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ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

I. Tájékoztató a Képviselő-testületi ülésekről:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. november hónaptól ismét nem ülésezett,
tekintettel arra, hogy a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. november 4-től
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló
törvény alapján „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladatés hatáskörét a polgármester gyakorolja”.
Ennek megfelelően a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva- a
törvényi felhatalmazás szerint 2020. november hónaptól az alábbi határozatok meghozatalára
és rendeletek megalkotására került sor:
1) A Városföldi Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek 2021. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadására került sor
2) A 2020. évi költségvetési rendelet 2. sz. és 3 sz. módosítása történt meg
3) Városföld Község Önkormányzata 2020-2025. évekre vonatkozó Települési
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása is megtörtént
4) A Duna-Tisza közi Nagytérség Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszere című
projekt keretében a vagyonelemeket rögzítő 2001. november 23. napján létrejött
Konzorcionális szerződésben foglalt Konzorciumi vagyonrendezések, valamint a
vagyonelemek jogi sorsát gazdasági társaság alapításával történő megoldására
vonatkozóan került sor határozatok meghozatalára.
5) Elfogadásra került Városföld Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
szóló előterjesztés. Az előző két évi nagy összegű saját bevétel csökkenés (100 millió
forintot meghaladó iparűzési adó kiesés), a 2020-as és 2021-es központi elvonások
(gépjárműadó elvétele, a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett központi elvonás
drasztikus növelése, stb.) és az egyéb többletterhek mértéke önkormányzatunk számára is
megnehezítette a költségvetési tervezést, ugyanis a jelenlegi pénzügyi keretek között
jelentős a bizonytalanság.
A kis- és közepes vállalkozások (kkv) iparűzési adójának megfelezése miatti bevétel kiesés
összegének a 25 ezer fő alatti települések esetében- a vonatkozó kormányrendelet alapjánteljes megtérítésére kerül sor. Ennek időbeli megvalósulása is okozhat azonban
bizonytalanságot. Mellesleg az intézkedésnek nem igazán van érdemi szerepe abban, hogy
az érintett vállalkozásoknak ezáltal sikerül -e a nehéz helyzetet túlélni. Ráadásul nemcsak
a rászoruló cégek kapják meg ezt a kedvezményt, hanem azok is akiknek kifejezetten és
látványosan jól megy az üzlet.
Sajnálatos módon további saját bevétel csökkenés sem zárható ki a járvány miatti
vállalkozói bevétel visszaesések eredményeként.
Mindezek figyelembevételével került kialakításra a települési önkormányzat ez évi
költségvetési terve, mely indokolt óvatosságot, visszafogottságot mutat.
Városföld község gazdálkodása és feladatainak rangsorolása szempontjából 2021-ben is
nagyon fontos az intézmények és az üzemeltetés színvonalas működőképességének
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biztosítása és az elért színvonal ésszerű megőrzése. Legfontosabb teendőnk továbbra is a
kötelező feladatok ellátása, a munkavállalók bérének biztosítása. Csak a legindokoltabb
saját erős beruházást és eszközbeszerzést lehet felvállalni és továbbra sem élhetünk olyan
pályázati lehetőségekkel, amelyekhez jelentősebb saját erőt kell biztosítani.
Az előzőeket figyelembe véve a Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséből a
legfontosabb számok kiemelve az alábbiak:
A tervezett tárgyévi költségvetési bevételek összege: 421229 eFt, az előző évi
pénzmaradvány pedig 150997 eft (melyből: a támogatott beruházások miatti
előfinanszírozott összegek mindösszesen 46087 eFt.)
A működési bevételekből az iparűzési adó 240341 eFt, a költségvetési támogatás 146290
eFt, az egyéb működési célú bevételek pedig 35130 eFt összegben jelennek meg.
A költségvetés működési célú kiadásai mindösszesen: 433611 eFt összegben kerültek
beállításra,
melyből a személyi jellegű kiadások, járulékaival együtt 216506 eFt, dologi kiadások
122192 eFt, települési segélyek 9000 eFt egyéb működési kiadások (egyesületek
támogatása, szociális feladat ellátása stb.) 20943 eFt és a szolidaritási hozzájárulásnak
nevezett állami elvonás 64970 eFt összegben kerültek rögzítésre.
