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ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

I. Tájékoztató a Képviselő-testületi ülésekről:
Köztudott, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. november hónaptól 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 feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja”. Azonban a 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1 §-ában megfogalmazottak
június 15-től már eltérő törvényi alkalmazást biztosítanak, azaz ettől az időponttól képviselő-testületi
ülés már tartható.
II. A Képviselő-testület tájékoztatása történt meg a 2021. július 7-én megtartott testületi ülésen a 2020.
november 4-től 2021. június 14-ig terjedő időszakban polgármesteri hatáskörben meghozott
határozatokról, illetve rendeletekről az alábbiak szerint:
1. A 11/2020. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelettel módosításra került Városföld Község
Önkormányzata képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) sz.
rendelete (2.sz. módosítás)
2. A 26/2020. (XI.26.) Ökt. határozattal a Városföldi Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési
szervek 2021. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztés elfogadására került sor.
3. A 27/2020. (XI.26.) Ökt. határozattal Városföld Község Önkormányzata 2020-2025. évekre
vonatkozó Települési Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása történt meg.
4. A 100/2020. (XII.14.) Ökt. határozattal a Duna-Tisza Közi Nagytérség Települési Szilárdhulladék
Gazdálkodási Rendszere című projekt keretében létrejött vagyonelemek konzorciumi
vagyonrendezésével kapcsolatos egyetértés kinyilvánítására került sor.
5. A 101/2020. (XII. 14.) Ökt. határozatában a DTKH Nonprofit Kft. által alapított DTKH
Vagyonkezelő Kft. társasági szerződés tervezetének és a településre jutó 0,6371% arányú
konzorciumi vagyonrész apportálásával kapcsolatban született döntés.
6. Az 1/2021. (II.16.) sz. önkormányzati rendelettel módosításra került Városföld Község
Önkormányzata képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) sz.
rendelete (3. sz. módosítás).
7. A 2/2021. (II.16.) sz. önkormányzati rendelettel került elfogadásra Városföld Község
Önkormányzata képviselő-testületének 2021. évi költségvetése /a döntés előtt a részletes
előterjesztés a képviselők részére elektronikus úton megküldésre került/.
8. A 10/2021. (II.15.) sz. Ökt. határozattal került elfogadásra a Városföld Község Önkormányzata
2021. évi középtávú bevételi és kiadási tervére vonatkozó előterjesztés.
9. A 11/2021. (II.15.) sz. Ökt. határozattal döntés született a Bölcsődei férőhelyek bővítése
Városföldön” elnevezésű, TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 sz. projekttel kapcsolatos
többlettámogatási igény benyújtásáról a közreműködő szervezet felé 12.862 eFt összegben.
10. A 12/2021. (II.15.) sz. Ökt. határozattal megbízási szerződés megkötéséről született döntés a
bölcsődei beruházás többlettámogatási igénylés elkészítésére a Dóka-Consulting Kft-vel.
11. A 13/2021. (II.15.) sz. Ökt. határozattal a polgármester 2021. évi szabadság ütemterve került
elfogadásra.
12. A 25/2021. (III.22.) sz. Ökt. határozattal az óvodai beiratkozással és az éves zárva tartás
időpontjával kapcsolatos fenntartási intézkedés került jóváhagyásra.
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13. A 26/2021. (III.22.) sz. Ökt. határozattal a Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi
munkatervének elfogadása történt meg.
14. A 32/2021. (IV.19.) Ökt. határozattal döntés született pályázat benyújtásáról a Magyar Falu
Program keretében „Önkormányzati tulajdonban levő út-felújítás” alprogramjára Városföld
település külterületén lévő 082/9 hrsz-ú út vonatkozásában bruttó 23431 eFt összegű elszámolni
kívánt kiadással. A pályázat benyújtása és befogadása 2021. április 19-én megtörtént.
15. A 33/2021. (IV.19.) Ökt. határozattal döntés született pályázat benyújtásáról a Magyar Falu
Program keretében „Óvodai Játszóudvar fejlesztése” alprogramjára a Városföldi Óvodai
játszótér bővítésére 4976 eFt összegű elszámolni kívánt kiadással. A pályázat benyújtása és
befogadása 2021. április 27-én megtörtént.
16. A 44/2021. (IV.19.) Ökt. határozattal döntés született pályázat benyújtásáról a Magyar Falu
Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjára,
az orvosi rendelő és egészségház bővítésére, átalakítására, felújítására 60.000 eFt összegű
elszámolni kívánt kiadással. A pályázat benyújtásra és befogadásra került 2021. május 10-én.
17. A 35/2021. (IV.19.) Ökt. határozattal döntés született pályázat benyújtásáról a Magyar Falu
Program keretében „Kommunális eszközök beszerzése” c. alprogramjára a közterületek
karbantartásához szükséges többfunkciós traktor és tartozékai beszerzésére 13349 eFt összegű
elszámolni kívánt kiadással. A pályázat benyújtása és befogadása 2021. június 1-én megtörtént.
18. A 36/2021. (IV.19.) Ökt. határozattal a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2020. évi beszámolójának jóváhagyó
tudomásulvétele történt meg.
19. A 3/2021. (III.23.) sz. Önkormányzati rendelettel elfogadásra került Városföld Község
Önkormányzata képviselő-testületének rendelet tervezete a gyermekvédelmi ellátásokról.
20. Elfogadásra került Városföld Község Önkormányzata képviselő testületének 4/2021. (IV.20.) sz.
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól.
21. Elfogadásra került Városföld Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021. (V.18.) sz.
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról /a részletes előterjesztés a
képviselők részére elektronikus úton megküldésre került/
22. A 40/2021. (V.17.) Ökt. határozattal a Városföldi Óvodában a 2021/2022. 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.
23. A 41/2021. (V.17.) Ökt. határozattal a 2020. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása történt
meg.
24. A 42/2021. (V.17.) Ökt. határozattal a 2020. évben folyó gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadására került sor.
25. A fentieken túlmenően további 104 határozat meghozatalára került sor a települési szociális
támogatások ügyében.
III.

