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I. Bevezető
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1)
bekezdése értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit
gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi
önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza
mindazon célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok
átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.
A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának
kiegyensúlyozott megosztására törekszik.
A gazdasági program nem csak a fejlesztési tevékenység feladatait tartalmazza, hanem
a már meglévő, örökölt természeti és történelmi környezet megőrzését, védelmét is,
hiszen jövőnk alapja a múltunk és környezetünk megismerése, értékes részének
megőrzése.
A gazdasági program célja a lakosság életminőségének javításához szükséges
önkormányzati háttér biztosítása, melyet az önkormányzat a saját és a külső
eszközök felhasználásának optimalizálásával végez.
Települési szinten ez egy olyan komplex program, amely a természeti környezet
fejlesztésével összhangban tervezi el az épített környezet, infrastrukturális rendszer,
energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium stb. jövő orientált alakítását az
önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges
támogatásával. Minden fejlesztés csak a lakosság közreműködésével, véleményének
kikérésével és a helyben élő emberek segítségével lehet teljes és szolgálhatja a
település igazi jövőjét. Így egy olyan település szerveződik, amelyet a lakosok otthonnak
tekintenek, abban ők és gyermekeik, a város mai és leendő polgárai otthon vannak.
A fejlesztések lehetőségeinek keresése során meg kell találni a helyi jellegű kérdések,
ügyek, döntések, intézkedések és a globális hatások közötti összefüggéseket, legyen az
környezeti vagy globális szolidaritási/méltányossági vetület.
Az önkormányzat vagyona (bruttó értéken)

Forgalomképtelen
Korlátozottan
forgalomképes
Forgalomképes
Összesen:

2011
2 203 111

2012
2 150 091

2013
2 188 065

2014
1 482 026

697 695
192 751
3 093 557

921 307
194 142
3 265 540

926 064
243 167
3 357 296

2 652 306
90 700
4 225 032
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Az elképzelések megvalósítása érdekében a következő megoldásokat kell
alkalmazni:
A lakosság és a vállalkozások tenni akarásának ösztönzése, aktivizálása. A nem
önkormányzat számára kiírt támogatási pályázatok elérhetőségének segítése,
szervezése. A településért munkálkodás önkormányzati és lakossági
megbecsülése, elismerése.
A feladatok jelentős része (intézmények működtetése, felújítása, stb.) csak az
önkormányzat közvetlen közreműködésével valósítható meg annak ellenére, hogy
ez a megoldás a költségvetésnek a legmegterhelőbb.
Külső források bevonásával végrehajtható feladatok. (pl. regionális, kormányzati
és uniós források igénybevétele, egyes beruházási feladatok megvalósítása külső
gazdasági partner érdekeltségének megteremtésével, az önkormányzat hatósági
eszközeivel kikényszeríthető munkák elvégzése, stb…)

II. A település bemutatása
Mélykút település Bács-Kiskun megyében, a Felső-Bácska szívében, a DélMagyarország egyik fő ütőerét képező 55-ös főközlekedési és a Budapest-Szabadka
vasúti fővonalhoz kapcsolódó Kiskunhalas-Baja szárnyvonalon fekszik. Közlekedési és
gazdasági kapocs a Duna-Tisza közén. Négy nagyváros öleli: Szeged (60 km - 164883
fő), Baja (38 km - 37462 fő), Kiskunhalas (32 km - 29318 fő), Szabadka (Szerbia) (40 km
– 99471 fő), valamint két kisváros határolja: Jánoshalma (9510 fő) és Bácsalmás (7248
fő). A közelben egy nemzetközi és egy kishatárközi határátkelő biztosít átjárást a határon
túli gazdasági és turisztikai kapcsolatok biztosítására (Tompa, Bácsalmás).
Lakóinak száma 5307 fő, ezzel a Bácskai rész Baja, Jánoshalma és Bácsalmás utáni
negyedik legnagyobb települése. A településhez tartozik az 55. sz. főút mellett, Szeged
felé 5 km távolságra található 121 fő lakónépességgel rendelkező Öregmajor.
A lakosság hagyományosan mezőgazdálkodásból, állattartásból él, de jelen vannak a
szolgáltatások képviselői is.
A település városiasodása előrehaladott. Az úthálózat 70%-ban szilárd burkolattal
ellátott. Jelenleg a szennyvíz csatornahálózattal és az ivóvízminőség javító programmal
kapcsolatos beruházások zajlanak. A település közműhálózata: víz, gáz, telefon, kábel tv
kiépítettség jónak mondható.
Az önkormányzat intézményei minden területen: szociális, oktatási, kulturális és
közigazgatási ágazatban jó felkészült személyzettel dolgozik.
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Mélykút a Jánoshalmi Járás tagja. Mélykút külterületi népessége lecsökkent, egyetlen a
településen kívüli lakott helye maradt, a korábban uradalmi majorság, majd a tsz
telephelyként is funkcionáló Öregmajor.
Jánoshalmi járási részprogramok 2014. augusztusában a TOP 5.0-ban megfogalmazott
prioritási tengelyek alapján az alábbi célokat és fejlesztési feladatokat határozták meg:
Prioritási tengely

Kapcsolódó járási prioritás

Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási
helyzet javítása érdekében

1. Vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti
örökség fejlesztése

Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való
áttérés kiemelten a városi területeken

2. A települési önkormányzati infrastrukturális
létesítményekben az energiahatékonyság
növelés és a megújuló energia
felhasználás támogatása

Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való
áttérés kiemelten a városi területeken

3. Fenntartható
közlekedésfejlesztés

települési

A TOP hatókörén kívül eső ágazati operatív programokhoz kapcsolódó projektcsomagok:
- Járási élelmiszergazdasági projektcsomag,
- Járási turizmusfejlesztési projektcsomag,
- Modern üzleti infrastruktúra megteremtése és termelő, szolgáltató kapacitásbővítés,
Mélykút lakosságszáma – mint az egész országé – csökkenő tendenciát mutat. 2000. és
2011. évi népszámlálás évek között a csökkenés 10,13 %, míg az országos érték 0,28%, a megye hasonló értéke -0,45%. Ezzel szemben a megye városainak átlagos
értéke mintegy 3,2%-os csökkenést mutatott.
1. táblázat: Mélykút lakó népességének változása, 1990 - 2011
Év

Lakosság/fő Változás/fő Változás
előző
időszakhoz
képest/%
1990
6137
2000
5786
-351
-5,7
2011
5200
-937
-10,1
Forrás: KSH népszámlálás adatai

