyenlősége

1

B
C
D
E
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
feltárt
Az intézkedés tartalma
kívánt cél
esélyegyenlőségi
stratégiai
dokumentumokkal
probléma
megnevezése

Szünidei
étkeztetésben
részesülő
gyermekek száma
ingadozó

Közép:
beavatkozási
módok
meghatározása
Hosszú:
veszélyeztetettségi
arányok
csökkentése (3%)
Minden
jogosult
gyermek
vegye
igénybe a szünidei
étkeztetést
Rövid:
jogosult
célcsoport
felkeresése
Közép:
Célcsoporttal
folyamatos
kapcsolattartás
Hosszú: Szünidei
gyermekétkeztetés
kihasználásának
100% igénybevétele

Célcsoport számára
megteremteni
a
munka
világába
való visszakerülés
lehetőségét
Gyermekét egyedül
Gyermekét egyedül
Rövid:
a
nyári
nevelő édesanyák
nevelő
szünidő
50%-ban
elhelyezkedésének
munkanélküli anyák
megoldani
a
nehézségei
felügyeletet
Közép: az összes
szünidő
50%-ban
megoldani
a
felügyeletet

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Nyilatkozatok,
igényfelmérések
Összegyűjtött adatok
Polgármester
összegzése
Adott probléma
megoldása

Nyilatkozatok,
Beszámolók, Rövid:
Jogosultak
tájékoztatása,
Humán erőforrás
Közép:
Igényfelmérés
Hosszú: 100%-os
igénybe vétel

1.Információgyűjtés
2.Képzések,átképzések
Polgármester
3.Munkalehetőségek
felkutatása

Statisztika,
Beszámolók
Rövid:
a
nyári
szünidő 50%-ban
megoldott
a
felügyelet
Közép: az összes Épület, Humán erőforrás
szünidő 50%-ban
megoldott
a
felügyelet
Hosszú: az összes
szünidő 100%-ban
megoldott a
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A
Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés címe,
megnevezése

B
C
D
E
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
feltárt
Az intézkedés tartalma
kívánt cél
esélyegyenlőségi
stratégiai
dokumentumokkal
probléma
megnevezése

Hosszú: az összes
szünidő 100%-ban
megoldani a
felügyeletet

2

Várandós anyák
helybeli szűrése

Várandós anyák
helybeli
egészségügyi
szűrése

Célcsoport alapvető
egészségügyi
szűrésének
biztosítása a
településen

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

2

A településen
növekvő tendenciát Csökkenteni a
Idősek
mutat az
magányok idősek
elmagányosodása
elmagányosodott számát.
idősek száma

Az idősek
tájékoztatása az
igénybe vehető
ellátásokról

Az
idősek
ismeretének
bővítése
Rövid:
érintett
Az idősek nem
szakemberek
ismerik teljes körűen felkutatása
az állami és
Közép: támogatási
önkormányzati
rendszer
támogatásokat
feltérképezése
Hosszú:
a
célcsoportok
tájékoztatása
a
támogatási

Kapcsolatfelvétel,
információgyűjtés,
érintett
szakemberekkel való
kapcsolatfelvétel,
szűrések biztosítása
helyben

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

felügyelet

Polgármester

Rövidtávú:
Felmérések
összegzése
Középtáv: szakmai Anyagi forrás
anyag elkészítése
Hosszútáv:
megvalósítás

Rövid: Az érintet
célcsoport felkeresése,
felkutatása,
információgyűjtés
Közép:
Helyzetelemzést minél Polgármester
többen igénybe vegyék
a nappali ellátást
Hosszú: Csökkenteni az
izolálódott idősek
számát.

Adományok, forrás
Rövidtáv: elkülönítés, önkéntes
Középtáv: Nő a
munka a
nappali ellátásban
programszervezéshez,
részesülők száma
lebonyolításhoz,Érintett
Közös
célcsoport, házi
rendezvényeken
gondozók,
résztvevők száma
családsegítők, szociális
emelkedik
ügyintéző, civil
Hosszútáv: Csökken
szervezetek Felelős:
az izolálódott
Szociális intézmény
idősek száma
vezetője, Polgármester

1. Információgyűjtés, a
szakemberektől
2.Összegző anyag
Polgármester
elkészítése 3.
Tájékoztató amyag
elkészítése

Rövid: Munkaanyag
elkészítése
Közép:
Jelenléti Humán erőforrás, Tárgyitechnikai feltételek
ívek,
Jegyzőkönyvek
Hosszú: Szóróanyag
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A
Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés címe,
megnevezése

B
C
D
E
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
feltárt
Az intézkedés tartalma
kívánt cél
esélyegyenlőségi
stratégiai
dokumentumokkal
probléma
megnevezése

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

rendszerről

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

2

Fogyatékosok teljes
elfogadása minden
generáció részéről
rövid:
feltárás,
Fogyatékkal élőket a
problémaelemzés
fiatalabb generáció
Fogyatékkal élők
közép:
társadalmi elfogadása
nem fogadja el teljes
célcsoportokkal
értékű embernek
való
kapcsolatfelvétel
hosszú. probléma
megoldása
A fogyatékkal élők
legyenek
napra
készek az őt érintő
támogatásokról
Rövid:
érintett
szakemberek
A fogyatékkal élők
A fogyatékkal élők
nem ismerik teljes felkutatása
tájékoztatása az
körűen az állami és Közép: támogatási
igénybe vehető
rendszer
önkormányzati
ellátásokról
feltérképezése
támogatásokat
Hosszú:
a
célcsoportok
tájékoztatása
a
támogatási
rendszerről

1.Információgyűjtés,
Adatgyűjtés
a
fogyatékkal élőkről
2.Munkaanyag
Polgármester
összeállítása
3.Tájékoztatók,
Szórólapok, előadások

Jegyzőkönyvek,
Összeállított
anyagok
1 év: Munkaanyag Humán erőforrás, Technikai
eszközök
megléte
2 év Célcsoportok
tájékoztatása
5 év Beszámolók

Információgyűjtés a
szakemberektől
Összegző anyag
elkészítése
Tájékoztató anyag
elkészítése

Rövid: Munkaanyag
elkészítése
Humán erőforrás,
Közép:
Jelenléti
Tárgyi-technikai
ívek,
feltételek
Jegyzőkönyvek
Hosszú: Szóróanyag

Polgármester
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

14-6/2018.

ELŐTERJESZTÉS

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Mezőhegyes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban:
DAREH Önkormányzati Társulás) teljes jogú tagja. A DAREH Önkormányzati Társulás legfőbb
szerve, a Taggyűlés legutolsó ülését 2018. május 28. napján tartotta, ahol az Önkormányzat döntését is
igénylő határozatot hozott.
A Taggyűlés a 12/2018. (V. 28.) TGy. számú (az előterjesztés mellékletében csatolva)
határozatában döntött egyrészt Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete,
Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
képviselő-testülete, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testülete, Kondoros Város
Önkormányzat képviselő-testülete, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testülete,
Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzat
képviselő-testülete csatlakozási kérelmének elbírálásáról, amely szerint a csatlakozási kérelmet
elfogadta, mivel azok a Társulás Társulási Megállapodásában, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltaknak mindenben megfeleltek.
A Taggyűlés döntött másrészt a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról. A módosítás indokai a következők:
− a Társulás tagjainak aktualizálása szükséges, ugyanis Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat
képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Gyomaendrőd
Város Önkormányzat képviselő-testülete, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testülete,
Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete, Körösladány Város Önkormányzat
képviselő-testülete, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testülete és Szarvas Város
Önkormányzat képviselő-testülete belépési szándéknyilatkozatot nyújtottak be, mely csatlakozási
kérelmek a Taggyűlés döntése alapján a valamennyi jogszabályi előírásnak és belső
szabályzatnak megfelelnek.
− a Társulás törvényességi felügyeletét ellátó Békés Megyei Kormányhivataltól szakmai
segítségnyújtás keretében a Társulási Megállapodás 66.) és 83/A.) pontjaira vonatkozóan
érkezett megállapítások és javaslatok átvezetése szükséges a Társulási Megállapodásban.
A Taggyűlés egyben felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a fenti települések csatlakozáshoz, illetve a
Társulási Megállapodás módosításához legalább minősített többséggel hozott határozatukban
járuljanak hozzá 45 napon belül, és döntésükről a DAREH Önkormányzati Társulás Elnökét
tájékoztassák.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás
módosításáról döntést hozni szíveskedjen!
Határozati javaslat
___/2018.(VI.27.) Kt. sz. határozat
A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata
1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi
Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselőtestületének, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város
Önkormányzat képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-
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testületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas Város
Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja,
2. a Társulási Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítását a Társulás Elnökének
felhívására aláírja.
3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.

Mezőhegyes, 2018. június 18.

Felelős: Mitykó Zsolt polgármester.
Határidő: 2018. július 12.
Mitykó Zsolt
polgármester

Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból
megfelel
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Mag Györgyné vezető-főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság
minősített többség

A határozat melléklete
A DÉLKELET - ALFÖLD
REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER
LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
MÓDOSÍTÁSA
(A 12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozat alapján)

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás Taggyűlése a 12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozatával a 2017. március 07. napján 8/2017.
(III.07.) TGy. számú határozatával módosított Társulási Megállapodást az alábbiak szerint
módosította.
1. A Társulási Megállapodás 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1.)

Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:

Név
Almáskamarás Község

Székhely
5747 Almáskamarás,

Képviseli
Mazán Attila

Lakosságszám
(2016. január
1-jén)
934
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Önkormányzat
Képviselő-testülete
Dózsa György u. 54.
Ambrózfalva Község Önkormányzat 6919 Ambrózfalva,
Képviselő-testülete
Dózsa Gy. u. 1.
6931 Apátfalva,
Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Templom u. 69.
Árpádhalom Község Önkormányzat 6623 Árpádhalom,
Képviselő-testülete
Petőfi u. 17.
5830 Battonya,
Battonya Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Fő u. 91.
5630 Békés,
Békés Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Petőfi Sándor út 2.
5601 Békéscsaba,
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
Szent István tér 7.
Békéssámson Község
5946 Békéssámson,
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Hősök tere 10-12.
5561 Békésszentandrás,
Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzat
Hősök tere 1.
5643 Bélmegyer,
Bélmegyer Község Képviselőtestület
Petőfi S. u. 2.
5538 Biharugra,
Biharugra Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Erzsébet u. 25.
5527 Bucsa,
Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kossuth tér 6.
Csabacsűd Nagyközség
5551 Csabacsűd, Szabadság
Önkormányzat Képviselő-testülete u. 41.
Csabaszabadi Község
5609 Csabaszabadi,
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Apácai út 6.
Csanádalberti Község
6915 Csanádalberti,
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Fő u. 30
Csanádapáca Község
5662 Csanádapáca,
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felszabadulás u. 31.
Csanádpalota Város Önkormányzat 6913 Csanádpalota,
Képviselő-testülete
Kelemen tér 10.
Csanytelek Község Önkormányzat 6647 Csanytelek,
Képviselő-testülete
Volentér János tér 2.
Csárdaszállás
Községi
Önkormányzat
5621 Csárdaszállás, Petőfi
út 17.
Képviselő-testülete
5920 Csorvás,
Csorvás Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Rákóczi u. 17.
Derekegyház Község
6621 Derekegyház,
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kossuth u. 4.

