Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 11-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

211/2014.(IX.11.) határozat
Kunszentmárton Város Gazdasági Programjának végrehajtásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Kunszentmárton Város 2011-2014 évi
Gazdasági Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót
és azt a határozat melléklete szerint elfogadja.
Erről értesülnek:
-

képviselő-testületi tagok
Dr. Czuczi Mihály polgármester
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
KKÖH Pénzügyi Osztálya
KKÖH Műszaki, Vagyongazdálkodási és
Pályázatkezelő Osztálya
KKÖH
Szervezési,
Igazgatási
és
Humánpolitikai Osztály
kmf.

/Dr. Czuczi Mihály/ sk.
polgármester

/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.
jegyző

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2014. szeptember 12.
Dr. Péter Zsuzsanna
aljegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Kunszentmárton Város
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GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az Önkormányzat a 2011-2014 évi Gazdasági Programjának megvalósítása érdekében
kiemelt feladatának tekintette:
- az infrastruktúra további fejlesztését, különös tekintettel az intézményi-, szennyvíz-,
csapadék és belvízelvezetési infrastruktúrára,
- a gazdaság helyi szereplői számára a versenyképesség javítását,
- az intézmények kihasználtságának javítását,
- az idősek életkörülményeinek, biztonságának javítását,
- a művészetek és a sport területén kiemelkedő gyermek, fiatalok, szervezetek támogatását,
- helyi civil szervezetek aktív működésének segítését.
Ezen irányvonal mentén – figyelembe véve a Gazdasági Program fejezeteit – kívánom
bemutatni és tényadatokkal alátámasztani az elért eredményeket.
Kunszentmárton város regisztrált álláskeresőinek számára vonatozóan elmondható hogy az
előző kormányzati ciklusban indított közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően csökkenő tendenciát mutatnak, amely mellett kisebb mértékű befolyást (ingadozást) gyakorol a
térségünkre jellemző szezonális munkaerő iránti kereslet.
Városunk demográfiai adatai sajnálatos módon csökkenő tendenciát mutatnak. 2011.
januárjában összlakosságszámunk 8816 fő volt, 2012. év januárjában 8755 fő, 2013.
januárjában ez a szám már csak 8244 fő. Ezek a számok korcsoport szerinti bontásban –
mint ahogy arról több beszámolóban is tájékoztatást kapott a Képviselő-testület – öregedő
tendenciát mutatnak. Annak a célkitűzésünknek, hogy a város népességszámának
csökkenését megállítsuk, sajnos az elmúlt három évben nem tudtunk eleget tenni.
Az Önkormányzat intézményrendszere
Az Országgyűlés által az utóbbi években elfogadott új jogszabályokkal jelentősen
átalakították működésünk törvényi feltételeit. Ide sorolnám kiváltképp Magyarország
Alaptörvényének elfogadását, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényt, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt és annak
végrehajtási rendeletét, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV.
törvényt, a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvényt, és még sorolhatnánk.
Az önkormányzatiság intézményét meghatározó új jogszabályi környezet hatására, valamint
a hatékonyabbnak tűnő gazdálkodás érdekében utóbbi években átalakult önkormányzatunk
intézményrendszere. Jelen Gazdasági Program elfogadásakor az önkormányzat 11
intézményt tartott fenn 343 fő alkalmazottal.
2011-ben az önkormányzat gazdasági helyzete miatt jelentős intézményi átszervezésre
került sor.
- Összevonásra került a bölcsőde és a szociális alapellátás.
- Szintén összevonásra került az önkormányzati óvodai nevelés, az általános iskolai
nevelés-oktatás, a közművelődés és könyvtári ellátás.
- Megszűnt önálló intézményként a sportintézmény.
2011. szeptember 1-től – a Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött megállapodás alapján –
az óvodai ellátás részben egyházi fenntartásba került.

2012. január 1-től állami fenntartásba került a tűzoltóság, így az évet 6 önkormányzat által
fenntartott intézménnyel kezdtük, melyben 259 főt alkalmaztunk.
2013. január 1-től az önkormányzati intézmények jelentős része – törvény erejénél fogva –
állami fenntartásba került:
Az általános iskolai nevelés-oktatás, a gimnáziumi nevelés-oktatás és a szakképzés a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került. A fenntartói jogokat a
Tankerületi Igazgatóságok gyakorolják. Így az általános iskola nevelés-oktatás és az
alapfokú művészetoktatás (rajziskola) vonatkozásában a Kunszentmártoni Tankerület, a
gimnáziumi nevelés-oktatás valamint a szakképzés vonatkozásában a Szolnoki Tankerület.
Az önkormányzat – a Városgondnokságon keresztül – az általános iskola és gimnázium
épületei vonatkozásában üzemeltetői szerepet lát el.
2013. január 1-től megkezdték működésüket a megyei kormányhivatalok keretein belül a
járási hivatalok. A törvényi szabályozás alapján a Kunszentmárton Városi Polgármesteri
Hivataltól a Kunszentmártoni Járási Hivatalhoz került az okmányiroda, a gyámhivatal, a
szociális feladatok egy része és bizonyos működtetői feladatok. Az Önkormányzat és a
Megyei Kormányhivatal közötti bérleti megállapodás alapján a Járási Hivatal
elhelyezésében és működtetésében részben közreműködünk.
Törvényi szabályozás következtében 2013. január 1-től önkormányzati fenntartásba került
a Helytörténeti Múzeum, melyet az Általános Művelődési Központba integráltunk.
Csépa község kezdeményezésére – az önkormányzatok közötti megállapodás alapján –
2013. március 1-től a korábbi polgármesteri hivatalok helyett létrehoztuk a
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalt. A hivatal ellátja Kunszentmárton és
Csépa vonatkozásában az önkormányzatok működésével kapcsolatos, valamint a
jogszabályokban előírt közigazgatási feladatokat.
Összességében elmondható, hogy ebben az önkormányzati ciklusban a törvényi
szabályozások és az önkormányzat képviselő-testületének döntései alapján az
intézményrendszer gyökeres átalakuláson ment keresztül. Az érintett intézmények vagyona
– a Tűzoltóság épületének kivételével – továbbra is önkormányzati tulajdonban maradt, az
átvevő fenntartókat működtetői (használati) vagy vagyonkezelői jog illeti meg, melyet
minden esetben megállapodások szabályoznak. A foglalkoztatottak viszont az új fenntartók
alkalmazásába kerültek. A ciklus végén az önkormányzat öt intézményében 158 fő
alkalmazott dolgozik közalkalmazotti illetve köztisztviselői jogviszonyban, mely 185 fővel
kevesebb a ciklus eleji létszámnál.
Jelenleg az önkormányzat intézményrendszere az alábbiak szerint alakul:
- Egészségügyi szakellátás
29 fő alkalmazottal
- Szociális alapellátás, családsegítés és bölcsődei ellátás
28 fő alkalmazottal
- Önkormányzati óvodai, múzeumi, közművelődési,
könyvtári és sport feladatok ellátása
20 fő alkalmazottal
- Városüzemeltetés és oktatási intézményüzemeltetés 39 fő alkalmazottal
- Önkormányzati- és közigazgatási feladatok
42 fő alkalmazottal
(ebből 36 fő Kunszentmárton, 6 fő Csépa)

