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I. Tájékoztató a Képviselő-testületi ülésekről /2020. év júliusától-novemberéig/: 

 

A Képviselő-testület 2020. július 8-án, augusztus 10-én, szeptember 23-án és október 28-án ülésezett, 

mely alkalmakkor tárgyalt fontosabb napirendek az alábbiak voltak:  

1) A COVID-19 vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt a Képviselő-testület hatáskörében eljárva 

meghozott polgármesteri döntések (határozatok, rendeletek) elfogadása, megerősítése történt meg. 

2) Jóváhagyásra került a 2019. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadás. 

3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi 

belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést fogadta el. 

4) A testület elfogadta a Városföldi Klubkönyvtár alapító okiratának 2020. november 1-től hatályos 

módosítását, mely a közalkalmazotti jogviszony átalakításával és az intézmény nevének változásával 

függ össze. /Az intézmény megnevezése november 1-től: Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár/ 

5) A Képviselő-testület Városföld község közműves ivóvízellátására, valamint közműves 

szennyvízelvezetés és tisztítására vonatkozó 2021-2035. időszakra szóló- a BÁCSVÍZ Zrt. által 

elkészített-gördülő fejlesztési terveket jóváhagyólag tudomásul vette. 

6) A testület megtárgyalta és elfogadta a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet 

tervezetét. 

7) Elfogadásra került a Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata. 

8) Megüresedett képviselői mandátum betöltése: 

Kun László képviselőtársunk tragikus hirtelenségű, sajnálatos halálával megüresedett települési 

képviselői helyre- a mandátum betöltésére- a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati 

választáson a község egyéni önkormányzati képviselők listáján sorrendben a következő legtöbb 

szavazatot (421 db) kapott Makány Mariann független jelölt jogosult, melyet a Helyi Választási 

Bizottság (HVB) határozata is megerősítette. Makány Mariann a képviselői eskütételt követően vette 

át megbízólevelét a HVB Elnökétől 2020. október 28. napján megtartott képviselő-testületi ülésen. 

9) A Képviselő-testület az október 28-i ülésen tárgyalta a járványhelyzettel kapcsolatos 

fejleményeket, az arányos helyi lépések megtételének szükségességét.  

Mindenkinek meg kell érteni, hogy egy világméretű egészségügyi válságot nem lehet korlátozások 

nélkül megoldani. A helyzet lényegesen nehezebbnek tűnik, mint a március-áprilisi időszak volt, 

ugyanis a pandémia második hulláma sokkal drasztikusabban érkezett meg hazánkba is. A jelenlegi 

helyzetben továbbra is a legfontosabb az iskola, bölcsőde és óvoda nyitvatartása, azaz a napközbeni 

gyermekellátás működtetése, a gazdasági aktivitás fenntartása. Ennek érdekében szükséges az előírt 

szabályok betartása, hiszen a járványt csak fegyelmezett hozzáállással van esélyünk kordában tartani. 

Köztudott, hogy az új típusú koronavírus akkor terjed leginkább, amikor az emberek zárt térben 

összesereglenek és hosszabb ideig együtt vannak, ezért feltétlenül szükséges az emberek közti 

kapcsolatok mérséklése településünkön is. 

Mindezek mérlegelését követően a testület úgy döntött, hogy a koronavírus által okozott 

megbetegedések megelőzése, a kockázati tényezők és helyzetek számának csökkentése érdekében az 

év hátralévő időszakában a Városföldi Művelődési Házban és Könyvtárban rendezvények és 

egyéb összejövetelek megtartására, az intézményi helyiségek bérbeadására nem kerülhet sor.  
A fentiek miatt az év végén szokásos Közmeghallgatás sem a megszokott formában lesz megtartva. 

Előzetes telefonon történő egyeztetéssel (0630/555-6651) állok az érdeklődők rendelkezésére 

személyesen november utolsó hetében folyamatosan a szükséges járványügyi szabályok betartásával.   

Az adventi gyertyagyújtások (november 28., december 5., 12., 19.) kültéren a községháza előtti 

parkban- a járványügyi előírások szigorú betartásával-szokásos módon megtartásra kerülnek. 

 

II. Tényleges adatokon alapuló tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetét alapvetően 

befolyásoló az Iparűzési adóbevallásukat és fizetésüket a 2019. évi tevékenységük után 2020. 

évben teljesítő vállalkozásokról és a bevallott iparűzési adójuk által képviselt arányokról.  
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Mindenekelőtt megállapítható, hogy a 2020. évi iparűzési adóbevallások összesített összege (266 

millió forint) 64 millió forinttal kevesebb, mint a 2018. évi bevallások összege (330 millió forint). 