polgármester
Csirik László
polgármester

516

Szekeres László
polgármester

3089

Szarka Attila
polágrmester

516

Marjai János
polgármester

6042

Izsó Gábor
polgármester

20160

Hanó Miklós
alpolgármester

61091

Zámbori Tamás
polgármester

2460

Sinka Imre
polgármester

3708

Kovács János
polgármester

1003

Makra Tibor
polgármester

956

Fenyődi Attila
alpolgármester
Molnár József
polgármester

2314

Szeverényi Attiláné
polgárester

1815
320

Csjernyik Zoltán
polgármester

465

Oláh Kálmán

2637

polgármester
Nyergesné Kovács
Erzsébet
polgármester
Forgó Henrik
polgármester
Petneházi Bálintné
polgármester
Baráth Lajos
polgármester
Szabó István

2956
2723

443
5036
1629

polgármester
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Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Doboz Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
Dombegyház Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Dombiratos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Elek Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Eperjes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Fábiánsebestyén Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Földeák Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Füzesgyarmat Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gádoros Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete
Gerendás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5510 Dévaványa,
Hősök tere 1.
5624 Doboz,
Kossuth tér 3.
5836 Dombegyház,

Valánszki Róbert
polgármester
Köves Mihály
polgármester
Dr. Varga Lajos

Felszabadulás u. 5.
5745 Dombiratos,
Széchenyi u. 42.
5515 Ecsegfalva,
Fő u. 67.
5742 Elek,
Gyulai u. 2.
6624 Eperjes,
Petőfi u. 1.
6625 Fábiánsebestyén,

polgármester
Fehérné Andorka Ildikó
polgármester
Kovács Mária
polgármester
Pluhár László
polgármester
Kós György Gergő
polgármester
Dr. Kós György

Szabadság tér 2.
6922 Földeák,
Szent László tér 1.
5525 Füzesgyarmat,

polgármester

Szabadság tér 1.
5932 Gádoros,

polgármester

Kossuth u. 16.
5925 Gerendás
Petőfi u. 2.
5734 Geszt
Kossuth u. 1.

polgármester

Geszt Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
5500 Gyomaendrőd, Selyem
Képviselő-testülete
út 124.
5700 Gyula
Gyula Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Petőfi tér 3.
5555 Hunya,
Hunya Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Rákóczi út 19.
5673 Kamut,
Kamut Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Petőfi S. utca 106.
5552 Kardos,
Kardos Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Gyomai út 24.
5945 Kardoskút,
Kardoskút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Március 15. tér 3.
Kaszaper Község Önkormányzat
5948 Kaszaper, Szent
Képviselő-testülete
Gellért tér 1.
Kertészsziget Község Önkormányzat 5526 Kertészsziget,
Képviselő-testülete
Kossuth L. u. 1.
Kétegyháza Község Önkormányzat 5741 Kétegyháza,

Hajnal Gábor
polgármester
Bere Károly

Maronka Lajos

Lengyel Zsolt
polgármester
Fábián Zsuzsanna
polgármester
Toldi Balázs
polgármester
Dr. Görgényi Ernő
polgármester
Hegedüs Roland
polgármester
Balogh Imréné
polgármester
Brlás János
polgármester
Lengyel György
polgármester
Kun László
polgármester
Csordás László
polgármester
Kalcsó Istvánné

7815
4292
2141

616
1270
4850
508
2002

3118
5816

3856

1332
812

13806
31084
646
1058
633
885

1939
400
3742
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Képviselő-testülete
Kétsoprony Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kevermes Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Királyhegyes Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kisdombegyház Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kondoros Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Körösladány Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Körösnagyharsány Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Köröstarcsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Fő tér 9.
5674 Kétsoprony,
Dózsa Gy. u. 11.
5744 Kevermes,

polgármester
Völgyi Sándor László
polgármester
Lantos Zoltán

Jókai u. 1.
6911 Királyhegyes,

polgármester

Jókai u. 38.
5837 Kisdombegyház,

polgármester

Kossuth u. 77.
5553 Kondoros, Hősök tere
4-5.
5516 Körösladány, Dózsa
György út 2.
5539 Körösnagyharsány,

polgármester

Kossuth tér 8.
5522 Köröstarcsa,
Kossuth tér 7.
Körösújfalu Község Önkormányzat 5536 Körösújfalu,
Képviselő-testülete
Fő u. 14.
5725 Kötegyán,
Kötegyán Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kossuth u. 33.
Kövegy Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lőkösháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarbánhegyes Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarcsanád Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Makó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Maroslele Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza Város
Önkormányzat Képviselő-testülete

6912 Kövegy,
Kossuth u. 29.
5746 Kunágota,
Rákóczi F. u. 9.
5743 Lőkösháza,
Eleki út 28.
5667 Magyarbánhegyes,

Horváth Lajos

Magyar Zsolt István
Ribárszki Péter
polgármester
Kardos Károly
polgármester
Máté Pál

1434
1986

648

520

5125
4647
656

polgármester
Lipcsei Zoltán
polgármester
Szabó Csaba
polgármester
Nemes János
polgármester
Galgóczkiné Krobák
Mária
polgármester
Süli Ernő
polgármester
Szűcsné Gergely
Györgyi
polgármester
Sódarné Varga Gyöngyi

Jókai u. 38.
6932 Magyarcsanád,

polgármester

Templom tér 1.
5838 Magyardombegyház,

polgármester

Zalka Máté u. 61.
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.
6921 Maroslele,
Szabadság tér 1.
5663 Medgyesbodzás,
Széchenyi u. 38.
5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1.

polgármester

Farkas János

Dús Ildikó

Czirbus Gábor
alpolgármester
Dr. Martonosi György
polgármester
Varga Gábor
polgármester
Sütő Mária Márta
alpolgármester

2641
524
1518

401
2855

1888
2318

1500

276

23793
2092
1073
3659
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Méhkerék Község Települési
Önkormányzat Képviselő-testülete
Mezőberény Város Önkormányzat
Képviselő-testülete (tagság kezdete:
2013. augusztus 1.)
Mezőgyán Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5726 Méhkerék,
Kossuth L. u. 80.
5650 Mezőberény

Kossuth L. tér 1.
5732 Mezőgyán
Árpád u. 37.
Mezőhegyes Város Önkormányzat 5820 Mezőhegyes,
Képviselő-testülete
Kozma F. u. 22.
Mezőkovácsháza Város
5800 Mezőkovácsháza,
Önkormányzat Képviselő-testülete Árpád utca 176.
6630 Mindszent,
Mindszent Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Köztársaság tér 31.
5672 Murony,
Murony Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Földvári u. 1.
5668 Nagybánhegyes,
Nagybánhegyes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Kossuth u. 64.
5751 Nagykamarás
Nagykamarás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Kossuth u. 2.
6933 Nagylak
Nagylak Község Önkormányzat
Képviselőtestülte
Petőfi u. 14.
6622 Nagymágocs,
Nagymágocs Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete Szentesi út 42.
5931 Nagyszénás,
Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete Hősök útja 9.
6612 Nagytőke,
Nagytőke Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Széchenyi tér 6.
6923 Óföldeák,
Óföldeák Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
5534 Okány,
Okány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kossuth u. 16.
5900 Orosháza,
Orosháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szabadság tér 4-6.
Örménykút Község Önkormányzat 5556 Örménykút,
Képviselő-testülete
Dózsa Gy. u. 26.
6914 Pitvaros,
Pitvaros Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
Kossuth u. 30.
5919 Pusztaföldvár,
Pusztaföldvár Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczi u. 66.
5665 Pusztaottlaka
Pusztaottlaka Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Felszbadulás u. 10.
5720 Sarkad,
Sarkad Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kossuth u. 27.
5731 Sarkadkeresztúr,
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Vörösmarty u. 7.

Tát Margit
polgármester
Siklósi István

2184
10541

polgármester
Dani Attila
polgármester
Mitykó Zsolt
polgármester
Varga Gusztáv
polgármester
Zsótér Károly
polgármester
Fekete Ferenc
polgármester
Farkas Sándor
polgármester
Pelle István
polgármester
Locskai Zoltán
polgármester
Szebellédi Endre István
polgármester
Nyemcsok János
polgármester
Szél Csaba
polgármester
Simonné Sinkó Erika
polgármester
Szívós László
polgármester
Dávid Zoltán
polgármester
Szakács Jánosné
polgármester
Radó Tibor
polgármester
Dr. Baranyi István
polgármester
Pál-Árgyelán Elvira
polgármester
Dr. Mokán István
polgármester
Bakucz Péter
polgármester

1147
5367

6127
6937
1283
1322
1393
512
3048
5083
445
464
2593
29228
392
1448
1758
390
10415
1580
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Lehoczki Zsolt
5712 Szabadkígyós,
polgármester
Kossuth tér 3.
5540 Szarvas, Szabadság út Babák Mihály
36.
polgármester
Dr. Farkas József
5521 Szeghalom,
polgármester
Szabadság tér 4-8.
Gémes László
Szegvár Nagyközség Önkormányzat 6635 Szegvár,
Képviselő-testülete
polgármester
Szabadság tér 2.
Szél István
6821 Székkutas,
Székkutas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
polgármester
Béke u. 2.
Szirbik Imre
6600 Szentes,
Szentes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
polgármester
Kossuth tér 6.
Kürti Sándor
5641 Tarhos,
Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
polgármester
Petőfi Sándor u. 29.
Ránkli Ferenc
5675 Telekgerendás,
Telekgerendás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Dózsa György u. 13.
polgármester
Dr. Garay Rita
5940 Tótkomlós,
Tótkomlós Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
polgármester
Fő út 1.
Szebellédi Zoltán
5661 Újkígyós,
Újkígyós Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
polgármester
Kossuth u. 41.
Jova Tibor
5727 Újszalonta,
Újszalonta Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
polgármester
Béke u. 35.
Vajda Norbert
Végegyháza Község Önkormányzat 5811 Végegyháza,
Képviselő-testülete
polgármester
Széchenyi u. 2.
Molnár Sándor
5530 Vésztő,
Vésztő Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
polgármester
Kossuth Lajos u. 62.
Dudás Árpád
5537 Zsadány,
Zsadány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
polgármester
Béke u. 82.
Lakosságszám összesen:
Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Szarvas Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szeghalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

2688

16424
9290
4541
2175
28298
846
1554
6058
5264
110
1446
7197
1672
433861

2. A Társulási Megállapodás 66.) pontja az alábbiak szerint módosul:
66.)
A Taggyűlés által hozott határozat minden Tagra kötelező. A Taggyűlésen minden tagnak egy
és egyenlő szavazata van. Szavazni személyesen, vagy a Tag képviselő-testülete által meghatalmazott
helyettes képviselő, illetve a delegált tag által esetei jelleggel, legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazott útján lehet. A Taggyűlésen a tagönkormányzatok képviselőtestületei által delegált polgármester, illetve önkormányzati képviselők vehetnek részt szavazati
joggal.
3. A Társulási Megállapodás 83/A.) pontja az alábbiak szerint módosul:
83/A.) A Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben
− megállapítja a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott értékhatárok felett az ajánlati, ajánlattételi felhívás tartalmát, az ajánlattevők alkalmassági feltételeit, az ajánlatok
érvényességi szempontjait, az értékelés és elbírálás elveit,
− dönt a nyertes ajánlatról, kihirdeti az eredményt és felhatalmazza a Társulás elnökét a
szerződések aláírására;
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− meghatározza a nemzeti értékhatárokat elérő értékű, a közbeszerzésekről szóló törvény 114. §
(9) bekezdése szerinti értékhatárokat meg nem haladó beszerezések esetében az ajánlattételre
felhívandó ajánlattevők körét,
− meghatározza a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás
megrendelésre a közbeszerzési törvény 117. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén az
eljárási szabályokat.
− dönt az Ajánlatkérő nevében eljáró, a Közbeszerzési Szabályzatban megjelölt szervezettől eltérő
szervezet megbízásáról,
− jóváhagyja az éves Közbeszerzési Tervet, év közben a szükséges módosításokat átvezeti azon,
illetve jóváhagyja a statisztikai összegzést.
4. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
Jelen Társulási Megállapodás módosítást – az 1. sz. mellékletben feltüntetett aláírási íveken – a Tagok
5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Orosháza, 2018. …………
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el
előírásait önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

Sorsz.

Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete:

A 8/2017. (III.07.) TGy. számú határozattal
egységes szerkezetben módosított szöveget
jóváhagyó határozat száma:

Módosított szöveget jóváhagyó
határozat száma

1. számú melléklet
A Társulási Megállapodás módosítást a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete
nevében aláírásával látta el:

Sor- Települési önkormányzat képviselő-testülete
szám
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
14-7/2018.
ELŐTERJESZTÉS
Faraga István ingatlan vételére vonatkozó kérelméről
Tisztelt Képviselő-testület!
Faraga István e.v. (címe: Mezőkovácsháza, Tanya 13.) kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, melyben előadta, hogy a Mezőhegyes, Posta utcai 35/4 hrsz-ú, volt gyakorlókert
földterületéből – előzetes számítás szerint – kb. 1500 m2-t szeretne megvásárolni az
önkormányzattól, személyautó- és mezőgazdasági gépmosót építése céljából.
Amennyiben a testület az ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelemnek helyt ad, abban
az esetben első lépésként az ingatlant meg kell osztani, majd a kialakuló új ingatlanról
értékbecslést kell készíttetni, a képviselő-testület csak ezen, vagy e fölötti áron értékesítheti
azt.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet 9. §-a alapján az ingatlan értékesítéséről a Képviselő-testület dönt, a
11. §. alapján pedig – mivel a költségvetési törvényben meghatározott 25 millió forintos
értékhatárt várhatóan nem éri el az ingatlan értéke – versenyeztetés nélkül lehet értékesíteni.
Az ingatlanon a kérelmező által előadott tevékenységet – a szakhatósági előírások
betartásával – lehet végezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján – ha az ingatlan
értékesítési kérelemnek helyt ad - első lépésként döntsön a Mezőhegyes, 35/4 hrsz-ú ingatlan
megosztásáról, értékbecslésének elkészíttetéséről és az A) határozati javaslatot emelje
határozattá, amennyiben az ingatlant nem kívánja értékesíteni, abban az esetben a B)
határozati javaslatot fogadja el.
A)
Határozati javaslat
…../2018. ( . .) Kt. számú határozata
Faraga István ingatlan vételére vonatkozó kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes,
35/4 hrsz-ú ingatlan értékesítését határozza el Faraga István egyéni vállalkozó (címe:
Mezőkovácsháza, Tanya 13.) kérelme alapján.
Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy az ingatlant a benyújtott vásárlási kérelemnek
megfelelő módon telekalakítási eljárás keretében ossza meg és készíttessen róla értékbecslést,
majd azt az eladási ár meghatározása céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
A telekalakítás és az értékbecslés költségét az ingatlan megvásárlását kérelmező köteles állni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.
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B)
Határozati javaslat
…../2018. ( . .) Kt. számú határozata
Faraga István ingatlan vételére vonatkozó kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő, Mezőhegyes, 35/4 hrsz-ú ingatlant, ill. annak meghatározott részét nem kívánja
értékesíteni Faraga István egyéni vállalkozó (címe: Mezőkovácsháza, Tanya 13.) kérelme
alapján.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.
Mezőhegyes, 2018. május 28.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Kolozsi József műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság
egyszerű többség
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József Attila Általános Művelődési Központ
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
Tel/Fax: (68) 466-103; +36 (30) 445-54-32
mezohegyesamk@gmail.com www.mezohegyesamk.hu
A bölcsőde férőhely bővítésének lehetősége
A bölcsőde 2013-as megnyitása óta a túljelentkezések száma folyamatosan emelkedő
tendenciát mutat. Munkába állás miatt egyre többen szeretnék gyermeküket bölcsődébe adni.
A Védőnők tájékoztatása szerint egyre több a hátrányos helyzetű családok száma, vélhetően
szociális okok, veszélyeztetettség miatt számítanunk kell soron kívüli felvételre is.
Születések száma (Védőnői nyilvántartás)
2015 2016 2017
2018 várható
39
34
37
35-40

Feladat ellátási helyek és csoportok - 2018.

Bölcsődei statisztikai adatok 2018

Megnevezés
Engedélyezett férőhelyek
száma
Beíratott gyermekek száma
(2018. 05.31.)
Óvodai nevelésbe távozók
száma

12 - 23
hónapos

Gyermek életkora
24 - 35
36 - 47
hónapos
hónapos

Összesen
fő
10

0

9

2

11

0

8

2

10
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Férőhely hiányában
elutasítottak száma
Veszélyeztetettség miatt soron
kívül elhelyezést nyert
Egyedülálló szülő gyermeke
Igazolt munkahellyel
rendelkező szülő

0

13

0

13

0

0

0

0

0

1

0

1

0

9

2

11

Finanszírozási adatok
BEVÉTELEK
TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE
Óvodapedagógusok bértámogatása
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása
Óvodák működési támogatása
Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása
Óvodaped. Munkáját segítők Kiegészítő támogatása
Köznevelési feladatok támogatása (104 fő óvodásra)
BÖLCSÖDEI ellátás támogatása (10 fő bölcsisre)

2017. évi tényadatok
Összege
1 főre jutó
44 179 380
424 802
12 600 000
121 154
8 496 800
81 700
1 256 700
12 084
2 569 000
24 702
69 101 880
664 441
6 128 500

612 850

2018. évi tervadatok
Összege
1 Főre Jutó
43 158 900
414 989
15 435 000
148 413
8 469 566
81 438
1 203 000
11 567
68 266 466
656 408
9 673 000

967 300

KIADÁSOK
MEGNEVEZÉS
Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1 fő vonatkozásában a működési kiadás

2017. évi tényadatok
ÓVODA
BÖLCSI
58 474 064
5 371 849
15 920 347
1 470 271
9 563 811
612 819
83 958 222
7 454 939
7 886
125 270
361 950
361 950
369 836
487 220
84 328 058
7 942 159
807 291

745 494

2018. évi tervadatok
ÓVODA
BÖLCSI
66 253 000
9 109 000
13 453 000
1 858 000
11 738 000
1 038 000
91 444 000
12 005 000
409 000
409 000
91 853 000
12 005 000
879 269

1 200 500

A probléma megoldása új bölcsődés csoport létrehozása. A Cukorgyári óvoda
épületében, a jelenlegi óvodás csoportszoba átalakítással megfelelő lehet bölcsődés
gyermekek fogadására.
Ebben az esetben az óvodás csoportot az Újtelepi épületben kellene elhelyezni. Mindezen
változtatás előfeltétele, az Újtelepi épület felújítása, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, és
az épület bővítése tornaszobával. (pályázat)
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Feladatellátási helyek és csoportok – a bölcsőde bővítése után

Szakmai szempontból ez a változás az óvodai nevelés tekintetében is előnyös lenne.
Az Újtelepi épületben kialakulhatna a tiszta csoportok felmenő rendszere (kis-, középső-,
nagycsoport) a Központi óvodában pedig két vegyes életkorú csoport működne. Ezzel a
csoportkialakítással elkerülhető a csoportot ismétlő gyermekek jelenlegi kényszerű vándorlása
az épületek között, viszont megmaradna a szülők választási lehetősége.
A bölcsőde bővítésére a fent leírtak alapján, csak az Újtelepi óvoda felújítása után látok reális
esélyt.

Mezőhegyes, 2018. június 20.

Soósné Záluszki Mária
igazgató
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
14-9/2018.
ELŐTERJESZTÉS

A pszichológus magasabb óraszámban történő alkalmazásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2018. május 30.-ai ülésén Magyar Tibor képviselő, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén a bizottság
felvetette az Önkormányzat Szociális Egységében alkalmazott pszichológus magasabb óraszámban
történő foglalkoztatásának lehetőségét.
A bizottság javasolta a testületi ülésen, hogy a pszichológus heti rendelési idejét heti 4 óráról 6
órára emeljék meg. Azzal indokolták javaslatukat, hogy számadatok azt mutatják, hogy rendkívül
nagy az igény a pszichológus segítsége iránt. A heti 4 óra rendkívül kevés, tekintettel arra, hogy egyre
több felnőtt is szükségét érzi a segítségnek, illetve legalább két hónap a várakozási idő. A
pszichológus rendkívül nagy segítséget tud nyújtani a mentális problémákkal küzdő fiataloknak, és
egyre több felnőttnek is.
A bizottság kérte, hogy egyeztessenek a pszichológussal arról, hogy tudja-e vállalni a
magasabb óraszámú rendelést.
A Szociális Egység vezetője, Gál Mária egyeztetett Nyíri Sándor (Békéscsaba, Nárcisz u. 10.)
egyéni vállalkozóval, aki a feladatot számla ellenében látja el.
A pszichológus vállalja, hogy heti 6 órában rendeljen Mezőhegyesen, a korábbival azonos
mértékű óradíj mellett, amely 5.000,-Ft/óra (ÁFA-mentes).
A vállalkozó eddig heti 4 órában rendelt, így havi 80.000,-Ft-ba került. A heti 6 óra rendelés
esetén havi 120.000,-Ft-ot kell neki fizetni. Ez havi 40.000,-Ft különbözetet jelent, így éves szinten a
pluszkiadás 480.000,-Ft (ÁFA-mentes) lenne.
Tekintettel arra, hogy nagy a lakossági igény a pszichológus rendelési idejének megemelésre,
javaslom, hogy heti 6 órában alkalmazza őt a testület.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…../2018. (VI.27.) Kt. számú határozata
A pszichológus magasabb óraszámban történő alkalmazásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2018. július 1.-jétől – a vállalkozó
egyetértésével - heti 4 óráról heti 6 órára emeli a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális
Egységénél alkalmazott pszichológus, Nyíri Sándor (Békéscsaba, Nárcisz u. 10.) egyéni vállalkozó
rendelési idejét, aki a feladatot számla ellenében látja el.
A vállalkozó óradíja változatlanul 5.000,-Ft/óra (azaz ötezer forint/óra), amely ÁFA-mentes.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének szociális alapfeladatok egyéb
szolgáltatás költségsora.
Felkéri a polgármestert, hogy döntését közölje a vállalkozóval és a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. június 30.
Mezőhegyes, 2018. június 20.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Mitykó Zsolt
polgármester