Az Önkormányzat gazdasági helyzete
Az önkormányzatok gazdálkodását meghatározó jogszabályok jelentősen megváltoztak a
2011 - 2014 időszakban, mely következtében Kunszentmárton Város Önkormányzatának
gazdálkodása, gazdasági helyzete is nagymértékben átalakult.
Átalakult az önkormányzatok finanszírozásának rendszere, a normatív, feladatmutatókon
alapuló támogatást felváltotta a feladatfinanszírozás. Kiemelt jelentőséggel bír az
önkormányzatok életében, hogy az egyes feladatokat jogszabályi kötelezettségként lát el,
vagy önként vállalt feladatként. Az állami támogatások rendszerének átalakulásával
párhuzamosan több ütemben valósult meg az önkormányzatok adósságkonszolidációja,
mely révén Kunszentmárton Város hitel- és kötvényállományát átvállalta az állam. Míg
2011-ben még azt írtuk a Gazdasági Programban, hogy „az önkormányzat évek óta
forráshiánnyal küzd”, addig jelenleg azt tudjuk leírni, hogy a megszűnt Kunszentmártoni
Víziközmű Társulattól átvett hitel kivételével – amely hitel fedezetét a volt víziközmű
társulati tagok lakáskassza pénztár befizetései kell biztosítsák – nincs az Önkormányzatnak
hitele, és az Önkormányzat időszakonként lekötött betéttel rendelkezik.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítését az alábbi táblázat mutatja be:
eFt
Bevételek
Hatósági jogkörhöz köthető
bevétel
Egyéb saját bevétel
Gépjárműadó
Helyi adók
Átengedett személyi
jövedelemadó
Talajterhelési díj
Pótlék, bírság
Támogatásértékű működési
bevételek
Előző évi működési célú
előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétele
Működési célú
pénzeszközátvétel
Tárgyi eszköz, immat. javak
értékesítése
Támogatásértékű
felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú
pénzeszközátvétel
Önkormányzati lakások,
egyéb helyiségek értékesítése
Egyéb vagyonhasznosításból

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

6 683

5 640

5 681

1 248

94 049
38 648
155 717
314 135

99 536
52 530
183 521
289 446

115 578
43 264
209 201
289 013

143 297
16 378
221 829
0

3 718
4 222
161.517

2 916
7 031
227 210

3 832
4 353
329 442

1 563
2 263
389 625

8 763

36 773

28 317

0

2 830

17 740

1 099

350

18.115

15 120

25 065

16 545

156 963

544 640

299 222

995 352

6 857

5 704

4 885

6

2 190

104

124

192

3 872

71 051

51 808

42 061

származó bevétel
Kamatbevétel
Áfa bevételek, visszatérülések
Kölcsön visszatérülése
Tartós részesedések
értékesítése
Önkormányzat költségvetési
támogatása
Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele
Hitelfelvétel
Bevételek összesen:
Kiadások
Személyi juttatások
Munkáltatót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Támogatásértékű működési
kiadások
Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány
átadás
Működési célú
pénzeszközátadás
Társadalom-, szociálpolitikai
és egyéb juttatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Kamatkiadások
Felújítások
Beruházások
Támogatásértékű
felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú
pénzeszközátadás
Felhalmozási célú garancia-,
kezességvállalás,
kölcsönnyújtás
Hitelek törlesztése,
kötvényvisszavásárlás
Kiadások összesen:
Foglalkoztatottak létszáma

8 471
36 640
117
150 301

8 483
31 482
5 032
0

8 797
36 425
18
0

10 231
128 863
991
95 801

1 044 857

1 136 421

749 598

532 877

9 100

36 545

35 085

392 577

342 934
2 570 699

373 494
3 150 419

270 962
2 511 769

332 207
3 324 256

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

1 011 091
252 617
484 044
641

873 071
229 518
430 345
574

757 856
180 031
495 853
1 100

495 448
108 245
420 259
47 102

8 763

36 774

30 241

0

9 617

6 994

11 746

10 734

169 711

179 769

155 651

121 984

8 581
40 058
150 057
225 184
730

7 288
49 974
365 451
528 240
0

7 249
48 724
111 840
227 558
0

0
14 375
352 131
930 915
0

5 181

5 195

19 626

1 250

5 200

9 527

130

10 914

105 803

395 108

373 459

548 789

2 477 278

3 117 828

2 421 064

3 062 147

470

365

388

220

A 2011 - 2014. időszakban az Önkormányzat gazdálkodását számos jogszabályi kötelezés
befolyásolta. Kikerült az Önkormányzat költségvetéséből, és így az irányítása alól a
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, majd az alap- és középfokú oktatás is. A Járási
Hivatal megalakulásával bizonyos igazgatási feladatok is kikerültek az Önkormányzat
hatásköréből. Mindezen változások az önkormányzat költségvetését is jelentősen érintették

mind bevételi, mind kiadási oldalon. Az önkormányzat adósságkonszolidációja révén az évi
tőketörlesztés és az évente 40-50 millió Ft-os nagyságrendben kifizetett kamatkiadás nem
terheli tovább az Önkormányzat költségvetését. A folyamatosan növekvő hitelállomány
terhétől 2014. első félévében megszabadult az Önkormányzat, így gazdálkodását „tiszta
lappal” folytathatja.
A jogszabályi háttér változása miatt a korábbi gyakorlattól eltérően már nem is tervezhet az
Önkormányzat hiánnyal, költségvetését úgy kell összeállítania, hogy a bevételek és
kiadások egyensúlyban legyenek. Ez azzal jár, hogy elsősorban a már vállalt feladatok
ellátását biztosítani kell, és esetleg jogos igények teljesítésére már nem marad forrás.
Jelentős pozitívum, hogy a saját bevételek – ezen belül a helyi adóbevételek – aránya kis
mértékben ugyan, de folyamatosan nő. Ezzel csökken az önkormányzat kiszolgáltatottsága
az állam által nyújtott támogatásoktól.
Az Önkormányzat vagyonának alakulása
ESZKÖZÖK
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi
eszközök
Üzemeltetésre átadott
eszközök
Befektetett eszközök
összesen:
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Egyéb aktív pénzügyi
elszámolás
Forgóeszközök összesen
Eszközök összesen:
FORRÁSOK
Induló tőke / Tartós tőke
Tőkeváltozások
Saját tőke összesen:
Költségvetési tartalékok
Vállalkozási tartalékok
Tartalékok összesen
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Egyéb passzív pénzügyi
elszámolás

2010. év

2011. év 2012. év 2013. év 2014. I. félév

14 177
10 633
2 488
28 474
4 106 426 4 852 649 4 889 861 5 868 570
340 783 340 783 341 385
6 111

25 716
7 462 660
5 383

1 594 182 1 417 218 1 345 752 1 369 581
6 055 568 6 621 283 6 579 486 7 272 736
2 551
105 284
0
40 712
24 374

