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Helyzetelemzés 
 

Demográfia 

A település demográfiai folyamatai kiegyensúlyozottak. A lakosság száma a 2007 – 

2013 közötti folyamatos csökkenést követően enyhén emelkedni kezdett és kisebb-

nagyobb kilengésekkel 2014 óta 1300 fő körül állandósult. A természetes 

népmozgalmi mutatók többnyire negatívak, a halálozások száma meghaladja a 

születésekét, több olyan év is volt viszont a falu életében, amikor magasabb volt a 

születések száma a halálozásoknál. A vándorlási egyenleg minimálisan pozitív évek 

óta. Kijelenthető, hogy Mártély demográfiai folyamatai az átlagnál jóval kedvezőbbek. 

A település fennmaradása és fejlődése szempontjából ez egy igen fontos tényezőnek 

számít, mivel általában véve a magyar falvakat az elnéptelenedés sújtja - az elmúlt 

évek demográfiai folyamatait tekintve ez Mártélyon csekély mértékben azonosítható 

tendencia.   
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Pénzügyi, gazdasági helyzet 
 

1. Az önkormányzat feladat- és hatásköre 
 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban 

Mötv) rendelkezik az önkormányzatok feladat-és hatáskörökről. Az Mötv 13. § (1) 

bekezdése tételesen felsorolja a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó 

közfeladatok körét, azzal, hogy a törvény differenciálni köteles a helyi önkormányzatok 

eltérő adottságait, különösen a gazdasági teljesítőképességet, a lakosságszámot, 

valamint a közigazgatási terület nagyságát. 

Az Mötv 11§ (3) bekezdése szerint „Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg 

meghatározza a feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, 

személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.” Mártély Községi Önkormányzat és 

intézményei az alábbi jogcímeken részesül a központi költségvetési támogatásból: 

 
1.) Település üzemeltetési feladatellátás támogatása: 

a) Zöldterület-gazdálkodás 
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása 
c) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 
d) Közutak fenntartásának támogatása 
e) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
g) Üdülőhelyi feladatok támogatása 

 
2.) települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása: 

a) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása 
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b) Óvodaműködtetési támogatás 
 

3.) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása: 
a) Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása 
b) Szociális étkeztetés 
c) Házi segítség nyújtás - szociális segítés - önálló 
d) Házi segítség nyújtás - személyi gondozás - önálló 
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat 
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló 
g) Gyermekétkeztetés támogatása összesen 

 
 

4.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

 
A megítélt támogatások alapján képes ellátni az Önkormányzat a kötelezőfeladatokat, 
a kiutalt támogatások terhére vállal, illetve vállalt kötelezettségeket. 
Az Általános Művelődési Központ konyhája – szabad kapacitás terhére – vendég-
étkeztetési tevékenységet végez. A teljes étkeztetési kiadásokból nyersanyagnorma-
arányosan kerül megállapításra az adott étkezési feladat kiadása. 
 

2. Költségvetési politika 
 

A költségvetési politika célkitűzése a bevételek költségek egyensúlyának biztosítása 

úgy, hogy mindeközben a gazdasági projekt ütemezett megvalósításához szükséges, 

helyben megképzett források is rendelkezésre álljanak. Ennek feltétele 

a kivitelezhető alapokon nyugvó költségvetés-tervezés, a költségvetést érintő 

gazdasági-,pénzügyi mechanizmusok figyelemmel kísérése, valamint ezek 

ismeretében szükségessé vált intervenciók végrehajtása. 

 

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai  
 

3.1.Az önkormányzat bevételei (2021-es tényadatok alapján) 

 

Mártély Községi Önkormányzatának és intézményeinek összevont 2021. évi 

módosított bevételi előirányzata 503.791 eFt, ebből költségvetési bevétel 213.603 eFt. 