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság, vm. Szociális és Eü. Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
14-10/2018.
ELŐTERJESZTÉS
A Centrál épület galambmentesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A testület korábbi döntésének megfelelően árajánlatot kértünk a Centrál épület
galambmentesítésére olyan vállalkozástól, amelyik eszköze bevált, és humánus módon
riasztja el az állatokat az épülettől.
Mivel az épület igen tagolt, csak tüskés, hálós vagy elektromos módszerrel nem lehet
megoldani a problémát, mivel olyan épületrészek vannak, amelyeknél csak a kombinált
megoldás jöhet szóba.
Az árajánlatot a Galambosgabi 2008 Kft. (címe: 8220 Balatonalmádi, Tóth Árpád u. 36.)
az épület négy fő homlokzatára külön adta meg, melyeket mellékeltünk. Ez alapján a négy
homlokzat galambmentesítése az alábbi összegekbe kerülne:
1. Déli homlokzat:
560.000,-Ft + ÁFA, azaz összesen 711.200,-Ft
2. Északi homlokzat:
632.000,-Ft + ÁFA, azaz összesen 802.640,-Ft
3. Keleti homlokzat:
1.500.000,-Ft + ÁFA, azaz összesen 1.905.000,-Ft
4. Nyugati homlokzat:
1.260.000,-Ft + ÁFA, azaz összesen 1.600.200,-Ft
A négy homlokzat együtt, összesen bruttó 5.019.040,-Ft.
Próbáltunk egyéb, a feladat ellátására alkalmas vállalkozásokat is felkutatni
árajánlatkérés céljából, de a fenti Kft.-n kívül másik olyan vállalkozást nem találtunk, amely a
villanypásztoros megoldást is alkalmazná.
Így a jelen – egyedüli – árajánlatot terjesztjük a képviselő-testület elé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt árajánlatok alapján
döntsön a Centrál épület teljes, vagy homlokzatonkénti külön-külön történő
galambmentesítéséről.
Mezőhegyes, 2018. június 20.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Kolozsi József műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság
egyszerű többség
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Mezőhegyes Centrál Északi homlokzat

GALAMBOSGABI 2008 KFT
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA MEZŐHEGYES
SZENTMIHÁLYI FERENC
Tárgy: Ajánlat galambriasztásra.
Hivatkozva telefonos beszélgetésünkre, a rendelkezésünkre álló adatokra, valamint a helyszíni
bejárásra, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal (volt Centrál Szálló) épületén (Mezőhegyes,
Kozma Ferenc u. 22.) jelentkező galamb problémákkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket
tesszük:
A jelzett, nem régiben felújított épület homlokzatán a homlokzat különböző részein galambok
nagy számban megtelepedtek, ezzel nagy mértékben szennyezve az épület homlokzatát és
környezetét, közegészségügyi problémát is felvetve ezzel. A galambok esetében kiemelendő a
nekik teljesen megfelelő környezet. Parkosított, fás, bokros, csalitos környék, megfelelő
élelemforrás megléte. Az emberi környezet közelsége miatt a természetes ellenségek jelenléte
szinte elhanyagolható. A galambok tekintetében elmondható, hogy az épület különböző részeit
használják pihenésre, fészkelésre, jelenlétükkel jelentősen beszennyezik az épület környezetét
is. A populációjuk folyamatosan nő, szükséges ellenük a megfelelő védekezés kialakítása.
Cél, hogy az általuk előszeretettel látogatott épületrészeken olyan védekezés legyen kiépítve,
mely száz százalékos hatékonysággal biztosítsa a madármentességet. Madárfajonként a
védekezés összes formáját figyelembe véve, azok lehetséges eredményei a következők
lehetnek:
GALAMBOK
Az épületen található galambok többsége elvadult házi galamb, parlagi galamb. Hozzászoktak
az emberi jelenléthez és bár a béke jelképei, a valóságban eléggé agresszív állatok. Fészekalja
1-2 tojásból áll, melyen 17 napig kotlik, évente többször is költenek. Háborítatlan
környezetben, természetes ellenség hiányában így egy adott helyen lévő populáció
egyedszáma rohamosan növekszik. Jelenlétükkel betegséget terjesztenek, székletükkel
károkat okoznak. Épített fészkük tűzveszélyes lehet.
Ürülékük rendkívül káros, hiszen mintegy hatvan fajta fertőző betegség terjedése hozható
kapcsolatba a madarakkal, illetve ürülékükkel. Ezek közül a következők a legveszélyesebbek:
-Histoplasmosis, egyfajta gombás betegség, mely az elszáradt ürüléken elszaporodó
gombáknak köszönhetően súlyos légzőszervi megbetegedéshez vezethet.
GALAMBOSGABI 2008. ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT

GALAMBRIASZTÁS, HOMLOKZATVÉDELEM, ÉPÜLETBONTÁS, TAKARÍTÁS, TISZTÍTÁS, SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS
8220 BALATONALMÁDI, TÓTH ÁRPÁD U. 36.
TEL.: 06/30/543-9507
EMAIL.:
vargalamb@gmail.com

GALAMBOSGABI 2008 KFT
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-Dermaphytosis, a galambok által terjesztett gombás fertőzés, amely a lágy bőrszöveteket,
légzőszerveket, valamint a beleket támadja.
-Cryptococosis, melyet a galambok emésztőrendszerében található gombák okoznak. A
betegség gyakran légzőszervi megbetegedéssel kezdődik, majd átterjedhet az idegrendszerre
is.
-Szalmonella fertőzés, mely fecskéktől és galamboktól eredeztethető. A baktérium
megtalálható a madárürülékben, mely elszáradva, por formájában bekerülhet a
szellőzőrendszerekbe, egyéb helyekre.
Amellett, hogy a madarak ezen betegségek közvetlen hordozói, több mint ötvenféle
élősködővel érintkeznek rendszeresen. Ezen élősködők mintegy kétharmada veszélyes lehet
az emberekre.

Az épület területe nem tartozik vadásztársasághoz, természetvédelmi területhez,
sem NATURA 2000 területhez.
A jelzett épület területén található galambok (házi galamb, szirti galamb, parlagi
galamb) a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 2. melléklete szerint Magyarországon
természetvédelmi oltalom alatt nem állnak!
Az 1998. évi XXVIII. Törvény AZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL 11.
paragrafusa szerint, mely kimondja, hogy az állat életét elfogadható ok, vagy körülmény
nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható ok a törvénycikk szerint a galambok esetében a
fertőző betegségek felszámolása, valamint az azok elleni védekezés és a kártevők irtása,
valamint közegészségügyi veszély elhárítása.
Ragadozó madár utánzat kihelyezése:
Hatásfoka szinte a nulláéval egyenlő. A galambok tanulékony állatok, viszonylag hamar
rájönnek, hogy a kihelyezett statikus mű ragadozó madarak nem veszélyesek, számos esetben
láttuk, hogy a kihelyezett mű ragadozómadár közvetlen közelében tartózkodnak. Ez általában
a kihelyezést követően kb. kettő héten belül minden esetben megtörténik.
Hangfrekvenciás riasztó készülékek:
Ezen készülékek jellemzője, hogy beállított program alapján, különféle ragadozó madár
hangokat sugároznak, emberi fül számára is hallható frekvencián. A sugárzási időközöket,
hangerőt be lehet rajt állítani. Hatásfoka a műanyag mű ragadozómadár utánzatéval vetekszik,
vagyis körülbelül nulla. A galambok nagyon hamar megszokják, a hallható hangok miatt a
területen tartózkodó emberek számára kifejezetten irritáló lehet a folyamatos „rikácsolás”,
emellett viszonylagosan az ára is magas.
GALAMBOSGABI 2008. ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT
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Ultrahangos madárriasztó készülék:
Az ultrahangos készülékek az ultrahang visszaverődési tulajdonságai miatt csak zárt térben
működnek megfelelően, szabad téren a kibocsájtott ultrahang-hullámok nem verődnek vissza,
hatásfokuk lecsökken. Zárt térben alkalmas madarak távol tartására, de figyelembe kell venni,
hogy az ultrahang – orvosilag bizonyítottan – huzamosabb terhelést követően az emberi
szervezetre is károsan hat, ezért ilyen készülékeket kellő körültekintéssel szabad csak
telepíteni.
Madárhálók:
A hálókat két csoportra oszthatjuk. Az első az úgynevezett mezőgazdasági hálók, melyek
alkalmasak kevésbé látható és feltűnő helyeken, pl. tetőszerkezetek alsó része,
acélszerkezetek, tárolók galambvédelmére. Hátrányuk, hogy nem UV- és időjárásállóak,
kevésbé esztétikusak. Szakszerűen felszerelve azonban megfelelő védelmet nyújt a berepülő
és letelepedő madarak ellen. Előnye ezen hálóknak még a költséghatékonyság. A másik
csoportba az UV- és időjárásálló hálók tartoznak. Ezek damilszerű, teljesen átlátszó, UV- és
időjárásálló anyagból, gépi csomózással készült nagy szilárdságú, különböző lyukbőségű
hálók. Alkalmasak erkélyek, teraszok, fali-fülkék, nagy méretű felülvilágító udvarok, stb…
védelmére. Szakszerűen felszerelve a homlokzaton szinte észrevehetetlen, esztétikus, a fényt
teljes egészében átengedi, nem árnyékol. A védett területről a madarakat száz százalékos
biztonsággal távol tartja. Felszerelésük a falba fúrt 6-os műanyag tiplibe tekert, rozsdamentes
szemes-csavarokon átfűzött 1,5mm keresztmetszetű rozsdamentes sodrony keretre történik.
Fa épületrész esetében rozsdamentes tűzőszegekkel közvetlenül a fa szerkezetre applikáljuk a
hálót, így a fa szerkezetet fúrással nem gyengítjük.
Tüskék:
UV- és időjárásálló, öregedésgátló adalékkal ellátott műanyag talpba, fröccsöntéssel szerelt
saválló rugóacél tüskesor (általában három soros). Általában párkányok, attikafalak szélére,
szereljük fizikai akadályt képezve így a madaraknak. Az így felszerelt védelemmel az épület
homlokzatát védjük, nagyobb mélységű párkányok, erkélyek, falrészek védelmére csak a
széleken hatásos. Felhelyezésük általában ragasztással történik. Ereszcsatornák esetében 'V'alakú, rozsdamentes ereszvédő tüskesort alkalmazunk, mely kialakításánál fogva
meggátolják, hogy a madarak a csatornaöbölbe és a csatorna szélére költözzenek. Szerelése
zárt POP szegeccsel történik.
Elektromos rendszer:
Ezen rendszer lényege, hogy az épület homlokzatán, a galambok által előszeretettel látogatott
helyeken, bármilyen felületen - kő, márvány, vakolat, tégla, horgany- vagy rézburkolat,
acélszerkezet, stb… – speciális műanyag tartókba félkemény alumínium huzalt helyezünk. A
ragasztó és a műanyag is UV- és időjárás-álló. A vezetéket egy készülékhez csatlakoztatjuk,
mely hálózati árammal működik és meghatározott időközönként nagyfeszültségű
impulzusokat ad. Ennek hatására a galambok – de más madarak is – az épületről elriaszthatók,
távol tarthatóak, jelenlétükkel nem szennyezik tovább a homlokzatot és az épület környezetét.
Tulajdonképpen úgy működik, mint egy épületre szerelt villanypásztor. Egy sor felszerelt
vezeték pár 12-15 cm távolságot véd le biztonsággal. A készülék áramfelvétele minimális
(1W). Működtetéséhez egy közösen kijelölt helyre (általában az épület padlására) 220V-os
dugaszoló aljzat felszerelése szükséges, ami megrendelő feladata.
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Riasztórendszereink telepítése és szerelése során az épület állagát nem rontjuk, annak
külső megjelenési formáján semmit nem változtatunk!
Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Az épített környezet alakításáról és védelméről) szerint a
galambriasztó rendszer szerelése építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött
építési tevékenység. Ezen törvény 39.§-ban foglaltak szerint galambriasztó rendszer
kiépítésére és telepítésére GALAMBOSGABI 2008 KFT jogosult.
A helyszíni bejárás alapján elkészítettük az épületre hatásosan alkalmazható galambriasztó
rendszer műszaki leírását és ajánlatot. Amennyiben ezt, az általunk javasolt megoldást
választják, a kiépített galambriasztó rendszerre garanciát vállalunk!