6 828
41 641
0
204 771
23 054

6 610
64 614
0
225 670
4 909

172 921
86 396 166 571 276 294
6 228 489 6 707 679 6 746 057 7 549 030

301 803
7 795 562

2010. év

1 429
45 703
0
12 658
26 606

8 966
62 283
0
80 138
15 184

7 493 759

2011. év 2012. év 2013. év 2014. I. félév

4 828 169 4 791 480 4 792 554 4 796 514
- 723 165 -341 709 - 153 751 1 502 443
4 105 004 4 449 771 4 638 803 6 298 957
303 593 302 229 358 464 222 883
0
303 593 302 229 358 464 222 883
1 190 923 1 334 306 1 185 004 682 742
592 983
35 986

609 845
11 528

552 435
11 351

339 506
4 942

7 386 097
108 746
7 494 843

0
300 467
252

Kötelezettségek összesen:
Források összesen:

1 819 892 1 955 679 1 748 790 1 027 190
6 228 489 6 707 679 6 746 057 7 549 030

300 719
7 795 562

A költségvetési és gazdálkodási változások mellett a 2014. évi koncepcióban is
megfogalmazásra került, hogy „A képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a
település és intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését,
fontosnak tarja a lakosság életkörülményeinek javítását, az idegenforgalom fejlesztését, a
gazdasági lehetőségek feltárását, a területfejlesztési és az EU-s források hatékony
kihasználását.”
Az alábbi mérlegadatok is azt mutatják, hogy az Önkormányzat nagy hangsúlyt helyez a
fejlesztésekre, az EU-s források hatékony kihasználására. A befektetett eszközök értéke az
értékcsökkenés elszámolása mellett közel 1,5 milliárddal, 1.438.191 eFt-tal nőtt. Ez az
összeg a beruházások, felújítások értéke. Felújításra kerültek többek között
közintézményeink épületei közül az általános iskola Deák F. utcai épülete, a Szakorvosi
rendelő épülete, szennyvízcsatorna hálózat épült, megújult a város főtere, több játszótér is
átadásra került, és még számos kisebb - nagyobb beruházás valósult meg annak ellenére,
hogy 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásakor a pénzügyi helyzet még azt indokolta,
hogy új fejlesztési projekt indításával ne számoljon az Önkormányzat.
Szintén pozitív elemként értékelhető, hogy az eszközök között a forgóeszközök aránya nőtt,
mely az önkormányzat likviditásának javulását tükrözi.
A fentieket értékelve a Gazdasági Programban, és az érintett költségvetési rendeletekben,
költségvetési koncepciókban megfogalmazott takarékos gazdálkodás és a jogszabályi
változások, állami támogatások rendszerének változása következtében az önkormányzat
elmúlt 4 év során pozitív eredményeket tud felmutatni a gazdálkodása területén.
Költségvetési helyzete stabilizálódott, jelenleg nem rendelkezik hitelállománnyal, az
elkezdett beruházásait be tudta fejezni és szerény léptékekkel új beruházások indítását is
elkezdte előkészíteni.
Az Önkormányzat vagyongazdálkodása
A nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybalépése következtében a képviselő-testület
hosszú előkészítő munka eredményeként új, önkormányzat vagyongazdálkodást szabályozó
rendeletet fogadott el. Az előkészítő munka keretében a hivatal felülvizsgálata az
önkormányzat ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartását összevetve a földhivatali
nyilvántartással.
A rendelet elfogadását követően a testület több alkalommal hirdetett meg
ingatlanértékesítési és ingatlanhasznosítási pályázatokat. Ingatlanértékesítés kertében 9 db
ingatlanunk értékesítéséről döntöttünk (eddig 8 szerződéskötés történt meg) összesen
2.019.490.- Ft értéken. Az M 44 megépítésével kapcsolatban több kisajátítási eljárást
megelőző vételi ajánlatot elfogadott a testület, ezekben az adásvételi szerződések és a
vételár kifizetések még nem történtek meg. Azokban az esetekben, amelyeknél a
megajánlott vételárat a Képviselő-testület nem fogadta el (Ipari Park területén lévő
ingatlanok) a kisajátítási eljárások megindultak, érdemi határozatot még nem kaptunk.
Ingatlanhasznosítási pályázataink eredményeként összesen 15 ha7020 m2 szántó, beruházási
terület és beépítettlen terület haszonbérbeadása történt meg, a vagyonrendeletünkben
meghatározott haszonbérleti díj megfizetése mellett.

Jelenleg Önkormányzatunknak üresen álló hasznosítattlan ingatlanai a régi tűzoltóság
épülete (Munkácsy út 3.), a Mátyás király úti iskola épületegyüttesének egy része (az
épületegyüttesben székel a Kunszentmártoni Gazdakör, a Múzeum raktárhelyiséget tart itt
fenn), Kungyaluban a volt Óvoda épülete (Árvácska utca 2.). Jelenleg üresen álló nem lakás
céljára szolgáló helyiségeink: a Köztársaság tér 8 szám alatti ingatlanunk emeletén 4 iroda
helyiség.
Jelenleg 52 saját tulajdonú bérlakása van önkormányzatunknak, amelyből a Munkácsy út 3.
szám alatti ingatlan elbontása folyamatban van (benne három bérlakással) továbbá a
Wesselényi utca 28/2 szám alatti bérlakásunk jelenleg üresen áll, mivel az ingatlan
felújításra szorul. A Bercsényi utcai volt általános iskola egész épületét az önkormányzat a
Napsólyom Baranta Egyesület használatába adta.
Az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottunk a lakbérhátralékok kezelésére. Az
Önkormányzat és a Városgondnokság között kötött engedményezési szerződés alapján a
bérleti díj bevételek a Városgondnokság bevételét képezik. Jelenleg hozzávetőlegesen
önkormányzatunknak lakbér és közüzemi díj nem fizetés miatt összesen 5.858.000.-Ft
kintlévősége van az alábbiak szerinti részletezésben:
481.639.- Ft összegű tartozást a bérlők részletekben törlesztenek (ebből 336.e Ft összeg
közüzemi díjtartozás továbbszámlázása). Közel 700.e forint tartozást fizetési meghagyás
útján kell érvényesítünk (8 volt bérlő esetében), ezek a szerződések megszűntetésre kerültek
az elmúlt évben. Közel 3.700.e Ft összegű követelés végrehajtási eljárás alatt van, ezekben
az ügyekben azonban kevés a megtérülés esélye, mivel az adósoknak nincs letiltható
jövedelme, vagy lefoglalható vagyontárgya. Összegezve elmondható, hogy az utóbbi két
évben nem engedtük felhalmozódni a lakbérhátralékokat, emellett az önkormányzat
méltányolta a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló bérlők nehéz anyagi körülményeit a
részletfizetés lehetőségének biztosításával.
Szociálpolitika, családok támogatása
A szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítása kiemelt jelentőségű terület, melynek
folyamatos korszerűsítése, jobbítása fontos feladatot jelentett mind központilag, mind
települési szinten is az elmúlt években. A vizsgált időszakban a jogszabályi változásoknak
megfelelően változtak a hatáskörök (jegyzői, járási hivatali) és az ellátási forma
megnevezések. Mindemellett az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2010. és 2014. között
nem változott (28.500 Ft).
Az önkormányzat 2013. és 2014. évi költségvetésében meghatározott szociális segélykeret
lehetővé tette, hogy bővítsük a segélyezésben részesíthetők körét, illetve az adható segély
összegénél is lehessen nagyobb mértékű méltányosságot gyakorolni.
Felülvizsgáltuk az önkormányzati rendeletben foglalt ellátási, támogatási, segélyezési
formákat, azok igénylésének feltételeit, az adható támogatások kereteit és olyan
módosításokat eszközöltünk, amelyek a lakosság részére szélesebb körben adnak
lehetőséget- az arra rászorulóknak-az önkormányzattól támogatás igénylésére.
Az ellátásban részesülők száma évente folyamatosan emelkedett.

