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Tisztelt Mezőtúriak!
Engedjék meg, hogy ezúton is boldog, békés, eredményekben gazdag, sikeres új esztendőt kívánjak
Önöknek és Családjuk minden tagjának! A Hírlevélben a várost érintő fontos információkról, közérdekű hírekről
szeretnénk folyamatosan tájékoztatást nyújtani az Önök részére. Kérem forgassák érdeklődéssel!

A 2013. év értékelése

Mielőtt a 2013-as esztendőt értékelnénk, vissza kell menni
az előzmények tekintetében néhány évvel a korábbi időszakra.
2008-ról 2010-re jelentősen csökkentek az Önkormányzat bevételei. Ez egészen pontosan mintegy 300 millió forint csökkenést
jelentett. Ennek az oka alapvetően két dolog volt. Egyrészt a kevesebb helyi adóbevételek másrészt a negatív demográfiai adatok miatt az állami normatív finanszírozások csökkenése. Ez a
két tényező okozta a bevételek jelentős csökkenésének bekövetkeztét. Még azt is fontos elmondani, hogy ez az összeg a város
költségvetésének csaknem 10 %-át teszi ki. Ilyen előzmények
után folyamatos költségcsökkentő intézkedések és következetes
költséghatékonyság alkalmazásával értünk el 2013-ra, amikorra
már a költségvetésünk valamelyest stabilizálódott és viszonylag
jó körülmények között vártuk ezt az évet. Az önkormányzati eladósodottság terén ez még nem volt igaz 2013 elején, hiszen
több mint 3,2 milliárd forint adóssága volt az önkormányzatnak, amelyet nagyrészt a 2008-ban kibocsátott kötvények tettek
ki. Ez óriási terhet jelentett. Azt már tudtuk 2013 elején, hogy
az állami adósságátvállalás meg fog történni, de ennek mértéke
még nem volt tisztázott. A költségvetésünket 2013 februárjában
fogadtuk el és még ekkor sem tudtuk pontosan azt, hogy milyen
mértékű lesz az állami adósságátvállalás. Az már valószínűsíthető volt, hogy 60 % körül fog alakulni. Köszönhetően Boldog István országgyűlési képviselőnknek az adósságátvállalás mértéke
60-ról 70 %-os mértékűre növekedett. Ez a 10 %-os többletadósság átvállalás önmagában több mint 230 millió forinttal növelte azt a tételt, amelyet az Állam átvállalt az Önkormányzattól.
Így ennek a teljes összege meghaladta a 2,3 milliárd forintot.
A költségvetésünk elfogadásakor ugyanazzal a körültekintéssel
és takarékossággal jártunk el, mint a korábbi években. Elsődleges cél volt az, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak
az ellátása nem kerülhet veszélybe, azokat folyamatosan végre
kell hajtani. Igyekeztünk az önként vállalt feladatokból is minél többet felvállalni, ami a sport-, a művészetek-, a civil szféra
támogatásában és sok más területen megnyilvánult. Költségvetésünk jelentős megszorításokat tartalmazott még 2013-ban is,
hasonlóan az ezt megelőző két esztendőhöz, hiszen ugyanúgy