Változás
1990
évhez
képest/%
-5,7
-15,3
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A 2011. évi népszámlálási adatok szerint az 1 km2-re jutó lakónépesség
Magyarországon 107 fő/ km2 volt. Ugyanez az adat Bács-Kiskun megyében 61,8 fő/ km2
volt, míg Bács-Kiskun megye városaiban átlagosan 112,1 fő/km2 a népsűrűség. Mélykút
népsűrűsége 42,1 fő/km2, ami kisebb urbanizáltsági szintet mutat.
A település népességének nemek szerinti összetételére enyhe nőtöbblet jellemző: az
állandó népességben a nők 52,6%-ban, a férfiak 47,4%-ban vannak jelen.
A település lakosságának életkor szerinti megoszlásában az idősek növekvő aránya
tűnik ki. A lakosság 20,1 %-a gyermek, 79,9 %-a felnőtt korú. A 18-59 évesek száma
közel 51,2 %, az idősek (60 éven felüliek) aránya 28,7 %.
A 0-14 év közötti korosztály fogyása a csökkenő születésszámból és az elvándorlókon
belül a fiatal, kisgyermekes családok nagyobb arányából következik. Az idősek
arányának növekedése pedig a vándorlások életkor szerinti szelektivitása mellett
élettartam hosszabbodásával, a leggyakoribb halált okozó megbetegedések terén javuló
egészségügyi ellátásokkal áll összefüggésben.
A népesség iskolai végzettség szerinti összetétele a rendszerváltás óta alapjaiban
megváltozott. Számottevően csökkent a 8 osztálynál kevesebb iskolai végzettségűek
száma és aránya, miközben a középfokú végzettség általánossá vált. A 2011. évi
népszámlálás adatai alapján a 7 éves kor feletti lakosság esetében az első évfolyamot
nem fejezte be 34 fő, 1-8 osztály között 2527 fő, középfokú végzettséggel 1172 fő,
érettségivel 902 fő, míg felsőfokú (főiskolai, egyetemi) végzettséggel 255 fő rendelkezik.
A városban házi segítségnyújtás, bentlakásos szociális ellátás, nappali szociális ellátás,
családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat is működik.
Egészségügyi intézményrendszere a lakosok számához képest megfelelőnek tekinthető.
A településen gyermekorvosi ellátás, háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás és gyógyszertár
is működik.
Mélykút kulturális arculata: a műemléki védettség alatt álló beltéri katolikus templom
mellett a Szent Erzsébet templomban Prokopp Péter által készített egyedülálló oltárképei
láthatók. Felbecsülhetetlen értéket képvisel Szvetnik Joachim Kossuth-díjas
ötvösművész, az Eszterházy kincsek restaurátorának, a szent korona azonosítójának
szülőháza, az abban kiállított helytörténeti kiállítás állandósága.
Köztereinken egyedi, fából készült fafaragványok láthatók, melyek Pálosi Mihály fafaragó
művész munkái. A település központjában található Fenyő Miksa Könyvtár 28 528
kötettel, számítógépes olvasóteremmel, Internet hozzáféréssel várja a betérő
vendégeket. Strandfürdőnk vízforgatós rendszerű 18x25 m-es medencével rendelkezik.
GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.
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A településen két vadásztársaság is működik, amelyek külön program szerint biztosítják
a vadásztatást az érdeklődők számára.
A településen több civil szervezet is működik, amelyek jelentős szerepet töltenek be a
település kulturális, oktatási, szociális és sport tevékenységében. A Művelődési Ház több
civilszervezet székhelyéül szolgál, továbbá a rendezvényeik helyszínéül is.
Hagyományőrző rendezvényeink:
Lovasnapok
Parasztolimpia

(május)

Csorbaházi esték 3 héten át

(július)

Mélykúti Napok

(augusztus)

Szüreti felvonulás

(szeptember)

Mindenki Karácsonya

(december)

A természeti és az építészeti környezet kezd vonzóvá válni. De az idegenforgalom
fogadására és kiszolgálására nem rendelkezünk kellő anyagi eszközökkel és
infrastrukturális feltételekkel.
Munkanélküliség helyzete (2014. szeptemberi állapot szerint):
Mélykút település a jánoshalmi munkaerő-piaci körzethez tartozik további 4 településsel
együtt. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Mélykúton élő 5200 főből 1571 fő
foglalkoztatott, 374 fő munkanélküli volt, a 2014. november havi záró állapot szerint a
Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatása alapján: 423 fő álláskereső volt, melyből
pályakezdő 75 fő. Az álláskeresők közül ellátás nélküli 253 fő, álláskeresési járadékban
16 fő, álláskeresési segélyen 4 fő, és foglalkoztatás helyettesítő támogatásban 150 fő
részesült.
A munkaügyi kirendeltség az alábbi közfoglalkoztatási hatósági szerződéseket kötötte a
GAMESZ közfoglalkoztatóval:
9 szerződés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására összesen 304
fő foglalkoztatásával
6 szerződés START-munka mintaprogram támogatására összesen 163 fő
foglalkoztatásával
1 szerződés kerti munkás képzésre 15 fő foglalkoztatására.

III. A képviselő-testület, mint a település vezető testülete
A gazdasági programban világossá teszi az önkormányzat költségvetési és
adópolitikáját, az intézményhálózatot érintő elképzeléseket, a vagyongazdálkodási
célokat, az egészségügyre, szociális ellátásra, oktatásra, kultúrára, városfejlesztésre és
GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.
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üzemeltetésre vonatkozó terveket. Mindazt, ami az önkormányzat kötelező feladata,
amelynek megvalósítása során számít a város lakosságának, a területén működő
vállalkozások közreműködésére, támogatására és összefogására.
Mélykút település lakosságának akaratából az alábbi összetételű képviselő-testület
kezdte meg működését 2014. október 12-ét követően:
Kovács Tamás
Földes István
Kiss István
Jakity Attiláné
Kopcsek Tamás
Mikó Lászlóné
Novák László Miklós
Dr. Sztantics Péter
Torma Gábor

polgármester
alpolgármester
Alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
független
független
független
FIDESZ-KDNP
független
FIDESZ-KDNP

IV. Az önkormányzat feladatai,
költségvetési politika
Költségvetési politika:
Az önkormányzat gazdálkodásának fő célkitűzése a pénzügyi egyensúly biztosítása, a
kötelező feladatok ellátása, ezen belül kiemelten az intézményrendszer
működőképességének biztosítása, a gazdasági programban megfogalmazott beruházási
és felújítási feladatok teljesítése.
Az önkormányzatnak az elmúlt években sikerült stabil gazdasági helyzetét megőrizni,
illetve a folyamatos fizetőképességét fenntartani. A város intézményhálózatának
működtetése, az alapvető szolgáltatások biztosítása jó színvonalon valósult meg.
Az önkormányzat saját intézményhálózata útján látja el a következő feladatokat:
o
o
o
o
o

gazdasági műszaki feladatellátás
óvodai nevelés
általános iskolai oktatás, nevelés
szociális intézményi ellátás,
művelődési és könyvtári feladatok.