Köztudott, hogy a saját bevételként megjelenő iparűzési adó az önkormányzati feladatfinanszírozás 

része, melynek felhasználását a mindenkori költségvetési törvény 2. számú melléklete szabályozza, 

amely szigorú „kiegyenlítést” ír elő az 1 főre jutó adóerőképesség alapján, azaz az állami működési 

támogatás jelentős összege nem kerül kiutalásra az iparűzési adóbevétel összegének nagyságával 

arányban, sőt negyedik éve már befizetési kötelezettséget ír elő a saját bevétel terhére, szolidaritási 

hozzájárulás címén (2019 évben 38 millió forint, 2020. évben 23 millió forint). Településünk 

vonatkozásában megállapítható, hogy a saját bevétel drasztikus csökkentése miatt községfejlesztési 

célokra alig marad forrás a működési kiadások finanszírozására és a szolidaritási hozzájárulás 

megfizetése után a szigorú kiadást csökkentő intézkedések ellenére sem. 

Az alábbi tényadatokat tartalmazó táblázat részletezi a 2020. évben 171 társas és egyéni vállalkozó 

által bevallott 266.622 eFt összegű iparűzési adóbevételből a 15 legnagyobb összegű bevallást 

benyújtó vállalkozás egyenkénti bevallásainak összegéből számított arányát az összes adóbevételen 

belül, valamint a további 156 vállalkozás által képviselt összesített arányt is. 

    

Az iparűzési adóbevallás 

összegének nagysága 

szerinti sorrend 

Bevallást tett vállalkozás neve 

Az összesen bevallott 

iparűzési adó összegéből a 

vállalkozás által képviselt 

bevallás összegének aránya 

1. FGSZ. Zrt. Városföldi Kompresszor 

állomás 65,19% 

2. AKA Zrt. 7,81% 

3. Városföldi Agrárgazdaság Zrt. 5,93% 

4. MULTIKER Kft. 4,81% 

5. Nemzeti Útdíjfizető Zrt. 1,78% 

6. ROME Kft. 1,36% 

7. CARGOPORT Kft. 1,22% 

8. IKR Agrár Kft. 1,04% 

9. Speciálterv Kft. 1,03% 

10. Poly-Fruct Kft. 1,01% 

11. Anthera Kft. 0,99% 

12. Magyar Telekom Nyrt. 0,81% 

13. Szőke Sándor 0,45% 

14. NKM Áramhálózati Kft. 0,42% 

15. Whitecompt Kft. 0,41% 

15 vállalkozás általbevallott és befizetett adó összege (251.307eFt)                                   94,26% 

A további 156 vállalkozás által bevallott és befizetett iparűzési adó 

összege (15.315eFt) 5,74% 

MINDÖSSZESEN: 171 vállalkozás (266.622eFt) 100,00% 
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III. Egyéb- többnyire pénzügyi vonatkozású- jelentősebb események 2020. július hónaptól: 
 

1) A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterületi játszótér fejlesztése” alprogramjára 

benyújtott pályázatunk megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontoknak, ezért 

5 millió forint támogatásban részesült. Ennek megfelelően a beszerzési eljárást követően 

kiválasztott vállalkozással megkötésre került a vállalkozási szerződés a Dózsa lakótelepi 

önkormányzati tulajdonban lévő 588/1 hrsz-ú területen létesítendő játszótér kialakítására. A mintegy 

7 millió forintos beruházás finanszírozása egyrészről a Magyar Falu Program pályázatán nyert 5 

millió forint összegű támogatásból, valamint közel 2 millió forint összegű önerő felhasználásával 

történik majd. Köztudott, hogy az érintett terület tulajdonjogának megszerzése az előző évben történt 

3,5 millió forint összegű önkormányzati kiadással. 

2) A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás” 

alprogramjára a 082/9 hrsz-ú Szappanos kúriához vezető út felújítására benyújtott 22,7 milliós 

összegű, valamint a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramjára benyújtott 

13,2 milliós összegű pályázataink a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt nem kerültek 

támogatásra, bár az erről szóló értesítésben rögzítettek szerint mindkét pályázat megfelelt a pályázati 

kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért ezek a pályázatok tartaléklistára 

kerültek. 

3) A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Faluházak felújítása” című alprogramjára a 

Községháza külső-belső felújítását szolgáló célként benyújtott pályázatunk megfelelt a pályázati 

kiírásban meghatározott értékelési szempontoknak és 33,3 millió forint támogatásban részesült.  

4) Sajnálatos módon a Városföldi Polgárőr Egyesület, mint jogosult részéről július hónapban benyújtott 

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „Civil Közösségi tevékenységek és feltételeinek 

támogatása” című alprogramjához 5 millió forint összegű gépjármű beszerzési támogatási igénye 

nem került támogatásra a „rendelkezésre álló forrás kimerülése” hivatkozással. 

5) Folyamatban volt a Magyar Falu Program „Iskolaépület felújítása” alprogramjához a Kecskeméti 

Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Városföldi Általános Iskolája felújítására vonatkozó pályázat 

előkészítése és benyújtása. Jelen esetben a pályázat benyújtására a Kecskeméti Tankerületi Központ 

volt jogosult. 

