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Földeák Község Önkormányzata
Földeák

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2006. évi választásokat követően 2007. áprilisi képviselő-testületi ülésen a
65/2007/(IV.26.) Kt. határozattal elfogadtuk a 2006-2010. időszakra vonatkozó munkaprogramot (ciklusprogram). A munkaprogramban foglaltak időarányos végrehajtása évenként a
költségvetés készítésekor áttekintésre került. Most a 4 éves ciklus zárásaként az alábbi öszszegzést, tájékoztatást adom.

A Képviselő-testület és kapcsolatai
Az elmúlt 4 évben is folytattuk azt a munkarendet, hogy a testületi anyag kiküldését követően a bizottsági elnökök (Szociális, Pénzügyi, Ügyrendi) az alpolgármester, a polgármester, és
a körjegyző megtárgyalják az előterjesztéseket, azok részleteit. Kéthetente az intézményvezetői értekezleten az érintettek elmondták intézményükben történt főbb eseményeket,
gondjaikat, eredményeiket, egyeztettük az elkövetkező hetek feladatait Így információt kaptak egymás problémáiról, sikereikről is.
A nyilvános képviselő-testületi üléseken, közmeghallgatásokon nem jellemző a lakossági
részvétel kivéve, a minden év februárjában megrendezett falugyűlést. A képviselő-testületi
ülések jegyzőkönyve a Könyvtárban és az Általános Iskolában olvasható, erre igény is van,
sokan olvassák.
A Földeák újság ingyenesen minden házba havonta tájékoztatást ad a képviselő-testület
döntéseiről, az önkormányzat intézményeinek életéről, a községben történtekről.
A Körjegyzőségi Hivatalban és az intézményekben többen szakirányú felsőfokú tanulmányokat folytatnak ill. folytattak (közgazdász-, munkaügyi képzések), a közoktatási, szociális,
egészségügyi ágazatban pedig, az előírt továbbképzéseken, szakképzéseken (credit pontok
megszerzése) vesznek ill. vettek részt a dolgozók.
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Egyházak, civil szervezetek
A civil szervezetek részt vesznek a közösségi munkában is. Működésükhöz, céljaik megvalósításához, programjaikhoz. igényelhetnek önkormányzati támogatást, melyről minden év elején a képviselő-testület előtt be-, és elszámolnak. A nemzeti és községi ünnepek megszervezésében, a programokban, az egyházközség és a civil szervezetek aktívan részt vállalnak.
Az egyházakkal való kapcsolat folyamatos, több közös programot, ünnepséget tartottunk
(Advent, Szent László Nap, Szent István napi zarándoklat). Az egyházi temető karbantartásához anyagilag is hozzájárul az önkormányzat, a ravatalozó épületét eladtuk, majd felújításában, bővítésében segítettünk az egyháznak.

Térségi kapcsolatok
A 2003. decemberében megalakult Makó és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Makó
város és a környező 16 település részvételével az elmúlt ciklusban is tevékenykedett.. Ezen
belül kisebb egységek „mikro-térségek” vannak. Földeák, Óföldeák, Maroslele községek alkotják az egyik ilyen mikro-térséget. Sajnos a Kormány a kistérségek működésére egyre kisebb finanszírozást biztosított, de ezen feladatok ellátása mégis így volt gazdaságos. Ezen
kívül Közmunka és Közösségi közlekedés fejlesztés pályázatokon tudtunk a Társuláson belül
részt venni.
A közösen működtetett feladatokra a társulás a központi költségvetésből normatívát kap.
2006. évben iskolabuszt nyert a kistérségi társulás. Így 2006. szeptembertől reggel és délután
iskolabusz hozta, vitte a gyerekeket 2010. szeptember 1.-ig. A csökkenő normatíva és a menetrend egybeesése miatt célszerű volt a Társulásnak és a Tisza Volán Zrt.-nek az iskolabuszt
Óföldeák-Földeák viszonylatban megszüntetni. Az óföldeáki tanulóknak bérletet biztosít a
Társulás.
A már működő, Óföldeák község önkormányzatával együtt fenntartott Körjegyzőségi Hivatal, Általános Iskolai Intézményi Társulás, a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás, az Óvodai Intézményfenntartó Társulás után, a könyvtári és szociális feladatokat
is (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat) társulásban látja el a Művelődési Ház és Könyvtár és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény..
Szintén az előző ciklus időszakában alakult Makó és 5 község –köztük Földeák- szennyvízcsatornázására, szennyvíztisztítására Önkormányzati Társulás, valamint a tagokat tömörítő
Makó-Térségi Víziközmű Társulat, melybe felismerve az ügy fontosságát, az érintett ingatlantulajdonosok több, mint 90 %-a belépett.
Az önkormányzat tagja még a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnak és a Délalföldi Regionális Hulladékhasznosítási Rendszernek.