 

3.1.1 Központi költségvetési támogatások 

Az önkormányzat bevételei között a legnagyobb arányt az állami támogatások 

képviselik, amelyet az önkormányzati feladatellátás 2021. évi mutatószámai 

(lakosságszám, létszám, számított létszám) alapján bocsát a központi költségvetés az 

helyi önkormányzatok számára.  
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A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai  

 

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelmében vett 

önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás stb.). A helyi 

közügyek ellátását a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok 

jövedelemtermelő képességétől is függő általános jellegű támogatás szolgálja. A 

meghatározott időpont szerinti lakosságszám és egyéb naturális mutatószámok, 

statisztikák alapján járó támogatások, valamint a beszámítás összege az év során nem 

változik. Az igazgatási és település-üzemeltetési feladatokra elszámolt kiadások 

összege az e jogcímeken járó 20.932.089 Ft központi forrás összegének többszöröse. 

 

A feladatalapú támogatások mellett, az önkormányzat bevételeit növelik a központi 

költségvetésből (a költségvetési törvény rendelkezései alapján) átengedett bevételek: 

• a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből 
származó bevétel 100%-a,  

• a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési 
önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a,  

• a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi  
bírság 100%-a, 

• fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a 
veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben 
jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból 
befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,  

• a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési 
szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül 
- közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 
40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője 
önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította 

• települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a 
közterületfelügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 
100%-a. 

 

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  

A települési önkormányzatot az általa fenntartott köznevelési intézményekben 

(óvodában) oktatott és ellátott gyermekek létszáma után szakmai és működési 

támogatás illeti meg. A szakmai támogatás alapja a köznevelési intézményben 

foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-

létszám, valamint a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma. 

22.810.670 Ft a köznevelési címen járó tényleges állami forrás került folyósításra 

2021-ben. 
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Szociális feladatok  

Szociális feladatok egyéb támogatása 

Az egyéb támogatás központilag kerül meghatározásra a foglalkoztatott 

közfoglalkoztatottak átlagos létszáma, a településen élő 60 év feletti lakosok, valamint 

a lakosságszáma elismert százalékos arányában részesíti a központi költségvetés 

támogatásban, amennyiben a települési önkormányzat adóerő-képessége a Kvtv.-ben 

rögzített értékhatár alatt marad. A támogatás 2021-ben kiutalt összege 5.875.000 Ft, 

amely felhasználható: pénzbeli szociális ellátásokhoz (helyi hatáskörű pénzbeli és 

természetbeni segélyezéshez, gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon 

történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, közfoglalkoztatási feladatokhoz), 

valamint egyéb szociális jellegű kiadások finanszírozására.  

 

Egyes szociális ellátások 

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szoctv.) 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

(Gyvt.), valamint a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően 

család- és gyermekjóléti szolgálatot fenntartó települési önkormányzatok részére, a 

személyi és a dologi kiadások elismert átlagos költségeit alapul véve. A házi 

segítségnyújtás - személyi gondozás és szociális segítés esetében is változatlan a járó 

támogatást megalapozó mutató. 

 

Gyermekétkeztetési támogatás 

Az intézményi gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál figyelembe vehető 

tényleges mutatószámok alapján került meghatározásra ezen a jogcímen támogatás. 

A feladatra összesen 6.897.706 Ft állami támogatás illette meg az önkormányzatot 

2021. évben. 

 

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti 

meg elsősorban a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 20212. évi CLII. 

törvény 30.§ (3) bekezdése alapján önkormányzati fenntartásba kerül muzeális 

intézmények fenntartásához. Az egyes települési önkormányzatokat megillető 

támogatás összegét a kultúráért felelős miniszter határozza meg a kiutalásra került 

támogatás 2.852.358 Ft 2021-ben. 
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Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások: 

A települési önkormányzatok iparűzési adójához kapcsolódó kompenzáció címen 

13.587.314 Ft-ot kapott önkormányzatunk a központi költségvetésből. 

A veszélyhelyzet miatt kieső idegenforgalmi adó kompenzálása címen negyedévente 

történő igénylés alapján év közben kiutalt támogatás összege 9.000 Ft volt. 