Az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati feladatot –2 felnőtt
háziorvosi, 1 gyermekorvosi, másfél fogászati körzetbe szervezve vállalkozó orvosok
bevonásával látja el az önkormányzat.
A gazdasági program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér.
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A következő időszak pénzügyi folyamataiban a központi költségvetések
forrásszabályozásai a meghatározók.
Mivel a jövőbeni állami források nem ismertek, a meghatározható feladatellátás sem
lehet teljes mértékben konkrét. Az államháztartási reform követelményei alapvetően
megváltoztathatják az önkormányzat gazdálkodását, mivel az önkormányzatok
gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelentik.
Jelen körülmények nem teszik lehetővé a hosszú távú pénzügyi prognózist, de a
stratégiai célok meghatározását feltétlenül indokolják.
Az önkormányzat legfontosabb feladatai:
- a működőképesség biztosítása,
- a költségvetési egyensúly megtartása.
- a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok leggazdaságosabb ellátása,
- feladatfinanszírozás, a pénzügyi helyzet stabilitásának fenntartása,
- a takarékos energia-gazdálkodás előtérbe helyezése.
.A növekvő társadalmi szükségletek, valamint a megvalósítás előtt álló beruházási,
fejlesztési feladatok csak pályázati források igénybevételével valósulhatnak meg. A
megvalósításhoz
szükséges saját forrást
hitel és Önerő alap pályázatok
igénybevételével lehet biztosítani. A pályázatok elnyerésének feltétele, hogy ne a
pályázati kiíráshoz igazítsuk fejlesztési elképzeléseinket, hanem elő kell készíteni és
meg kell határozni a célokat, valamint a pályázatokhoz szükséges önrészt.
Az önkormányzat bevételei:
Mélykút város önkormányzatának várható bevételei a 2015-2019-es időszakban a
korábbi évek tendenciájától lényegesen nem térnek el. Továbbra is nagy jelentősséggel
bír a saját bevételeken belül a helyi iparűzési adó bevétele. A megváltozott gazdasági
környezet miatt azonban nem jelent biztos alapot ahhoz, hogy ezen bevétel stabilan
szolgálja az önkormányzat működőképességének fenntartását, a fejlesztéseket.
Az állami támogatások adják a bevételek döntő többségét, de a széleskörű
önkormányzati feladatellátás megvalósítását nem fedezik.
Az önkormányzatok finanszírozásában az állami szerepvállalás várhatóan a következő öt
évben sem növekszik, így a feladatok ellátásához a forrás biztosítását az
önkormányzatnak saját erőből kell megteremteni.
A költségvetés egyensúlyának biztosítása, a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében
folyamatos intézkedések szükségesek a feladatellátásban rejlő tartalékok feltárására, a
költséghatékonyság növelésére, külső források bevonásának bővítésére.
Az önkormányzat a 2015. költségvetési évet hitel felvétele nélkül kezdte, kamatfizetési
kötelezettsége nincs.
Adópolitika:

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.
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A helyi adók esetében az önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja
kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitást biztosítson, ugyanakkor igazságos is
legyen az adózói kört illetően.
Az igazságos közteherviselés elve alapján az önkormányzati feladatok
finanszírozhatósága érdekében az adóviselési képességgel rendelkezők továbbra is
hozzá kell, hogy járuljanak a közösségi kiadásokhoz, mások pedig gondos
szabályozásokkal részben mentesíthetők e teher alól.
Az önkormányzat a helyi iparűzési adó, valamint a magánszemélyek kommunális
adójának bevezetésével élt.
Helyi iparűzési adó vonatkozásában a jelenleg hatályos törvényi rendelkezés maximális
mértékének kivetésével élt (2%), a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában
a lehetséges 17.000 Ft/adótárgy helyett 8.000 Ft, külterületi ingatlan vonatkozásában
4.000 Ft/adótárgy összegben állapította meg a mértéket.
A jelenlegi adókat nem kívánja növelni az önkormányzat, csak abban az esetben, ha ezt
törvény előírja, vagy a működéshez szükséges bevételek más forrásból nem
biztosíthatók. Az adófizetési morál fokozatos javítását tartjuk szem előtt.
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V. Településfejlesztés
1)
2)
3)

Településfejlesztés
Településüzemeltetés, működtetés
Pályázati célok
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„A településfejlesztést olyan komplex társadalmi-gazdasági, műszaki, környezetalakító
tevékenységnek nevezhetjük, amelynek célja a települések működőképességének
fenntartása és biztosítása, kiegyensúlyozott és nagyobb távú érdekeiket is figyelembe
vevő és érvényesítő fejlesztése, táji-természeti értékeik védelme, örökségük megőrzése
és gyarapítása, népességük életfeltételeinek, életkörülményeinek, ellátottsági és
környezeti viszonyainak, települési közérzetének javítása."
A város 2002. évben megalkotott fejlesztési koncepciója a természeti, társadalmi,
gazdasági, infrastrukturális állapotok és folyamatok felmérésével, vizsgálatával
állapította meg azokat az adottságokat és lehetőségeket, melyek hosszú távon
meghatározzák a város jövőjét. E tényezők az elmúlt években alapjaikban nem
alakultak át, azonban számos változás indokolja a működés gazdasági
szempontjainak ismételt átgondolását mindamellett, hogy a fejlesztési
koncepcióban megállapított legfőbb prioritások továbbra is érvényben maradnak.
1. Településfejlesztés
A településfejlesztési politika elemei:
- a településre érkező fejlesztések, és források feltérképezése érdekében un.
Településfejlesztési csoportot kell létrehozni aktív gazdasági szereplők, önkormányzati
képviselők, agrárszervezetek képviselőivel. A fő feladata az önkormányzati, vállalkozási,
magánszektorok részére meghirdetett pályázati források felkutatása, képzések,
információs napok szervezése, tájékoztatás.
- a megtermelt mezőgazdasági termékek számára un. „Bácskai Piac” létrehozása, amely
lehetőséget teremthet a helyben – magánszemélyek és önkormányzat által – megtermelt
termékek piacra jutásának.
- segíteni kell olyan befektetők Mélykútra települését, amelyek a törvényi előírásoknak
megfelelő tevékenységükkel hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, a lakosság és az
önkormányzat bevételeinek növeléséhez, esetleg a közszolgáltatások színvonalának
emeléséhez. Az önkormányzat elvárja a befektetőktől a partneri viszonyt, cserébe ő is
ezt kínálja. Az önkormányzat, ha pénzügyi támogatással nem is, de a befektetések
feltételeinek kialakításával közreműködést vállal.
- vállalkozásra alkalmas területek feltárása, ezeknek a településrendezési terv alapján
vállalkozási tevékenységre alkalmassá tétele.
- a fentebb felsorolt fejlesztési elképzelések feltételeinek megteremtése, együttműködve
a magánbefektetőkkel, a környező településekkel.
- vonzó települési arculatot kell kialakítani, minden lehetséges módon növelni kell a
lakosság Mélykúthoz való kötődését. A vonzó arculat elemei pl.:
- virágos, rendezett köz- illetve magánterületek,
- az utak, járdák, csapadékvíz elvezetők korszerűsítése, felújítása, új utak
építése,
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- a temető rendezettségének biztosítása,
- játszóterek gondozása,
- köztéri műalkotások kihelyezése,
- élénk társadalmi és kulturális élet,
- az önkormányzati jelképek használata.
- az idegenforgalom és a turizmus fellendítése érdekében együtt kell működni a térség, a
megye és a régió településeivel, intézményeivel, szervezeteivel, lehetőség szerint
segíteni kell a helyi vállalkozók tevékenységét. Segíteni kell Mélykút adottságainak
széleskörű megismertetését,
- pályázati eljárásokban olyan pályázatok benyújtását célszerű előnyben részesíteni,
amelyek eredményeképpen munkahelyteremtés jön létre,
- a pályázatok benyújtása ne veszélyeztesse a meglévő intézményi infrastruktúra létét,
- az óvodai nevelés, iskolai oktatás területén az önkormányzat célja a nyugodt, stabil,
kiegyensúlyozott anyagi és szakmai háttér biztosítása.
- az egészségügy területén folytatni kell a mai kor követelményeinek megfelelő
színvonalú alapellátások működtetését.
- a szociális ellátások rendszerét – az Önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe
véve – úgy kell kialakítani, működtetni, hogy a legrászorultabbak ne maradjanak
támogatás nélkül. Ki kell használni a járási együttműködésben rejlő lehetőségeket.
- a szabadidő, szórakozás, kultúra, sport lehetőségeinek minél szélesebb körű
kiterjesztése. Cél a tömegsport támogatása.
- a kultúra területén a Képviselő-testület az önkormányzati lehetőségek rendelkezésre
bocsátását (szervezés, koordináció, helyiségek biztosítása stb.), az önszerveződő
közösségek támogatását, a testvér települési kapcsolatok bővítését tűzi ki célul.
- szabadidő, szórakozás területén cél a kikapcsolódásra, regenerálódásra való
lehetőségek megteremtése, ennek keretében a Művelődési Ház célszerű és hatékony
működtetése, lehetőségeinek kihasználása. Szükséges biztosítani közösségi épületet,
közösségi tereket, az önszerveződő közösségek részére.
A gazdaságfejlesztés alapja az infrastruktúra hálózat (utak, elektromos, víz, szennyvíz,
csapadékvíz, és egyéb hálózatok) korszerűsítése és bővítése, figyelembe véve a
környezet- és természetvédelem szempontjait. Az önkormányzat sajátos eszközeivel
ösztönözze az erején és hatáskörén kívül eső közúthálózati fejlesztéseket. Az
önkormányzat a kijelölt ipari területek fejlesztésével, új ipari területek létrehozásával,
annak megfelelő infrastruktúrával történő ellátásával teremtsen lehetőséget új
vállalkozások kialakítására.
Az infrastruktúra hálózat fejlesztésén kívül az önkormányzat természetesen törekszik
arra is, hogy a tulajdonában és a területén lévő ingatlanállományt ésszerűen működtesse
tovább annak érdekében, hogy a vagyon minél nagyobb mértékben hasznosuljon.
Az önkormányzati tulajdonban, de bérbe adott földterületek a bérleti idő lejáratkor bérleti
jogának megszüntetésével mezőgazdasági termelést (szántóföldi, kertészeti növények)
GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