Nemzetközi kapcsolatok
Az erdélyi Újszékely és Alsó-boldogfalva településekkel testvérkapcsolati viszony évek óta
tart. Önkormányzati és iskolai szinten is folyamatos a kapcsolattartás, kölcsönösen hívják
egymást a községek vezetői a falunapokra, nemzeti ünnepre (március 15.-e). Az iskolák közötti együttműködés példaértékű (kirándulások).
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A németországi Ortenburg nagyközséggel 2010. májusában, a XV. Földeáki Falunapokon
testvér-települési megállapodás született.
A fiatalok nyelvtanulásában, egymás kultúrájának megismerésében sok lehetőséget tartogatnak ezek a kapcsolatok.

Az önkormányzat intézményeinek fejlesztési, felújítási feladatai
Návay Lajos Általános Iskola:
Tervezett
Megvalósult
Tornacsarnok, illetve a Zárda utcai iskola bővíté- A beruházás megvalósítására a DAOP-2007se, felújítása
4.2.1/2F kódszámú pályázaton nyerhető 200.
millió Ft. támogatást megpályáztuk. A pályázatot
csökkentett támogatási összeggel megnyertük,
de a tervezési időszak után derült ki, hogy a beruházás teljes bekerülési költsége lényegesen
meghaladja az előzetesen tervezettet. A pályázaton tartalmi módosítást nem engedélyeztek, így
a pályázat visszamondásra került.
Napköziotthonos Óvoda:
Tervezett
Megvalósult
Kialakítandó a tornaszoba, az iroda és az irattári Önkormányzati Minisztérium által nyújtott táhelyiség, az udvari játékok cseréje.
mogatás segítségével új iroda, foglalkoztató,
vizesblokk, tároló helyiség megépítésre került.
Meglévő helyiségből tornaszoba kialakítása
megtörtént. A nem megfelelő udvari játékok
elbontása megtörtént, a javítható udvari játékok
javítása megtörtént, új játékok beszerzése tervben van.
Egyesített Egészségügyi és Szociális intézmény:
Tervezett
Megvalósult
ÖNO-ban akadálymentes közlekedés biztosítása, Pályázatból megvalósult.
a főépület falainak szigetelése, iroda kialakítása,
padozat felújítása, vizesblokk kialakítása.
Egészségügyi Központban babakocsi tároló épí- A babakocsi tároló építése és az előtető kialakítése, nyílászárók cseréje, előtető kialakítása
tása folyamatban van. Nyílászárók cseréje nem
történt meg. Pályázatot nem találtunk a megvalósításra.
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Művelődési Ház:
Tervezett
Megvalósult
Színpad bejárati ajtó csere (hőszigeteltre), szín- Az ajtó hőszigetelése megtörtént. A színpad
pad felett tető hőszigetelés
felett a tető hőszigetelése nem valósult meg.

Könyvtár:
Tervezett
Megvalósult
Helyigény, megközelíthetőség miatt átalakítása, A Petőfi u. 2. szám alatt lévő önkormányzati
bővítése szükségessé vált
tulajdonú épületben DAOP-4.1.3-2008 pályázatból megvalósításra került az új könyvtár.
Körjegyzőségi Hivatal:
Tervezett
Külső homlokzat felújítása szükséges

Megvalósult
Állagmegóvás történt, a teljes homlokzat felújítása továbbra is szükséges.

A részben vagy egészben forgalomképes ingatlanok hasznosítási módját határozza meg a felújítási
szükségleteket:
Tervezett
Volt Mozi nézőtéri rész lebontása szükséges
(szakértő), felújítása nem gazdaságos, három
üzlethelyiség kialakításának tervezése folyamatban van (zöldség üzlet, lángossütő eltüntetése a
közterületről, és azok helyén parkoló kialakítása).
Ruhásbolt bérbe adása.
Szolgáltató ház homlokzata, padozat-felújítása
szükségessé vált, a lakásrész állapota nagyon
rossz.