MŰSZAKI TARTALOM ÉS ÁRAJÁNLAT
ÉSZAKI HOMLOKZAT
Az ereszcsatornára 'V'-alakú, rozsdamentes ereszcsatorna védelem felszerelése. Elektromos
rendszer szerelése az ereszcsatorna alatti párkányra egy sorban, az ablakok feletti
timpanonokra történő leugrásokkal. Az ablakpárkányra egy sorban, a két szint közötti
osztópárkányra kettő sorban. A munkálatokhoz speciális emelőkosár szükséges. A munkálatok
előreláthatólag négy munkanapot vesznek igénybe.
ÁRAJÁNLAT
Ereszvédő tüske szerelése:
Elektromos rendszer szerelése:
Emelőkosár díja:

30 méter
160 méter

2.400,-Ft/méter
2.500,- Ft/méter

72.000,- Ft
400.000,- Ft
160.000,- Ft

Összesen:
ÁFA 27%:

632.000,- Ft
170.640,- Ft

Vállalási ár:

802.640,- Ft

A fenti ajánlat tartalmazza az összes beépítendő anyag, rezsianyag díjait, fuvarok,
anyagmozgatás díjait, emelőkosár díját, valamint minden, a megvalósuláshoz szükséges
díjakat és a munkadíjat is.
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A technológiából adódóan a rendszer szerelése csak száraz időben, plusz 8 fok feletti
hőmérséklet esetében lehetséges!
Az általunk használt technológiákról és referenciákról bővebben a www.galambgabi.hu
weboldalon.
Reméljük ajánlatunk megfelelő, várjuk megrendelésüket!
Ajánlatunkkal kapcsolatos esetleges kérdéseiket várjuk elérhetőségeink valamelyikén.
Fenti árajánlatunk 30 napig érvényes!

Fenti árajánlatban szereplő technológiák és adatok üzleti titoknak minősülnek, azokat harmadik fél
részére kiadni csak ajánlatadó előzetes írásos engedélyével lehet!
Ajánlatunk sem része, sem egésze nem minősül szerződésnek!

Üdvözlettel:

Varga Gábor
Ügyvezető

BALATONALMÁDI, 2018-06-08
HITELES!

JELEN AJÁNLAT ELEKTRONIKUS ÚTON KÉSZÜLT ÉS ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS
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Mezőhegyes Centrál Hátsó homlokzat

GALAMBOSGABI 2008 KFT
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA MEZŐHEGYES
SZENTMIHÁLYI FERENC
Tárgy: Ajánlat galambriasztásra.
Hivatkozva telefonos beszélgetésünkre, a rendelkezésünkre álló adatokra, valamint a helyszíni
bejárásra, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal (volt Centrál Szálló) épületén (Mezőhegyes,
Kozma Ferenc u. 22.) jelentkező galamb problémákkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket
tesszük:
A jelzett, nem régiben felújított épület homlokzatán a homlokzat különböző részein galambok
nagy számban megtelepedtek, ezzel nagy mértékben szennyezve az épület homlokzatát és
környezetét, közegészségügyi problémát is felvetve ezzel. A galambok esetében kiemelendő a
nekik teljesen megfelelő környezet. Parkosított, fás, bokros, csalitos környék, megfelelő
élelemforrás megléte. Az emberi környezet közelsége miatt a természetes ellenségek jelenléte
szinte elhanyagolható. A galambok tekintetében elmondható, hogy az épület különböző részeit
használják pihenésre, fészkelésre, jelenlétükkel jelentősen beszennyezik az épület környezetét
is. A populációjuk folyamatosan nő, szükséges ellenük a megfelelő védekezés kialakítása.
Cél, hogy az általuk előszeretettel látogatott épületrészeken olyan védekezés legyen kiépítve,
mely száz százalékos hatékonysággal biztosítsa a madármentességet. Madárfajonként a
védekezés összes formáját figyelembe véve, azok lehetséges eredményei a következők
lehetnek:
GALAMBOK
Az épületen található galambok többsége elvadult házi galamb, parlagi galamb. Hozzászoktak
az emberi jelenléthez és bár a béke jelképei, a valóságban eléggé agresszív állatok. Fészekalja
1-2 tojásból áll, melyen 17 napig kotlik, évente többször is költenek. Háborítatlan
környezetben, természetes ellenség hiányában így egy adott helyen lévő populáció
egyedszáma rohamosan növekszik. Jelenlétükkel betegséget terjesztenek, székletükkel
károkat okoznak. Épített fészkük tűzveszélyes lehet.
Ürülékük rendkívül káros, hiszen mintegy hatvan fajta fertőző betegség terjedése hozható
kapcsolatba a madarakkal, illetve ürülékükkel. Ezek közül a következők a legveszélyesebbek:
-Histoplasmosis, egyfajta gombás betegség, mely az elszáradt ürüléken elszaporodó
gombáknak köszönhetően súlyos légzőszervi megbetegedéshez vezethet.
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-Dermaphytosis, a galambok által terjesztett gombás fertőzés, amely a lágy bőrszöveteket,
légzőszerveket, valamint a beleket támadja.
-Cryptococosis, melyet a galambok emésztőrendszerében található gombák okoznak. A
betegség gyakran légzőszervi megbetegedéssel kezdődik, majd átterjedhet az idegrendszerre
is.
-Szalmonella fertőzés, mely fecskéktől és galamboktól eredeztethető. A baktérium
megtalálható a madárürülékben, mely elszáradva, por formájában bekerülhet a
szellőzőrendszerekbe, egyéb helyekre.
Amellett, hogy a madarak ezen betegségek közvetlen hordozói, több mint ötvenféle
élősködővel érintkeznek rendszeresen. Ezen élősködők mintegy kétharmada veszélyes lehet
az emberekre.

Az épület területe nem tartozik vadásztársasághoz, természetvédelmi területhez,
sem NATURA 2000 területhez.
A jelzett épület területén található galambok (házi galamb, szirti galamb, parlagi
galamb) a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 2. melléklete szerint Magyarországon
természetvédelmi oltalom alatt nem állnak!
Az 1998. évi XXVIII. Törvény AZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL 11.
paragrafusa szerint, mely kimondja, hogy az állat életét elfogadható ok, vagy körülmény
nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható ok a törvénycikk szerint a galambok esetében a
fertőző betegségek felszámolása, valamint az azok elleni védekezés és a kártevők irtása,
valamint közegészségügyi veszély elhárítása.
Ragadozó madár utánzat kihelyezése:
Hatásfoka szinte a nulláéval egyenlő. A galambok tanulékony állatok, viszonylag hamar
rájönnek, hogy a kihelyezett statikus mű ragadozó madarak nem veszélyesek, számos esetben
láttuk, hogy a kihelyezett mű ragadozómadár közvetlen közelében tartózkodnak. Ez általában
a kihelyezést követően kb. kettő héten belül minden esetben megtörténik.
Hangfrekvenciás riasztó készülékek:
Ezen készülékek jellemzője, hogy beállított program alapján, különféle ragadozó madár
hangokat sugároznak, emberi fül számára is hallható frekvencián. A sugárzási időközöket,
hangerőt be lehet rajt állítani. Hatásfoka a műanyag mű ragadozómadár utánzatéval vetekszik,
vagyis körülbelül nulla. A galambok nagyon hamar megszokják, a hallható hangok miatt a
területen tartózkodó emberek számára kifejezetten irritáló lehet a folyamatos „rikácsolás”,
emellett viszonylagosan az ára is magas.
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Ultrahangos madárriasztó készülék:
Az ultrahangos készülékek az ultrahang visszaverődési tulajdonságai miatt csak zárt térben
működnek megfelelően, szabad téren a kibocsájtott ultrahang-hullámok nem verődnek vissza,
hatásfokuk lecsökken. Zárt térben alkalmas madarak távol tartására, de figyelembe kell venni,
hogy az ultrahang – orvosilag bizonyítottan – huzamosabb terhelést követően az emberi
szervezetre is károsan hat, ezért ilyen készülékeket kellő körültekintéssel szabad csak
telepíteni.
Madárhálók:
A hálókat két csoportra oszthatjuk. Az első az úgynevezett mezőgazdasági hálók, melyek
alkalmasak kevésbé látható és feltűnő helyeken, pl. tetőszerkezetek alsó része,
acélszerkezetek, tárolók galambvédelmére. Hátrányuk, hogy nem UV- és időjárásállóak,
kevésbé esztétikusak. Szakszerűen felszerelve azonban megfelelő védelmet nyújt a berepülő
és letelepedő madarak ellen. Előnye ezen hálóknak még a költséghatékonyság. A másik
csoportba az UV- és időjárásálló hálók tartoznak. Ezek damilszerű, teljesen átlátszó, UV- és
időjárásálló anyagból, gépi csomózással készült nagy szilárdságú, különböző lyukbőségű
hálók. Alkalmasak erkélyek, teraszok, fali-fülkék, nagy méretű felülvilágító udvarok, stb…
védelmére. Szakszerűen felszerelve a homlokzaton szinte észrevehetetlen, esztétikus, a fényt
teljes egészében átengedi, nem árnyékol. A védett területről a madarakat száz százalékos
biztonsággal távol tartja. Felszerelésük a falba fúrt 6-os műanyag tiplibe tekert, rozsdamentes
szemes-csavarokon átfűzött 1,5mm keresztmetszetű rozsdamentes sodrony keretre történik.
Fa épületrész esetében rozsdamentes tűzőszegekkel közvetlenül a fa szerkezetre applikáljuk a
hálót, így a fa szerkezetet fúrással nem gyengítjük.
Tüskék:
UV- és időjárásálló, öregedésgátló adalékkal ellátott műanyag talpba, fröccsöntéssel szerelt
saválló rugóacél tüskesor (általában három soros). Általában párkányok, attikafalak szélére,
szereljük fizikai akadályt képezve így a madaraknak. Az így felszerelt védelemmel az épület
homlokzatát védjük, nagyobb mélységű párkányok, erkélyek, falrészek védelmére csak a
széleken hatásos. Felhelyezésük általában ragasztással történik. Ereszcsatornák esetében 'V'alakú, rozsdamentes ereszvédő tüskesort alkalmazunk, mely kialakításánál fogva
meggátolják, hogy a madarak a csatornaöbölbe és a csatorna szélére költözzenek. Szerelése
zárt POP szegeccsel történik.
Elektromos rendszer:
Ezen rendszer lényege, hogy az épület homlokzatán, a galambok által előszeretettel látogatott
helyeken, bármilyen felületen - kő, márvány, vakolat, tégla, horgany- vagy rézburkolat,
acélszerkezet, stb… – speciális műanyag tartókba félkemény alumínium huzalt helyezünk. A
ragasztó és a műanyag is UV- és időjárás-álló. A vezetéket egy készülékhez csatlakoztatjuk,
mely hálózati árammal működik és meghatározott időközönként nagyfeszültségű
impulzusokat ad. Ennek hatására a galambok – de más madarak is – az épületről elriaszthatók,
távol tarthatóak, jelenlétükkel nem szennyezik tovább a homlokzatot és az épület környezetét.
Tulajdonképpen úgy működik, mint egy épületre szerelt villanypásztor. Egy sor felszerelt
vezeték pár 12-15 cm távolságot véd le biztonsággal. A készülék áramfelvétele minimális
(1W). Működtetéséhez egy közösen kijelölt helyre (általában az épület padlására) 220V-os
dugaszoló aljzat felszerelése szükséges, ami megrendelő feladata. A főbejárati homlokzaton
működő készülékről az épület többi része is megtáplálható!
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Riasztórendszereink telepítése és szerelése során az épület állagát nem rontjuk, annak
külső megjelenési formáján semmit nem változtatunk!
Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Az épített környezet alakításáról és védelméről) szerint a
galambriasztó rendszer szerelése építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött
építési tevékenység. Ezen törvény 39.§-ban foglaltak szerint galambriasztó rendszer
kiépítésére és telepítésére GALAMBOSGABI 2008 KFT jogosult.
A helyszíni bejárás alapján elkészítettük az épületre hatásosan alkalmazható galambriasztó
rendszer műszaki leírását és ajánlatot. Amennyiben ezt, az általunk javasolt megoldást
választják, a kiépített galambriasztó rendszerre garanciát vállalunk!

