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I.Tájékoztató a 2021. október 13-i Képviselő-testületi ülésről: 

1. A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2. sz. módosítására vonatkozó 

előterjesztést és ezt követően a 7/2021. (X.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el.  

2. A Polgármesteri Hivatal 2020. évi hatósági munkájáról szóló beszámolót tárgyalta meg a testület. Köztudott, hogy 

a Polgármesteri Hivatal számára a tavalyi év legmeghatározóbb feladata a kialakult járványügyi veszélyhelyzet 

miatt a zökkenőmentes home office-ban való működés volt. A Képviselő-testület megítélése szerint a központi és 

a helyi jogszabályokból eredő feladatait a hivatal jól ellátta az elmúlt évben is.  

3. A polgármester részletesen tájékoztatta a testület tagjait a megvalósult és folyamatban lévő – jobbára támogatási 

forrásokból finanszírozott – beruházások állásáról az alábbiak szerint: 

a.) Megvalósult beruházások: 

- A városföldi községi alapszolgáltatás fejlesztés egyik fontos eleme valósult meg a családi bölcsőde 

bővítésével. Köszönhetően az elnyert 70,6 milliós TOP-os pályázati támogatásnak, a projekt keretében 

elkészült a településen élő 3 éven aluli gyermekek számára egy 2 csoportszobás új családi bölcsőde, 14 

férőhellyel, mely a korábban már üzemelő 2 csoportos családi bölcsőde újabb két csoporttal való bővítésével 

valósult meg. A támogatáson felül a projekt megvalósítása során egyéb kiegészítő munkák elvégzésére is sor 

került 3,7 millió összegű önerő igénybevételével. A projekt során az épület akadálymentesítése is 

megvalósult, valamint beszerzésre kerültek a működéshez szükséges játékok, bútorok és egyéb eszközök is. 

A fentiekből következik, hogy a családi bölcsődét fenntartó Móka Miki Egyesülettel kötött feladatellátási 

szerződést is módosítani kellett a további 2 csoport indításával kapcsolatban, a szükséges működési 

engedélyezési eljárás lefolytatásához. 

- Köztudott, hogy ez év márciusában megtörtént a Dózsa-lakótelepi játszótér kialakítása, összesen 10 millió 

842 ezer forint összegű ráfordítással, melyhez önkormányzatunk a Magyar Falu Program alprogramjára 

benyújtott pályázatával 5 millió forint támogatásban részesült. 

b.) A Magyar Falu Program alprogramjaihoz benyújtott sikeres pályázataink révén rendelkezésre álló 121 millió 

607 ezer forint összegű pályázati forrásból az alábbi 4 projekt megvalósítására, illetve elindítására kerül sor a 

2022-es évben: 

- A Szappanos kúriához vezető 082/9. hrsz-ú külterületi szilárd burkolatú út teljes felújítása történik meg 

legkésőbb 2022. június 30-ig. Az ajánlattételi eljárást lefolytattuk, a kiválasztott kivitelezővel a vállalkozási 

szerződés megkötésre került. 

- Az óvodai játszóudvar fejlesztése valósul meg 11 új játékelem telepítésével, legkésőbb 2022. május 31-ig. 

Az ajánlattételi eljárást követően a kiválasztott kivitelezővel a vállalkozási szerződés szintén megkötésre 

került. 

- A községháza külső-belső felújítására 2020. év második felében elnyert pályázati támogatásból a projekt 

indítására szintén csak 2022. évben kerülhet sor, az ez évben tapasztalt folyamatos és brutális építőipari árak 

kiviteli szerződéskötést lehetetlenné tevő emelkedése miatt. Viszonylag szerencsés körülmény, hogy a 

veszélyhelyzet miatt – a vonatkozó Kormányrendelet – a projektek fizikai befejezésének időpontját a 

támogatói okiratban rögzített időponthoz képest jelentősen meghosszabbítja. 

- Az orvosi rendelő, egészségház felújítása, átalakítása, bővítése történik meg az önkormányzat által 2020. 

márciusában megvásárolt, volt takarékszövetkezeti kirendeltség épületrészének igénybevételével. A projekt 

indítására 2022-ben kerül sor, a beszerzési eljárás alapján kiválasztott kivitelezővel megkötött vállalkozási 

szerződés aláírását követően. 

c.) Továbbra is döntésre vár a külterületi helyi közutak fejlesztése megnevezésű VP 6-7.2.1.1-21 kódszámú 

pályázati kiírásra 2021. július 13-án benyújtott pályázatunk. Támogató döntés esetén a 282 milliós összértékű 

projekt alapján megvalósul a Dózsa-lakótelep környéki 0133/6, 0144, 0109 (részszakasz) és a 0147 helyrajzi 

számú külterületi helyi közutak teljes felújítása, illetve stabilizálása.  

d.) Tekintettel arra, hogy 2021. november 3-án megjelent a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 

fejlesztése” című (TOP Plusz-3.3.1-21. kódszámú) pályázati felhívás, a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzattal együttműködve megkezdődött a tervezett óvodai fejlesztés műszaki, pénzügyi előkészítése 

annak érdekében, hogy a pályázat mielőbb benyújtásra kerülhessen. Az óvodai fejlesztés tervezett műszaki 

tartalma: a meglévő épület bővítése tornaszobával, egyéb kiszolgáló helyiségekkel, valamint a konyhai épület 
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bővítéssel, gépesítéssel történő korszerűsítése, összesen 290 m2 nagyságú területtel, várhatóan 270-290 millió 

forint közötti bruttó összköltséggel. 