Megvalósult
A volt Mozi nézőtér lebontása megtörtént, a
terület kerítéssel lehatárolásra kerül. Az üzlethelyiségek kialakítására vonatkozóan intézkedés
nem történt.

A helyiség bérbe adva ruházati céljára.
A szolgáltatói részből a bérlők kiköltöztek. Az
önkormányzati lakásrész bérleti jogviszony megszüntetésére bírósági eljárás van folyamatban. A
felújításra pályázat került benyújtásra 2008 év
végén, mely pályázatról még nincs döntés.
4 lakásos szolgálati lakás: lépcsőház hőszigetelé- Nem került sor a beruházásra, megfelelő pályáse, homlokzaton nyílászárók cseréje.
zatot nem találtunk.
Makói u 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú Az Orvosi rendelő rész bérbeadásra került a helyi
ingatlan külső homlokzat felújítása, hasznosítása Polgárőr szervezet részére, a lakás rész átminősítésre került szálláshellyé, a volt bolt helyiségét a
body klub bérli. A külső homlokzat felújítás nem
történt meg, csak a szükséges állagmegóvások
kerültek elvégzésre.
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II. Infrastruktúra
A területi kiegyenlítés és az Uniós alapokra történő pályázatok lehetőségeit kihasználva, illetve önerő
biztosításával az alábbi fejlesztések kerülhetnek sorra:
Tervezett
Megvalósult
Informatikai eszközök, szoftverek (VISTA) folya- Folyamatos a fejlesztés.
matos modernizációja
Vízhálózat rekonstrukció és fejlesztés
Az ivóvízminőség javító program függvényében
törtépnik.
Ivóvízminőség javító program megvalósítása
A regionális pályázat benyújtása folyamatban
van.
Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító
A szennyvízhálózat közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van.
Járdák felújítása (50% biztosítása)
A négy év alatt folyamatosan vették igénybe a
lakosok a járdaépítéshez az 50 %-os támogatást.
Önkormányzati beruházásban az intézmények
járdái, betonfelületei aszfalt burkolattal kerültek
leborításra.
Utak, útalapok karbantartása,
Pályázatból (Sallai u., Karabuka u., Vágóhíd u.,
Makói sor járda) és az önkormányzat költségvetéséből folyamatos beruházások.
Belvízrendszer felülvizsgálata, felújítása,
Közmunka keretében történt karbantartás
Külterületi utak, csatornák karbantartása
Teleház kialakítása.

Közmunka keretében történt karbantartás
Pályázatból kialakításra került.

III. Egyéb fejlesztések
Tervezett
Szent László téri épülethomlokzatok és piac felújítás
Kornél-erdei gyermek, diák táborozóhely kialakítása
Tájékoztató táblák, utcanévtáblák készíttetése,
elhelyezése,
Játszótér felújítása,

Megvalósult
Megfelelő pályázat a megvalósításra nem került
kiírásra
A szükséges földcserék folyamatban vannak.
AVOP LEADER pályázatból megvalósításra került

Játszótéri eszközök biztonságának felülvizsgálata
a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet alapján megtörtént.
Sportpályán öltöző épület alárakása
Javítás történt.
A régi hulladéklerakó telep rekultivációja, a kor- A DAREH rendszerhez történt csatlakozással
szerű európai szintű elvárásoknak is megfelelő pályázat benyújtása megtörtént
hulladéklerakási technológia kialakítása, annak
régiós szinten történő megvalósítása, csatlakozás a DAREH-hez
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A ciklusprogramba nem tervezett, egyéb fejlesztések:
1. A Szent László tér 17. (Kínai üzlet, 100 Ft-os bolt) önkormányzati épület homlokzat
felújítására pályázat benyújtásra került, ezt befogadták, döntési folyamatban van.
2. Kistérségi szintű buszmegálló felújítások
3. Kossuth u. 1. szám alatti területen közpark kialakítása rendezési tervnek megfelelően.
4. Művelődési Ház, Iskola kazáncserék, megújuló energia hasznosítás
5. Önkormányzat épület, Szent László téri iskola kazáncserék
6. Kialakított parkba, játszótérre, intézményekhez pad és hulladékgyűjtő elhelyezése
7. Óvoda új épület fűtés korszerűsítés (radiátor csere)
8. Óvoda nyílászáró csere (régi épület)
9. Bölcsőde épület nyílászáró csere, vizesblokk felújítás, kialakítás
10. Bölcsőde épület átalakítása Önkormányzati Minisztérium által biztosított pályázati
pénzből 2010. december, 2011. január hónapokban.