Rendszeres ellátásban részesülők bemutatása 2013. évben.
Pénz,-természetbeni ellátás megnevezése

Létszám (fő)

Lakásfenntartási támogatás

398

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

403

Rendszeres szociális segély

30

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

11

Közgyógyellátás

34

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

550

Eseti pénzellátásban részesülők bemutatása 2013. évben.
Pénzellátás megnevezése
Átmeneti segély

Létszám (fő)
660 fő
1287 eset

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

572 fő
1430 eset

Óvodáztatási támogatás

35

Temetési Segély

21

2011-12-ben természetbeni juttatásként az Önkormányzat Városgondnokságán nagy
mennyiségű, családonként (kb. 4-5q) tűzifa került kiosztásra.
2013. november-december hónapban a rászoruló családok nagy összegű (15.000 Ft.) tüzelő
támogatást kaptak az Önkormányzattól.
Minden évben két alkalommal a rászoruló családok (elsősorban a RGYVT, FHT juttatásban
részesülők valamint kisnyugdíjasok) a Baptista szeretetszolgálat által adományozott
élelmiszercsomag juttatásban részesültek.
Az Idősek karácsonya rendezvényt az önkormányzat szociális csomagok kiosztásával
támogatta.
Rendszeresen pályázunk a szociális nyári gyermekétkeztetésre, 2014-ben 119 gyerek
részesült benne június 16-tól augusztus 29-ig.
A Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó szociális
alap- és szakellátáshoz és gyermekvédelemi alapellátáshoz tartozó feladatokat lát el négy
telephelyen:
1. Idősek Otthona - Köttön út 21.
2. Idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés - Mátyás király út
21/a.
3. Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás - Köztársaság tér 8.
4. Bölcsődei ellátás – Széchenyi ltp.

A jelenlegi szervezeti formában 2011. július 1. óta működik az intézmény, amely a Szociális
Alapellátási Központ és a Városi Bölcsőde összevonásával jött létre.
A Bölcsőde továbbra is a Széchenyi lakótelepi telephelyen működik. 2009 júliusától – 2011
júliusáig három csoportban gondozták a kisgyermekeket. Az összevonást követően, - az
önkormányzat kedvezőtlen gazdasági helyzete, és az állami finanszírozás mértéke miatt két csoportra, 26 férőhelyre csökkent a bölcsőde férőhely-száma. A Bölcsőde fenntartása az
önkormányzat számára önként vállalt feladat. A feladatfinanszírozás és a saját bevétel nem
fedezi a feladatellátás költségeit annak ellenére sem, hogy a 2013-as évtől az önkormányzat
döntése értelmében az étkezés mellett a gondozásért is fizetnek a szülők térítési díjat.
Az intézmény épületének lapostető felújítását (a csapadékvíz miatti beázások megszűntetése
érdekében) 2012-ben saját forrásból elvégeztük, azonban az épület további felújításáról
folyamatosan gondoskodnunk kell.
2013. júliusától – a tanyagondnoki szolgáltatás elindításával - új szolgáltatással bővült az
intézményi feladatállás. A tanyagondnoki szolgáltatás hiánypótló szolgáltatásként jött létre
azzal a céllal, hogy a Kunszentmárton közigazgatási területéhez tartozó Kungyalu illetve a
város külterületi tanyás részein, hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos területein élő
lakosok esélyegyenlőségének növelését, az ott élők életfeltételeinek javítását, a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutását szolgálja. A szociális alapellátásokhoz való
hozzájutást elősegítse révén, jobb életminőség elérését biztosítsa a külterületeken élők
számára. A tanyagondnok a jelzőrendszer tagjaként figyelemmel kíséri a külterületen élő
emberek életviszonyait, amennyiben azonnali intézkedést, ellátás szükségességét látja, jelzi
az intézményvezetőnek.
Az Idősek Otthona épületének felújítására, és - a végleges működési engedély
megszerezéséhez szükséges - két helyiség kialakítására, az önkormányzat pályázaton
támogatást nyert. Az önkormányzat a kapott támogatást saját forrásból kiegészítette a
sikeres megvalósítás érdekében. A beruházás 2014. májusában elkezdődött, várhatóan
szeptember végén fejeződik be. Nagyon fontos a számunkra, hogy egy élhetőbb,
komfortosabb környezetben tudjunk az Idősek Otthonában lakókról gondoskodni
Egészségügy
A lakosság egészségügyi alapellátása a két gyermek háziorvosi, 5 felnőtt háziorvosi, 2
fogászati körzetben biztosított volt. A gazdasági programban megfogalmazásra került, hogy
rövid időn belül meg kell oldani a háziorvosi rendelőintézet teljes körű felújítását, mivel a
nyílászárók, fűtésrendszer állapota veszélyezteti a működtetést.
Jelenleg a felnőtt háziorvosi ellátás valamennyi körzetével és egy gyermek háziorvos –
átmenetileg – a Kossuth L. út 5. szám működik, a Városi Egészségügyi Központ felújított
épületében.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2014-2020 fejlesztési ciklusban a kistérségi
területfejlesztési projektek keretében, az elsők között tervezi az épület felújítását,
korszerűbb, költséghatékonyabban működő rendelők kialakítását.
A kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ kistérségi betegellátást folytat, melynek
kapcsán, felnőtt és gyermek lakosság egészségügyi alapellátásának egy részét (védőnői
szolgálat, iskolaorvosi ellátás), járóbeteg-szakellátást és mozgó szakorvosi szolgálatot
(gyermek és nőgyógyászat) valamint gondozói ellátást végez.