 

3.1.2 Közhatalmi bevételek  

Az önkormányzatok sajátos bevételei a közhatalmi bevételek, amelyek a következők: 

helyi adók, átengedett központi adók, pótlékok és bírságok. Az adónemenkénti 

teljesülésük a következő táblázat szerint alakult: 

 

 adatok e Ft-ban 

   

Rovat 
Közhatalmi bevétel 

megnevezés 

Módosított 

e.i. 
Teljesítés 

B311 

Termőföld bérbeadásból 

származó jövedelem utáni 

SZJA 

180 0 

B34 Építményadó        675                664     

B34 

Magánszemélyek kommunális 

adója 
    3 804             3 655     

B34 Telekadó        643                609     

B351 

Állandó jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység után 

fizetett helyi iparűzési adó 

   40 000     
       39 

236     

B354 

Gépjárműadó bevétel - helyi 

önkormányzatot megillető része 
         0                0         

B355 

Tartózkodás után fizetett 

idegenforgalmi adó 
       231     

            

200     

B36 

Igazgatási szolgáltatási díjak 

bevételei 
         29                  19     

B36 Egyéb bírságok bevételi 
1 873     

            

450     

B36 
Önkormányzat által beszedett 

talajterhelés 
       475                111     
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B36 Elkobzás és egyebek  
       212     

            

192     

Összesen 
   48 272     

       45 

287     

 

 

3.1.3 Működési bevételek  

 

Az önkormányzati és intézményi működési bevételek éves teljesítése összegszerűen 

39.081 eFt bevételt jelent az önkormányzatnál és intézményeinél. 

A Gondozási Központnál 6.328 eFt, amely az ellátási díjakból tevődik össze, az 

Általános Művelődési Központban a működési bevételek teljesítése 23.893 eFt, amely 

elsősorban a szállásnyújtás, terembérlet, illetve az ellátási díjak alkotják. Az 

önkormányzatnál a működési bevételek 8.860 eFt-ra teljesültek. 

 

3.2 Az önkormányzat kiadásai (2021-es tényadatok alapján) 

 

Mártély Községi Önkormányzatának és intézményeinek összevont 2021. évi 

módosított kiadási előirányzata 503.791 eFt, melynek éves teljesítése 352.130 eFt, 

amelyből költségvetési kiadás 348.967 eFt. Az önkormányzati gazdálkodás során az 

elsődleges cél a település üzemeltetése, a kötelező feladatok ellátása, valamint az 

intézmények zavartalan működtetésének biztosítása volt. A takarékosság jegyében az 

önkormányzat kiadásai a minimálisan szükséges szinten kerültek megtervezésre, 

majd teljesítésre. 

 

3.2.1 Működési kiadások  

 

A működési kiadások teljesítése 210.270 eFt az összes kiadás 59,7%-át tette ki. Az 

településnél a legnagyobb kiadási kategóriát a személyi juttatások, illetve a dologi 

kiadások jelentik. A működési kiadások megoszlása az alábbi diagram tartalmazza: 
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3.2.2 Személyi jellegű kiadások  

 

Az önkormányzat és intézményeinek legjelentősebb kiadásai a személyi juttatások és 
járulékaik. 2021. évben a személyi jellegű kiadások 93.085 eFt. Az önkormányzat 
esetében a személyi juttatások rovat az alkalmazottak, a közfoglalkoztatottak személyi 
juttatásán, a normatív, illetve a jubileumi jutalmak, valamint a reprezentációs 
kiadásokon túl a választott tisztségviselők járandóságait is tartalmazza, a teljesítés 
31.176 eFt, a Gondozási Központban 19.101 eFt, az Általános Művelődési 
Központban 42.808 eFt. A személyi jellegű kiadások és járulékok az adott évi törvényi 
szabályozásainak, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett létszámok 
alakulásának megfelelően változtak. 
 