szigorúan jártunk el a költséggazdálkodás terén. Minden gazdasági társaságunktól további összegeket vontunk el. Az oktatás
2013 elején már nem önkormányzati fenntartásban volt, -nem
Mezőtúr Város Önkormányzata látta el a fenntartói feladatokat-,
de az oktatási célt szolgáló ingatlanok működtetése továbbra is
a várost terhelte és ezt is figyelembe kellett venni a költségvetés
összeállításánál. Ilyen előzmények mellett került elfogadásra a
város költségvetése, amely a szigorú gazdálkodásunk ellenére,
tartalmazott egy olyan 52 millió forintos tételt, amelyet az akkor
hatályos Költségvetésről szóló törvény alapján az állami fedezeti
tartalékból próbáltunk megszerezni és ez az összeg bevételként
így beállításra került a költségvetésbe. Ez is azt mutatja, hogy
még mindig igen nehéz helyzetben voltunk a tavalyi év elején,
hiszen kénytelenek voltunk egy ilyen „virtuális” támogatási ös�szeget betervezni a költségvetésünkbe, így tudtuk biztosítani
azt a fő szabályt, amely alapján az önkormányzatoknak nem
lehet veszteségesen működnie. A jogalkotó szándéka világos,
hiszen még egyszer nem lehet megengedni, hogy a magyar önkormányzatok működése a korábbi időszakhoz hasonlóan teljes
mértékben ellehetetlenüljön. Ilyen előzmények után fogadtuk el
a város költségvetését. Mára már látható az, hogy feladat ellátási rendszerünket folyamatosan tudtuk finanszírozni, az önkormányzat működőképessége biztosított volt és tulajdonképpen a
terveinknek megfelelően mind az önként vállalt, mind a kötelező feladataink finanszírozására sor kerülhetett.
Nagyon fontos, hogy a folyamatban lévő fejlesztéseinket sikeresen be tudtuk fejezni. Ezek közül mindenképpen említést
érdemel az új szennyvíztisztító telep és óriási jelentőséggel
bír Mezőtúr térfigyelő kamerarendszerének a megvalósítása
is, amely önerőből jött létre, nem pályázati forrásból. Nagyon
fontos volt a múltban és a jelenben is, hogy folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket és ezeket a városfejlesztési elképzeléseink megvalósításához a lehető legnagyobb mértékben
kihasználjuk. Ilyen volt az elkészített pályázatok közül számos
olyan nagy projekt, amelyek az elmúlt esztendő végén sikerrel
jártak. Ezek közül hármat feltétlenül meg kell említeni. Ezek
az Egészségház, a Városközpont funkcióbővítő fejlesztése és a
belterületi útjaink felújítására vonatkozó pályázatok. Ezen kívül
számos kisebb pályázaton is sikeresek voltunk. Így a támogatások mértékét összeadva, látható, hogy csak a 2013-ban elnyert
pályázati források összege meghaladja az egy milliárd forintot.
Ezek a beruházások majd 2014-ben kerülnek megvalósításra
és nagyon bízunk abban, hogy általuk, a sikeres kivitelezést
követően, városunkat jelentős mértékben tudjuk fejleszteni.
Nagyon fontos feladatunk volt még az elmúlt esztendőben, a
2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklusra vonatkozó
fejlesztéseink tervezése. Ezen elképzeléseinket megfogalmaztuk, papírra vetettük, tulajdonképpen már a megyei szintű
egyeztetések folyamatban vannak. Ezeknek a lezárása várhatóan 2014 tavaszára tehető. Ekkor tisztázódik az, hogy a következő hét éves ciklusban milyen fejlesztésekre tud pályázni
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Mezőtúr. Nagyon fontosnak tartottuk azt – összhangban a kormányzat szándékával –, hogy ebben az időszakban mi is a gazdaság fejlesztésére fordítsuk a fő hangsúlyt, hiszen a Kormány
határozata alapján a következő hét évben a beérkező Európai
Uniós források 60 %-ának gazdaságfejlesztésre kell fordítódnia.
Nekünk sikerült egy olyan tervet összeállítanunk, egy olyan fejlesztési elképzelés csomagot kialakítanunk, amely ennél sokkal
többet szándékozik a helyi gazdaság fejlesztésére fordítani. Már
körvonalazódik az, hogy nálunk ennek a mértéke 90 % körül
fog alakulni, tehát a megcélzott fejlesztési források ilyen arányban a helyi gazdaság fejlesztését célozzák meg településünkön
ebben az időszakban. Nagyon fontos és összefoglalásképpen
hangsúlyozni kell az állami adósságátvállalás szerepét, hiszen e
nélkül nem hogy fejlesztésekről nem tudnánk beszélni, hanem a
működéssel is nagy problémák merülnének fel. Látható az, hogy