Az intézmény életében a 2013 év jelentős változást hozott, hiszen 2013. május 6-án
megkezdődött a rendelés az ÉAOP-4.1.2/B-09-2o10-olool számú pályázat során felújított és
átépített Kossuth u. 5 szám alatti telephelyen. A felújítás 2011 év végén indult és az
intézménynek közel másfél évre át kellett költözni a Rákóczi u. 5 szám alatti tüdőgondozó
épületébe, a Kossuth u. 6. szám alatti „védőnői” épületbe, valamint a Művelődési ház egy
nem használt részlegébe, ahol ezen időszak alatt is biztosított volt a betegellátás.
Az ÉAOP pályázat keretén belül nemcsak az épület újult meg, hanem a teljes informatikai
hálózat, az eszközpark és az épület berendezése. Az új eszközpark lehetőséget biztosít a
betegek ellátásának magas színvonalához. Néhány szakrendelésen kórházi illetve klinikai
szintű műszerek is találhatók. A szakrendelőben időpont egyeztetés szükséges, de a sürgős
esetben időpont nélkül is ellátják a betegeket.
A védőnői szolgálat legfőbb feladatának tekintette a folyamatos, célzott és szükséglet
szerinti gondozás végzését, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakításának,
a gyermek nevelésének és szocializációjának segítését, valamint a gyermek fejlődéséhez
igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtását. Városunk
közigazgatási területén három területi védőnői szolgálat és egy iskolavédőnői szolgálat
működött 2011. szeptember hónapig, majd 2011. október hónaptól 4 vegyes körzet került
kialakításra, mellyel együtt a védőnői finanszírozás is rendeződött.
Az ÉAOP pályázatban különböző vállalások kerültek megjelölésre, melyeket a
közreműködő szervezet számonkért. Az egyik a telephelyek megszüntetésével kapcsolatban
az orvosi ügyelet Kossuth u. 5 szám alatti elhelyezése. Mivel a védőnői szolgálat az eredeti
helyén maradt, így az orvosi ügyelet is a felújított intézménybe került elhelyezésre.
A Gazdasági Program szerint az önkormányzatnak el kellett készíteni a Városi
Egészségfejlesztési Tervet. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a TÁMOP-6.1.2/11/1
kód számú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek”
elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be, melynek keretében elkészült a város
Egészségterve is. A pályázatban tervezett dohányzással, egészséges életmóddal és
testmozgással kapcsolatos programok, rendezvények folyamatosan megrendezésre kerültek.
Oktatás
Az elmúlt négy évben az oktatás területén történtek a legnagyobb változások. A ciklus
kezdetén egy óvodai intézményt tartottunk fenn, továbbá önkormányzati fenntartású volt az
általános iskolai, gimnáziumi, művészetoktatási (vizuális) és szakképzés. Az önkormányzat
gazdasági teherbíró képességének megfelelően működtette nevelési-oktatási intézményeit.
Folyamatosan figyelemmel kísérte a szakmai munkát, lehetőségei szerint támogatva azt.
Az önkormányzati és az állami átszervezést követően jelenleg csak az óvodai nevelés
maradt önkormányzati feladat, melyet – együttműködés alapján – az egyházi fenntartású
Szent Anna Katolikus Óvoda és a KÁMK keretein belül működő önkormányzati óvoda lát
el. Az önkormányzati óvoda jelenleg 3 csoporttal működik két épületben, megújult szakmai
program alapján.
Az általános iskolai oktatás, a művészetoktatás (vizuális), a gimnáziumi oktatás és a
szakképzés állami fenntartásba került, az önkormányzat az oktatást szolgáló épületek egy
részében működtetői szerepet vállalt. Új helyzetet teremtett, hogy korábbi több évtizedes

fenntartói szerep után az iskolai oktatás és szakképzés területén a Képviselő-testületnek csak
javaslattételi, véleményezési jogköre maradt, a szakmai tevékenység, az intézményrendszer
fennmaradása területén érdemi beleszólása nincs, az a tankerületi központokban dől el.
Mivel az oktatás területe fontos az önkormányzat számára, igyekszünk partneri,
együttműködő kapcsolatot tartani mind a Szeged-Csanádi Egyházmegyével – bár a Szent
Anna Katolikus Óvodával való kapcsolatunk nem mindig zökkenőmentes – mind a
Kunszentmártoni és Szolnoki Tankerületi Igazgatósággal. Érdekeinket ugyanis csak ezen
keresztül tudjuk érvényesíteni. Az önkormányzat folyamatos partneri kapcsolatot tart fenn a
városban működő, alapítványi fenntartású Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel
(Zeneiskola) is, melyet anyagilag is támogat. Az iskola diákjai és tanárai rendszeres
közreműködői a város kulturális életének.
Közművelődés
A Képviselő-testület a Gazdasági Programban célként tűzte ki, hogy e területen az
intézmények átszervezésével költségtakarékosabbá teszi a rendszert, ugyanakkor a kötelező
és eddig önként vállalt feladatait továbbra is ellátja. Ennek megfelelően több lépésben
megtörtént az intézmények átszervezése, melyben fő irány az általános művelődési központ
működési forma fejlesztése volt.
Az állami átszervezések után tisztult le teljesen a rendszer. Jelenleg az önkormányzati
óvodai nevelés, a város közművelődési, könyvtári, múzeumi, sport és turisztikai
feladatainak koordinálását, bonyolítását a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
végzi.
A szakmai munka végzésére kis létszámú, megfelelő végzettségű szakember áll
rendelkezésre, akiket a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók segítenek.
Az elmúlt években főként pályázati forrásból színes közművelődési és sportélet kialakításán
dolgoztak.
Rendszeressé váltak a művelődési házban tartott programok, melyben főként a helyi civil
csoportokra építenek. A könyvtári területen új programokkal igyekeznek bővíteni az olvasói
kört. A múzeum a már kialakult hagyományos programjai mellett a múzeumpedagógia
területet fejleszti, melyhez nagy segítséget nyújt a tanulmányi raktár kialakítása. Az
intézmény, fejlesztéséhez és programjaihoz rendszeresen szerepel eredményesen
pályázatokon, mellyel az állami és önkormányzati támogatást egészíti ki.
Rendezvények
A képviselő-testület a Gazdasági Programban két kiemelt rendezvény önkormányzati
megtartását jelöli meg feladatként, melyek a Tiszazugi Zenei Fesztivál és a Városnap. E két
rendezvény mellett minden évben megrendeztük hagyományos önkormányzati
ünnepségeinket és rendezvényeinket: nemzeti ünnepekről való megemlékezés, Pedagógus
Nap, Semmelweis Nap, Szent Márton Napok.
A Tiszazugi Zenei Fesztivál a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány szervezésében
került lebonyolításra, melyhez az Önkormányzat technikai és jelentős anyagi
hozzájárulással kapcsolódott.
A Városnap programjait az elmúlt időszakban jelentős pályázati forrásból és önkormányzati
támogatásból tudtuk megvalósítani. A városi rendezvények koordinálását és lebonyolítását a