Községfejlesztési célokat szolgáló beruházásra, felújításra, eszközvásárlásra 69773 eFt,
karbantartásra mindösszesen 14496 eFt lett előirányozva. Ezen belül:
 Megtörténik a Magyar Falu Programban nyert 5000 eFt összegből és 5842 eFt összegű
önerő kiegészítésével a Dózsa lakótelepi játszótér kialakítása.
 Befejeződik a Bölcsődei férőhelyek bővítése elnevezésű TOP-os támogatású projekt
kivitelezése.
 A Magyar Falu Program keretében a községháza épületének felújítására is sor kerül.
 Saját forrásból megtörténik az óvodai ingatlan tűzjelzőrendszerének kiépítése, az ÁG
Központi iparterületet érintő közvilágítás kialakítása, a térfigyelő rendszer bővítése,
valamint sor kerül az intézményi kisértékű eszközbeszerzési igények teljesítésére, a
víziközmű vagyont érintő szükségszerű beavatkozások elvégzésére is.
 Természetesen élni kívánunk a Magyar Falu Program 2021. évben kiírásra kerülő
alprogramjaiban megjelenő pályázati lehetőségekkel. Ennek megfelelően a már
megjelent „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című
alprogramban „Orvosi rendelők fejlesztése” kategóriában kiírt pályázati lehetőséggel
is élni kívánunk és pályázatot nyújtunk be a háziorvosi és védőnői feladat ellátás
épületének felújítására, bővítésére a múlt évben megvásárolt, volt takarékszövetkezeti
ingatlan egészségügyi szolgáltatás céljára történő átalakításával.
 Ugyancsak tervezzük a 2021-2027 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusban
rendelkezésre álló területi operatív program (OP) forráskeret felhasználásával- a BácsKiskun Megyei Önkormányzattal együttműködve- a már építési engedéllyel
rendelkező óvoda épületének bővítését csoportszobával, tornaszobával és egyéb
kiszolgáló helyiségekkel.
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 Ez évben is biztosítjuk a szociális törvényekben foglalt valamennyi pénzbeli ellátási
formát a szociálisan rászorultaknak, valamint a rászorultság vizsgálatát követően a
gyermekszületési támogatást is.
 Az idősek étkeztetése, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás továbbra is
változatlan formában, a feladatellátásra szóló megállapodás keretében működik a
szakosított kecskeméti intézmény (ESZII) bonyolításában, önkormányzatunk
finanszírozásával.
 Egyesületek, szervezetek és közösségek támogatásával is számol ez évi
költségvetésünk, melynek keretében a Sportegyesület 1800 eFt, a Mozgáskorlátozottak
Városföldi Csoportja 400 eFt, a Polgárőr Egyesület 550 eFt, Munkás Szent József
templom és közössége 300 eFt, a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 400
eFt, a Wojtyla Barátság Központ 500 eFt összegű támogatásban részesül, míg a
Nyugdíjasklub továbbra is a Művelődési Ház és Könyvtár intézményi működtetés
keretei között kap támogatást 700 eFt összegben.
A fenti 2021. év költségvetési előirányzatok teljesítésével kapcsolatban továbbra is
szükséges az intézményi vezetők és dolgozók mértéktartó hozzáállása, hiszen az
előirányzott bevételi és kiadási összegekhez képest bekövetkezhetnek még további
kedvezőtlen változások (például a 2021 május végi iparűzési adóbevallások esetleges
további csökkenése, a központi elvonások esetleges növekedése, a járványügyi helyzet
tartós fennmaradása stb.)
II. Egyéb- többnyire pénzügyi vonatkozású- jelentősebbnek ítélt események 2020.november
hónaptól:
1) December hónap elején a karácsonyi ünnepre való tekintettel rendkívüli települési támogatás
megállapítására került sor 66 fő esetében 10 ezer és 15 ezer forint összegben, 870 eFt összegű
önkormányzati kiadással.
