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ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL
I. Tájékoztató a Képviselő-testületi ülésekről /2021. novemberétől-2022. márciusáig/:
A Képviselő-testület 2021. november 29-én, december 11-én és 2022. január 19-én, február 16-án és március 9-én
ülésezett, melyek során tárgyalt legfontosabb napirendek felsorolásszerűen az alábbiak voltak:
1. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadása történt meg, az eddigi szabályozás hatályon kívül helyezése
mellett.
2. A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
került sor.
3. A Városföldi Képviselő-testület is megismerte és elfogadta a Kecskeméti Járás Egészségtervét a 2021-2026.
időszakra vonatkozóan.
4. Elfogadásra került az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet tervezet.
5. A testület pályázat benyújtásáról döntött a TOP-Plusz-3.3.1-21. kódszámú felhívásra, a Városföldi Óvoda
konyhájának bővítése, korszerűsítése, tornaszoba és egyéb kiszolgáló helyiségek létrehozása és energetikai
fejlesztése vonatkozásában. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi szerződés megkötéséről is döntött a
testület a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft-vel.
6. A Családi Bölcsőde működtetésére vonatkozó Feladatellátási szerződés módosítására került sor az új 2
csoportszoba használatba vételével kapcsolatban.
7. A 2022. január 3-án megjelent Magyar Falu Program pályázati kiírásaival összefüggésben három alprogramra
történő pályázat benyújtásáról döntött a Képviselő-testület.
8. A testület elfogadta a Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkatervét.
9. A Képviselő-testület döntött a 2022. évben önkormányzati finanszírozással megrendezhető települési szintű
rendezvényekről az alábbiak szerint:
-

Gyermeknappal egybekötött Majális 2022. május 21-én

-

a Falunapi rendezvény pedig 2022. augusztus 13-án lesz megtartva

10. Városföld Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztés is elfogadásra került.
Az előző három évi nagy összegű (összesen már 130 milliós nagyságú) saját bevétel (iparűzési adó) csökkenés, a
2020-as és 2021-es központi elvonások ( a gépjármű adó bevétel elvétele, a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett
központi elvonás drasztikus mértéke) a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növelésének központilag
csak részben kompenzált terhe, a dologi kiadásokat terhelő „elszabadult” infláció, az építési költségek
megállíthatatlan és követhetetlenül folyamatos növekedése súlyosan nehezítette a költségvetési tervezést is. A
bizonytalansággal terhelt, rosszabbodó pénzügyi keretek között került tehát kialakításra a települési önkormányzat
2022. évi költségvetési terve, melyben igyekeztünk a lehetőséghez képest indokolt óvatosságot érvényesíteni.
A községi önkormányzat gazdálkodásának és feladatainak rangsorolása szempontjából 2022-ben is elsődleges az
intézmények működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok ellátása. Csak a legindokoltabb és nem
jelentős összegű saját erős beruházást, eszközbeszerzést lehet felvállalni, tekintettel arra, hogy számos megnyert
pályázati összegek - az építőipari árak folyamatos növekedése miatt – a tényleges megvalósításra már nem
elegendőek, ezért az egyre szűkösebb saját forrást kell ehhez hozzárendelni.
Az előzőeket figyelembe véve a Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséből a legfontosabb számok
kiemelve az alábbiak:
A tervezett tárgyévi költségvetési bevételek összege a beruházási célú támogatással együtt: 696.512 eFt, az előző
évi pénzmaradvány pedig 187.572 eFt (melyből: 121.607 eFt a Magyar Falu Program négy alprogramjára elnyert
támogatási összeg).
A működési bevételből az iparűzési adó 240.200 eFt, a költségvetési központi támogatás 168.960 eFt, az egyéb
működési célú bevételek pedig 34.545 eFt összegben jelennek meg.
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A költségvetés működési célú kiadásai mindösszesen: 459.695 eFt összegben kerültek beállításra, melyből a
személyi jellegű kiadások, közterheivel, járulékaival együtt 233.703 eFt, dologi kiadások 138.380 eFt, települési
segélyek 7000 eFt, egyéb működési kiadások (egyesületek támogatása, szociális feladatellátás, családi bölcsőde
igénybevételének támogatása stb.) 19.958 eFt összegben kerültek rögzítésre.
Költségfejlesztési célokat szolgáló beruházásra, felújításra, eszközbeszerzésre 405.018 eFt lett előirányozva. Ezen
belül:
-

Az óvodai játszóudvar fejlesztése valósul meg 11 új játékelem telepítésével legkésőbb március 31-ig a Magyar
Falu Program keretében nyert támogatásból, önerő kiegészítéssel.