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal és az utóbbi 1-2 évben egyre bővülő
szereppel a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ végzi.
Sport
A város sportélete a képviselő-testület által elfogadott sportkoncepció alapján a KÁMK
koordinálásával működik. E területen elsősorban a városban működő sportegyesületek
tevékenysége adja az alapot, melyhez csatlakozik a sportintézmény és oktatási intézmények
sporttevékenysége is. Az önkormányzat jelentősebb összegű működési támogatást két
egyesületnek biztosított, a KUTE és az UNITRADE Kézilabda Egyesület részére. Az
önkormányzat idei költségvetésében 3 millió forinttal támogatta a KUTE Érparti sporttelep
épületének felújítása érdekében kiírt nyertes pályázatát. Az önkormányzat gazdasági
helyzete ennél nagyobb mértékű fejlesztést vagy működési támogatást nem tett lehetővé.
A város sportéletének meghatározója a KUTE és az UNITRADE Kézilabda Egyesület, mely
alapján a futball és a kézilabda sportág élvez priorítás. E két sportágban csapataink
rendszeresen részt vesznek bajnokságokon. Emellett a KUTE szakosztályaként működő
kosárlabda sportág is fejlődésnek indult.
Az oktatási intézményekben a mindennapos testnevelés fokozatos bevezetésével javultak a
sportolási lehetőségek. A testnevelés órák mellett mindkét oktatási intézményben működik
diáksport egyesület, mely további sportolási és szabadidős lehetőséget ad. Az intézmények
számos diáksport eseményen szerepelnek és önálló programokat is szerveznek. Kiemelkedő
sportesemény volt a városunkban megrendezett Nagykun Diák sportviadal, melynek
szervezője a helyi középiskola volt.
A sportcsarnok igénybevétele folyamatosan bővül, állandó edzéseket tart benne a KUTE, a
kézilabda egyesület és a kosárlabda szakosztály. Emellett saját és más intézményekkel,
közös programokkal bővítik a szabadidősport lehetőségeit.
A sportrendezvények között ki kell emelni az évente megrendezésre kerülő Gáti futást, a
Körös-parti Sportnapot és a Kunszentmártoni Erőfesztivált.
Turizmusfejlesztés,
településmarketing
A város idegenforgalmi fejlesztése az elfogadott turizmusfejlesztési koncepció alapján
történik. Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt az elmúlt években e területen
jelentős előrelépés nem történt. Biztató viszont, hogy a kishajó kikötő beruházás
megvalósulásával turisztikai bázishely alakítható ki, mely magában hordozza e terület
továbbfejlesztését is.
Az önkormányzat az írott (Kunszentmártoni Hír-lap) és elektronikus (Városi Televízió)
sajtót megállapodás alapján, külső szolgáltatóval működteti. Kunszentmárton Város
Honlapját a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szerkeszti.

Ifjúságpolitika

Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatta a helyi ifjúsági civil szervezetek
működését, rendezvényeiket, illetve az önkormányzat városi rendezvényein biztosította
részvételüket.
Több sportágban utánpótlás nevelés keretében sportolási lehetőséget biztosítottunk a
fiataloknak a Sportcsarnokban, Érparti Spotpályán, az iskolák tornatermeiben.
TÁMOP-6.1.2/11/1 kód számú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok-lokális színterek” elnevezésű pályázat keretében a dohányzással, egészséges
életmóddal és testmozgással kapcsolatos programok, rendezvények megrendezésre
kerültek, melyeken elsősorban a fiatal korosztály vett részt. A középiskolában előadás
sorozat volt a dohányzás káros hatásairól, ehhez kapcsolódóan rajz pályázat került
meghirdetésre az óvodai, általános iskolai korosztálynak.
A közelmúltban az ifjúság körében előforduló kábítószer fogyasztás és a pszichotróp illetve
pszichoaktív anyagok fogyasztásának problémája főszerepet kapott városunkban. A
probléma kezelésére a közoktatási intézményben működő szülői munkaközösség
kezdeményezésére Drogellenes Munkabizottság alakult rendőrkapitányság, a polgárőrség, a
Szent Márton Plébánia, Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde, az általános és
középiskola, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a szülői munkaközösség, illetve a
polgármester részvételével a helyi szintű drogellenes stratégia kidolgozása érdekében.
Bűnmegelőzés és közbiztonság
Az önkormányzat kiemelten kezelte a bűnmegelőzés és a közbiztonság kérdését, ezért még a
ciklus elején tanácsnokot választott az önkormányzat közbiztonsági feladatainak
felügyeletére, az önkormányzat, a katasztrófavédelmi szervek, polgárőrség, rendőrség
közötti együttműködés elősegítésére, koordinálására.
2014. január 1-je óta a Hivatal állományában ismét működik a közterület felügyelői
szolgálat.
A kapitányság és a települési önkormányzat közötti kapcsolat korrekt, kiegyensúlyozott. A
Rendőrség, polgárőrség minden évben tájékoztatta a képviselő-testületet a településen
végzett munkájukról. A megnövelt rendőri jelenlét kedvező visszhangra talált a lakosság
körében, nőtt a rendőri intézkedések elfogások, tettenérések száma és kimutatható a
preventív hatás is.
A Rendőrkapitányság Kunszentmártoni Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot 2013.
szeptember 18-án tartott.
A gazdasági programban megfogalmazásra került, hogy térfigyelő kamerákat kell
felszerelni a város forgalmas területein. A térfigyelő kamerák kiépítése érdekében kiírt
pályázaton nem kaptunk pozitív elbírálást és fedezet hiányában ezen célkitűzésünk sajnos
nem valósult meg.
A mezőőri szolgálat felállítását többször is megvizsgáltuk, konzultáltunk a gazdákkal, de
eredményt pénzhiány miatt nem tudtunk elérni.

Utak

A Gazdasági Programban meghatározott időszakra a szilárd burkolatú utaknál elsődlegesen
az útpadkák rendezettségének biztosítása és a kátyúk megszüntetése lett meghatározva,
elősegítve azzal a csapadék minél előbbi lejutását a burkolatnál, megakadályozva a további
felfagyásokat.
Meglévő földutaknál az útfelület 3-5%-ának burkolattal való ellátása. Útalappal rendelkező
utaknak aszfaltszőnyeggel történő borítása, a nem megfelelő alappal rendelkező utaknak az
alap megerősítése és aszfaltszőnyeggel történő lezárása.
A meghatározott feladatoknál az útpadka karbantartásra és kátyúzásra minden évben
sikerült a tervezett mennyiségeket megvalósítani.
Az útalappal rendelkező utak aszfaltszőnyeggel lezárásához pályázati lehetőségek hiánya
miatt nem sikerült a tervet megvalósítani. A Gazdasági Program időszakában utak
aszfaltszőnyeggel történő borítására nem került sor.
A meglévő földutak útalappal történő ellátásában már jelentős eredményeket tudtunk elérni,
a 2010-es földutak 50%-a, ha nem is aszfaltszőnyeggel, de legalább zúzottkő stabilizációval
ellátott.

Zöldterületek
A mostanit megelőző Gazdasági Program időszakában hazai és EU követelményeknek
megfelelő 4 db játszótér épült pályázati támogatásból.
A most befejeződő időszakra 1 db játszótér építése volt beütemezve az ún. régi Kis Ligetbe,
amennyiben pályázati forrást sikerül rá találni. Ilyen jellegű pályázati kiírás nem volt, újabb
játszótér nem épült az időszakban.
A zöldterületek karbantartását a Városgondnokság éves ütemtervének megfelelően végzi
saját létszámmal központi belterületen (Köztársaság tér és környéke), valamint a Kossuth
Lajos úton.
A Széchenyi lakótelep környékét csak abban az esetben tudják karbantartani, ha a
közmunkaprogramban megfelelő létszámú közmunkás foglalkoztatására van lehetőség.
A település közterületein lévő fák pótlását a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati
Hivatal Műszaki Vagyongazdálkodási és Pályázatkezelő Osztálya ellenőrzi. Fakivágás csak
abban az esetben van engedélyezve, ha egyúttal a telek tulajdonosa új facsemete ültetéséről
gondoskodik. A beszámolási időszak alatt a zöldterületek állománya nem csökkent.
A parlagfűvel szennyezett területek előfordulását a Közterület-felügyelő ellenőrzi, fertőzött
terület előfordulása esetén intézkedik az irtására.
Közlekedés, parkolás
A helyközi tömegközlekedés üzemeltetésében nincs változás, a vasúti járatokat a MÁV Zrt.,
az autóbusz közlekedést pedig a VOLÁN Zrt. járatai biztosítják. A járatsűrűségek a helyi
igényeknek megfelelnek az indulási időpontok megállapítása az oktatási intézmények és a
munkahelyek kezdési, befejezési időpontjához alkalmazkodik.

