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I. Tájékoztató a Képviselő-testületi ülésekről: 

 

Az Önkormányzati Képviselő-testület 2020. március hónaptól nem ülésezett, tekintettel arra, hogy a 

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki március 11-től. Ennek megfelelően a 

katasztrófavédelemről szóló törvény vonatkozó paragrafusa alapján „veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.” 

 

II.  A veszélyhelyzet kihirdetésével egyidőben önkormányzatunknál is megkezdődött a védekezési 

intézkedések kiadása és végrehajtása. Az első három hétben a legfontosabb feladat volt az alapvető 

információk átadása a lakosságnak, védőeszközök és védőfelszerelések beszerzése, készítése és 

valamennyi háztartásba történő eljuttatása (maszkok, kesztyűk, fertőtlenítők, stb.) Közel 4 milliós 

összegű rendkívüli önkormányzati kiadást eredményező kormányzati védelmi intézkedéseket 

hajtottunk végre (jogszabályban előírt kötelezettséggel): a közétkeztetés másképpen történő 

bonyolításával, szociális étkeztetés esetében házhoz szállítással, 65 év felettiek és hatósági karanténba 

kerülők segítésével, koordinálásával, mozgáskorlátozottak segítésével, közterületen a kormányzati 

intézkedések végrehajtásának ellenőrzésével, közterületek fertőtlenítésével stb. 

Településünkön is példaértékű és mindenképp kiemelendő azon jószándékú személyek, vállalkozók 

akik felajánlásaikkal, kitartó és önzetlen munkavállalásaikkal nyújtottak segítséget a szájmaszkok 

elkészítésével, valamennyi háztartásba történő átadásával, a felajánlások szociálisan rászorulókhoz 

való eljuttatásával, a bevásárlások, gyógyszer beszerzések, postai ügyintézések segítő átvállalásával, a 

közterületek napi fertőtlenítésének elvégzésével stb. 

Köszönet tehát mindazoknak, akik sokat tettek azért, hogy enyhítsék a lakosság terheit ebben a nehéz 

helyzetben! 

 

III. A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. (4) bekezdésében foglaltak alapján a 

veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva- az abban kapott 

felhatalmazás szerint az alábbi polgármesteri határozatok, illetve rendeletek meghozatalára 

került sor: 

 

1) A 2020. március 16-i rendkívüli testületi ülésen testületi döntéssel meghozott 7/2020. Ökt. 

határozat, mely a 8/2020. (V.20.) polgármesteri határozattal utólag megerősítésre került a 

következők szerint:  

rendkívüli szünet elrendelésére került sor március 16-tól a Városföldi Óvodában és a Családi 

Bölcsődében, március 17-től a Klubkönyvtár bezárásáról, a Polgármesteri Hivatal új 

munkarendjéről, a közterületi árusításról és a játszóterek használatának tilalmáról született döntés 

a kihirdetett veszélyhelyzethez igazodóan. 

2) A Családi Bölcsőde bővítésével kapcsolatos tájékoztatót hagyott jóvá a testület a 8/2020. Ökt. 

határozatával, mely a 9/2020. (V.20.) sz. polgármesteri határozattal került megerősítésre. 

3) Az Óvodai beiratkozással kapcsolatos fenntartói intézkedést hagyott jóvá a testület a 9/2020. Ökt. 

határozatával, mely a 10/2020. (V.20.) sz. polgármesteri határozattal került megerősítésre. 

4) 1/2020. (III.26.) Polgármesteri határozat nem támogató véleményét rögzítette a 2013-tól állami 

fenntartásban lévő Városföldi Általános Iskola felső tagozatának megszüntetése vonatkozásában. 

Végtelenül sajnálatos, hogy ez a vélemény, továbbá a szülői munkaközösség és a tanári kar azonos 

véleménye, valamint a jelentős létszámú lakossági tiltakozás sem került figyelembevételre a felső 

tagozat megszüntetésére vonatkozó minisztériumi döntés során. 
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5) 2/2020. (III.31.) Polgármesteri határozat a Településrendezési terv nyomtatási hiba javítására 

vonatkozott (technikai jellegű). 

6) 3/2020. (IV.23.) Polgármesteri határozatban a 2020-2024. időszakra vonatkozó Gazdasági 

Program elfogadására került sor.  