3.2.3 Munkaadót terhelő járulék  

 

Az önkormányzatnak az alkalmazottak, képviselők közfoglalkoztatási programokban 

résztvevők részére kifizetett munkabérek, járandóságok után, mint munkáltatónak 

szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a központi költségvetésnek, amelynek 

általános mértéke 15,5%. 

 

A közfoglalkoztatottak munkabére után a hatósági szerződésekben rögzített feltételek 

szerint kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, amelynek mértéke a hosszabb távú 

közfoglalkoztatás tekintetében az általános mérték 50%-a, azaz 7,75%.  

  

93 085
44,27%

12 959
6,16%

96 702
45,99%

379
0,18%

7 145
3,40%

2021. évi működési kiadások megoszlása

K 1 Személyi juttatások

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

K 3 Dologi kiadások

K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K 5 Egyéb működési célú kiadások

adatok Eft-ban 
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Az önkormányzatnál és intézményeinél a munkaadói járulékok teljesítése 12.959 eFt, 

az alábbi részletezéssel: 

 

 
adatok eFt-ban 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

  Teljesítés 

Önkormányzat 3.495 

Gondozási Központ 2.934 

ÁMK 6.530 

 

 

3.3 Helyzetértékelés 

A 2019-es koronavírusjárvány okozta nehézségek a település számára is jelentkeztek. 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 2020. június 18-tól hatályos 37. § (1) bekezdés a) pontja szerint 

a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 

önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Az új 

szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett 

gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg, ez Mártély esetében 

évi 3,5-4 millió forint forrás elvonást eredményez. 

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 

mértéke kormányzati döntés értelmében maximalizálásra került lett 1%-ban a kis-és 

középvállalkozások esetében. A kormány által elfogadott 639/2020. (XII. 22.) Korm. 

rendelet tartalmazza az iparűzési adó  maximalizálás szabályait. Ezt 2021-ben a 

kormány 2022. adóévre is meghosszabbította a 641/2021. (XI.25.) 

Kormányrendelettel. Ez a törvényi változás nem okozott bevétel kiesést az 

önkormányzatnál, kiegészítő támogatásként kompenzálásra került a kieső adóbevétel. 

Az elmúlt időszakban több korábban elnyert pályázati visszafizetés kötelezettség 

jelentkezett az önkormányzatnál, amely megnehezítette az rövid és középtávú célok 

elérését. A folyamatos működés garantálása érdekében az Irányító Hatóság felé 

átütemezési kérelmekkel éltünk melynek hatására eredményes prolongálást sikerült 

végrehajtani, így a 2023-as költségvetési évre jelentkező fizetési kötelezettség 

keletkezett.   

A 2022-es évben jelentkező energiaválság a hozzá kapcsolódó magas 

energiaköltségek, valamint a korábbi évektől eltérő nagyobb mértékű átlagos 

árszínvonal emelkedés merül(het) fel kockázati tényezőként a település számára. 
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2022-ben meghozott adóváltozások az építmény és telekadó mértékének emelésére 

irányult, a saját bevételek növelése és a pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városnál az emelést követően még mindig 

alacsonyabb az építményadó és telekadó mértéke, amely kedvező lehet a kis-és 

középvállalkozások számára  

Az Önkormányzat 2022- ben hitel állománnyal nem rendelkezik. Hitel felvételének 

jogszabályokban rögzített szabályai is vannak, ugyanakkor a képviselő-testület is a 

hitelmentes gazdálkodás mellet elkötelezett.  

 

4. Adópolitika 

Az önkormányzat saját bevételeinek jelentős része a közhatalmi bevételek alkotják, 

így ezen időszak alatt a lakossági adómorál megtartását, illetve javítását erősíteni kell. 

Továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kivetett adók és adójellegű 

befizetések határidőre megtörténjenek. Folyamatosan felügyelni kell az esetlegesen 

előforduló fizetési elmaradásokat, amennyiben szükséges intézkedéseket kell 

foganatosítani a kintlévőségek behajtására. 

 

5. Az Önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi helyzetének 
értékelése 

 

A pénzügyi és számviteli gazdálkodás lényege, hogy az önkormányzat megőrizze 

fizetőképességét, pénzügyi likviditási helyzetét a megfelelő szinten tartsa, az 

intézményeit hatékonyan működtesse, a kötelező feladatait folyamatosan ellássa és a 

finanszírozás feltételeit a működés során teremtse meg.  

 

Mártély Községi Önkormányzatának, a Gondozási Központnak és az Általános 

Művelődési Központnak összevont vagyoni, pénzügyi és gazdasági helyzetét mutatják 

be az alábbi értékek, kimutatások. Az előző évi tényadatokhoz hasonlítjuk a 2021. évi 

tény adatokat, amelyek így valós képet mutatnak a jelenlegi gazdasági helyzetről. A 

mérleg főösszege 178.236.154 Ft-tal csökkent a beszámolási időszakban. 
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Gazdasági program keretében tervezett projektek 

A programban szereplő projektek finanszírozását az önkormányzat több csatornán 

keresztül kívánja megoldani: nyilvánvalóan a pályázati források lesznek a 

legfontosabbak, továbbá ahol lehetséges számít a polgárok részvételére, önkéntes 

munkájára, valamint a piaci szereplőkre (pl. vállalkozások, őstermelők) is számítunk. 

Amennyiben egy civil szervezet és/vagy piaci szereplő számára nyílik meg olyan 

finanszírozási lehetőség (akár pályázat, kedvezményes hitel stb. formájában), amely 

elősegíti egy projekt teljes vagy részbeni megvalósítását, ahhoz az önkormányzat 

felkínálja meglévő létesítményeit, szervezeti erőforrásait és adminisztrációs, 

ügyintézési segítségét a megvalósítás gördülékenysége érdekében.  

Ökogazdálkodási program 

Háttér: Számos lakosnak van gyümölcsöse, zöldségeskertje, tart állatokat, termeszt 

haszonnövényeket és állít elő ezekből élelmiszeripari termékeket, akár saját 

felhasználásra, akár értékesítésre.  

Cél: Élelmiszer-ellátás tekintetében a lehető legnagyobb mértékben önfenntartóvá 

váljon a falu, a helyi termékek piaca szélesedjen, növekedjen a faluban élők jövedelme 

és új munkahelyek jöjjenek létre, a kialakuló ökogazdálkodási és az önfenntartó 

közösségi kultúra növelje a falu vonzerejét, erősödjön a helyi identitás és a lakosság 

tudadosabbá váljon. 

Tartalom: 

- Önfenntartó, helyi rövid ellátási lánc: Az egészséges, helyben termelt 

alapanyagokkal ellátott mártélyi lakosság. 

- Termékfejlesztés: Helyben termelt alapanyagokból élelmiszerek előállítása és 

értékesítése, mártélyi „brand” létrehozása, hagyományos, helyi ételek (pl. 

sütemények) elkészítési sztenderdjeinek kialakítása, főző-sütő tanfolyamok. 

2 231 453 2 345 119 2 446 447 2 838 801 2 910 108 2 936 691 3 132 171
2 832 551

1797 318 1836 622 1862 804 2191 371 
2195 160 

2157 186 2097 035 
1918 799 
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Mártély Községi Önkormányzat vagyonkimutatásai és könyvviteli mérlegei 
főösszegeinek alakulása 2014-2021.  között (adatok eFt-ban)

Vagyonkimutatás főösszegei Könyvelési mérlegek főösszegei
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- Lakosság bevonása a kialakított sztenderdek szerinti ételek készítésébe, 

jövedelemnövelési, jövedelemkiegészítési céllal.  