A helyi tömegközlekedés üzemeltetésében történt átmeneti változás. 2012-ben január 1-től
augusztus 22-ig a Kunszenti Kft-től a Győri Kft. vette át a helyi járatok üzemeltetését, majd
augusztus 22-től újból a Kunszenti Kft. üzemeltetésébe került vissza.
A járatok alkalmazkodnak az egyes üzemek munkarendjéhez, valamint a helyközi
buszjáratokhoz, vasúti menetrendhez.

A gyalogos közlekedés feltételeiben nem történt változás, a meglévő járdaburkolatok
vannak folyamatosan felülvizsgálva, szükség szerint egy-egy járdaszakasz cseréjére kerül
sor.
A tervezett kerékpárutak nem tudtak megvalósulni sem a külterületi (Martfű és Öcsöd felé),
sem a belterületi (Sporttelep felé) utak.
A Gazdasági Programban javaslatként szerepelt, hogy a 2006. évi közterületi helyreállítások
eredményeként kialakított megfelelő számú és kialakítású parkolóhelyek használata
parkolási díj fizetéshez legyen kötve.
A fizetős parkolási rendszer feltételeinek kidolgozása 2012. második félévében, 2013 első
hónapjaiban történt meg. A fizető parkolási rendszer bevezetéséről a Képviselő-testület
2013. január 27-i ülésén döntött, rendeletben lett szabályozva a feltételrendszer.
A fizető parkolási rendszer bevezetésének feltételei 2013. április 1-re teremtődtek meg.
Ekkorra sikerült beszerezni a megfelelő eszközöket, legyártatni a parkolójegyeket,
kihelyezni a közúti jelzőtáblákat, kiválasztani a parkoló őröket.
A fizető parkolási rendszer bevezetése sajnos nem hozta a tőle elvárt eredményeket. A
lakosság ellenérzése olyan nagyfokú volt a bevezetett rendszerrel szemben, amire nem
voltunk felkészülve. Az addig zsúfolt parkolók attól kezdve üresen álltak. A parkolási díjból
származó bevételek is ezt az állapotot tükrözték vissza. A befolyt összeg messze elmaradt az
előre eltervezettől. A parkolási díj bevezetésekor tapasztalt lakossági ellenérzés a későbbi
hónapokban sem változott, 3-4 hónap múlva ugyanolyan üresek voltak a parkolók, mint a
kezdetekkor.
A tervezetthez képest bekövetkező bevételkiesés miatt a rendszer nem tudott nyereséget
termelni, sőt még önfenntartó sem tudott lenni, ezért 2013. év folyamán többször felmerült a
fizető parkoló rendszer megszüntetésének igénye, erre végül is 2013. december 31-i
időponttal került sor.
Közvilágítás
A beszámolási időszak kezdetekor használatban lévő közvilágítási lámpák használatosak
még ma is. Többször vizsgálta a Képviselő-testület az ezzel kapcsolatos költségek
csökkentésének lehetőségét, azonban a javasolt megoldások vagy olyan nagyságú egyszeri
beruházási költséggel jártak volna, aminek nem volt fedezete, vagy az ellátási színvonal
csökkent volna olyan mértékben, amit nem lehetett felvállalni.
Továbbra is az a lehetőség maradt, hogy kedvező támogatási intenzitású pályázat keretében
energiatakarékos lámpatestekre cserélni a használatban levőket. A közvilágítás
energiaárának csökkentése érdekében minden évben beszerzési eljárást folytattunk le,

amelynek eredményeként a közvilágítási villamos energia nettó egységára 16,29 Ft/kW/hról, jelenleg 13,77 Ft/kW/h-ra csökkent.
Környezetvédelem, természetvédelem
Levegőtisztaság
Ebben a kérdéskörben jelentős változás nem következett be. Új, légszennyezést előidéző
beruházások nem valósultak meg a beszámolási időszakban. Kunszentmárton egyik
legrégibb ipari létesítményének, a téglagyárnak végleges lezárása, felszámolása csökkenti a
légszennyezést, de az utóbbi években számottevő termelés már nem történt itt.
Állattartás
Az állattartás az országos tendenciának megfelelően az állatállomány csökkenése figyelhető
meg Kunszentmártonban is.
Állattartásból származó környezeti ártalom-növekedéssel nem kell számolni még annak
ellenére sem, hogy egy 2012-es Kormányrendelet az eddigiekhez képest sokkal
megengedőbben kezeli az állattartást.
Zajvédelem
A beszámolási időszakban újabb zajforrások nem keletkeztek a városban. Új ipari
létesítmények ugyan épültek, illetve a meglévők bővítésére sor került, azonban ezek a
település külterületén helyezkednek el, a lakóövezet nyugalmát nem zavarják.
Közművek
Szennyvíz
A vezetékes szennyvíz-ellátottságban 2013-ban jelentős változás következett be. KEOP
pályázat megvalósulásával az eddigi 65 %-os lefedettség közel 100 %-osra módosult.
Ivóvíz
A település ivóvíz ellátottsága 100 %-os, így újabb vezetékek kiépítése már nem szükséges.
A meglévő hálózatnak vannak elavult részei, melyek rekonstrukcióját, cseréjét a Bácsvíz
Zrt. ütemezetten végzi.
Az ivóvíz minőséggel vannak még problémák, erre jelent megoldást a térségi
Ivóvízminőség-javító Program. A program keretében ezévi kezdéssel, jövő évi befejezéssel
vezetékrendszer épül ki egészséges ivóvíz szállításra Csépa településről. A programmal
lehetővé válik, hogy Kunszentmárton Állami Gazdaság településrésze is egészséges
ivóvízzel ellátott legyen, lecserélve az ottani korszerűtlen hálózatot.
Csapadékvíz
A központi belterület csapadék és belvíz mentesítését biztosító főgyűjtő csatornarendszer
mát kiépült, az oldalágak kiépítésével lehet még javítani a hatékonyságot, a szikkasztó
árkok fokozatos felszámolásával.
Hulladékgazdálkodás
A kommunális szilárd hulladék begyűjtését a Kunszentmártoni Kistérség többi
településéhez hasonlóan 2011-ben még a REMONDIS Kft. végezte, azonban a 10 év