 

II. Egyéb jelentősebb – többnyire pénzügyi vonatkozású – események 2021. július hónaptól: 

1. A külterületi helyi közutak fejlesztése megnevezésű VP 6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra elkészült 

pályázati anyag benyújtásra került ez év július 13. napján. A pályázati anyag előkészítésére 4300 eFt+ÁFA 

tervezői vállalkozási díj, illetve a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséért 2000 eFt+ÁFA összegű 

vállalkozási díj kifizetésére került sor. A 282 milliós összértékű pályázat elbírálásáról még nem kaptunk értesítést. 

2. A nyári óvodai szünetben megtörtént az Óvoda konyhájának tisztító festése 210 eFt összegű kiadást 

eredményezve. 

3.   Az iskolai nyári szünidő alatt megvalósult az Általános Iskola melegítő konyhájának és éttermének festése és 

mázolása 846 eft összegű vállalási díj ellenében. 

4. Az ismétlődő beázások megszüntetése érdekében elkerülhetetlenné vált a Művelődési Ház és Könyvtár lapostetős 

felületének tetőszigetelése. A munkálatok elvégzése 1877 eFt+ÁFA összegű ráfordítást eredményezett. 

5. Megtörtént a kivitelezési munkálatok miatt lebontott díszkerítés visszaépítése a Családi Bölcsőde udvarán 82 eFt 

összegű kiadással. 

6. A Szent István téri sportpálya öntözési funkciót is ellátó csőkorlátjának részleges cseréje vált szükségessé 36 fm. 

hosszúságban 173 eFt összegű vállalási díj ellenében. 

7. Augusztus hónapban lezajlott a meglévő családi bölcsőde bővítése 2 db új családi bölcsődei helyiséggel és azokat 

kiszolgáló szociális helyiségekkel elnevezésű projekt használatbavételi engedélyezési eljárása. Az eljárás jogerőre 

emelkedését követően megkezdődött a működési engedélyeztetési eljárás is. 

8. Az augusztus 14-én megrendezésre és lebonyolításra került Falunapi rendezvény 2940 eFt összegű önkormányzati 

kiadást eredményezett. 

9. Településünk is eredményesen élt a Falunapi rendezvényeket támogató - minden ötezernél kevesebb lakosú 

kistelepülést érintő - egymillió forint összegű igény benyújtásával, melynek eredményeként a fenti összegű 

támogatásban részesült Önkormányzatunk is. 

10. Ez évben is megszervezésre került július 5-től augusztus 31-ig a jogosultak számára a nyári gyermekétkeztetés. 

27 fő gyermeknek biztosítottunk étkezést 41 munkanapon a helyi vendéglátó egységből 983 eFt összegű 

önkormányzati finanszírozással. 

11. Ez évben sem került támogatásra a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Kommunális eszközök 

beszerzése” c. pályázati kiírásra benyújtott 13349 eFt összegű pályázatunk. A döntési tájékoztatóban rögzítettek 

szerint a pályázat ezúttal is megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, 

azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért a pályázat tartaléklistára került. Időközben sajnos a 

tartaléklistáról sem került támogatásra a pályázat. 

12. Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy az eredeti döntés során szintén tartaléklistára került „Óvodai játszóudvar 

fejlesztése” című 4976 eFt összköltségű pályázatunk a tartaléklistáról támogatást nyert. 

III. Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus által okozott megbetegedések megelőzése, a kockázati 

tényezők és helyzetek számának csökkentése érdekében a november 29. napjára tervezett KÖZMEGHALLGATÁS 

sajnos ezúttal sem a megszokott formában lesz megtartva.  

Telefonon (06-30/555-6651) vagy e-mailen (polgarmester@varosfold.t-online.hu) történő előzetes egyeztetéssel - 

maximum 5 személy egyidejű fogadásával - állunk rendelkezésükre személyesen november 23-30-ig terjedő 

időszakban folyamatosan az aktuális és szükséges járványügyi szabályok betartásával. 

 

Városföld Község Képviselő-testületének megbízásából:              Veszelka Mihály sk. 

Városföld, 2021. november 16.                                                                                                             polgármester  
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