A 2025-ig szóló dokumentum a polgármester jóváhagyásával nyerte el végső formáját. Legalábbis 

egy időre, hiszen a 17 oldalas anyag arra is kitér, hogy számos bizonytalansági tényező mellett 

született meg az írásos dokumentum. Ugyanis a recesszió várható mélységéről, tartósságáról 

csupán óvatos előrejelzések vannak, pontos ismeretek nem állnak rendelkezésre. További 

bizonytalanság, hogy az EU-nak még nincs költségvetése, így az uniós fejlesztési források sem 

ismertek, ezért a biztonságos minimum elv alapján készült a program. 

7) 4/2020. (IV.23.) Polgármesteri határozattal a Városföldi Klubkönyvtár 2020. évi munkatervének 

elfogadása történt meg. 

8) Városföld Község Polgármesterének 3/2020. (IV.23.) sz. rendeletével módosításra került Városföld 

Község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 

3/2013. (VI.13.) sz. önkormányzati rendelete a nyomtatási hiba javításával (technikai jellegű). 

9) Városföld Község Polgármesterének 4/2020. (IV.23.) sz. rendelete az önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. /A 

képviselő-testület 2019. december 11-i ülésén megalkotta a szervezeti és működési szabályzatát, 

melyből kimaradt a képviselői köztartozásmentes adózói adatbázis figyelemmel kisérése a 

méltatlanság és az összeférhetetlenség szabályozása, mely a rendelet módosítással pótlásra került./ 

10) Városföld Község Polgármesterének 5/2020. (IV.23.) sz. rendelete a fiatal házasok lakásszerzési 

támogatásáról, valamint gyermekszületési támogatásról szóló 2/2006. (III.30.) rendelet 

hatályon kívül helyezéséről. / A rendelet második részében szereplő gyermekszületési támogatást 

a múlt év decemberi ülésén már hatályon kívül helyezte a testület, mivel a szociális rendeletbe 

került az beépítésre mint települési támogatás. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet és az azzal 

kapcsolatos kormányzati intézkedések, valamint a települési működtetést meghatározó saját 

bevételek tendenciózus és drasztikus csökkentése a település pénzügyi pozícióját kritikus szintre 

hozta, ezért- többek között- a lakásszerzés továbbiakban nem támogatható./ 

11) 5/2020. (V.06.) Polgármesteri határozattal a Városföldi Óvodában a 2020/2021. tanévi maximális 

csoportlétszám túllépésének engedélyezése történt meg, melynek értelmében az Óvoda összesen 3 

csoportjában a maximális létszám 75 fő helyett 90 főben való megállapítása vált szükségessé. 

12) 6/2020. (V.06) Polgármesteri határozattal döntés született pályázat benyújtásáról a Magyar 

Faluprogram keretében „Önkormányzati tulajdonban levő út-, hídépítés/felújítás” 

alprogramjára a Városföld település külterületén lévő 082/9 hrsz-ú 590 fm hosszú út 

vonatkozásában bruttó 22198 eFt összegű elszámolni kívánt kiadással. A pályázat benyújtása 

megtörtént és befogadásra került a Magyar Államkincstár, mint lebonyolító által 2020. május 5-én. 

13) Városföld Község Polgármesterének 6/2020. (V.14.) sz. rendelete Városföld Község Helyi Építési 

Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 3/2013. (VI.13.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról (technikai jellegű).  

14) 7/2020. (V.15.) Polgármesteri határozattal a Településrendezési Terv hibajavítás okán történő 

módosításának partnerségi és lakossági egyeztetésének lezárása történt meg. 

15) 11/2020. (V.21.) Polgármesteri határozat a 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet alapján a Városföldi 

Óvoda május 25-i időponttal történő újranyitásáról rendelkezik. 

16) 12/2020. (V.21.) Polgármesteri határozattal a döntés született pályázat benyújtásáról a Magyar 

Faluprogram keretében „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” elnevezésű 
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alprogramjára bruttó 13177 eFt összegű elszámolni kívánt kiadással. A pályázat benyújtása 

megtörtént és befogadásra került a Magyar Államkincstár, mint lebonyolító által 2020. május 28-

án.  

Szintén döntés született e határozat alapján a Magyar Faluprogram keretében „Óvodai 

játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” elnevezésű alprogramjára a Dózsa 

lakótelepen kialakítandó játszótér vonatkozásában bruttó 5000 eFt összegű elszámolni kívánt 

kiadással. A pályázat benyújtása megtörtént és befogadásra került a Magyar Államkincstár, mint 

lebonyolító által 2020. június 6-án. 