-

Szintén a Magyar Falu Program támogatásával történik meg az első félévben a Szappanos Kúriához vezető
082/9 hrsz-ú külterületi szilárd burkolatú út teljes felújítása.

-

A községháza külső-belső felújítását is előirányozzuk ezévben, valamint sor kerül az orvosi rendelő,
egészségház bővítésére, átalakítására, felújítására, a megvásárolt volt takarékszövetkezeti kirendeltség
épületének igénybevételével, a Magyar Falu Program pályázatain elnyert támogatási összegekből. Sajnálatos
körülmény, hogy a brutálisan és folyamatosan emelkedő építőipari árak következtében a tényleges kivitelezési
költségek akár 20-30 százalékkal is meghaladhatják a pályázaton elnyert támogatási összegeket, ezért ezek
megvalósítása nehezen biztosítható jelentős összegű önerő kiegészítést kényszeríthet ki.

-

A sikeres pályázati eljárást követően megnyert pályázati összegből ezévben megvalósításra kerül a Dózsalakótelep környéki 0133/6, 0144, 0109 (részszakasz) és a 0147 helyrajziszámú külterületi helyi közutak teljes
felújítása, illetve stabilizálása. Sajnálatos körülmény ez esetben is, hogy a támogató döntése alapján a
támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően 15,8 millió forinttal kevesebb összegű támogatást ítélt meg az
egyébként is 95%-os támogatási intenzitású (5% önerős) projekthez, így a szükséges önerős kiegészítés
összege megközelítheti a 30 milliós nagyságot is.

-

A szűkösen rendelkezésre álló saját forrásból megtörténik a Művelődési Ház elektromos hálózatának
felújítása, az ÁG Központi iparterületet érintő közvilágítás kialakítása, valamint sor kerülhet a
legszükségesebb intézményi kisértékű eszközbeszerzési igények teljesítésére, a víziközmű vagyon
működtetésével kapcsolatos szükséges beavatkozások elvégzése is.

-

A fentieken kívül természetesen sor kerülhet a Magyar Falu Program ezévi kiírására benyújtott pályázataink,
valamint az Óvoda infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási igényünk kedvező elbírálása esetén az
érintett projektek megvalósítására, illetve előkészítésére.

-

Ez évben is biztosítjuk a szociális és egyéb törvényekben foglalt valamennyi pénzbeli és ellátási formát a
szociálisan rászorultaknak, valamint a rászorultság vizsgálatát követően a gyermekszületési támogatást is.
Jelentős összeggel támogatjuk a Családi Bölcsőde immáron négy csoportszobás működését.
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 600 eFt összegű támogatásban részesül, míg a Nyugdíjasklub továbbra is a
Művelődési Ház és Könyvtár intézményi működtetés keretei között kap támogatást 700 eFt összegben.

II. Egyéb – többnyire pénzügyi vonatkozású – jelentősebb események 2021. november hónaptól:
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1. A Művelődési Házban a tetőszigetelés felújítását követően esedékessé vált az épület beázása miatt a szükséges
vakolatjavítás 213 eFt összegű vállalási díj ellenében.
2. A Dózsa lakótelepi bekötőút elején lévő szennyvízelvezetés végátemelőjénél 1 db szivattyú pótlása vált
szükségessé bruttó 1.771 eFt összegű ráfordítással.
3. 4 x 5 méteres mobilgarázs telepítése történt meg a kettő csoportszobával bővült családi bölcsőde hátsó
udvarrészén, a kültéri játékelemek és egyéb eszközök fedett és zárt helyen történő megfelelő tárolása érdekében.
A garázs helyszínre történő szállítással, helyszíni összeszereléssel és a betonhoz való lefogatással bruttó 491 eFt
összegű kiadást eredményezett.
4. Települési önkormányzatunk aktívan közreműködött a DTKH Nonprofit Kft. által - a vonatkozó KEHOP pályázat
keretében biztosított - szelektív hulladékgyűjtő edényzet lakosság részére történő kiosztásában. 8 naptári napon
biztosítottuk, november 8-tól november 20-ig az ingyenesen átvehető edényzetek lakosság részére történő
átadását. Településünket megillető 710 db edényezetből november 20. napjával bezárólag 625 db, ezt követően
pedig további 18 db szelektív edény átvételére került sor a lakosság részéről.
5. Az Oktatási Hivatal elnöke a Városföldi Óvoda intézményben a koronavírus megjelenésével kialakult
veszélyhelyzet miatt 2021. november 15-től 2021. november 25-ig terjedő időszakra a feladatellátási hely egésze
vonatkozásában rendkívüli szünetet rendelt el. A szükséges intézkedéseket az intézménnyel együttműködve
megtettük.
6. A Városföldi Polgárőrség Egyesület által a Magyar Falu Program „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” című alprogramjára 2021 évben benyújtott pályázata a tartaléklistáról támogatásban részesült. A
megítélt 4550 eFt támogatási összeg gépjármű beszerzésre fordítható.
7.