MŰSZAKI TARTALOM ÉS ÁRAJÁNLAT
NYUGAT (HÁTSÓ) HOMLOKZAT
Az ereszcsatornára 'V'-alakú, rozsdamentes ereszcsatorna védelem felszerelése. Az épület két
szélén és az épület közepén lévő csúcsfalakon található fa szerkezetére, gerendázatára,
háromsoros, rozsdamentes, három soros galamb tüske szerelése . Elektromos rendszer
szerelése az ereszcsatorna alatti párkányra egy sorban, az ablakok feletti timpanonokra történő
leugrásokkal. Az ablakpárkányra egy sorban, a két szint közötti osztópárkányra kettő sorban.
A szerelési munkálatok előtt a felgyülemlett, nagy mennyiségű galambürüléket a
homlokzatról le kell takarítani. A munkálatokhoz speciális emelőkosár szükséges. A
munkálatok előreláthatólag nyolc munkanapot vesznek igénybe.
ÁRAJÁNLAT
Ereszvédő tüske szerelése:
Galambtüske szerelése:
Elektromos rendszer szerelése:
Emelőkosár díja:
Galambürülék takarítása:

40 méter
30 méter
300 méter

2.400,-Ft/méter
2.200,- Ft/méter
2.500,- Ft/méter

96.000,- Ft
66.000,- Ft
750.000,- Ft
320.000,- Ft
28.000,- Ft

Összesen:
ÁFA 27%:

1.260.000,- Ft
340.000,- Ft

Vállalási ár:

1.600.200,- Ft

A fenti ajánlat tartalmazza az összes beépítendő anyag, rezsianyag díjait, fuvarok,
anyagmozgatás díjait, emelőkosár díját, valamint minden, a megvalósuláshoz szükséges
díjakat és a munkadíjat is.
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A technológiából adódóan a rendszer szerelése csak száraz időben, plusz 8 fok feletti
hőmérséklet esetében lehetséges!
Az általunk használt technológiákról és referenciákról bővebben a www.galambgabi.hu
weboldalon.
Reméljük ajánlatunk megfelelő, várjuk megrendelésüket!
Ajánlatunkkal kapcsolatos esetleges kérdéseiket várjuk elérhetőségeink valamelyikén.
Fenti árajánlatunk 30 napig érvényes!

Fenti árajánlatban szereplő technológiák és adatok üzleti titoknak minősülnek, azokat harmadik fél
részére kiadni csak ajánlatadó előzetes írásos engedélyével lehet!
Ajánlatunk sem része, sem egésze nem minősül szerződésnek!

Üdvözlettel:

Varga Gábor
Ügyvezető
BALATONALMÁDI, 2018-06-08
HITELES!

JELEN AJÁNLAT ELEKTRONIKUS ÚTON KÉSZÜLT ÉS ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS
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Mezőhegyes Centrál Déli homlokzat

GALAMBOSGABI 2008 KFT
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA MEZŐHEGYES
SZENTMIHÁLYI FERENC
Tárgy: Ajánlat galambriasztásra.
Hivatkozva telefonos beszélgetésünkre, a rendelkezésünkre álló adatokra, valamint a helyszíni
bejárásra, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal (volt Centrál Szálló) épületén (Mezőhegyes,
Kozma Ferenc u. 22.) jelentkező galamb problémákkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket
tesszük:
A jelzett, nem régiben felújított épület homlokzatán a homlokzat különböző részein galambok
nagy számban megtelepedtek, ezzel nagy mértékben szennyezve az épület homlokzatát és
környezetét, közegészségügyi problémát is felvetve ezzel. A galambok esetében kiemelendő a
nekik teljesen megfelelő környezet. Parkosított, fás, bokros, csalitos környék, megfelelő
élelemforrás megléte. Az emberi környezet közelsége miatt a természetes ellenségek jelenléte
szinte elhanyagolható. A galambok tekintetében elmondható, hogy az épület különböző részeit
használják pihenésre, fészkelésre, jelenlétükkel jelentősen beszennyezik az épület környezetét
is. A populációjuk folyamatosan nő, szükséges ellenük a megfelelő védekezés kialakítása.
Cél, hogy az általuk előszeretettel látogatott épületrészeken olyan védekezés legyen kiépítve,
mely száz százalékos hatékonysággal biztosítsa a madármentességet. Madárfajonként a
védekezés összes formáját figyelembe véve, azok lehetséges eredményei a következők
lehetnek:
GALAMBOK
Az épületen található galambok többsége elvadult házi galamb, parlagi galamb. Hozzászoktak
az emberi jelenléthez és bár a béke jelképei, a valóságban eléggé agresszív állatok. Fészekalja
1-2 tojásból áll, melyen 17 napig kotlik, évente többször is költenek. Háborítatlan
környezetben, természetes ellenség hiányában így egy adott helyen lévő populáció
egyedszáma rohamosan növekszik. Jelenlétükkel betegséget terjesztenek, székletükkel
károkat okoznak. Épített fészkük tűzveszélyes lehet.
Ürülékük rendkívül káros, hiszen mintegy hatvan fajta fertőző betegség terjedése hozható
kapcsolatba a madarakkal, illetve ürülékükkel. Ezek közül a következők a legveszélyesebbek:
-Histoplasmosis, egyfajta gombás betegség, mely az elszáradt ürüléken elszaporodó
gombáknak köszönhetően súlyos légzőszervi megbetegedéshez vezethet.
GALAMBOSGABI 2008. ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT

GALAMBRIASZTÁS, HOMLOKZATVÉDELEM, ÉPÜLETBONTÁS, TAKARÍTÁS, TISZTÍTÁS, SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS
8220 BALATONALMÁDI, TÓTH ÁRPÁD U. 36.
TEL.: 06/30/543-9507
EMAIL.:
vargalamb@gmail.com

GALAMBOSGABI 2008 KFT
121

-Dermaphytosis, a galambok által terjesztett gombás fertőzés, amely a lágy bőrszöveteket,
légzőszerveket, valamint a beleket támadja.
-Cryptococosis, melyet a galambok emésztőrendszerében található gombák okoznak. A
betegség gyakran légzőszervi megbetegedéssel kezdődik, majd átterjedhet az idegrendszerre
is.
-Szalmonella fertőzés, mely fecskéktől és galamboktól eredeztethető. A baktérium
megtalálható a madárürülékben, mely elszáradva, por formájában bekerülhet a
szellőzőrendszerekbe, egyéb helyekre.
Amellett, hogy a madarak ezen betegségek közvetlen hordozói, több mint ötvenféle
élősködővel érintkeznek rendszeresen. Ezen élősködők mintegy kétharmada veszélyes lehet
az emberekre.

Az épület területe nem tartozik vadásztársasághoz, természetvédelmi területhez,
sem NATURA 2000 területhez.
A jelzett épület területén található galambok (házi galamb, szirti galamb, parlagi
galamb) a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 2. melléklete szerint Magyarországon
természetvédelmi oltalom alatt nem állnak!
Az 1998. évi XXVIII. Törvény AZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL 11.
paragrafusa szerint, mely kimondja, hogy az állat életét elfogadható ok, vagy körülmény
nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható ok a törvénycikk szerint a galambok esetében a
fertőző betegségek felszámolása, valamint az azok elleni védekezés és a kártevők irtása,
valamint közegészségügyi veszély elhárítása.
Ragadozó madár utánzat kihelyezése:
Hatásfoka szinte a nulláéval egyenlő. A galambok tanulékony állatok, viszonylag hamar
rájönnek, hogy a kihelyezett statikus mű ragadozó madarak nem veszélyesek, számos esetben
láttuk, hogy a kihelyezett mű ragadozómadár közvetlen közelében tartózkodnak. Ez általában
a kihelyezést követően kb. kettő héten belül minden esetben megtörténik.
Hangfrekvenciás riasztó készülékek:
Ezen készülékek jellemzője, hogy beállított program alapján, különféle ragadozó madár
hangokat sugároznak, emberi fül számára is hallható frekvencián. A sugárzási időközöket,
hangerőt be lehet rajt állítani. Hatásfoka a műanyag mű ragadozómadár utánzatéval vetekszik,
vagyis körülbelül nulla. A galambok nagyon hamar megszokják, a hallható hangok miatt a
területen tartózkodó emberek számára kifejezetten irritáló lehet a folyamatos „rikácsolás”,
emellett viszonylagosan az ára is magas.
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Ultrahangos madárriasztó készülék:
Az ultrahangos készülékek az ultrahang visszaverődési tulajdonságai miatt csak zárt térben
működnek megfelelően, szabad téren a kibocsájtott ultrahang-hullámok nem verődnek vissza,
hatásfokuk lecsökken. Zárt térben alkalmas madarak távol tartására, de figyelembe kell venni,
hogy az ultrahang – orvosilag bizonyítottan – huzamosabb terhelést követően az emberi
szervezetre is károsan hat, ezért ilyen készülékeket kellő körültekintéssel szabad csak
telepíteni.
Madárhálók:
A hálókat két csoportra oszthatjuk. Az első az úgynevezett mezőgazdasági hálók, melyek
alkalmasak kevésbé látható és feltűnő helyeken, pl. tetőszerkezetek alsó része,
acélszerkezetek, tárolók galambvédelmére. Hátrányuk, hogy nem UV- és időjárásállóak,
kevésbé esztétikusak. Szakszerűen felszerelve azonban megfelelő védelmet nyújt a berepülő
és letelepedő madarak ellen. Előnye ezen hálóknak még a költséghatékonyság. A másik
csoportba az UV- és időjárásálló hálók tartoznak. Ezek damilszerű, teljesen átlátszó, UV- és
időjárásálló anyagból, gépi csomózással készült nagy szilárdságú, különböző lyukbőségű
hálók. Alkalmasak erkélyek, teraszok, fali-fülkék, nagy méretű felülvilágító udvarok, stb…
védelmére. Szakszerűen felszerelve a homlokzaton szinte észrevehetetlen, esztétikus, a fényt
teljes egészében átengedi, nem árnyékol. A védett területről a madarakat száz százalékos
biztonsággal távol tartja. Felszerelésük a falba fúrt 6-os műanyag tiplibe tekert, rozsdamentes
szemes-csavarokon átfűzött 1,5mm keresztmetszetű rozsdamentes sodrony keretre történik.
Fa épületrész esetében rozsdamentes tűzőszegekkel közvetlenül a fa szerkezetre applikáljuk a
hálót, így a fa szerkezetet fúrással nem gyengítjük.
Tüskék:
UV- és időjárásálló, öregedésgátló adalékkal ellátott műanyag talpba, fröccsöntéssel szerelt
saválló rugóacél tüskesor (általában három soros). Általában párkányok, attikafalak szélére,
szereljük fizikai akadályt képezve így a madaraknak. Az így felszerelt védelemmel az épület
homlokzatát védjük, nagyobb mélységű párkányok, erkélyek, falrészek védelmére csak a
széleken hatásos. Felhelyezésük általában ragasztással történik. Ereszcsatornák esetében 'V'alakú, rozsdamentes ereszvédő tüskesort alkalmazunk, mely kialakításánál fogva
meggátolják, hogy a madarak a csatornaöbölbe és a csatorna szélére költözzenek. Szerelése
zárt POP szegeccsel történik.
Elektromos rendszer:
Ezen rendszer lényege, hogy az épület homlokzatán, a galambok által előszeretettel látogatott
helyeken, bármilyen felületen - kő, márvány, vakolat, tégla, horgany- vagy rézburkolat,
acélszerkezet, stb… – speciális műanyag tartókba félkemény alumínium huzalt helyezünk. A
ragasztó és a műanyag is UV- és időjárás-álló. A vezetéket egy készülékhez csatlakoztatjuk,
mely hálózati árammal működik és meghatározott időközönként nagyfeszültségű
impulzusokat ad. Ennek hatására a galambok – de más madarak is – az épületről elriaszthatók,
távol tarthatóak, jelenlétükkel nem szennyezik tovább a homlokzatot és az épület környezetét.
Tulajdonképpen úgy működik, mint egy épületre szerelt villanypásztor. Egy sor felszerelt
vezeték pár 12-15 cm távolságot véd le biztonsággal. A készülék áramfelvétele minimális
(1W). Működtetéséhez egy közösen kijelölt helyre (általában az épület padlására) 220V-os
dugaszoló aljzat felszerelése szükséges, ami megrendelő feladata.
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Riasztórendszereink telepítése és szerelése során az épület állagát nem rontjuk, annak
külső megjelenési formáján semmit nem változtatunk!
Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Az épített környezet alakításáról és védelméről) szerint a
galambriasztó rendszer szerelése építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött
építési tevékenység. Ezen törvény 39.§-ban foglaltak szerint galambriasztó rendszer
kiépítésére és telepítésére GALAMBOSGABI 2008 KFT jogosult.
A helyszíni bejárás alapján elkészítettük az épületre hatásosan alkalmazható galambriasztó
rendszer műszaki leírását és ajánlatot. Amennyiben ezt, az általunk javasolt megoldást
választják, a kiépített galambriasztó rendszerre garanciát vállalunk!