17) 13/2020. (V.21.) Polgármesteri határozattal a 2019. évben folyó gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásról szóló beszámoló elfogadására került sor. 

18) 14/2020. (VI.11.) Polgármesteri határozattal a TOP-1.4.1-19. kódszámú „Bölcsődei férőhelyek 

bővítése Városföldön” elnevezésű nyertes pályázathoz, az építési költségek drasztikus növekedése 

miatt bruttó 8661 eFt értékben többlettámogatási igénylésről született döntés. 

19) 15/2020. (VI.11.) Polgármesteri határozattal a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi beszámolójának jóváhagyó 

tudomásulvétele történt meg. 

20) 16/2020. (VI.11.) Polgármesteri határozattal Városföld Béke u. 37.sz. alatti ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződés meghosszabbításásról született döntés. 

21) Városföld Község Polgármesterének 7/2020. (VI.12.) sz. rendeletével az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítására került sor. 

22) Városföld Község Polgármesterének 8/2020. (VI.17.) sz. rendelete a Városföld Község Helyi 

Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 3/2013. (VI.13.) sz. 

Önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 

IV. Egyéb, jelentősebb -többnyire pénzügyi vonatkozású-események 2020. március hónaptól  

 

1) Aláírásra került az Adásvételi szerződés a volt Takarékszövetkezeti kirendeltség megvételével 

kapcsolatban, majd ezt követően a szerződésben rögzített vételár (8700 eFt+ÁFA) is átutalásra 

került. A tényleges birtokátadás 2020. június 16-án történt meg, a Földhivatali tulajdon bejegyzésre 

ezt követően fog sor kerülni. 

2) Megtörtént a kül-és belterületi szilárd burkolatú utak, utcák kátyúzással történő javítási munkáinak 

elvégzése 10,2 m3 aszfalt felhasználásával bruttó 2282 eFt összegű ráfordítással. 

3) Elvégzésre került a Szent István téri Sportöltöző belső festési és mázolási munkái 836 eFt összegű 

kiadást eredményezve. 

4) Március 26-án megnyitott az Univer-Coop Zrt. Városföld, Fő u. 12.sz. alatti „9.ABC Városföld” 

megnevezésű újonnan kialakított üzlete. Az üzletház külső-és belső megjelenése, az árukészlet 

elhelyezése, bővülése, az eladói tér tágasabbá és kulturáltabbá tétele biztosítja a korszerűbb 

szolgáltatást. Köszönet mindezért az Univer-Coop Zrt-nek. 

5) A „Bölcsődei férőhelyek bővítése” elnevezésű TOP-os projekttel kapcsolatban megtörtént a 

beszerzési eljárás lebonyolítása, a kivitelező kiválasztása, majd Kiviteli szerződés megkötése. 

Sajnálatos módon az eljárás során az építési költségek 12,8 millióval meghaladták a támogatási 

szerződésben szereplő költséget, azaz ezt a különbözetet önerőből, saját forrásból kel biztosítanunk. 

Június 2-án az építési terület átadásra került a kivitelezőnek. 

6) 2 db bozótirtó beszerzésére került sor a közmunka program támogatási keret terhére 568 eFt 

összegben. 
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7) A Dózsa lakótelepi közterületi játszótér tervdokumentációjának elkészítése vált szükségessé a 

Magyar Faluprogram vonatkozó alprogramjára benyújtásra került pályázathoz 150 eFt összegű 

ellenérték fejében. Ugyancsak szükség volt a tervdokumentáció megrendelésére a 082/9 hrsz-ú út 

felújítására vonatkozó Magyar Faluprogramhoz benyújtott pályázathoz, mely 200 eFt kiadást 

eredményezett.  

8) Közterületi útburkolati jelek felfestésére került sor az Univer ABC előtti aszfaltozott téren a 

kulturált parkolási lehetőség segítése érdekében 152 eFt vállalási díj ellenében. 

9) A közterületi parkokban és 130 db beton virágtartóban megtörtént az egynyári virágültetés, mely 

virágfölddel, háromszor elvégzett növényvédelemmel, valamint műtrágya felhasználással és 

csökkentett számú 1357 db virágpalánta kiültetésével 792 eFt összegű kiadást eredményezett. 