December hónap elején - a karácsonyi ünnepre való tekintettel - rendkívüli települési támogatás megállapítására
került sor 75 fő esetében 10 ezer forint és 15 ezer forint összegben 810 eFt összegű önkormányzati kiadással.

8. Tűzcsap telepítésére került sor a Kossuth u. 40. sz. lakóingatlan előtti közterületen bruttó 740 eFt összegű
önkormányzati kiadás ellenében.
9. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 175 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati intézményt (köztük a Városföldi
Óvodát és a Városföldi Művelődési Házat is) vizsgált meg a szabályszerű működés és gazdálkodás szempontjából.
A vizsgálati jelentésből kiderült, hogy a 175 intézmény közül alacsony kockázatúnak 33-at (köztük mindkét
Városföldi intézményt is) tartottak, közepesnek 99-et, magas kockázatúnak 38-at, kiemelten magas kockázatúnak
pedig 2 intézményt.
10. 2022. január 6-án a Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú,
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra - a Megyei Önkormányzat
koordinálásával és a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel kötött konzorciumi
Együttműködési Megállapodás alapján – támogatási kérelmet nyújtottunk be a „Városföldi Óvoda
infrastrukturális fejlesztése” című projekt megvalósítására, 312 millió forint összegű támogatási igénnyel.
A projekt keretében a meglévő óvoda épület felújítása, tornaszobával, az eddig hiányzó nevelői és fejlesztő
szobákkal való bővítése, valamint az épületben található főző konyha bővítése, felújítása, korszerűsítése
valósulhat meg.
11. A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által 2021.05.28. napján
meghirdetett, Külterületi Helyi Közutak fejlesztése című VP6-7.2.1-21. kódszámú felhívásra Városföld Község
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Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2021.07.13-án benyújtott támogatási kérelmét a Támogató elbírálta és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett önkormányzatunk – a Támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől
eltérően – 252.806.688 Ft összegű támogatást ítélt meg, mely 15.760.603 Ft-tal kevesebb az egyébként is 95%os intenzitású pályázattal összefüggésben általunk igényelt támogatási összegtől. Köztudott, hogy a támogatási
igényünket a Dózsa lakótelep környezetében lévő külterületi utak felújítására, stabilizálására nyújtottunk be.
Jelenleg már a beszerzési eljárás van folyamatban, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok
ellátására, a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás bonyolítása tárgyában.
Az önkormányzati határozatoknak megfelelően a 2022 január 3-án megjelent Magyar Falu Program kiírásokból
három alprogramra nyújtottunk be pályázatot, a pályázatok benyújtásárra meghatározott időtartamon belül az
alábbiak szerint:
 A temetőhöz vezető 137/37 hrsz-ú földút szilárd burkolattal való ellátására 44517 eFt összegű
elszámolható projekt költség igénnyel.
 Belterületi zöldfelületek gondozásához egy FD900 4 WD nagy teljesítményű fűnyíró beszerzéséhez
13.799 Ft összegű elszámolható költség igénnyel, valamint
 a Művelődési Házhoz közösségszervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzéséhez 1533 eFt összegű igény
megjelölésével kerültek benyújtásra a pályázatok.

Városföld Község Képviselő-testületének megbízásából:
Városföld, 2022. március 10.

Veszelka Mihály sk.
polgármester
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