(A megvalósult felújítások, beruházások évenkénti összegszerű részletezését a melléklet tartalmazza)
Szociálpolitikai juttatások
A szociálpolitikai juttatások tekintetében a jogszabályi feltételeknek megfelelően igyekszünk a lehető
legtöbb támogatást a lakosságnak biztosítani, amely éves szinten 55 M Ft. A törvény adta lehetőségeken belül és azon túl is a saját forrásaink terhére különféle támogatásokat és kedvezményeket ad
az önkormányzat:
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatás miatt összességében csökkent, de a gyermekvédelmi kedvezményre sokan (kb. 230 gyermek) jogosult, ami sok kedvezményt von maga után (ingyenes étkezés, ingyenes tankönyv). Az önkormányzat napi 25 Ft térítési díjkedvezményt biztosít azoknak a bölcsődés, óvodás iskolás gyerekeknek, akik a fő étkezést igénybe veszik és teljes árat fizetnek,
- az ÖNO-ban a gondozottak és a szociális étkezésben részesülők étkezési térítési díjkedvezményt
kapnak nyugdíj összegétől függően,
- közgyógyellátás biztosítása,
- egyre nagyobb számban jelentkeznek lakásfenntartási támogatást igénylők,
- az önkormányzat támogatja a továbbtanulókat – BURSA ösztöndíj,
- támogatja az időseket: 65 év felettiek vízdíj-alapdíj kedvezménye, karácsonyi pénzbeli támogatása,
- 2004. szeptember óta az önkormányzat részt vesz az iskolatej programban.: Az óvodában és az iskolában iskolatejet, kakaót, sajtot kapnak a gyerekek, melyhez önkormányzati támogatás is kell,
- a rászorultak átmeneti segélyt igényelhetnek.
Fentiekből is látszik, hogy anyagi lehetőségeihez mérten igyekszik a lakosság minden rétegén segíteni
a képviselő-testület, az önkormányzat.

Település üzemeltetés
Az intézményeink működtetése, fenntartása a költségvetés jelentős részét képezi. Az állami normatív
és átvett bevételek nem fedezik az intézmények kiadásait, az önkormányzati támogatás magas.
Vannak önként vállalt feladatok, melyhez támogatást sem kap az önkormányzat (Fizikoterápa), de
fontossága miatt mégis fenntartja. A saját bevételek a lakosság jövedelmi helyzete, teherbírása miatt
nem növelhető. Évek óta forráshiányos a község, de a minden évben „Önhibáján kívül hátrányos
helyzetű települések támogatása” – ÖNHIKI pályázaton nyert támogatással az önkormányzat és intézményei működtetése biztosított volt. Hitellel nem rendelkezik az önkormányzat, a vagyonát sem