10) 2 db búvárszivattyú beszerzése vált szükségessé a szennyvízcsatorna hálózat végátemelőjéhez, 

illetve a Győzelem utcai átemelőhöz 1936 eFt+ÁFA összegű költséggel. 

 

V. Tájékoztatás a Községi Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásáról: 

 

A márciusi hírlevélben már ismertetésre került, hogy a múlt évi (2018 évről szóló) iparűzési 

adóbevallások kedvezőtlen alakulása 110 milliós bevétel kiesést eredményeztek önkormányzatunknál. 

Gondjainkat tovább fokozta, hogy az egyes központi forrásokhoz való hozzáférés mértéke, illetve 

lehetősége tovább szűkült, a „szolidaritási hozzájárulásnak” nevezett központi adóelvonás 

érvényesítése mellett. A pénzügyi pozícióromlás részbeni kezelésére már a múlt év végén intézkedést 

tettünk a saját bevételi lehetőségeink növelésére, valamint a költségek csökkentésére. 

Ennek megfelelően állt össze önkormányzatunk 2020. évi költségvetése. Sajnálatos módon a 

koronavírus járvány Magyarországi megjelenése minden korábbi tervet átírt. 

A márciusban kihirdetett veszélyhelyzet kapcsán olyan országos intézkedések születtek, amelyek 

pluszfeladatokat róttak az önkormányzatokra és csökkentették vagy elodázták a bevételeiket. 

Önkormányzatunk esetében a beszedett gépjármű adó elvonása 12 milliós bevételi forrás kiesést 

eredményezett, valamint a bölcsőde bővítés TOP-os beruházáshoz igényelni szándékozott többlet 

támogatási igény elmaradása 8,7 milliós nagyságban növeli meg a beruházás önerő igényét. 

A legnagyobb bevételi kiesést azonban az ez évi (2019 évről szóló) iparűzési adóbevallások ismételten 

kedvezőtlen alakulása okozta, a további 66 milliós nagyságú bevétel kieséssel. 

A fentiek együttes hatása forráshiányos helyzet szélére sodorta önkormányzatunkat, így jelentősen 

átalakul az idei költségvetésünk a megváltozott pénzügyi helyzet miatt. 

Mivel nem tudjuk kiszámítani, hogy a járvány miatt milyen további gazdasági károk keletkeznek, 

szükséges a megelőző lépések haladéktalan megtétele, további takarékossági intézkedések bevezetése 

annak érdekében, hogy településünk megőrizze a likviditását. 

Legfontosabb teendőnk a kötelező feladatok ellátása és a munkavállalók bérének biztosítása. A dologi 

kiadások hangsúlyozott visszafogása mellett, a nélkülözhető létszám további csökkentésével is 

törekednünk kell a működési kiadások mérséklésére. 

Valamennyi saját erős beruházást, eszközbeszerzést halasztani szükséges és olyan pályázati 

lehetőségekkel sem élünk, amelyekhez jelentősebb saját erőt kell biztosítani. Év végéig felfüggesztjük 

a nagyobb rendezvények (falunap stb.) megszervezését, tehát egyetlen olyan rendezvényt sem tartunk 

meg, amelyhez az önkormányzatnak jelentősen hozzá kell járulni. Összegezve tehát: lényegesen 

takarékosabb „üzemmódra” kell kapcsolni, hiszen a járvány egy esetleges őszi második hulláma teljes 

ellehetetlenülést is okozhat, nem beszélve a jövő évi már látható költségvetési lehetőségekről 

(gépjármű adó végleges elvonása, a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett durva központi elvonás 
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megnégyszerezése). Tehát olyan időszak előtt állunk, amikor minden forint számít, még nagyobb 

szükség lesz a józan észre, a mértéktartásra és az önmérsékletre mindenki részéről. Ha valamikor, akkor 

most tényleg nincs szükség a féltájékozottság ostobaságával való hangoskodásra.  

 

 

 

VI.  A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének kezdeményezésére megkezdődött a Bács-Kiskun 

Megyei projektgyűjtés a 2021-2027 közötti időszakot átölelő projektek előkészítéséhez. 

 

Ebben a körben településenként legfeljebb 10 projektötletre vonatkozó űrlap kitöltésére volt lehetőség. 