14

kell folytatni elsősorban a Konyha részére nyersanyag alapanyag biztosítása céljából
közmunkaprogramban képződő erőforrás felhasználásával.
Az önkormányzat tulajdonában álló épületek vonatkozásában az elkövetkezendő öt év
feladata az állagmegóvás. A bérlakások értékesítését nem tervezzük, ám ha
megüresednek, akkor piaci áron értékesíthetők. A bérlakások ütemezett felújítását
lehetőség szerint el kell végezni.
Intézményi ingatlanokra szintén vonatkozik az állagmegóvás illetve az alternatív fűtési
rendszerek kialakítására való törekvés.
További célok ingatlanonként:
- Mélykút Petőfi tér 3. 1. 2. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések
(tetőszerkezet teljes felújítása, épület felújítás, korszerűsítés)
- Polgármesteri Hivatal: nyílászáró csere, külső hőszigetelés, irodák korszerűsítése
- Fenyő Miksa Könyvtár: bővítése a tervek II. üteme szerint,
- Művelődési Ház: külső hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, teljes épületfelújítás vagy az épület újjáépítése, mozgássérült WC létesítése, kültéri szabadtéri
színpad építése,
- Sportcsarnok: külső hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, teljes épületfelújítás, mozgássérült WC létesítése vagy az épületegyüttes teljes felújítása, bővítése
amely lehetővé teszi a kihasználtság növelését hazai vagy nemzetközi versenyek
megrendezésével
- Sporcsarnok körül elhelyezkedő park és zöldfelület rehabilitációja, belső
infrastruktúrával,
- Sportpálya teljes felújítása, fejlesztése, elektromos hálózat kiépítése a
Sportegyesülettel közösen
- Idősek Klubja: nem igényel fejlesztést
- Gondozási Központ: a Gondozási Központ szomszédjában elhelyezkedő Mélykút
Bercsényi u. 16. szám alatti ingatlan megvásárlásával új férőhelyek kialakítása
- Templom u. 12. szám alatti fogorvosi rendelő: akadálymentesítés, rendelő felújítása
- Orvosi rendelők: fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, épület külső hőszigetelése
- Alkotóház: teljes épület-felújítás, égető kemence vásárlása
- Agrárinformációs Iroda: teljes épület-felújítás, fűtéskorszerűsítés
- Petőfi tér 9.: teljes épület-felújítás, hasznosítási céljának meghatározása. Ennek egyik
lehetősége az „Európa ház” kialakítása, az épület bővítése vendégszobákkal és szociális
helyiségekkel
- Napközi Otthon Konyha: az adódó pályázati lehetőségek kihasználásával a szükséges
fejlesztések végrehajtása
- Szvetnik Joachim Általános Iskola: fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, külső
hőszigetelés, aulaépítés, zárda épület tetőfelújítása, udvar térkővel való burkolása és
csapadék vízelvezető rendszerének felújítása, melegkonyha kiosztó és ebédlő
kialakítása
- I. számú Óvoda: fűtéskorszerűsítés
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- II. számú Óvoda: külső hőszigetelés, bejárati ajtó csere
- III. számú Óvoda: teljes épület-felújítás, fűtéskorszerűsítés
- ÉPTESZ irodaház: épület felújítás
- Lovaspálya komplex fejlesztése, bővítése, infrastruktúra
Lovasegyesülettel együttműködve.