A 2021. július 7-i Képviselő-testületi ülésen a II. pontban foglalt tájékoztatón felül az alábbi
napirendi pontok tárgyalására került sor:
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1 sz. módosítására vonatkozó előterjesztést
tárgyalta és fogadta el a képviselő- testület, majd ezt követően az ehhez kapcsolódó 6/2021.
(VII.08.) Ör.sz. rendelet megalkotására került sor.
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2. A polgármester előterjesztésének és javaslatának megtárgyalását követően a Képviselő-testület
egyöntetűen úgy határozott, hogy Városföld Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” megnevezésű VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati
felhívásra a városföldi Dózsa lakótelep környéki 0133/6, 0144, 0109 (részszakasz) és 0147
helyrajzi számú külterületi helyi közutak felújítására. A projekt teljes bruttó költsége 282 millió
Ft, melyből az igényelhető támogatás (95% intenzitású támogatás) 268 millió Ft, az
önkormányzati önerő pedig 14 millió Ft, melyet az önkormányzat a megítélt támogatás esetén
biztosít. A tervezési és egyéb projekt előkészítési tevékenységre az önkormányzatnak a pályázat
benyújtásáig már 9 milliós összegű kiadása keletkezett. A teljes pályázati dokumentáció 2021.
június 13. napján benyújtásra került.
3. A Képviselő-testület a részletes tájékoztató meghallgatását követően tárgyalta a Községi
Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulását.
Sajnálatos módon ez évben is tovább folytatódott a saját bevételek jelentős mértékű csökkenése.
A legnagyobb bevétel kiesést ezúttal is az előző gazdasági évről benyújtott iparűzési
adóbevallások kedvezőtlen alakulása eredményezi. Ezen belül a legjelentősebb adózó iparűzési
adóbevallásának 3 év óta tendenciózuson és évente jelentős - de mindennek okát szakmailag
nehezen értelmezhető - csökkenése okozza, melynek következtében immáron 110 milliós
nagyságú a csökkenés a érintett vállalkozás 2018-as adóbevallásához viszonyítva.
4. A Képviselő-testület a pénzügyi körülményekre való tekintettel úgy döntött, hogy az 1 napos
szűkített költségvetésű Falunapi rendezvény 2021. augusztus 14-én kerül megrendezésre,
melynek részletes programja legkésőbb július hónap utolsó hetében kerül közzétételre a rendező
Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár részéről.
5. A Magyar Falu Program keretében a múlt év végén a Községháza külső és belső felújítására
elnyert 33,2 milliós nagyságú támogatás rendelkezésre áll ugyan, de az építőipari árak folyamatos
és brutális áremelkedése miatt a munkálatok átütemezése, a műszaki tartalom felülvizsgálata
szükséges, ezért csak 2022-ben kerül sor a kivitelezés indítására.
IV.