6) Augusztus hónapban megrendelésre került az ÁG Központ iparterületén lévő 09/1 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonban lévő útszakaszon mintegy 300 fm hosszúságban közvilágítás kiépítése 7 

db oszlophely létesítésével, valamint 7 db közvilágítási lámpatest felszerelésével az előzetes árajánlat 

szerint bruttó 2930 eFt összegű önkormányzati költséggel. 

Ezen a szakaszon 2020 március 10-től megszüntetésre került a bizonytalan hátterű magántulajdonban 

lévő áramszolgáltatás és közvilágítás. Ezt megelőzően az útszakasz mentén tevékenykedő, hatalmas 

volumenű műtrágya és terményforgalmazást, valamint mezőgazdasági szolgáltatást végző 

vállalkozások kiépíttették a földkábeles áramellátási rendszerüket, így az eddig általuk biztosított 

közvilágítás az érintett útszakaszon megszűnt. (a fa tartóoszlopok is kiszedésre kerültek!) 

A régi közvilágítás megszüntetésére vonatkozó vállalkozási tájékoztatást követően még aznap, 

március 10-én azonnal megkezdett intézkedést ellehetetlenítette a március 11-vel kihirdetett 

veszélyhelyzet, ugyanis az áramszolgáltató a személyes helyszíni találkozástól elzárkózott a 

járványveszélyre való hivatkozással egészen augusztus elejéig. Ezt követően azonban gyorsan és 

korrekt módon kaptunk tőlük segítséget, bár jelezték, hogy a műszaki tartalom megvalósításának 
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határideje tapasztalatuk szerint másfél évet meghaladó is lehet, függetlenül attól, hogy 

nyomatékosan mi is jeleztük, hogy közvilágítás hiányában az őszi, téli időszakban rendkívül súlyos 

baleset-és életveszély helyzet alakulhat ki a lakótelepen élőket érintően a nagy intenzitású kamion, 

egyéb tehergépjármű és mezőgazdasági gépi forgalom következtében.  

Az augusztus 7-én személyes bejárást követően az NKM hálózati Kft. részéről augusztus 18-án 

megküldött árajánlatukat még aznap megrendeltük, majd szeptember 15-én megkötésre került a 

hálózati csatlakozási szerződés is, mely alapján megkezdődhetett a hosszadalmasnak ígérkező 

tervezési, engedélyezési munka, majd ezt követően a tényleges kivitelezés is. 

7) Befejeződött a Szent István téri sport-és szabadidő park játszótéri elemeinek, valamint a fitneszpark 

elemeinek szükség szerinti javítása, karbantartása és bővítése 1183 eFt + ÁFA összegű kiadással.   

8) A TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 azonosító számú „Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön” 

című projekt kivitelezése az elfogadott tervezett ütemterv szerint halad, ez idáig rendkívüli, a 

szerződés teljesítését, teljesíthetőségét, befolyásoló esemény nem merült fel. A kivitelezés 50%-os 

műszaki készültsége 2020 szeptember 30-ig teljesült, a vonatkozó pénzügyi rendezés megtörtént. 

9) A Dózsa lakótelepen az érintett ingatlanoknál és közterületen megtörtént a szükséges patkányirtás, 

melynek során az önkormányzat által vállalt rágcsálóirtás 161 eFt összegű kiadást eredményezett. 

10) Vállalkozási szerződések megkötésére került sor a 2020/2021. évi téli időszakban Városföld 

közigazgatási területén lévő szilárd burkolatú utakon, utcákon, egyéb közterületeken és a személyi 

forgalommal érintett földutakon a felmerülő síkosság mentesítő és hóeltakarítási munkák végzésére, 

szükség esetén 5 erőgép igénybevételének lehetőségével. 

11) Vállalkozási szerződés megkötésére került sor a karácsonyi dekorációs fénytechnikai eszközök 

rögzítési és villanyszerelési munkáinak elvégzésére, illetve ezen termékek beszerelésére az 

intézményi épületeket érintően 2020. évben 275 eFt + ÁFA kiadás ellenében. 

 

Tisztelt Városföldiek! Biztosan Önök is úgy gondolják és tudják, hogy a jelenlegi helyzetben a 

közösségi rendezvényeknél sokkal fontosabb az egészség és az emberi élet védelme. Kérem Önöket, 

hogy a járványügyi készültség központi védelmi intézkedéseit és az ezzel kapcsolatos helyi korlátozó 

intézkedéseket tartsák be. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a közelgő karácsonyt 

egészségben ünnepelhessük szeretteink körében és bizakodva várhassuk a remélt jobb új évet. 

 

 

 

Városföld Község Képviselő-testületének megbízásából: 

 

 

 

Városföld, 2020. november 3. 

 

 

 

          Tisztelettel: 

           Veszelka Mihály sk. 

         polgármester 