fejlesztése,

a

Szennyvíztisztítás
A település csatornázottsága jelenleg kb. 2 %-os.
Szennyvízgyűjtő hálózat 0,5 km, ebből egyesített rendszer: 0,5 km, szennyvízgyűjtő
hálózatba bekötött lakás: 42..
A város életének meghatározó jelentőségű beruházása a szennyvíz csatornázási
beruházás. A beruházás a településen 2013-ban elkezdődött, a megépítésre kerülő
csatornahálózat: 25 363 fm bekötő vezeték, 37 814 fm gravitációs gerinc vezeték, 4 943
fm nyomóvezeték, valamint új korszerű szennyvíztisztító telep.
Közlekedés, útépítések
Útépítések
A szilárd burkolattal nem rendelkező utcák esetén az útépítési terveket el kell készíteni,
hogy esetleges pályázati kiírás esetén azonnal beadhatók legyenek, az engedélyes
tervvel rendelkező utcák burkolását pályázati lehetőség esetén el kell végezni. Törekedni
kell a Zalka Máté utca – Május 1. utca – Kandó Kálmán utca – Damjanich utca – Magyar
utca közötti összekötő utcák szilárd burkolattal történő ellátására.
Engedélyes tervvel rendelkező utcák:
Új u. (építés),
Attila u. (építés)
Árpád u. (építés)
Galamb – Táncsics u. (építés)
Nagy (felújítás)
Táncsics u. (felújítás)
Árpád u. (felújítás),
Öregmajor (építés)
Május 1. u. (felújítás)
Alkotmányos út (építés, felújítás)
Magyar u. (felújítás)
Kisfaludy u. (építés),
Dózsa Gy. u. (építés),
Kölcsey u. (építés),
Lénárd u. (építés),
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Kinizsi u (építés).
Engedélyes tervvel nem rendelkező utcák:
Bartók B. u. 299/48 hrsz,
Béke u. 2595, 2494, 2462 hrsz,
Bem J. tér 781. hrsz,
Bercsényi u. 887 hrsz,
Botond u. 1200 hrsz,
Damjanich u. 2377 hrsz,
Dankó u. 1914 hrsz,
Kis u. 2746, 2755/2 hrsz
Nagy u. 1900, 1901. hrsz
Pesti u. 1801/10 hrsz,
Pacsirta – Magyar u. 1148. hrsz
Rózsa u. 2779 hrsz,
Sallai u. 796. hrsz,
Széchenyi u. 1504 hrsz,
Új u. 1852 hrsz
Vezér u. 162. hrsz
Világos u. 1474, 12122 hrsz
Vörösmarty u. 2753, 2406, 2447 hrsz
Zalka M. u.
Dózsa Gy. u. vége 1961. hrsz
Volt Hámán Kató u. 2377, 2406, 2447 hrsz
Rákóczi u. 2359 hrsz
A jelenlegi adatok szerint összes önkormányzati belterületi út: 38,5 km, ebből burkolt
29,2 km.
Az útfelújításoknál lehetőség szerint kerüljön kijelölésre a települést átszelő Észak-Déli,
valamint Kelet-Nyugati irányú olyan út, amely erősebb burkolattal rendelkezik, így a
mezőgazdasági és az egyéb nagysúlyú gépjárművek közlekedésére teremtene
lehetőséget, tehermentesítve ezzel a település többi útszakaszát. Ezzel a gyengébb
minőségű utak leromlását lehetne megakadályozni.
Az új utak építésénél, valamint a felújított útszakaszokon az akadálymentes közlekedés
biztosítása szempont érvényesüljön.
Törekedni kell az 55-ös főútvonal település elkerülő út kiépítésére.
Folytatni kell a kerékpárút-hálózat építését, fő célkitűzésként az 55-ös főút mellett, vagy
azzal párhuzamos elhelyezkedéssel. A jelenlegi engedélyes tervet megvalósíthatóság
szempontjából felül kell vizsgálni, esetleg új nyomvonal kijelölése, annak terveinek
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elkészítése, engedélyeztetése és kivitelezése. Emellett fontos célkitűzés az 5312. számú
út melletti kerékpárút kiépítése, ehhez szükséges tervek elkészítése, engedélyeztetése.
Felmérést kell készíteni a város területén a járdák állapotáról. Készüljön kimutatás a
hiányzó járdák nagyságrendjéről, a megvalósítás tervezett költségvonzatáról. A
megkezdett térkő lerakását a városközponttól az elkövetkezendő években anyagi és
humán erőforrás megléte esetén folytatni kell.
Az 55. főút Rákóczi utcai szakaszának jobb oldalán lévő autóbusz megálló felújítása.
Lehetőség szerint a jelenleg közterületeken lévő faházas építmények közterületi
engedélyének felmondásával a település képének javítása, valamint a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése lenne a cél. Ez jelentené többek között a buszmegálló
áthelyezését az 55-ös főút Nagy utcai szakaszra, buszmegálló épületével együtt
épületegyüttes tervezése és megépítése az 55-ös főút Nagy utcai szakaszára, valamint
parkolóhelyek létesítését jelentené. Amennyiben lehetőség van rá, tervek elkészítése,
engedélyeztetése.
A Szvetnik Joacim Általános Iskola előtt a Petőfi téren parkolók létesítése (tervezés,
engedélyezés, kivitelezés).
Máv állomásnál buszmegálló, és/vagy buszforduló és parkoló létesítése (tervezés,
engedélyezés, kivitelezés).
Geotermikus energia
A település belterületén található termálkút vizének hasznosítása. A kút területi
elhelyezkedése erőssége és egyben a gyengesége is, hogy a település központjában
található. Az erőssége, hogy az önkormányzati intézmények elérhető közelségben
vannak, ezért a kút adottságait akár alternatív fűtésre is lehetne hasznosítani.
Amennyiben lehetőség lesz rá a 2014-2020 közötti időszakban pályázati forrás
bevonásával kell megoldani a hasznosítását.
Gázellátás
A lakások 96%-a rendelkezik vezetékes gázellátással, de még most is sokan vegyes
tüzelési módszerrel fűtenek. Sajnos sok esetben szeméttel tüzelnek, amit a
légszennyezés elkerülésének érdekében fel kell deríteni és szankcionálni.
Meg kell ismertetni az emberekkel az alternatív fűtési módszereket, a hőszigetelés
hasznosságát és lehetőségeit.
Az önkormányzati intézmények esetében törekedni kell a fűtéskorszerűsítés és
szigetelési rendszerek pályázatból való létrehozására. Még ha jelenleg ez terhet is jelent
a közintézményeknek, ennek hosszú távú megtérülése nem kérdéses, inkább csak
előremutató és ciklusokon átívelő gondolkozást igényel.
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Fel kell készülni a gázszolgáltatás igénybevételének jövőbeni csökkentésére a
közintézmények és a lakosság által egyaránt. Adott estben vissza kell térni a biomassza
fűtésre, aminek lehetőségét teremti meg a brikettálás is. Ez abban az esetben szükséges
leginkább, ha az alternatív fűtési módszerek (napkollektor, geotermikus fűtés) beruházási
költségei nem csökkennek olyan jelentős mértékben, hogy azt a lakosság vállalni tudja.
A lakossági tőke bevonásával, önkormányzati vezetéssel erdőt kell telepíteni, melynek