MŰSZAKI TARTALOM ÉS ÁRAJÁNLAT
DÉLI HOMLOKZAT
Az ereszcsatornára 'V'-alakú, rozsdamentes ereszcsatorna védelem felszerelése. Az épület
részen található erkélyes fa szerkezet tető részének lehálózása, UV- és időjárás álló, teljesen
átlátszó, gépi csomózású, 30x30 mm lyukbőségű hálóval. Elektromos rendszer szerelése az
ereszcsatorna alatti párkányra egy sorban, az ablakok feletti timpanonokra történő
leugrásokkal. Az ablakpárkányra egy sorban, a két szint közötti osztópárkányra kettő sorban.
A szerelési munkálatok előtt a felgyülemlett galambürüléket a homlokzatról le kell takarítani.
A munkálatokhoz speciális emelőkosár szükséges. A munkálatok előreláthatólag négy
munkanapot vesznek igénybe.

ÁRAJÁNLAT
Ereszvédő tüske szerelése:
Galambháló szerelése:
Elektromos rendszer szerelése:
Emelőkosár díja:
Galambürülék takarítása:

16 méter
12 m²
120 méter

2.400,-Ft/méter
2.800,- Ft/m²
2.500,- Ft/méter

38.400,- Ft
33.600,- Ft
300.000,- Ft
160.000,- Ft
28.000,- Ft

Összesen:
ÁFA 27%:

560.000,- Ft
151.200,- Ft

Vállalási ár:

711.200,- Ft

A fenti ajánlat tartalmazza az összes beépítendő anyag, rezsianyag díjait, fuvarok,
anyagmozgatás díjait, emelőkosár díját, valamint minden, a megvalósuláshoz szükséges
díjakat és a munkadíjat is.
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A technológiából adódóan a rendszer szerelése csak száraz időben, plusz 8 fok feletti
hőmérséklet esetében lehetséges!
Az általunk használt technológiákról és referenciákról bővebben a www.galambgabi.hu
weboldalon.
Reméljük ajánlatunk megfelelő, várjuk megrendelésüket!
Ajánlatunkkal kapcsolatos esetleges kérdéseiket várjuk elérhetőségeink valamelyikén.
Fenti árajánlatunk 30 napig érvényes!

Fenti árajánlatban szereplő technológiák és adatok üzleti titoknak minősülnek, azokat harmadik fél
részére kiadni csak ajánlatadó előzetes írásos engedélyével lehet!
Ajánlatunk sem része, sem egésze nem minősül szerződésnek!

Üdvözlettel:

Varga Gábor
Ügyvezető
BALATONALMÁDI, 2018-06-08
HITELES!

JELEN AJÁNLAT ELEKTRONIKUS ÚTON KÉSZÜLT ÉS ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS
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Mezőhegyes Centrál Főbejárat

GALAMBOSGABI 2008 KFT
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA MEZŐHEGYES
SZENTMIHÁLYI FERENC
Tárgy: Ajánlat galambriasztásra.
Hivatkozva telefonos beszélgetésünkre, a rendelkezésünkre álló adatokra, valamint a helyszíni
bejárásra, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal (volt Centrál Szálló) épületén (Mezőhegyes,
Kozma Ferenc u. 22.) jelentkező galamb problémákkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket
tesszük:
A jelzett, nem régiben felújított épület homlokzatán a homlokzat különböző részein galambok
nagy számban megtelepedtek, ezzel nagy mértékben szennyezve az épület homlokzatát és
környezetét, közegészségügyi problémát is felvetve ezzel. A galambok esetében kiemelendő a
nekik teljesen megfelelő környezet. Parkosított, fás, bokros, csalitos környék, megfelelő
élelemforrás megléte. Az emberi környezet közelsége miatt a természetes ellenségek jelenléte
szinte elhanyagolható. A galambok tekintetében elmondható, hogy az épület különböző részeit
használják pihenésre, fészkelésre, jelenlétükkel jelentősen beszennyezik az épület környezetét
is. A populációjuk folyamatosan nő, szükséges ellenük a megfelelő védekezés kialakítása.
Cél, hogy az általuk előszeretettel látogatott épületrészeken olyan védekezés legyen kiépítve,
mely száz százalékos hatékonysággal biztosítsa a madármentességet. Madárfajonként a
védekezés összes formáját figyelembe véve, azok lehetséges eredményei a következők
lehetnek:
GALAMBOK
Az épületen található galambok többsége elvadult házi galamb, parlagi galamb. Hozzászoktak
az emberi jelenléthez és bár a béke jelképei, a valóságban eléggé agresszív állatok. Fészekalja
1-2 tojásból áll, melyen 17 napig kotlik, évente többször is költenek. Háborítatlan
környezetben, természetes ellenség hiányában így egy adott helyen lévő populáció
egyedszáma rohamosan növekszik. Jelenlétükkel betegséget terjesztenek, székletükkel
károkat okoznak. Épített fészkük tűzveszélyes lehet.
Ürülékük rendkívül káros, hiszen mintegy hatvan fajta fertőző betegség terjedése hozható
kapcsolatba a madarakkal, illetve ürülékükkel. Ezek közül a következők a legveszélyesebbek:
-Histoplasmosis, egyfajta gombás betegség, mely az elszáradt ürüléken elszaporodó
gombáknak köszönhetően súlyos légzőszervi megbetegedéshez vezethet.
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-Dermaphytosis, a galambok által terjesztett gombás fertőzés, amely a lágy bőrszöveteket,
légzőszerveket, valamint a beleket támadja.
-Cryptococosis, melyet a galambok emésztőrendszerében található gombák okoznak. A
betegség gyakran légzőszervi megbetegedéssel kezdődik, majd átterjedhet az idegrendszerre
is.
-Szalmonella fertőzés, mely fecskéktől és galamboktól eredeztethető. A baktérium
megtalálható a madárürülékben, mely elszáradva, por formájában bekerülhet a
szellőzőrendszerekbe, egyéb helyekre.
Amellett, hogy a madarak ezen betegségek közvetlen hordozói, több mint ötvenféle
élősködővel érintkeznek rendszeresen. Ezen élősködők mintegy kétharmada veszélyes lehet
az emberekre.