- Értékesítés, piacbővítés: a lakosság által megtermelt helyi alapanyagok, 

előállított ételek értékesítése (pl. mozgóbolt, ételfutár, online rendelés). 

 

Helyi kézműves termékek népszerűsítése 

Háttér: Mártélyon több kézműves mester és művész tevékenykedik, akik értékes 

termékeket, alkotásokat állítanak elő, minőségi munkát végeznek és ezzel a település 

értékeit gazdagítják. Ez egy jó potenciállal bíró adottság a helyi gazdaság fejlesztésére 

és település hírnevének növelésére. 

Cél: Piac szélesítése és jövedelmezőség növelése a Mártélyon tevékenykedő 

kézműves mesterek, művészek számára.  

Tartalom: 

- Kézműves mesterek, művészek együttműködésével egységes „mártélyi márka” 

létrehozása 

- Értékesítési modell megteremtése és értékesítési csatorna létrehozása: online 

shop, online marketing, médiamegjelenések, rendezvényeken való részvétel   

 

Mártély tanösvény felújítása 

Háttér: A fa szerkezetű tanösvény a helyi turizmus egyik meghatározó vonzereje, 

melynek állapota az elmúlt időszakban jelentősen leromlott és felújítást igényel. 

Cél: A hódmezővásárhelyi önkormányzattal együttműködésben a tanösvény 

rendbetétele, a sérült, veszélyes elemek cseréje.  

Tartalom: 

- Együttműködés a hódmezővásárhelyi önkormányzattal és a mártélyi 

önkormányzat révén rendelkezésre álló, elsősorban humán erőforrások 

bevonása a felújításba 

- Tanösvény műszaki felülvizsgálata és sérült, hiányzó faszerkezeti elemeinek 

cseréje 

- Tanösvény fejlesztése: kilátó építése, információs táblák, jelzések felújítása 

 

Információs táblák frissítése, újak kihelyezése 

Háttér: A turizmus fejlesztésében fontos szerepe van annak, hogy a településre 

látogatók számára megfelelő információk álljanak rendelkezésre a Mártélyon elérhető 

szolgáltatásokról, látnivalókról. Ennek egyik meghatározó eszközének számítanak a 

tájékozódást és tájékoztatást szolgáló táblák. Ezek közül néhány állapota leromlott, 

egyes helyeken pedig hiányoznak a megfelelő tájékozódást lehetővé tevő táblák. 
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Cél: A települési szolgáltatások, látnivalók láthatóságának biztosítása, a lakosság, a 

turisták és egyéb célból a településre látogatók tájékozódásának megkönnyítése, a 

közlekedési feltételek javítása.  

Tartalom: 

- A meglévő táblák állapotának felmérése, a hiányzó tájékoztatási elemek 

azonosítása 

- Meglévő tájékoztató táblák tartalmának felülvizsgálata, aktualizálása 

- Új utcanév táblák, illetve tájékozódást segítő és információs táblák kihelyezése 

 

Kemping felújítása 

Háttér: A település korábban működő kempingje jelenleg alulhasznosítottnak számít 

és kedvezőtlen állapotban van. A holtághoz való közelsége, meglévő épületállománya 

és a rendelkezésre álló terület nagysága alapján kellő potenciállal bír ahhoz, hogy a 

tágabban vett Szeged és környéki turisztikai desztinációban egyedi szálláshelyként 

legyen pozícionálható. 

Cél: Piaci rés betöltése a kemping szálláshelyek Csongrád megyei kínálatában, 

Mártélyon töltött vendégéjszakák számának növelése, a helyi turisztikai program- és 

szolgáltatás kínálat bővítése, fizetőképes vendégek számára vonzó szálláshely 

biztosítása, Nyugat-európai és magyar lakókocsis turisták számára színvonalas 

szálláslehetőség nyújtása.   