fahozamából a lakosság a befektetés értékében részesülne. Egyenként erre az egyes
szereplők nem képesek, csak összefogással lehetséges, ha minden résztvevő megérti
ennek szükségességét.
Vízellátás
Jelenleg a településen az ivóvízminőség javító program kivitelezése zajlik. A beruházás
befejezésével arzénmentesített, jogszabályoknak megfelelő tisztaságú ivóvíz ellátás
biztosított lesz a településen. A beruházás tartalmazza a hálózat egy részének felújítását
is.
Ivóvízvezeték hálózat: 62,2 km.
Közkifolyók száma: 54.
Ivóvízvezeték hálózatba bekötött lakás : 2.756 db., vízszolgáltatás történik 2690 ingatlan
esetén.
Külterületen lévő Öregmajor jelenlegi ivóvízellátását saját vízbázis, tisztítás-technológia
biztosítja.
Elektromos energia ellátás
Erősáramú hálózat
A meglévő 35/20 kV-os állomás és a 20 kV-os középfeszültségű hálózat négy irányból
látja el a települést, a város igényeit hosszútávon is biztosítani tudja. Fejlesztések esetén
elsősorban a település központi részén földkábeles 20 kV-os hálózat építésétre kell
törekedni, és szorgalmazni kell a légvezetékes 20 kV-os hálózat településközponti
szakaszának földkábeles átépítését.
Közvilágítás
A korszerű nátriumlámpás közvilágítás eseti igények szerinti bővítése szükséges.
Takarékos üzemeltetést mindenkor biztosítani kell.
Távközlés
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A település távbeszélő ellátása jelenleg megoldott. Az alépítmény hálózat bővítések
céljára is alkalmas. A Telenor, a T- mobil és a Vodafon átjátszó toronnyal rendelkezik a
város területén, ezek távlatban is ellátják a távközlési feladatokat.
Csapadékvíz elvezetés
A településre vonatkozó csapadékvíz elvezetés tervezésének II. részletét el kell
készíteni, és az I. és II. ütem kivitelezését a közmunkaprogramban képződő munkaerő
felhasználásával és az anyagi forrás függvényében ütemezetten kell elvégezni.
Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a településen a FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit Kft látja el, mely a település számára megkötéseket jelent még hosszú időn
keresztül. A lakosságot érintő közszolgáltatáson felül úgyszintén a lakosság igényeinek
kielégítése céljából az egykori rekultivált hulladéklerakó helyén az önkormányzat havi
átlag 400 ezer forintért rendszeresen elszállítat konténereket.
A konténeres elszállítást fokozatosan be kell szüntetni, helyette egy komplex fejlesztést
létrehozni. A szolgáltatás minőségének javítása érdekében tárgyalásokat kell
kezdeményezni Vaskúttal.
Elérendő cél a településen egy hulladékudvar létrehozása azon hulladékok számára
melyek szelektív gyűjtése a jelen rendszerben nem valósul meg, holott kötelezettségként
jelenik meg jogszabályokban. Mivel a településen szelektív gyűjtőszigetek működnek, a
létrehozandó hulladékudvar elsődlegesen a lom, elektronikai, inert és veszélyes
hulladékok gyűjtőhelyéül szolgálna. Amíg ez a beruházás nem megvalósítható, addig évi
legalább 4 alkalommal külső vállalkozó igénybevételével kell megoldani ezen hulladékok
gyűjtését és ártalmatlanítását.
El kell érni a zöldhulladékok minél nagyobb arányú kivonását a kommunális
hulladékszállításból, ezzel együtt vissza kell szorítani ezek kerti égetését. Pályázni kell
fenntartható fejlődési és környezeti neveléssel egybekötött helyi és közösségi
komposztálás népszerűsítését elősegítő programra. Ezek fedezetéül a konténeres
rendszer fokozatos beszüntetése szolgálna.
A szelektíven gyűjtött fás szárú hulladékokból aprítás után pellet illetve brikett készíthető,
melyek helybeli értékesítésével nem csupán a pénzügyi helyzet javítható, munkahely
teremthető, hanem csökkenthető a település energiafüggése egy viszonylag széndioxidsemleges fűtési módszerrel. A Békás tó rendszeres nádaratásával, a sáncok és árkok
rendbetétele során kikerülő növényi maradványokat úgyszintén lehetne a brikettkészítés
alapanyagául használni.
Ehhez a szükséges berendezések közül az aprító már rendelkezésre áll, egy brikettáló
eszköz beszerzése szükséges akár pályázatból, akár saját erőből.
2. Településüzemeltetés, működtetés
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A településüzemeltetés területén törekedni kell a működésre rendelkezésre álló anyagi
és emberi erőforrások minél hatékonyabb, legracionálisabb megoldására. A működés
feltételeinek biztosítása nem mehet a fejlesztési elképzelések rovására. Ki kell használni
az ÉPTESZ Kft-ben, mint önkormányzat saját tulajdonú vállalkozásában rejlő
lehetőségeket.
3. Pályázati elképzelések, célok
útépítések, kerékpárút építés,
útfelújítások,
geotermikus energia hasznosítás
fedett piac építése, a piactéren üzlethelyiségek építése,
intézmények felújítása az előzőekben említettek szerint,
Békás tó hasznosítása, szabadidőpark létesítése,
informatika-fejlesztések az Polgármesteri Hivatalban + az intézményeknél,
romos és életveszélyessé váló lakóépületek feltépképezése,
újrahasznosíthatóságának keresése,
belvízelvezető rendszer felújítása,
Petőfi téri közpark világításának kialakítása, fejlesztése
minden olyan pályázati lehetőség kiaknázása, amely munkahely
teremtésre, munkahely megtartásra irányul.
A pályázati elképzelések megvalósítása során fő szempont, hogy lehetőség szerint 5 -10
%-os önerejű pályázatokat szabad csak megpályázni, a 25 % feletti önerőt igénylő
pályázatok beadását lehetőleg kerülni kell.
SWOT –Analízis
Erősségek:
- főútvonal melletti fekvés
- viszonylag jó közbiztonság
- jó levegő
- csendes környezet
- jó minőségű talajállapot,
- nincs szennyező üzem
- szociális intézmények léte
- a civil szervezetek léte
- jól megközelíthető vasútvonal megléte
Gyengeségek:
- átmenő közúti forgalom meglehetősen erős
- hiányoznak a térségben a kerékpár utak
- turisztikai kínálat hiánya
- szálláshely hiánya
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a vállalkozások zöme kistőkéjű egyéni vállalkozás
egyedülálló idős lakosság viszonylag magas száma
városképet rontó elhanyagolt magánépületek
csökkenő népességszám