7
élte fel, sőt növelte. Az ÖNHIKI pályázat feltétele, hogy a felújítási, beruházási kiadások a felhalmozási jellegű bevételek mértékéig tervezhetők. 2009.-ben az Önkormányzati Minisztérium által nyert
Óvoda-bővítésre az igényelt 80%-os támogatás helyett 50% lett megítélve, de a projektet, így is
megvalósította a képviselő-testület. Ennek eredményeként új, modern, a mai követelményeknek
megfelelő csoportszobával, szociális-, és irodahelységekkel bővült az intézmény. Takarékos gazdálkodással, pályázatokkal elértük, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. A 2010. ÖNHIKI pályázat elbírálása jelentősen, mintegy 10.000 e Ft-al kevesebb lett a vártnál, ami a II. fordulóban való
pályázást is szükségessé teszi. Hasonló eset 2007-ben is történt.
Az önkormányzat az eddig hagyományos ünnepségein ( Falunapok, Idősek Ünnepe, Jó tanuló, jó sportoló) túl, új hagyományt teremtett a Rügyecskék Napja, az Ünnepváró és az Adventi gyertyagyújtás
rendezvényeivel.
Összegzés
Az előzőek alapján látható, hogy a képviselő-testület reális munkaprogramot állított össze. Gazdálkodása átgondolt és takarékos volt. A pályázati lehetőségek kihasználása eredményesnek és jónak
mondható. A pályázatok mellett folyamatosan történnek az intézmények karbantartási, felújítási
munkái (nyílászáró csere, homlokzatfestések, akadálymentesítések, fűtéskorszerűsítések, stb.). Az
intézmények saját költségvetésük terhére ill. pályázati források bevonásával újítják fel, bővítik informatikai eszközeiket, cserélik bútoraikat, egyéb eszközeiket.
Az egyik legnagyobb beruházásra, az iskola rekonstrukció és sportcsarnokra DAOP támogatásra benyújtott pályázatunk nyert, de a beruházás önereje (330 m Ft) nem volt vállalható. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az önkormányzat méltányossági kérelmét elutasította.
DAOP pályázat segítségével megoldódott a könyvtár áthelyezése, több mint 40.000 eFt beruházással
(80%-os Európai Uniós támogatással). Így a Teleház a volt könyvtár nagyobb helyiségébe költözhetett.
Az Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázatokon az óvoda és a bölcsőde bővítésre is forráshoz
jutott az önkormányzat.
A szennyvízcsatornázás pályázat Makó agglomerációjában nyert, jelenleg a közbeszerzések folynak.
Az ÖNHIKI és egyéb működési forrást bővítő pályázataink mind intézményi, mind önkormányzati
szinten sikeresek voltak.

A magam nevében köszönöm a képviselő-testület tagjainak munkáját, tevékenységét.
A képviselő-testület nevében köszönöm:
- a lakosságnak,
- a gazdálkodó szervezetek vezetőinek, dolgozóiknak,
- vállalkozóknak,
- az egyházak vezetőinek, egyházközség tagjainak,
- a civil szervezetek vezetőinek, tagjaiknak,
- a bizottságok külső tagjainak,
- az önkormányzat intézményei vezetőinek és dolgozóinak,
- a közmunkásoknak munkájukat, együttműködésüket és
- mindazok munkáját, tevékenységét, akik hozzájárultak községünk fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.
Földeák, 2010. szeptember 01.

Vass Imre
polgármester
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Mellékletek
Felhalmozási jellegű kiadások 2006. év

e Ft

Felújítási célonkénti részletezése
Önkormányzati igazgatási tevékenység
Makói utcai orvosi rendelő felújítása

6 206

N.L. Általános Iskola felújítása (Napközi épület)

3 940

Művelődési Ház, tetőfelújítás

2 094

E.E.SZ.I. akadálymentesítése, Bölcsőde felújítása

1 233

Szeméttelep-Hulladékrekultivációs terv

2 500

Óvoda bővítés-engedélyezett terv
Tekepálya bővítés- engedélyezési terv
Felújítások mindösszesen:

100
20
16 093

Beruházási kiadások:
Önkormányzati igazgatási tevékenység
Magiszter iskolaadminisztrációs rendszer (2005)

528

Magiszter iskolaadminisztrációs rendszer (2006)

434

Óvoda, játszóterasz létesítése

1 200

Fenyőkerítés, Kossuth utca 1.

392

Fogorvosi szék lízingdíja

89

Óvoda
Óvoda, játszóterasz létesítése

500

Kerékpártároló

394

Návay Lajos Általános Iskola
1 db Oltártábla

86

9
Kerékpártároló

394

Körjegyzőségi Hivatal
Kontroller program

257

"WIN-MANKÓ" program

57

1 db számítógép

80

Beruházások mindösszesen:
Felújítási-és felhalmozási kiadások összesen:

4 411
20 504

Felhalmozási célú pénzeszközátadás (RK Egyház)
Felújítási, felhalmozási kiadások mindösszesen:
Felhalmozási jellegű kiadások 2007. év
e Ft
Felújítási, felhalmozási kiadások célonkénti
részletezése
Felújítások:
Gyermekmosoly Óvoda:
csoportszoba burkolatfelújítás
aszfaltozás
N.L. Általános Iskola:
Szt. László téri iskola homlokzat-és lábazatjavítás
osztályterem burkolatfelújítása
aszfaltozás
E.E.Sz.I.
aszfaltozás
Önkormányzati ig. tev:
N.L. Ált. Iskola nyílászárók felújítása
E.E.SZ.I. Gondozási Kp. felújítása
Szeméttelep hulladék rekultivációja
aszfaltozás
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:
Beruházások:
Körjegyzőségi Hivatal: 1 db laptop
Gyermekmosoly Óvoda: fa nagykapu
N.L. Általános Iskola:
2 db klímaberendezés (konyha)
1 db elszívó berendezés
bútorzat vásárlása (24-24 iskolai szék, asztal)