Az épület területe nem tartozik vadásztársasághoz, természetvédelmi területhez,
sem NATURA 2000 területhez.
A jelzett épület területén található galambok (házi galamb, szirti galamb, parlagi
galamb) a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 2. melléklete szerint Magyarországon
természetvédelmi oltalom alatt nem állnak!
Az 1998. évi XXVIII. Törvény AZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS KÍMÉLETÉRŐL 11.
paragrafusa szerint, mely kimondja, hogy az állat életét elfogadható ok, vagy körülmény
nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható ok a törvénycikk szerint a galambok esetében a
fertőző betegségek felszámolása, valamint az azok elleni védekezés és a kártevők irtása,
valamint közegészségügyi veszély elhárítása.
Ragadozó madár utánzat kihelyezése:
Hatásfoka szinte a nulláéval egyenlő. A galambok tanulékony állatok, viszonylag hamar
rájönnek, hogy a kihelyezett statikus mű ragadozó madarak nem veszélyesek, számos esetben
láttuk, hogy a kihelyezett mű ragadozómadár közvetlen közelében tartózkodnak. Ez általában
a kihelyezést követően kb. kettő héten belül minden esetben megtörténik.
Hangfrekvenciás riasztó készülékek:
Ezen készülékek jellemzője, hogy beállított program alapján, különféle ragadozó madár
hangokat sugároznak, emberi fül számára is hallható frekvencián. A sugárzási időközöket,
hangerőt be lehet rajt állítani. Hatásfoka a műanyag mű ragadozómadár utánzatéval vetekszik,
vagyis körülbelül nulla. A galambok nagyon hamar megszokják, a hallható hangok miatt a
területen tartózkodó emberek számára kifejezetten irritáló lehet a folyamatos „rikácsolás”,
emellett viszonylagosan az ára is magas.
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Ultrahangos madárriasztó készülék:
Az ultrahangos készülékek az ultrahang visszaverődési tulajdonságai miatt csak zárt térben
működnek megfelelően, szabad téren a kibocsájtott ultrahang-hullámok nem verődnek vissza,
hatásfokuk lecsökken. Zárt térben alkalmas madarak távol tartására, de figyelembe kell venni,
hogy az ultrahang – orvosilag bizonyítottan – huzamosabb terhelést követően az emberi
szervezetre is károsan hat, ezért ilyen készülékeket kellő körültekintéssel szabad csak
telepíteni.
Madárhálók:
A hálókat két csoportra oszthatjuk. Az első az úgynevezett mezőgazdasági hálók, melyek
alkalmasak kevésbé látható és feltűnő helyeken, pl. tetőszerkezetek alsó része,
acélszerkezetek, tárolók galambvédelmére. Hátrányuk, hogy nem UV- és időjárásállóak,
kevésbé esztétikusak. Szakszerűen felszerelve azonban megfelelő védelmet nyújt a berepülő
és letelepedő madarak ellen. Előnye ezen hálóknak még a költséghatékonyság. A másik
csoportba az UV- és időjárásálló hálók tartoznak. Ezek damilszerű, teljesen átlátszó, UV- és
időjárásálló anyagból, gépi csomózással készült nagy szilárdságú, különböző lyukbőségű
hálók. Alkalmasak erkélyek, teraszok, fali-fülkék, nagy méretű felülvilágító udvarok, stb…
védelmére. Szakszerűen felszerelve a homlokzaton szinte észrevehetetlen, esztétikus, a fényt
teljes egészében átengedi, nem árnyékol. A védett területről a madarakat száz százalékos
biztonsággal távol tartja. Felszerelésük a falba fúrt 6-os műanyag tiplibe tekert, rozsdamentes
szemes-csavarokon átfűzött 1,5mm keresztmetszetű rozsdamentes sodrony keretre történik.
Fa épületrész esetében rozsdamentes tűzőszegekkel közvetlenül a fa szerkezetre applikáljuk a
hálót, így a fa szerkezetet fúrással nem gyengítjük.
Tüskék:
UV- és időjárásálló, öregedésgátló adalékkal ellátott műanyag talpba, fröccsöntéssel szerelt
saválló rugóacél tüskesor (általában három soros). Általában párkányok, attikafalak szélére,
szereljük fizikai akadályt képezve így a madaraknak. Az így felszerelt védelemmel az épület
homlokzatát védjük, nagyobb mélységű párkányok, erkélyek, falrészek védelmére csak a
széleken hatásos. Felhelyezésük általában ragasztással történik. Ereszcsatornák esetében 'V'alakú, rozsdamentes ereszvédő tüskesort alkalmazunk, mely kialakításánál fogva
meggátolják, hogy a madarak a csatornaöbölbe és a csatorna szélére költözzenek. Szerelése
zárt POP szegeccsel történik.
Elektromos rendszer:
Ezen rendszer lényege, hogy az épület homlokzatán, a galambok által előszeretettel látogatott
helyeken, bármilyen felületen - kő, márvány, vakolat, tégla, horgany- vagy rézburkolat,
acélszerkezet, stb… – speciális műanyag tartókba félkemény alumínium huzalt helyezünk. A
ragasztó és a műanyag is UV- és időjárás-álló. A vezetéket egy készülékhez csatlakoztatjuk,
mely hálózati árammal működik és meghatározott időközönként nagyfeszültségű
impulzusokat ad. Ennek hatására a galambok – de más madarak is – az épületről elriaszthatók,
távol tarthatóak, jelenlétükkel nem szennyezik tovább a homlokzatot és az épület környezetét.
Tulajdonképpen úgy működik, mint egy épületre szerelt villanypásztor. Egy sor felszerelt
vezeték pár 12-15 cm távolságot véd le biztonsággal. A készülék áramfelvétele minimális
(1W). Működtetéséhez egy közösen kijelölt helyre (általában az épület padlására) 220V-os
dugaszoló aljzat felszerelése szükséges, ami megrendelő feladata.
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Riasztórendszereink telepítése és szerelése során az épület állagát nem rontjuk, annak
külső megjelenési formáján semmit nem változtatunk!
Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Az épített környezet alakításáról és védelméről) szerint a
galambriasztó rendszer szerelése építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött
építési tevékenység. Ezen törvény 39.§-ban foglaltak szerint galambriasztó rendszer
kiépítésére és telepítésére GALAMBOSGABI 2008 KFT jogosult.
A helyszíni bejárás alapján elkészítettük az épületre hatásosan alkalmazható galambriasztó
rendszer műszaki leírását és ajánlatot. Amennyiben ezt, az általunk javasolt megoldást
választják, a kiépített galambriasztó rendszerre garanciát vállalunk!

MŰSZAKI TARTALOM ÉS ÁRAJÁNLAT
KELETI (FŐBEJÁRATI) HOMLOKZAT

Az ereszcsatornára 'V'-alakú, rozsdamentes ereszcsatorna védelem felszerelése. Az épület két
szélén található csúcsos fa szerkezet teljes lehálózása az erkélyek és az első emeleten található
megszakított timpanonú ablakszemöldökökkel együtt, UV- és időjárás álló, teljesen átlátszó,
gépi csomózású, 30x30 mm lyukbőségű hálóval. Elektromos rendszer szerelése az
ereszcsatorna alatti párkányra egy sorban, az ablakok feletti timpanonokra történő
leugrásokkal. Az ablakpárkányra egy sorban, a két szint közötti osztópárkányra kettő sorban.
A szerelési munkálatok előtt a felgyülemlett, nagy mennyiségű galambürüléket a
homlokzatról le kell takarítani. A munkálatokhoz speciális emelőkosár szükséges. A
munkálatok előreláthatólag nyolc munkanapot vesznek igénybe.
ÁRAJÁNLAT
Ereszvédő tüske szerelése:
Galambháló szerelése:
Elektromos rendszer szerelése:
Emelőkosár díja:
Galambürülék takarítása:

22 méter
190 m²
220 méter

2.400,-Ft/méter
2.800,- Ft/m²
2.500,- Ft/méter

52.800,- Ft
532.000,- Ft
550.000,- Ft
320.000,- Ft
45.200,- Ft

Összesen:
ÁFA 27%:

1.500.000,- Ft
405.000,- Ft

Vállalási ár:

1.905.000,- Ft

A fenti ajánlat tartalmazza az összes beépítendő anyag, rezsianyag díjait, fuvarok,
anyagmozgatás díjait, emelőkosár díját, valamint minden, a megvalósuláshoz szükséges
díjakat és a munkadíjat is.
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A technológiából adódóan a rendszer szerelése csak száraz időben, plusz 8 fok feletti
hőmérséklet esetében lehetséges!
Az általunk használt technológiákról és referenciákról bővebben a www.galambgabi.hu
weboldalon.
Reméljük ajánlatunk megfelelő, várjuk megrendelésüket!
Ajánlatunkkal kapcsolatos esetleges kérdéseiket várjuk elérhetőségeink valamelyikén.
Fenti árajánlatunk 30 napig érvényes!

Fenti árajánlatban szereplő technológiák és adatok üzleti titoknak minősülnek, azokat harmadik fél
részére kiadni csak ajánlatadó előzetes írásos engedélyével lehet!
Ajánlatunk sem része, sem egésze nem minősül szerződésnek!

Üdvözlettel:
Varga Gábor
Ügyvezető
BALATONALMÁDI, 2018-06-08
HITELES!

JELEN AJÁNLAT ELEKTRONIKUS ÚTON KÉSZÜLT ÉS ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
14-11/2018.
ELŐTERJESZTÉS

A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázathoz kapcsolódó kamerázás megrendeléséről
Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az ismeretes, a TOP-213 számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” című pályázatunkkal nyert városunk és a Támogatási Szerződés is
megkötésre került. Sajnálatosan azonban a pályázathoz benyújtott tervezői költségvetés és az
időközben általunk kért indikatív árajánlat is közel kétszeres összegű, mint a pályázatban
rendelkezésre álló összeg. Ennek több oka is van: egyrészt a pályázat benyújtása óta jelentős
áremelkedés tapasztalható az építőiparban, másrészt a költségvetés tartalmaz számos olyan
tételt is, amelyet a pályázati kiírás és az Irányító Hatóság nem ismert el, például az útépítési
helyreállítás és a csatornamosatás költségei. A megoldás az lehet, hogy műszaki tartalmat kell
módosítani az IH-nál, és a műszaki tervet ennek megfelelően átalakítani. Ezt azonban csak
akkor tudjuk megtenni, ha a csatornarendszer belső állapota ismert, mert így lehet kijelölni a
ténylegesen feltárásra kijelölt szakaszokat és azokat, ahol elegendő a tisztítás is. Erre alkalmas
módszer a csatornarendszer kamerás vizsgálata. Sajnálatos módon azonban ennek költségeit
nem lehet beilleszteni a pályázati költségek közé, tehát nem elszámolható. E munka nélkül
nem tudjuk elindítani a kivitelezésre a közbeszerzési eljárást, mert az eredeti műszaki
dokumentáció szerinti költségvetési kiírásra minden bizonnyal az indikatív árajánlathoz (nettó
143 mFt) hasonló nagyságrendű ajánlatok érkeznének és a pályázaton elnyert nettó 77 millió
Ft-ot nem tudjuk erre az összegre kiegészíteni. A kamerázást az ilyen jellegű munkára
szakosodott vállalkozások kizárólag fajlagos – általában Ft/óra – áron vállalják, de az
Alföldvíz Zrt. Ft/m árat adott meg, viszont az árajánlatuk kizárólag mosatással együtt veendő
figyelembe. Árajánlatot kértünk három ilyen munkát végző vállalkozástól az alábbiak szerint:
• Alföldvíz Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Gépi csatornamosó jármű:
Szennyvíz szippantó jármű:
kamerás vizsg. menetdíj:
kamerás vizsg. telepítés:
kamerás vizsg.

•

19.100,-Ft/ó + ÁFA
14.400,-Ft/ó + ÁFA
180,-Ft/km + ÁFA
12.000,-Ft/db + ÁFA
200,-Ft/fm + ÁFA

Centrál Kommunál Kft.
4027 Debrecen, Egyetem sgt. 24. I/3.
Kamerás vizsgálat:
15.500,-Ft/ó + ÁFA

• Déltech Kft.
6762 Sándorfalva, Brassói u. 40/c.
Kamerás vizsgálat:
15.000,-Ft/ó + ÁFA
Mivel a kamerás vizsgálatot elsődlegesen azokon a csatornaszakaszokon kell elvégezni, ahol nem kell
mosatást végezni, az ALFÖLVÍZ Zrt ajánlata – együttesen a mosatási költségekkel - túl sokba
kerülne.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozást
kérjük fel a csatornahálózat kamerázására, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a kamerázás
elvégzésének ideje nagy mértékben kitolódik, a vállalkozási díj abban az esetben sem lehet több, mint
bruttó 1.000.000,-Ft.

Határozati javaslat
_____/2018. (VI.27.) kt. sz. határozat
A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázathoz kapcsolódó kamerázás megrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-2.1.3-15-BS1-201600003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat
változó műszaki tartalmának meghatározása érdekében a csatornahálózat kamerázása
tevékenység elvégzésére - árajánlatát elfogadva – felkéri 15.000,-Ft/óra + ÁFA összegért a
legkedvezőbb árajánlatot adó Déltech Kft-t (címe: 6762 Sándorfalva, Brassói u. 40/c.) azzal a
feltétellel, hogy amennyiben a kamerázás elvégzésének ideje nagy mértékben kitolódik, a
vállalkozási díj abban az esetben sem lehet több, mint bruttó 1.000.000,-Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester

Határidő: 2018. július 15.

Mezőhegyes, 2018. június 21.
.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Mitykó Zsolt
polgármester
Kolozsi József műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településf. és Tur.-i Biz.
vm. Ügyrendi, Okt, Közm. és Sport Biz.
egyszerű többség
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