ha az állami adósságátvállalás nem következett volna be, akkor
városunkban még a kötelező feladatok ellátása is veszélybe került volna. Óriási jelentőségű tehát az állami adósságátvállalás,
amelynek a mértéke 70 % lett 2013-ban. Ma már tudjuk azt
is, hogy 2014. február 28-ig a Magyar Állam az önkormányzatok maradék adósságát is át fogja vállalni. Ez Mezőtúr esetében
megközelíti az egy milliárd forintot és ezzel tulajdonképpen az
önkormányzatunk a teljes adósságától megszabadul. Ennek köszönhetően beszélhetünk arról, hogy a működésünket nem fenyegeti veszély, folyamatosan finanszírozni tudjuk majd azt és
így az adósságátvállalás által lesz lehetőségünk fejlesztésekre.
Reméljük azt, hogy 2014-ben már a fentiek hatására az önként
vállalt feladatainkra is többet tudunk fordítani, így a művészet,
a sport, a civilszféra és még számos terület is több támogatásban
részesülhet, mint az elmúlt években.

A közfoglalkoztatás alakulása városunkban 2013-ban és terveink az idei évre
2013-ban a közfoglalkoztatás folytatódott, melynek két nagy
fejezete van. Az egyik a Startmunka program, a másik pedig az
úgynevezett hagyományos közfoglalkoztatás. A foglalkoztatás,
a munkahelyteremtés terén az önkormányzatnak ez egy óriási
lehetősége, hiszen ezen a területen is számos tennivalónk van
még. Hatalmas eredmény tehát az, hogy a Startmunka programban egy olyan foglalkoztatási tervet sikerült kidolgoznunk,
amellyel a 2012-es évhez viszonyítva a foglalkoztatottak létszámát sikerült megdupláznunk. Míg 2012-ben 95 fő vett részt a
Startmunka programban, úgy 2013-ban ez a létszám 51 fő kicserélődésével együtt 240 fő volt. A Start programok a következő fejezetekből álltak:
– a mezőgazdasági utak karbantartása,
– az illegális hulladéklerakók felszámolása,
– a belvízelvezető rendszerek karbantartása,
– és a belterületi közúthálózat karbantartása.
Két olyan alfejezet volt, amelyek az értékteremtő kategóriába
tartoztak. Ezek a mezőgazdasági és a téli értékteremtő programok voltak. A kidolgozott Start közfoglalkoztatási programunk
során összesen 171 millió forint került városunkba. Ebből több
mint 125 millió forint volt a bérjellegű költség, tehát a közfoglalkoztatásba bevontak részére ennyi bér került elszámolásra.
Ezen kívül a dologi kiadások finanszírozására összesen több mint
45,5 millió forint érkezett a településünkre. Nagyon nagy jelentősége van a Startmunka programnak, hiszen ebben a közfoglalkoztatási rendszerben a dolgozók nyolc órában dolgoznak és a
közfoglalkoztatotti bruttó bér 75.500 forint a nem szakképzettek
esetében, illetve a nem szakképzettséget igénylő munkát végzőknél. A szakképzettséget igénylő
munkakör esetében a bruttó bér
96.800 forint. A közfoglalkoztatási munkavezetőknek 83.050
forint a bruttó bére. Azoknak a
munkavezetőknek, akik szakképzettséget igénylő munkakörben dolgoznak, 106.480 forint
volt a bruttó bérük. Ezeket a
béreket 13,5 %-os szociális hozzájárulási adó terheli. Tekintve,
hogy egy olyan munkanélküli,
aki nem végez munkát 22.800
forint szociális támogatást vagy
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kap, akkor látható az,
hogy közfoglalkoztatottként sokkal többet tud keresni. Még egyHarcsási földút gaztalanítása szer hangsúlyozni kell, hogy ez a