500
21 004

350
513

630
112
217
228
1 762
6 013
1 200
91
11 116
150
206
547
594
541

10
1 db számítógép és 1 db laptop
E.E.SZ.I.:
Családs Sz.: komlett számítógép beszerzés
Bölcsőde: 1 db hűtőgép
Műv. Ház-és Könyvtár:
1 db mobilklíma
1 db fénymásoló (Tudás-klaszter pály+önerő)
1 db színes nyomtató
Önkormányzati ig. tev:
Magiszter iskolaadminisztrációs rendszer
Igási út megvásárlása
Fűnyírótraktor
utcanévtáblák, településtérkép készítése
DAREH csatlakozás törzstőke
ROTA kapa
fogorvosi szék törlesztése
Önk. Közmunka:
Fűkasza
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:
Felhalmozási célú pénzeszköátadás (3/4.sz.mell.)
Felújítási, felhalmozási kiadások mindösszesen:

278
144
100
75
450
72
149
600
800
1 079
170
109
616
103
6 783
17 899
716
18 615
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Felhalmozási jellegű kiadások 2008. év
Felújítási, felhalmozási kiadások célonkénti részletezése
Felújítások:
Gyermekmosoly Óvoda:
csoportszoba felújítás
Önkormányzati ig. tev:
Hivatal:pénztár ablakcsere
Kínai üzlet, ablakcsere
Hivatal: műhely ablakcsere
Hivatal: szolgálati lakás nyílászáró csere
Művelődési Ház felújítás terv
Gondozási Központ felújítása
Hulladék rekultiváció
Dögtér: drótfonat, nagykapu
összesen:
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:
Beruházások:
Körjegyzőségi Hivatal
számítástechnikai eszközök beszerzése (5 db gép billentyűzettel)
1 db számítógépes program (iktatóprogram)
Összesen:
N.L. Általános Iskola:
sportudvar, udvari játékok
monitor, projektor, note-book
24-24 állítható szék, asztal
1 db szemétkonténer
összesen:
E.E.SZ.I.:
Védőnői szolgálat:hallásvizsgáló
Bölcsőde: 1 db gáztűzhely
Nappali ellátás: 1 db note-book
összesen:
Műv. Ház-és Könyvtár:
1 db nyomtató
Önkormányzati ig. tev:
Makói sori járdaépítés
Szent László téri játszótér terve
fogorvosi szék törlesztése
Kossuth utcai közpark (parkosítás, díszburkolat)

eFt

608
110
816
221
393
1020
6786
240
57
9643
10 251

375
288
663
960
308
570
89
1927
306
85
90
481
140
2313
96
711
1 198

12
3 db műanyag hulladékgyűjtő
Szent László téri játszótér
Ügyviteli, számítástechnikai eszk.vásárlása,létesítése
/isk.pály./
(1 db note-book, 2 db fénymásoló, 1 db szg, 1db projektor, 1 db interaktív tábla)
Magiszter iskolaadminisztrációs program
összesen:
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

209
2258

1096
181
8202
11 273

Alapítói vagyon: LEADER Egyesület

55

Felhalmozási célú pénzeszköátadás
(3/4.sz.mell.)

2420

Értékpapír vásárlás (felhalmozási bevételből vásárolt)

21007

Felújítási, felhalmozási kiadások mindösszesen:

34.755
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Felhalmozási jellegű kiadások 2009. év
Felújítási, felhalmozási kiadások
eFt
célonkénti részletezése
Beruházás:
Körjegyzőség:
1./ számítástechnikai eszközök ( 2 db számítógép, 1 db noote-book)
Gyermekmosoly Óvoda:
1./ 30 db szék
2./ 10 db tarpézasztal
3./ 34 db-os szivacskészlet (alagútépítő
klt.,, szivacselemek)
összesen:
Návay Lajos Általános Iskola:
1./ Interaktív tábla
2./ ACER noote-book
3./ Samsung nyomtató
4./ ACER projektor
5./ Progarmok (vírusirtó,
isk.admin.hardware)
összesen:
Művelődési Ház:
1./ DAOP-könyvtár-áthelyezés
összesen:
Önkormányzat:
1./ DAOP-2008-4.1.3/B közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
(könyvtár áthelyezés)
2./ DAOP-2008.4.2.1/2/2F Iskolafejlesztés
pályázathoz
engedélyes tervek készítése, egyéb
felmerülő költségek
3./ TEKI pály.: N.L. Ált. Iskola kazánház
fel.;
Műv.Ház-és Könyvtár fűtéskorszerűsítés
4./ Kossuth utcai park: füvesítés
5./ fogorvosi szék törlesztése
összesen:
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:
Felújítások:
1./ Közkincs pályázat: 7 db ablakcsere
(könyvtár)
Bölcsőde nyílás2./ CÉDE pályázat:
záró csere
Óvoda nyílászáró
csere

300
285
284
285
854
794
204
165
138
509
1 810
3 589

4950

465

5 780
4 856
144
845
17 040
23 593

528
1056

1710
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Művelődési Ház:
nagyterem parkettacsiszolása
3./ Óvoda bővítés (kp-ott): engedélyes
terv+közbeszerzési díj
4./ "100"-as Bolt: nyílászáró csere
5./ Sz.L. téri Iskola, Körjegyzőségi Hivatal,
kazáncserék
6./ TEUT pályázat: Karabukai utca felújítása
7./ Vágóhíd utca felújítása
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Többc.Kistérs.Társ.-Közösségi közl. Önerő
DAREH pályázati önerő
Ber.c.pénzeszk. RK. Egyház
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN:
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
(fejl.c.bev-ből vásárolt)
Felhalmozási, felújítási jellegű
kiadások összesen:

389
575
500
1 602
4 815
5 062
16 237
1 054
248
350
1 652
14000

55 482

Felhalmozási jellegű kiadások 2010. év
eFt
Felújítási, felhalmozási kiadások célonkénti részletezése
Beruházások:
1./ DAOP-2008-4.1.3/B közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

21 700

(könyvtár áthelyezés)
2./ Óvoda bővítés

15 143

3./ N.L. Általános Iskola: interaktív tábla

375

4./ EESZI. Idősek nappali ellátása: ACER note-book

139

5./ Művelődési Ház: 1 db komplett számítógép

159

6./ Önkormányzati igazgatás: fogorvosi szék törlesztése

497

7./ Körjegyzőségi Hivatal:
Felhalmozási, felújítási jellegű kiadások összesen (2010. június
30-ai állapot):

375
38 388
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Költségvetés, illetve forráshiány változása
E Ft-ban
Év

Forráshiány

ÖNHIKI (nyert)

Költségvetés főöszszege
2007
2008
2009
2010*

513.700
545.590
541.850
623.100

100.977
98.208
90.709
105.025

58.191
38.709
32.268
22.263*

* I. forduló

Felhalmozási kiadások alakulása
E Ft-ban
Év

Felhalmozási kiadás

2007
2008
2009
2010.06.30.

18.615
34.755
55.482
38.388

Hozzá nyert pályázati öszszeg
9.105
9.343
19.900
28.336

Adóbevételek alakulása
E Ft-ban
Év
2007
2008

Iparűzési
adó
17.545

Gépjárműadó

Kommunális adó Összesen

10.135
9.964

5.010
7.238

32.690
38.049

9.413

7.158

30.824

20.847
2009

14.253
2010.06.30.
4.732
5.049
3.625
* Könyvvizsgálói jelentés, zárszámadás – szöveges előterjesztés

13.406
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Képviselő-testületi ülések számának aránya

Év
2006*
2007
2008
2009
2010**

Ülések száma
4
17
17
19
9

Határozatok
száma
75
203
238
252
126

Rendeletek
száma
12
23
26
24
9

* 2006. október 12- alakuló ülés óta
** 2010. augusztus 31. napjáig

A képviselő-testületi ülések minden alkalommal határozatképesek voltak.

Bizottsági ülések számának alakulása

Év
2006*
2007
2008
2009
2010**

Ügyrendi Bizottság
1
9
9
10
6

Pénzügyi Bizottság
2
10
10
11
7

* 2006. október 12-i alakuló ülés óta
** 2010. augusztus 31. napjáig

Szociális Bizottság
3
12
9
11
7