Lehetőségek:
- idegenforgalom, turizmus fejlesztése
- szabadidő park kialakítása
- közlekedés, fejlesztése
- a térségi együttműködés erősítése
- gazdaságfejlesztés
- kulturális lehetőségek erősítése
- pályázati, forrásteremtő lehetőségek felkutatása
- utak, járdák, kerékpárutak építése
Veszélyek:
- forráshiány, nem lesz anyagi keret a fejlesztésekre, tervezésre
- a térség háttérbe sorolódik
- elvándorlás

IV. Az intézmények működtetése
1)
2)
3)
4)
5)

Egészségügyi ellátás
Szociális ellátás
Közoktatás
Kultúra, támogatások, média, sport
GAMESZ

Elsődleges szempontnak tekintjük az intézmények működési biztonságának
megtartását.
1. Egészségügyi ellátás
2 háziorvosi körzet és 1 gyermekorvosi körzet van a településen. Egy háziorvosi körzet
2014. októberétől, valamint az 1 gyermekorvosi körzet 2015. májusától helyettesítéssel
működik, a célunk mindkét körzetben, hogy a feladatellátás ne helyettesítéssel történjen.
A fogászati ellátást 1 fő heti 23 órás vállalkozási formában és 1 fő 12 órás körzethelyettesítéssel megoldott. A településen működik védőnői ellátás, iskola-egészségügyi
ellátás.
Jelenleg rendelőintézetbe Jánoshalmára és Bácsalmásra jár a lakosaink többsége.
Jelenleg a fekvőbeteg ellátás vonatkozásában a Bajai Szent Rókus Kórház ellátási
köréhez tartozunk.
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A kistérségben elindult a központosított háziorvosi ügyelet szervezése, aminél minden
esetben lakosaink biztonságos ellátását tartottuk és tartjuk szem előtt, ezért arra irányul
a törekvésünk, hogy minél tovább működtethessünk Mélykúton hétközi és hétvégi
ügyeletet. 2014. évben ez a költségvetésünkben biztosított volt, de a szabályozók
változása miatt az öt éves időszakban csak célként fogalmazódhat meg.
Az önkormányzat támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve
növelő fejlesztéseket, ehhez pályázati lehetőségeket keres.
2.Szociális ellátás
Mélykút lakossága a rendelkezésre álló adatok alapján alapvetően csökkenő tendenciát
mutat, melynek oka a csökkenő születésszám és a növekvő halálozás. A település, mint
ahogy az egész országra jellemző, elöregedik, egyre több idős, egyedül élő, beteg,
főként nő lakosról kell a következő években gondoskodnunk. A településen jelentős
számban van jelen a roma kisebbség, akik döntő többsége halmozottan hátrányos
helyzetű. A roma népességet a helyi kisebbségi szakemberek segítik. Településünkön a
2011. évi népszámlálás során 211 fő vallotta magát romának. Ez a szám azonban
valószínűleg nem tükrözi a valós adatokat, a Nemzetiségi Roma Önkormányzat
véleménye szerint számuk valójában közel 400 fő köré tehető, így a település roma
lakosságának becsült aránya 7% körül mozog. A településen élő roma lakosság nagy
hányada halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül.
2015. március 1. napjától jelentősen átalakult a szociális ellátások rendszere. Az
átalakítás következtében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) fenti időponttól kezdődően csak az állam által
kötelezően biztosítandó ellátásokat tartalmazza, ezen túlmenően pedig az
önkormányzatok feladata a rászorulók szociális támogatása – települési támogatás
formájában.
2015. március 1. napjától az állam által – a járási hivatalok útján – biztosított kötelező
ellátások körébe került át az aktív korúak ellátása (melynek két formája a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, illetve az egészségkárosodási valamint a gyermekfelügyeleti
támogatás, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, az alanyi és normatív
közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A kötelező,
állam által biztosított segélyek közül – kifutó jelleggel - kikerült a lakásfenntartási
támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, továbbá a méltányossági
közgyógyellátás, valamint a méltányossági ápolási díj is, valamint 2015. szeptember 1.
napjától - a kötelező óvodáztatás bevezetésével – kikerül az óvodáztatási támogatás is.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1. napjától egységesen
települési támogatás. Annak eldöntése, hogy egy-egy önkormányzat a települési
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támogatás keretében milyen célokra, milyen feltételekkel és milyen összegű támogatást
nyújt, teljes mértékben az adott önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik, annak
csupán egyetlen egy korlátja van, ugyanis az Szt. a 45. § (3) bekezdésében úgy
rendelkezik, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
A Képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete megalkotásakor
nagymértékben támaszkodott a település területén az utóbbi időszakban megfigyelhető
szociális problémák figyelembevételére, valamint a hatósági ügyintézés során szerzett
tapasztalatokra. Olyan rendelet megalkotását tűzte ki célul, amellyel arra törekszik, hogy
a támogatást ténylegesen azok vegyék igénybe, akik arra rászorultak, illetve, hogy a
terhek igazságosan osztódjanak el, továbbá a jogosultság megszerzése mellett a
kötelezettségeinek is tegyen eleget az érintett személy. E szempontok fenntartása a
jövőben is követendő cél kell, hogy legyen.
Jelenleg az alábbi ellátások igényelhetőek a települési támogatás keretében:
a) lakhatási támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) gyógyszertámogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez:
ba) rendszeres jelleggel nyújtott közgyógytámogatás,
bb) eseti jelleggel nyújtott gyógyszertámogatás,
c) temetési támogatás a temetés költségeihez való hozzájáruláshoz,
d) rendkívüli település támogatás a rendkívüli élethelyzet költségeihez való
hozzájáruláshoz.
2. Köztemetés
Fenti támogatási formák közül a lakhatási támogatás kizárólag természetbeni formában,
míg a többi ellátás pénzbeli formában nyújtható.
A település szociális ellátórendszerének bemutatása
Szociális alapszolgáltatás
Az alapszolgáltatások közül városunkban a Gondozási Központ keretein belül az
étkeztetés, a nappali ellátás (idősek klubja), a házi segítség nyújtás és a tanyagondnoki
szolgáltatás működik.
Étkeztetés
Az étkeztetés az 1993. évi III. törvény, az 1/2000 (I.17:) SzCsM rendelet, valamint
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006. (II.15) rendelete alapján
biztosítjuk azoknak a szociálisan rászorultaknak az egyszeri meleg étkezését, akik
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
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biztosítani. Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, kérelemre történik. 2014. évben az
étkeztetést 105 fő vette igénybe.
Nappali ellátás
A nappali ellátást az Idősek Klubjában biztosítjuk a településen otthonukban élő, mozgás
és cselekvőképes idős emberek részére. A szolgáltatással lehetőség nyílik a napközbeni
társas kapcsolatokra, az izoláció oldására, valamint az alapvető higiénés szükségletek
kielégítésére. A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére
szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító
szolgáltatást nyújt szabadidős programok szervezésével, szükség szerint az
egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutást és a hivatalos ügyek intézésében tud
segítséget nyújtani. Az ellátást 2014. december 31-én 9 fő vette igénybe.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében a napi 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel
rendelkező idős emberek vonatkozásában gondozási és ápolási feladatot végez. Az
ellátás célja az önálló életvitel fenntartása, támogatás nyújtása az ellátott
lakókörnyezetében. A szolgáltatást 2014. december 31-én 27 fő részére nyújtott az
intézmény.
Tanyagondnoki szolgáltatást
A tanyagondok a tanyán élő lakosság életkörülményeinek javítása érdekében az alábbi
alapfeladatokat látja el:
- szociális ellátás biztosítása
- egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás segítése
- gyermekek gyermek intézményekben történő szállítása
- a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk
közvetítése az önkormányzat és a lakosság között.
A tanyagondnok részt vesz az étkeztetésben oly módon, hogy napi egy alkalommal az
igénybevevők részére ebédet szállít.
Szakosított ellátás
Az ápolást- gondozást biztosító, tartós bentlakást nyújtó feladatot 1990 óta vállalta fel az
önkormányzat, mint nem kötelező speciális ellátási formát. A település elöregedése, a
hozzátartozók elköltözése érthetővé teszi az igényt ezen ellátási forma biztosítása iránt
is. Ha az idős embernek már el kell hagynia az otthonát, mert nem tudja ellátni magát,
vagy csak részben képes rá, akkor legalább ismerős környezetben élhessen és, így
bármikor haza is mehet körülnézni. Sajnos ez az ellátási forma a legköltségesebb, így a
gondozási díj emelkedés egy időszakos, enyhe csökkenést okozott az igényekben, ezen
ok miatt a fenntartó a mélykúti felvételi hatáskört kiterjesztette és országossá tette.
Az ellátottak létszáma: 31 fő. A szociális felzárkóztató program keretében a meglévő
épület bővítésére nyílt lehetőségünk a 2007-es évben.
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Gondozási Központ Konyhája
A konyha az élelmezési tevékenysége során 500 fő kapacitással biztosítja:
- az óvodai intézményi étkeztetést
- az iskolai intézményi étkeztetést
- szociális étkeztetést
- az Idősek Otthona és az Idősek Klubja ellátottainak étkeztetését