jövedelem munkavégzés útján kerül a dolgozókhoz, nem segély
formájában és ezáltal a szociális hatása is jelentős. Nagy előnyökkel jár az egyéneken túl a város számára is a közfoglalkoztatás,
hiszen általa az említett állami finanszírozásból közel 200 millió
forint került 2013-ban Mezőtúrra és számos érték teremtődött.
Amennyiben a munkaprogramot megnézzük, akkor kiderül az is,
hogy milyen jellegű feladatokat végeztek el a közfoglalkoztatottak. Látjuk azt, hogy a város számára rendkívül hasznosak ezek a
tevékenységek. Nagy jelentőséggel bír az értékteremtő területen,
illetve a szociális jellegű munkaprogramokban is, hiszen járdák
épülnek, az utak kijavításra kerülnek, folyamatosan tiszták a közterületeink és amellett, hogy az állam finanszírozza a dolgozók
bérének 100 %-át, még a dologi kiadásokhoz is hozzájárul. Tehát
a megépített járdákhoz az alapanyagok jelentős részét, az útjavításhoz nagy mennyiségű aszfaltot, a Startmunka program finanszírozása által tudta a város beszerezni. Továbbá ha figyelembe
vesszük még azt, hogy 297 fő a hagyományos közfoglalkoztatásba is bevonásra került, akkor látható, hogy összességében több
mint 600 fő foglalkoztatása valósult meg 2013-ban. A hagyományos közfoglalkoztatást az Állam további 52 millió Ft-al támogatta, melyhez önkormányzatunk 5 millió Ft saját erőt biztosított.
Önkormányzatunknak az a szándéka, hogy a munkahely teremtéshez 2014-ben is ezen a módon eredményesen hozzájáruljunk.
November elején elindult a 2013-2014-es téli közfoglalkoztatási program is. A Kormány döntése alapján a résztvevők száma jelentősen meghaladja az eddigi téli programok létszámát
(30-40 fő). Ezáltal nő a településünkre érkező állami támogatás
mértéke is, melynek összege 141,5 millió Ft, melyből 15,6 millió
Ft eszközbeszerzésre fordítható.
Így a programokban résztvevők teljes létszáma 266 fő, akik
közül 205 fő képzésben vesz részt.
A tanfolyamok az alábbi létszámokkal indultak, 2013. december 1-től:
– betanított konyhai kisegítő
– ECDL Start
– építőipari ismeretek fejlesztése
– alapkompetencia fejlesztése
– szociális segítő
– település karbantartó
– hulladékválogató- és feldolgozó
– mezőgazdasági munkás
– motorfűrész-kezelő
A képzési struktúra összeállítása a Város igényei szerint történt
meg, így az a közfoglalkoztatottak általi feladatellátás színvonalát ezek a képzések feltétlenül emelni fogják. Ennek pozitív hozadékát pedig reményeink szerint 2014 tavaszától minden Mezőtúri tapasztalni fogja.
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Mezőtúr a fejlődés útján

Az Új Széchenyi Terv fejlesztései 2010-2013 közötti időszakban
A közelmúltban olyan bírálatokat is kaptunk, melyekben az fogalmazódott meg, hogy Mezőtúron a FIDESZ kormányzati időszakában a fejlesztések, beruházások
terén semmi jelentős nem történt.
Ebben a témakörben a következőkről tudunk beszámolni:
Mezőtúron 2010 és 2013 között
közel 70 db pályázat nyert csak
az Új Széchenyi Terv pályázatain.
Ezek a projektek az itt élők életminőség javítására, a helyi gazdaság
megerősítésére, valamint új munkahelyek létesítésére vonatkoztak, amelyeket nagyban köszönhetünk Boldog István országgyűlési képvielő úrnak is. A településünkre érkezett támogatás
mértéke jóval meghaladta a 4 milliárd forintot, melynek a fele
az önkormányzat beruházásaihoz érkezett településünkre (ös�szességében egy lakosra vetítve a támogatás mértéke több mint
200 ezer Ft/fő).

A felújított Kossuth Lajos Általános Iskola

A pályázatok vonatkozásában három fő területről beszélhetünk:
1. Vállalkozásfejlesztés (erre több mint 1 milliárd forint támogatás érkezett, több mint 30 projektre)
Sikeresen pályáztak a következő társaságok: Agrohíd Ipari
Kft., Baracsi-Paletta 97. Kft., FF Fémfeldolgozó ZRT., Mezőtúri Ipari Park Kft., RAFI Hungária Kft., Rédei-Fém Kft. és még
sokan mások.
A város számára rendkívüli jelentőséggel bír a Syngenta Seeds
Kft. jelenléte is. Nagyon örülünk neki, hogy az elmúlt évben a
vállalat 7.5 milliárd forintos fejlesztést tudott önerőből megvalósítani.
2. Település-, oktatás-, egészségügy fejlesztése (több mint 1
milliárd forint támogatás érkezett, több mint 20 projektre)
Több sikeres önkormányzati pályázat (iskolák, óvodák) mellett, a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet fejlesztése is.
3. Környezetvédelmi fejlesztések (több mint 1,5 milliárd forint
támogatás, több mint 10 projektre)
Szennyvíztelep fejlesztése, Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, Ivóvíz minőség javító program stb.