Tartalom: 

- Területrendezés, útfelújítás és parkosítás 

- Közművek felújítása 

- Kemping épületeinek teljes körű felújítása és eszközbeszerzés 

- Lakókocsik fogadásához szükséges infrastruktúra kiépítése 

- Szabadidős létesítmények, sportpályák felújítása és létrehozása 

- Marketing-tevékenység 

- Rendezvények szervezése 

- Munkahelyteremtés 

 

Út- és járdafelújítás 

Háttér: Folyamatosan kardinális kérdés a lakosság részéről otthonuk és az általuk 

látogatott létesítmények (pl. gazdaság, üzletek, munkahely, hivatal stb.) megfelelő 

megközelíthetőségének biztosítása.  

Cél: A település útjainak minél jobb minőségűvé tétele, úthibák kijavítása, aszfaltozott 

utak arányának növelése, hiányzó járdák kialakítása, kerékpáros közlekedési 

feltételek javítása. 

Tartalom: 

- Hiányzó szilárd burkolatú belterületi utak kialakítása 
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- Úthibák kijavítása, útfelújítás 

- Kerékpárutak-kerékpársávok létrehozása, kerékpártárolók építése 

 

Erdei Iskola felújítása 

Cél: Állagmegóvás, épület energiafogyasztásának csökkentése, település 

szolgáltatásainak bővítése. 

Tartalom: 

- Energetikai felújítás 

- Új berendezések vásárlása 

- Festés 

- Tusolók felújítása 

 

Csete-ház felújítása és funkcióval történő ellátása 

Cél: Turizmusfejlesztés, alkotóközösségek Mártélyra hozatala. 

Tartalom: 

- Szigetelés 

- Nyílászárók cseréje 

- Konyha kialakítása 

 

Mártélyi Kavalkád 

Háttér: Korábban népszerű, térségi vonzerővel bíró eseménye volt a falunak a 

Mártélyi Kavalkád, mely évek óta nem kerül megrendezésre.  

Cél: A kavalkád újraélesztése több napos programsorozatként, megújult 

szolgáltatásokkal és programokkal, látogatóbarát, innovatív programelemekkel. 

Tartalom: 

- Több napos programsorozat megszervezése 

 

Turisztikai marketing 

Háttér: Mártély turisztikai adottságai és kínálata visszafogottan jelentik meg a 

különböző kommunikációs csatornákon, sajtótermékekben, turisztikai kiadványokban. 

A turizmus fejlesztéséhez elengedhetetlen a település megfelelő turisztikai 

marketingtevékenységének kialakítása. 

Cél: Mártély ismertségének és turisztikai vonzerejének növelése, helyi vállalkozások, 

szolgáltatók piacbővítésének segítése, jövedelmezőség növelése. 

Tartalom: 
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- Átfogó turisztikai marketingkoncepció kialakítása 

- Online kommunikáció fejlesztése 

- Programajánló kiadvány készítése 

- Szolgáltatókkal és országos, regionális és megyei turisztikai szervezetekkel 

való együttműködési megállapodások kötése 

 

Közvilágítás korszerűsítése 

Háttér: A település közvilágításában több helyen még nem a legenergiatakarékosabb 

égők használatosak, ez magasabb kiadást eredményez. 

Cél: Kiadáscsökkentés. 

Tartalom: 

- Korszerűtlen és magasabb fogyasztású izzók cseréje alacsonyabb fogyasztású 

és jobb éjszakai világosságot eredményező lámpatestekre 

 

Napelem-park építése 

Háttér: Az európai és nemzeti klímavédelmi célokkal összhangban és az abban rejlő 

lehetőségekkel élve Mártélyon is lehetőség mutatkozhat megújuló energiaforrásoknak 

a helyi energiaellátásba történő nagyobb arányú bevonására. A megyei 

klímastratégiában is említett, országosan kimagasló napsütéses órák száma alapján 

a településen kiváló adottságok mutatkoznak a napenergia hasznosítására. 