- éttermi, mozgó vendéglátást.
A konyha a hét minden napján üzemel.
Gyermekjóléti Szolgálat
A szolgálatnál két fő főállású családgondozó végzi feladatát, szakmai tevékenységük
kiterjed:
- alapellátás (hosszú, hat hónapon túli kapcsolat a gyermekkel és családjukka)
- javaslattétel a gyermek családi körülményei miatt megfelel-e a családban történő
gondozásra, családból történő kiemelés kezdeményezése
- ideiglenes hatályú elhelyezés
- átmeneti nevelésbe történő vétel
- jelzőrendszer működtetése
- Karitász Mélykúti Csoportjával kapcsolattartás.
Családsegítő Szolgálat
A Családsegítő Szolgálat a személyes gondoskodás keretében tartozó alapellátást
biztosítja, az 1993. évi III. törvény, valamint az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet alapján,
melynek feladata az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok,
személyek szociális és mentálhigiénés ellátása, a hátrányos helyzetű csoportok
figyelemmel kísérése, krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, krízishelyzetek
megszüntetésének segítése.
A szolgáltatást igénybevevők köre: hátrányos helyzetű egyének, családok, csoportok. A
szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes, kivételt képeznek az aktív korúak
rendszeres szociális segélyben részesülő személyek, akik helyi rendeletekben előírtan
kötelező együttműködni a szolgálattal.
A szolgálatnál 1 fő családgondozó foglalkoztatása történik.
Együttműködik a Gondozási Központon belüli szakmai egységekkel (gyermekjóléti
szolgálat, idősek klubja, idősek otthona), folyamatosan kapcsolatot tart a jelzőrendszer
tagjaival, szakmai koordináció a Módszertani Családsegítő Szolgálattal.
3. Közoktatás
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Mélykút Város Önkormányzat fenntartásában lévő minden nevelési-oktatási
intézményben biztosítani kell az esélyegyenlőségen alapuló, az általános emberi és
gyermeki jogokat tiszteletben tartó világnézetileg semleges, a vallási és lelkiismereti
szabadságot tiszteletben tartó oktatást és nevelést.
Az önkormányzat arra törekszik, hogy a gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos
igényeket, a lehetőségek és a mindenkori jogi keretek között megfelelő színvonalon
teljesítse.
A nevelési-oktatási intézmények tevékenységének gyermekközpontúnak kell lenni,
melynek során olyan szolgáltatásokat kívánunk fenntartani, illetve kialakítani, melyben
lehetőség nyílik az értékek közvetítésére, a képességek kibontakoztatására, a szellemi
és testi fejlődésre, a helyes társadalmi szocializációra.
Sem az óvodai nevelés, sem az alapfokú oktatás tekintetében nem indokolt a férőhelyek
számának nagyobb arányú, intézménybezárással megvalósított radikális csökkentése.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a demográfiai, társadalmi, gazdasági
változásoknak megfelelő korrekciót, az intézményhálózat szervezésében, a beiskolázási
keretszámok meghatározásában a fenntartó és az intézmények folyamatosan el ne
végezzék.
Az alapiskolázásban a nyolc osztályos általános iskola szerkezeti formáját
megőrizendőnek tartjuk. Ebben a keretben a tartalmi megújulás megvalósítható még
akkor is, ha a belső szakaszolás határai a maihoz képest megváltoznak.
Az oktatás színvonalának megőrzése és emelése érdekében az önkormányzat:
biztosítja a fenntartott nevelési-oktatási intézmények biztonságos
működéséhez, alapfeladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásához
szükséges tárgyi szükségleteket,
gondoskodik az intézményi épületek felújításáról és karbantartásáról a
költségvetési lehetőségek határáig.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az óvodai oktatásról-nevelésről való
gondoskodás a települési önkormányzat kötelező feladata. Az általános iskolai oktatás
szakmai feladatainak biztosítása állami feladat.
Mélykút Város Önkormányzat e feladatának alapvetően intézmény fenntartással kíván
eleget tenni oly módon, hogy e feladatot az általa jelenleg is fenntartott óvoda és
általános iskola útján látja el.
Az Önkormányzat kiemelt figyelemmel kíséri a tanulók egészséges életmódra nevelését
és az egészséges környezet biztosítását. Ennek jegyében biztosítja valamennyi
tanulónak korszerű világítást és energiatakarékos, automatizált fűtést. A tanulók
biztonsága érdekében portaügyeletet tart fenn minden tanítási napon reggel 8 órától
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délután 4 óráig. Az iskola helyet ad az olyan foglalkozásoknak, melyek a tanulók sport,
zene, képzőművészeti érdeklődését, továbbképzését elégítik ki.
4. Kultúra, támogatások, sport
A közművelődési és közkönyvtári feladatokat a Művelődési Ház és Fenyő Miksa
Könyvtár látja el intézményi keretek között.
Az Alapító Okirat szerint az intézményhez tartozik a Művelődési Ház, a Fenyő Miksa
Könyvtár, a Sportcsarnok, valamint az Alkotóház.
Az önkormányzat a következő feladatok ellátásának szükségességét határozza meg:
A Fenyő Miksa Könyvtár működtetése során:
- a könyvállomány folyamatos gyarapítását lehetőség szerint biztosítani kell,
- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
- bővíteni kell lehetőség szerint a könyvtár eszközellátottságát.
A Művelődési Ház további működésével kapcsolatban:
- pályázati tevékenységét segítse az önkormányzat,
- lehetőség szerint pótolni kell az elhasználódott eszközöket,
- biztosítani kell működéséhez a szükséges forrásokat.
Az Alkotóház a helyi művészeti, kézműves csoportoknak, valamint a Tanodának ad
helyet.
A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár intézmény működtetésének átalakítása a
2015 – 2019. időszak fontos feladatát képezi.
Mélykút sportéletének központja a Sportcsarnok. Itt az általános iskolai testnevelés
órákon túlmenően a különböző sportágak vannak jelen.
A Mélykút SE Labdarugó Egyesület a Megyei II. osztályban küzd a minél jobb
helyezésért. Sikerült elérni, hogy a csapat helyi fiatalokból álljon. Az önkormányzat fő
támogatóként az egyesületet önállóan működteti.
A Budai Géza Diáksport Egyesület feladata az utánpótlás nevelés és a tömegsport
lehetőségeinek biztosítása.
A felnőtt lakosság sport tevékenysége a Mélykúti Szabadidősport Egyesület –
labdarúgás, röplabda és technikai sportágakban – valósul meg.
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A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységgel kapcsolatos
közszolgáltatások további biztosítását. Ennek keretében gondoskodik a település
sportéletének helyt adó épületek és pályák folyamatos fenntartását. Ezen
létesítményeket rendelkezésre kívánja biztosítani a helyi sportszervezeteknek, a helyi
társadalmi és civil szervezeteknek, valamint a helyi lakosoknak, így segítve a tömegsport
fejlődését.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében támogatja a civil szervezeteket.
Megállapodásban rögzítjük a kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködés
feltételeit, szabályait. Segítséget nyújtunk a nemzetiségi kisebbséget érintő problémák
megoldásához.
Nagy hangsúlyt helyezünk a lakossági kapcsolatok rendszeres és folyamatos tartására.
Igényeljük a véleményüket, javaslataikat, észrevételüket, ugyanakkor minden lakosságot
érintő döntésről folyamatos informáljuk őket.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködik minden szervezettel és
személlyel, amely az önkormányzat számára előnyös.
Az előző ciklusban kialakított partnertelepülési kapcsolatainkat a lehetőségekhez
mérten bővítjük. Törekedni kell a jövőben német vagy angol nyelvterületen lévő testvértelepülési kapcsolat kiépítésére. Élő testvérvárosi kapcsolat alakult ki Kamionka Wielka
(Lengyelország), Paptamási (Románia)és Ómoravica (Szerbia)településekkel. Kétévente
EU-s támogatással testvérvárosi találkozókat kívánunk szervezni.
5. GAMESZ
Fő tevékenységei között a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatok; az egészségügyi
ellátáshoz; gépjármű üzemeltetéshez; karbantartáshoz; illetve a közfoglalkoztatottak
foglalkoztatásához és irányításához kapcsolódó feladatok szerepelnek.
A feladat ellátásához kapcsolódóan:
- 18 fő főfoglalkoztatású közalkalmazott
- 1 fő részfoglalkozású MT foglalkoztatott
- 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott
- 2 fő főfoglalkozású MT foglalkoztatott látja el.
A GAMESZ végzi:
- az önállóan működő intézmények (Gondozási Központ, Művelődési Ház és
Fenyő Miksa Könyvtár) gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatait,
- az ügyelet valamint a védőnői szolgálat teljes körű feladatellátás biztosítása
- az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi
ellátás) részfeladatait az Önkormányzat és a szolgáltatók közötti feladatátvállalási
szerződés tartalmazza
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- állati hulla lerakó hely üzemeltetése
- műszaki, karbantartási feladatok szakszerű és hatékony elvégzése
- parkfenntartás, zöldterület gondozás
5. A gazdasági program megvalósításának feltételei
-

Stabil, kiszámítható és fegyelmezett költségvetési gazdálkodás.
Átgondolt humánerőforrás gazdálkodás.
A lakossággal, kistérségi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel,
önszerveződő közösségekkel való folyamatos kommunikáció.
Magas szakmai színvonalon működő önkormányzati intézményrendszer.
Mélykút, 2015. április 28.
Kovács Tamás
polgármester
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