A RAFI Hungária Kft. épülő új csarnoka

Fentiek közül számos beruházás már befejeződött, vagy megvalósulás alatt van. Ezekkel párhuzamosan tervezzük a 20142020 közötti időszak önkormányzati fejlesztéseit. A tervezési
szakaszban már látható, hogy ezek nagyságrendje 7-8 milliárd
Ft között fog alakulni.

Az elkészült szennyvíztelep

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet felújított homlokzata
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Közérdekű hírek
Főiskola:

Jelenleg folyamatban van annak a képzési rendszernek a kidolgozása, amely fenntartható módon folytatható lesz az intézményben. Az együttműködés a Gál Ferenc Főiskolával folyamatos. Sajnos a Tangazdaság megszerzése még nem sikerült, de erre
vonatkozóan is vannak egyeztetések a Szolnoki Főiskolával és a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel.
Ezzel párhuzamosan a Petőfi tér 1. alatt található Főiskolai
komplexumot (Városi Oktatási Centrum) igyekszünk hatékonyan
kihasználni (kollégium, egyéb oktatási tevékenységek, országos
és városi rendezvények, stb.).
A Szolnoki úti Tanüzemben számos gazdasági társaság és vállalkozás végzi tevékenységét.
A 2014-2020 közötti időszakban tervezzük a fenti ingatlanok
felújítását és energetikai, valamint a helyi gazdaság élénkítését
célzó beruházások megvalósítását, beleértve a Tangazdaságot is.

Bivaly projekt:

Önkormányzatunk az ITALIAGRO Kft. egyik tulajdonosaként folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházás alakulását. A társaság
székhelye néhány hónapja Pécsről Mezőtúrra került.
A társaság egyik ügyvezetője a mezőtúri Takács Zoltán lett és
önkormányzatunkat a Kft-ben Dr. Zsolnai János képviseli.
A város megszerezte azt a 76 hektár nagyságú legelőt, amely a
már meglévő 2,3 hektáros terület mellett van.
A bivalytelep mintegy 6 hektáros területen fog elhelyezkedni,
melynek a körbekerítése megtörtént. 2014-ben megkezdődik
egy ideiglenes istálló kivitelezése és a tavasz folyamán az első
állatszállítmány is megérkezhet (25-30 bivaly). Addig meg kell
oldani a telep közművesítését és számos más előkészítő feladatot.
Az olasz befektető partnerek egy megállapodást készítenek elő a
gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolával, melynek keretein belül a sajtkészítés az
iskola sajtüzemében fog elkezdődni, továbbá a felek az oktatás
terén is együtt fognak működni.
A Kft. középtávú (2-3 éven belül) céljai között szerepelnek a
következők:
– a mezőtúri telepen egy 250-300 egyed befogadására alkalmas
istálló megépítése,
– sajtüzem létrehozása.
A Kft. Európai Uniós forrásokat is igénybe kíván venni a beruházás megvalósításához.
Tájékoztatás a 2013. évi ügyiratforgalom fontosabb adatairól
Sokszor elhangzik a kérdés: mit csinálnak a Polgármesteri Hivatalban?
Íme néhány statisztikai adat
a 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakról:
főszámon iktatott ügyiratok száma:		 20916 db
alszámon iktatott ügyiratok száma:		 20264 db
Összesen: 41180 db
A legnagyobb ügyfél- és ügyiratforgalmat a Hatósági Iroda bonyolította
le 15401 ügyirattal, valamint az adóhatósági ügyeket intéző Pénzügyi
Iroda 14002 ügyirattal.
A 2013. évben államigazgatási hatósági ügyekben 12685 elsőfokú döntés született.
A legnagyobb ügyiratforgalommal járó ügycsoportok:
A pénzügyi igazgatás körébe tartozó ügyek (elsősorban adóügyek) száma összesen 16056 db volt. Szociális ügyekben 8486 ügyirat keletkezett.
A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás ügyiratainak száma 1006 db
volt. A környezetvédelmi, építésügyi és kommunális igazgatás területén
keletkezett ügyek száma 3159 db volt. Az önkormányzati és általános
igazgatási ügyek száma összesen 6941 db.
A fő célunk az, hogy a Hivatal folyamatosan magas
színvonalon álljon az ügyfelek rendelkezésére.