Városföld község vonatkozásában az alábbi priorizált fejlesztési elképzelések kerültek rögzítésre és 

megküldésre, külön-külön kérdőív kitöltésével: 

1) Egészségügyi létesítmény (házi orvosi alapellátás, védőnői ellátás) felújítása, bővítése, 

korszerűsítése. 

2) A Városföldi Óvoda épületének bővítése 1 csoportszobával, tornaszobával, kiszolgáló helyiségekkel 

300 m2 nagyságú területen.  

3) A Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő-az önkormányzat tulajdonát képező- 

Általános Iskola épületének felújítása 45 db ablak és 1 db bejárati ajtó cseréjével a fűtési rendszer, 

szociális blokkok és 7 db tanterem felújításával.  

4) Kerékpárút építése az 5-ös főút mellett a Városföldi bekötőúttól a Kunszállási bekötőútig 3 km 

hosszúságban a Kecskemét-Városföld között 2015-ben megépült kerékpárút folytatásaként 

Kiskunfélegyháza felé a közigazgatási határig. 

5) Kerékpárút felújítása: A 2015-ben megvalósult Kecskemét-Városföld közti kerékpárút felújítása 

minimum 4 cm aszfalt kopóréteggel a település közigazgatási területét érintő 3750 fm hosszúságú 

2,2 fm szélességű 8250 m2 nagyságú felületen. 

6) Tornaterem építése az intézményi testnevelés kulturáltabb körülményeinek megteremtésére, a 

lakosság sportolási lehetőségeinek bővítése, a nagyobb rendezvények helyszínének biztosítását 

szolgáló tér létesítése 500 m2 felületen. 

7) A település központját elkerülő út megépítése 1800 fm hosszúságban 6 fm szélességben. Az út 

praktikusan elkerülné a központi belterületet, a jelentős kamionforgalmat csökkentené és ezáltal a 

község sűrűn lakott részét mentesítené a környezeti és forgalmi terhektől. 

8) Polgármesteri Hivatal külső-belső felújítása, energetikai korszerűsítése. 

9) A művelődési intézmény (Klubkönyvtár) külső-belső felújítása energetikai korszerűsítése. 

10) A Városföldi Dózsa lakóteleptől az ún. Vízmű kertig a 0147 hrsz-ú kőzúzadékkal terített külterületi 

földút szilárd burkolattal történő kiépítése 1800 fm hosszúságban és 4,5 fm szélességben 8100 m2 

felületen. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy a fentiek még csak projektötletek, ugyanis a megvalósítás lehetősége, a 

2021-2027 közti Uniós programozási időszakban rendelkezésre álló fejlesztési források nagyságának, 

irányultságának lesz a függvénye, amely jelenleg még nem ismert. 
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VII.  Tisztelt Városföldi ingatlantulajdonos polgártársaim! 

 

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az ingatlanaik előtti közterületek rendbe tartásában 

lehetőségeik szerint nyújtsanak segítséget: A jelenlegi helyzetben, amikor a munkaerőhiány miatt sem 

tudjuk a szükséges és megszokott időben elvégezni az utcák és az ingatlanok közti területek fűvágását, 

az eddig megszokott rendezett utcakép csak úgy őrizhető meg, ha Önök is segítenek. Természetesen 

igyekszünk a jelentősen lecsökkent létszámmal is az utcák rendezettségét továbbra is biztosítani, hiszen 

nem mindenkinek van lehetősége közreműködni a feladat ellátásában, de azok segítségével, akiknek a 

lehetősége és szándéka adott, biztosítani tudjuk a megszokott rendet továbbra is.  

Más településeken eddig is az ingatlantulajdonosoknak kellett az ingatlanaik előtti területeket gondozni, 

rendben tartani. Az elmúlt közel 20 évben mindezt önkormányzatunk magára vállalta, tehát a jelenlegi 

kritikus helyzetben talán joggal várhatjuk el az Önök segítő közreműködését is.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 8. §-ból az alábbiak olvashatóak: „A 

helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek: öngondoskodással enyhíteni a 

közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok 

ellátásához”. 

Természetesen a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben is meghatározhatja a 

kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit, azonban ennél sokkal hatékonyabbnak 

érzem az önkéntes együttműködést közös gondjaink megoldásában, bízva az Önök segítő szándékában. 

 

 

 

 

 

Városföld, 2020. június 26. 

  

 

 

          Tisztelettel: 

           Veszelka Mihály sk. 

         polgármester 