Cél: Megújuló energiaforrások arányának növelése a helyi energiaellátásban. 

Tartalom: 

- Külterületen napelem park létesítése 

-  

Gazdasági szereplőkkel való együttműködés erősítése 

Háttér: A település fejlődéséhez szükség van arra, hogy a településen gazdálkodók, 

vállalkozók eredményesen működjenek, munkahelyeket és tisztes megélhetést 

legyenek képesek biztosítani az itt élők számára. A helyi gazdaság megerősítésében 

szükség van arra, hogy az önkormányzat és a településen működő cégek között a 

lehető legjobb együttműködés alakuljon ki. 

Cél: Vállalkozások, gazdálkodók beruházásainak ösztönzése, munkahelyek 

teremtése és jövedelmezőség növelése, helyi adóbevételek növelése, helyi cégek 

pályázási, forrásbevonási lehetőségeinek szélesítése.  

Tartalom: 

- Rendszeres egyeztetések a helyi gazdálkodókkal, vállalkozásokkal 

- Vállalkozásokkal közös projektek generálása 
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Zöldhulladék-hasznosítás 

Háttér: A település gazdaságában jelentősnek számító mezőgazdasági tevékenység 

következtében a gazdálkodók és a lakosság körében is jelentős mennyiségű 

zöldhulladék keletkezik. Ennek kezelése és hasznosítása még nem megoldott, 

miközben számos előnnyel járna a megfelelő hasznosítás, különösképpen az 

ökogazdálkodást segítené. 

Cél: Zöldhulladékok rendezett gyűjtése és hasznosítása. A komposzt 

felhasználhatóságának biztosítása az ökogazdálkodással foglalkozók, valamint 

lakosság számára. 

Tartalom: 

- Zöldhulladék gyűjtési rendszer kialakítása a szemétszállítást végző 

szolgáltatóval: zöldhulladék-gyűjtő edények kiszállítása 

- Komposztálótelep létrehozása 

 

Egészségturisztikai fejlesztések 

Háttér: Mind Mártélyon, mind a környező településeken több egészségügyi, valamint 

gyógyászattal, mentálhigiénével foglalkozó szakember él. Mártély természetes 

környezeti adottságai, csendes, meghitt környezete alapján alkalmas arra, hogy 

holisztikus szemléletű gyógyítási és egészségfejlesztési tevékenységek számára 

megfelelő helyszínt biztosítson.  

Cél: Helyben dolgozó, élő szakemberek összefogásával egy helyi egészségfejlesztési 

közösség létrehozása, szolgálatáscsomagok kialakítása és látogatók, ügyfelek 

vonzása. 

Tartalom: 

- Egészségfejlesztési program kidolgozása szakemberek bevonásával 

- Együttműködési megállapodások kötése és szolgáltatáscsomagok kialakítása 

- Marketingtevékenység 

 

Mini bölcsőde kialakítása 

Háttér: Mártély Községi Önkormányzat a vonatkozó NM-rendeletnek megfelelően 
felmérte a bölcsődei ellátás iránti igényt a településen.  
A felmérés eredményét látva, illetve, hogy a születések száma emelkedő tendenciát 
mutatott, az Önkormányzat szükséges látja egy mini bölcsőde létesítését a 
településen. 
 

Cél: A Községház utca 21. szám alatti – jelenleg üresen álló – ingatlan átalakítása mini 

bölcsődévé 

Tartalom: 

- teljes belső átalakítás 
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- villamoshálózat korszerűsítése 

- játszóudvar kialakítása 

- bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése 

 

Faluház felújítása, fűtéskorszerűsítése 

Cél: Állagmegóvás, épület energiafogyasztásának csökkentése, település 

szolgáltatásainak bővítése. 

Tartalom: 

- nyílászárók cseréje 

- hőszigetelés 

- fűtéskorszerűsítés 