időtartamra kötött közszolgáltatói szerződés érvénye 2012. december 31-i időtartammal
lejárt.
A települési szilárd hulladék begyűjtésére a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása
közbeszerzési felhívást tett közzé. A közbeszerzési eljárás győztese a jelenleg nonprofit
gazdasági társasággá átalakult Inno-Szolnok Nonprofit Kft. lett, 2013. január 1-től a
hulladékszállítást ez a vállalkozás végzi.
Fejlesztésekkel kapcsolatos eredményeink
A 2011-2014. évi Gazdasági Program fejlesztésekkel kapcsolatos önkormányzati célok
megvalósulásával kapcsolatban elmondható, hogy az abban megfogalmazott céljaink,
fejlesztési elképzeléseink az önkormányzat magas forráshiánya miatt pályázati lehetőségek
kihasználásával megvalósultak, vagy a következő tervezési időszakra átkerültek.
Az Önkormányzat folyamatosan figyelte, nyomon követte a pályázati lehetőségeket, a
gazdasági programban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően sikeresen pályázott,
melynek eredményeként az elmúlt 4 évben ismét jelentősen növekedett az Önkormányzat
vagyona, fejlődött városunk.
A Gazdasági Tervben megfogalmazott, 2011-2014 évekre vonatkozó fejlesztési elképzeléseink közül megvalósult az általános iskola Deák Ferenc utcai épületének komplex felújítása,
a város csapadékvíz hálózatának továbbfejlesztése, a felhagyott hulladéklerakó telep rekultivációjának I. üteme, a Városi Egészségügyi központ komplex felújítása, a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése, az Idősek Otthona korszerűsítése, a Széchenyi lakótelepi óvoda és városi bölcsőde épületének részbeni felújítása, valamint az előzőeken túl az Önkormányzat
több sikeres pályázaton indult, melyek az alábbi táblázatban kerülnek feltüntetésre:
Az Önkormányzat elmúlt 4 évben (2010-2014) beadott nyertes pályázatai
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Azonosító
száma

Széchenyi lakótelepi Óvoda
lapostető felújítása
Az elsőfokú építésügyi
hatóság jogerős és
végrehajtható hatósági
TÉHÁTkötelezéseiben foglaltaknak a
VH/2011/17
kötelezett önkéntes teljesítése
hiányában az építésügyi
hatóság általi végrehajtása
Többfunkciós közösségi terek
kialakítása
ÉAOP-2009Kunszentmártonban a
5.1.1/E
lakosság életminőségének
javítása érdekében
IKT eszközök beszerzése a
XXI. századi iskolai oktatás
színvonalának elérése
érdekében
Kunszentmártonban
Kunszentmárton Rákóczi-

Megvalósulás Összes bekerülési Támogatás összege
ideje
költség (eFt-ban)
(eFt-ban)
2010-2011

12.300

12.300

2011-2012

2.514

2.514

57.076

49.759

32.090

32.090

230.346

207.144

2010

2010-2011

2010-2011

Azonosító
száma

Pályázat megnevezése

Megvalósulás Összes bekerülési Támogatás összege
ideje
költség (eFt-ban)
(eFt-ban)

Petőfi úti főgyűjtő (III. sz
főgyűjtő) felújítása és
átépítése
Kunszentmárton Város
felhagyott szilárd
hulladéklerakó telep
rekultivációjának I. üteme
2012. évi téli rendkívüli
havazás védekezési
munkálatai

ÉAOP-5.1.2/C09-2010-0005

Kunszentmárton Városi
Általános Iskola komplex
fejlesztése

278.643

249.817

782

547

521.375

436.240

19.380

19.380

2010-2014

861.759.

861.759.

2010-2013

639.494

599.740

2012

7.929

7.929

2013

354

318

4.731

3.785

3.810

3.000

2010-2011

VIS MAIOR

2012

ÉAOP4.1.1/2/2F-2f2009-0007

2009-2011

Kunszentmárton Város
Szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat fejlesztése
ELŐKÉSZÍTŐ szakasz
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Csatornahálózat bővítése
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Kunszentmártoni Kistérség
járóbeteg szakellátásának
komplex fejlesztése
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Kishajó kikötő építése
2014
I. Világháborús
emlékszobor felújítása
Kunszentmártonban
I. Kunszentmártoni
Kulturális Fesztivál
megrendezése

22.331

15.384

Még nincs elbírálva.

2014

5.150

2.000

Az Európai Unió költségvetési ciklusához igazodóan kidolgozásra kerülő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a 2014-2020-as időszakra vonatkozó projektjavaslataink az alábbiak, melyből kitűnik, hogy a 2011-2014-es időszakban meg nem valósult
elképzeléseink a 2014-2020-as időszakra tervezésre kerültek:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Programhoz illeszkedés szerint
a támogatható projektek
Sorsz.

Projekt elnevezése

Kapcsolódó
TOP
prioritás

Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek
1. Ipari park bővítése

TOP 1.1

Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek
Házi orvosi szolgálat komplex fejlesztése (felújítás, eszköz1. beszerzés)
TOP 4.1
Üzemi konyha kiépítése a Mátyás király utcai iskolai épület2. ben
TOP 4.2
Mátyás király u. 21. szám alatti időskorúak nappali ellátásá3. nak fejlesztése (felújítás, átépítés)

4.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal "A" és "B" épületének felújítása, energetikai felújítása, akadálymentesítése, ügyfélszolgálati iroda kialakítása

TOP 4.2

TOP 4.3

5. Bölcsőde felújítása

TOP 1.4

6. Óvoda felújítása

TOP 1.4

A fenti projektek közül az Ipari Park bővítése, valamint a Kunszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal "A" és "B" épületének felújítása, energetikai felújítása,
akadálymentesítése, ügyfélszolgálati iroda kialakítása elnevezésű projektek Előzetes

Megvalósíthatósági Tanulmányai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség KH Nonprofit Kft. által elkészítésre kerültek, a megvalósításra vonatkozó
pályázatok - kiemelt projektként - pályázati kiírás megjelenése után előkészíthetők.
Az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott feladatát, - új munkahelyek
létrehozását, nagy befektetők betelepedésének elősegítését - célzó projektötlet (Ipari Prak
bővítése) tehát a 2014-2020-as időszakra tervezésre került, mellyel a települést és a térséget
érintő főbb problémák, mint a foglalkoztatottak számának folyamatos csökkenése,
munkanélküliség, működő vállalkozások számának és jövedelmezőségének csökkenése,
mikrovállalkozások túlsúlya, valamint a negatív demográfiai tendenciák, mint
népességszám csökkenése, a fiatal, képzett munkaerő elvándorlása, elöregedés talán
csökkenthetők. A beruházások megvalósítása a település fejlődését segíti, javítja a
termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremt, adóbevételhez
juttatja az Önkormányzatot.
Jelenleg folyik annak a pályázatnak az előkészítése, melynek keretén belül a
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Kunszentmártoni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi lakótelepi épületének energetikai
korszerűsítése valósul meg.
A fentiek alapján összességében elmondható, hogy az Önkormányzat mindent megtett
annak érdekében, hogy megfelelő pályázati kiírások kihasználásával a Képviselő-testület
által a 2011-2014 évre elfogadott Gazdasági Programjában megfogalmazott önkormányzati
elképzelések és célkitűzések megvalósuljanak.