A volt Szabadság mozi területe:

Már hosszú ideje településünk egyik szégyenfoltja a Petőfi utcában lévő romos terület.
Az elmúlt esztendőben önkormányzatunk egy felszámolótól licit
útján 3 millió forintért visszavásárolta a telket melyet néhány éve
értékesített.
Sajnos az elmúlt évben nem maradt kapacitásunk a sok építési
törmelék elszállítására és a terület rendezésére. Ebben az évben
erre sort kerítünk és végleg meg fogjuk szüntetni a jelenlegi állapotot. A későbbiek során az ingatlant hasznosítani szeretnénk a
városfejlesztési elképzeléseinkhez igazodva.

Víz- és csatornadíj számlázás:

2013. június 1-jétől a víziközmű szolgáltatás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-hez került. Ezt követően tapasztalhattuk,
hogy a számlázási rendszerben problémák vannak. Megkeresésünkre a társaság vezetése azt a tájékoztatást adta, hogy a számlázó szoftver hibája okozza a problémát és azt az ígéretet kaptuk,
hogy a hibát igyekeznek minél hamarabb kijavítani.
Arról is tájékoztattak, hogy akinek a probléma miatt fizetési
nehézsége lesz annak részletfizetési kedvezményt tudnak biztosítani.
Ügyfélfogadás helye: Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25.
Ügyfélfogadási rend: Hétfő, Kedd: 8 – 12 és 13 – 15 óra
Szerda: 8 – 12 és 13 – 18 óra
Péntek: 8 – 12 óra
Telefon: 56/350-448; 70/681-60-49
Felmerülő problémáikkal forduljanak az ügyfélszolgálathoz bizalommal.

Gyógyszertári ügyelet

Mezőtúr városában a gyógyszertári ügyelet megoldott. A gyógyszertárak a hétvégeken is tartanak ügyeletet, maradéktalanul
betartják a jogszabályi előírásokat. A fenti tényeket megerősíti a
Mezőtúri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének vezető főorvosa Dr. Nagy Éva, továbbá a Mezőtúri Városi Kórház
főigazgatója Dr. Csellár Zsuzsanna is, továbbá a gyógyszertárak
vezető főgyógyszerészei. Dr. Csellár Zsuzsanna főigazgató as�szony tájékoztatott, hogy minden olyan esetben, amikor valaki
gyógyszeres ellátásra szorul és felkeresi a kórházi ügyeletet betegség miatt, állapotától függően gyógyszeres kezelés nélkül nem
engedik haza.
A 2014. január 1-jét követően az alábbiak szerint alakul az
ügyeleti rendszer:
Ellentétben az előző évekhez képest, amikor hétköznapokon
„csak” egy gyógyszertár ügyelt, jelenleg minden gyógyszertár,
minden hétköznap 19.00 óráig tart ügyeletet. Szombaton és vasárnap valamint ünnepnapokon reggel 8.00–10.00 óra között illetve 16.00–18.00-ig 1-1 ügyeletes gyógyszertár váltakozva áll a
rendelkezésre.
A következő Hírlevélben, amelynek megjelenése 2014. áprilisában várható, döntően városunkban az idei évben megvalósuló
fejlesztésekről kaphatnak majd részletes tájékoztatást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kívánok mindenkinek jó egészséget, munkájukhoz sok sikert!
Herczeg Zsolt
polgármester
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