Egyéb jelentősebb – többnyire pénzügyi vonatkozású – események 2021. március hónaptól:

1. Vállalkozási szerződés megkötésére került sor a bölcsődei beruházással kapcsolatban felmerülő
pótmunkák (térkövezés, térbetonozás, stb.) elvégzésére 2660 eFt+ÁFA vállalási díj ellenében. A
munkák elvégzése május hónapban megtörtént.
2. A bölcsődei beruházással összefüggésben szükségessé vált a telekhatáron magas kerítés fémváz
készítése (bruttó 173 eFt), valamint a magas kerítés lemezborításának elkészítése (bruttó 158 eFt).
3. Megrendelésre és kivitelezésére került 3 db 8 állásos kerékpártároló állvány bruttó 176 eFt
kiadással.
4. Térfigyelő kamera rendszer javítására került sor két alkalommal, mely összese 276 eFt+ÁFA
összegű kiadást eredményezett.
5. Vállalkozási szerződés megkötését követően tűzjelző rendszer beépítése történt meg a Városföldi
Óvodánál 2154 eFt+ÁFA összegű ráfordítással.
6. A Városföld Dózsa-lakótelep térségébe lévő 0147 hrsz-ú kőzúzalékos földút karbantartására került
sor gréderezéssel és 15 m3 darált beton felhasználásával 500 eFt+ÁFA összegű kiadás ellenében.
7. A Városföldi Családi Bölcsőde bővítésével kapcsolatos TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016
azonosítószámú projekt megvalósításához benyújtott többlettámogatási igényünket a vonatkozó
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kormányrendeletekre való hivatkozással az Irányító Hatóság 2021.május 18-án 12.862.029 Ft
összegben jóváhagyta. Mint ismeretes a városföldi bölcsődei férőhelyek bővítésére érkezett első
körben 57 millió 778 ezer forint, most pedig 12 millió 862 ezer forint többlettámogatás. Így
összesen 70 millió 640 ezer forintot költhetett önkormányzatunk támogatásból a projektre. Az
építési kivitelezési munkálatok befejezésével lezajlott a műszaki átadás-átvételi eljárás; jelenleg a
belső eszközbeszerzés, valamint a használatbavételi eljárás bonyolítása van folyamatban.
8. Június második hetében megtörtént az önkormányzati szilárd burkolatú utak szükség szerinti
kátyúzási feladatainak elvégzése 5,88 m3 AC jelű aszfalt felhasználásával, bruttó 1384 eFt összegű
kiadással.
9. A közterületi parkokban és 130 db beton virágtartóban megtörtént az egynyári virágültetés, mely
virágfölddel, háromszor elvégzett növényvédelemmel, műtrágya felhasználással 749 eFt összegű
kiadást eredményezett.
10. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény
építése/felújítása” alprogramjára benyújtott pályázatunk megfelelt a pályázati kiírásban
meghatározott értékelési szempontoknak, ezért 23 millió 431 ezer Ft támogatásban részesült,
melynek keretében megtörténik a 082/9 helyrajzi számú Szappanos kúriához vezető út felújítása.
11. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar fejlesztése” alprogramjára
benyújtott 5 millió Ft összegű pályázatunk nem került támogatásra, bár a pályázati kiírásban
meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak megfelelt, de a rendelkezésre álló forrás
kimerülése miatti indoklással a pályázat tartaléklistára került.
12. Sajnálatos módon a Városföldi Sportegyesület, mint jogosult részéről Magyar Falu Program Falusi
Civil Alap keretében „Civil Közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című
alprogramjához benyújtott lőtéri ingatlanfelújítási 6 milliós összegű támogatási igénye nem került
támogatásra „a rendelkezésre álló forrás kimerülése” hivatkozással.
Ugyanezen hivatkozással került ismét elutasításra a Városföldi Polgárőr Egyesület, mint jogosult
részéről benyújtott 5 millió forint összegű gépjármű beszerzési támogatási igénye is.
13. Kiemelkedően örvendetes hír viszont, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjára benyújtott
pályázatunk is megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontoknak, ezért 60
millió Ft összegű támogatásban részesült az Orvosi rendelő és Egészségház bővítési, átalakítási,
felújítási munkálatainak elvégzéséhez. Köztudott, hogy a bővítési, átalakítási lehetőség
biztosításához már 2020 év márciusában az önkormányzat megvásárolta a volt takarékszövetkezeti
kirendeltség épületrészét 11 millió Ft-ért.

Városföld, 2021. július 20.

Tisztelettel:
Veszelka Mihály sk.
polgármester
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