2) Városföld 2 sz. kút (Deák F.u.) védterületén gyephézagos térkővel kialakított szikkasztóárok
építése történt meg bruttó 1334 eFt összegért.
3) Új villamos vezérlőszekrény beszerzésére és beépítésére került sor a szennyvízcsatorna
végátemelőjénél bruttó 5915 eFt összegű bekerülési értékben.
4) Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és Önkormányzatunk között fennálló üzemeltetési
és karbantartási szerződése alapján 2021. 02. 19. napján megkezdődött településünkön a
közvilágítási fényforrás csoportos cseréje. A Csoportos cserében érintett fényforrások
darabszáma és típusa: 269 db kompakt fénycső. A csoportos csere teljesítésének határideje:
2021. 03. 31., nettó értéke: 1452600Ft.
5) Helyi vállalkozó által biztosított rákötési lehetőséggel megtörtént a vasúti átjáró utáni
kameraoszlop újbóli bekötése és beüzemelése, bruttó 250 eFt összegű ráfordítással.
6) Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Korrupciós kockázatok feltérképezésére európai uniós
forrásból megvalósított Integritás Projekt keretében a vizsgálatot követően értékelte
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Magyarország önkormányzatainak és hivatalainak integritását- korrupció elleni védettségét-,
illetve a működést meghatározó lényeges szabályozási környezetük kialakítását.
Az ellenőrzés megállapítása szerint Bács-Kiskun megyében 61 önkormányzatnál és 38
hivatalnál (köztük Városföldön is!) a polgármester, illetve a jegyző eleget tett az integritási
kontrolok alapvető feltételeit jelentő, a jogszabályban előírt szabályozási kötelezettségének.
7) Megtörtént a Dózsa lakótelepi önkormányzati tulajdonban levő 588/1 hrsz-ú 1400 m2
nagyságú telken a játszótér létesítése, játékelemek leszállításával, telepítésével a szabvány
előírásoknak megfelelően.
Köztudott, hogy a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett „Közterületi
játszótér fejlesztése” alprogramjára benyújtott pályázatunk 5 millió forint támogatásban
részesült. A támogatás összegéből 5 játékelem /játszóvár, kétüléses hinta, rugós mérleghinta,
rugós delfin, homokozó/ és 1 pergola és ülőgarnitúra telepítése történt meg. További 4
játékelem /körforgó, 4 üléses libikóka, labdabedobó állvány, autós mérleghinta/ valamint a
játszótéri kerítés kiépítése összesen 2 millió 342 ezer forint összegben önkormányzati
finanszírozással történt. Az érintett terület tulajdonjogának megszerzésére kifizetett 3,5 millió
forint kiadással együtt a Dózsa lakótelepi játszótér megvalósítása összesen 10 millió 842 ezer
forint összegű ráfordítással történt meg. A Dózsa lakótelepen élő családok március 12-től
vehetik használatba az elkészült játszóteret. Kérem a lakótelepieket, hogy vigyázzanak a
kialakított közösségi térre, tekintsék sajátjuknak és működjenek közre annak
továbbfejlesztésében, szépítésében. Használják egészséggel, jókedvvel!
Tisztelt Városföldiek! A járványügyi helyzet tovább súlyosbodott, hiszen Magyarországra
is megérkezett a járvány harmadik hulláma. Sajnos nincs más választásunk, minthogy
továbbra is fegyelmezetten kell védekezni és betartani a már nehezen viselhető járványügyi
korlátozásokat. Egészségügyi szakemberek szerint a fertőzés elől nem tudunk elbújni,
valószínűleg előbb-utóbb mindenki át fog esni a vírusfertőzésen és ezt csak az oltások
felvételével tudjuk megakadályozni. Mindenkinek jó egészséget kívánva kérem Önöket a
védőoltás felvételével kapcsolatos megfontolt felelősségteljes döntésre magunk és mások
biztonsága érdekében, a korlátozások mielőbbi feloldásának reményében.

Városföld, 2021. március 2.

Tisztelettel:
Veszelka Mihály sk.
polgármester
4
 6033 Városföld, Fő utca 35. : 76/474-415
 polgarmester@varosfold.t-online.hu

