
 

                                                 B E S Z Á M O L Ó 

 

                                    A 2014-es évről 

 

 
2014-ben 25 testületi űlést tartottunk.  
 

Az összesen 25 testületi űlésen 30 Önkormányzati rendeletet és 190 Önkormányzati 
határozatot hoztunk községünk működőképességének fenntartása, valamint a fejlesztések 

megvalósítása érdekében. 
Rendeletet hoztunk: a 2014 évi költségvetésről 
                                 a közterület használatáról 

                                 a szociális ellátásokról 
                                 a gyermekvédelemről 

                                 a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
                                 a szociális tüzifa támogatásról 
 

2014-ben EU-s és hazai pályázati pénzek és saját források felhasználásával a következő 
fejlesztéseket hajtottuk végre, illetve vannak folyamatban: 

 
- 2013  áprilisában megtörtént a szennyvízberuházás alapcsőletétele, majd a konkrét 
kivitelezés 2013 június 17.-én megkezdődött, és 2014 október 5.-én megkezdődhetett e 

próbaüzem, ezzel együtt a lakossági rákötések is. A próbaüzem vége, ezzel együtt a rendszer 
műszaki átadása 2015 április 3.-án lesz, ezt követően a Szennyvízhálózat ünnepélyes átadását 

április 16.-ra tervezzük 
- . 
- Saját forrásból kicseréltettük az 1993.-ban lefektetett 1700 méteres nyomócsövet, ami 

több mint 15 milliós kiadást jelentett 
-  

- Gazdálkodásunk eredményeként lehetőség adódott az Önkormányzati utak 
felújításának elkezdésére. 2014.-ben azokat az  utcákat újítottuk fel, ahol a csatorna 
gerinchálózata az  útburkolat felbontásával került elhelyezésre, illetve közvetlenül az út 

mellett húzódik. 
                  A következő utcákat újítottuk fel: Vasút u., Akác sor, Damjanich u.,Szabadság u.,  

                                                                         Bem u., Széchenyi u., Rózsadomb u., Tompa M 
                                                                         Perczel M. u., Kanizsai u., Ady 
 

                  A felújítás 80 milliós kiadással járt, amit saját forrásból biztosítottunk.  
 

Elkészült, és folyamatos munkát ad   a Szociális Szolgáltató Központ környékének                       
gondozása,. a gépkocsi parkoló és a Kegykápolnához vezető út karbantartása   
      . 

Az út két oldalára fákat ültettünk, illetve a hiányzókat pótoltuk 
. 

Elkezdtük  a Rózsadomb utcai  játszótér rendbetételét, mivel a bent lévő mulcs süllyedése 
miatt a játszótér már balesetveszélyes volt.  

A meglévő futópályát – amit az elmúlt években senki nem tudott használni 

rendeltetésének megfelelően – a szennyvízcsatornát kivitelező cégek, valamint a 



 

Lagro-Land kft segítségével elkezdtük felújítani, és remélhetőleg ez év folyamán a 

végleges kialakítását is el tudjuk végezni.  
 

 
 
A Felsőbogát-pusztát  Bertalannal összekötő út kátyúzását folyamatosan végezzük, 

ennek ellenére egy idő után újra kezdhetjük az egészet. Hozzá kell tennem, hogy ez 
állami és nem önkormányzati út, mégis az Önkormányzatot marasztalja el még a TV 

is. 
 
Nyári gyermekétkeztetés keretében közel 100 diák  54 napon keresztül részesült 

térítésmentesen napi egyszeri meleg étkezésben. 
 

Folyamatos munkát adott a kegykápolna környékének és a „Szentkút” feletti 
prédikáló hely rendbetétele, takarítása.  
 

Elbontottuk, és újraépítettük a Presszó melletti buszmegállót, és tavasztól őszig 
adott munkát a község virágosítása, a közterületek gondozása. 

 
A Kastélyparki bejáró melletti területről a Lagro-Land  kft munkagépei segítségével 
kiszedtük a tuskókat, ezt a területet az elmúlt évben bevontuk a START 

munkaprogramba./  2014.-ben burgonyát termeltünk/ 
 

A meghirdetett szociális tűzifa akcióra Önkormányzatunk jelentkezett, és 200 m3-t 
biztosítottak számunkra, melyet tavaly decemberben és idén januárban osztottunk ki. 
Rászorultsági alapon 160 családnak, illetve személynek ítélt meg a Szociális Bizottság  

1, illetve 2 köbméter tűzifát. Hát köszönetet nem kaptunk érte, de annál több volt az 
elégedetlen, ingerült, követelődző ember. Olyan hang is volt, aki azt mondta, hogy 

talán azt gondolják, hogy ez elég lesz egész télen? Nagyon szívesen segítünk a 
rászorultaknak, de csak az Önkormányzat nem tudja egyedül megoldani a 
problémákat. Ebben a nehéz helyzetbe kerülteknek is részt kell vállalni.  

 
2014 évben  Önkormányzati segély címén 1.350.160.- Ft-ot fizettünk ki, és 

1.500.000.- Ft temetési kölcsönt ítéltünk meg. 
 
Az elmúlt évben elkezdtük és  az idei évben folytatjuk a Községünk területén levő 

elszáradt, valamint veszélyes fák kivágását./ a folytatást elkezdtük 2015 március 9.-én 
                    

 
Felmértük a Tüskevári temető bejáratánál lévő fák sorsát, és a visszajuttatott 
kérdőívek alapján a hozzátartozók 98 %.-nak véleménye az, hogy a fákat vágjuk ki, és 

ültessünk tujákat helyette.  
 

 

Elkezdtük a kivágott fák pótlását,  50 db vöröstölgy csemetét ültettünk el, 
                   amit az idén folytatni fogunk. 

 
Ez évben is működtettük a szociálisan rászoruló és jó tanuló diákok 

ösztöndíjrendszerét, ahol félévente 25-30 diák kap rendszeresen 4 – 15000.- Ft/hó 
ösztöndíjat, valamint a 14 éves lányok méhnyakrák elleni védőoltását.  



 

 

 
 

2014 évi közmunkaprogram végrehajtása:: 

 

Önkormányzatunk 2014 évben a különböző munkaprogramok 15 projektjében vett 

részt, támogatva ezzel a településen élő tartós munkanélküliek munkához és 
megélhetéshez való jutását, és ezzel is segítve az emberek visszajutását a munka 

világába. 
 
A 2014.-es évben a közmunkaprogramban összesen 690 hónapot dolgoztak le a 

munkaprogramokban résztvevők .Ez 58 ember folyamatos foglalkoztatását jelentené. 
Az egy ember által ledolgozott hónapok száma: 2 és 11 között változott. 

Ezzel a váltásokkal 205 embernek tudtunk munkát adni rövidebb, hosszabb ideig.  
 

1.) Téli foglalkoztatás: 

Időtartama: 2014. január . 01._ 2014  február 28. 12 fő  
                    2014 március 01 – 2014 április 30.- ig      7 fő 

 
 
 

 
 

2.) Belvíz elvezető rendszerek rendbetétele: 

 
Időtartama: 2014 szeptember01.-től 2014 december 31- ig 

Létszám: 10 fő 
 

 
 
A csoport feladata volt az árkok tisztítása, kaszálása, az árok csatlakozások 

rendben tartása, valamint a közterületek rendbetartása..  
 

 
3.) Tartós munkanélküliek foglalkoztatása: 

 

Időtartama: 2014. január 01.-től 2014. február 28- ig 
Létszám: 6 fő 

 
 
 

 
 

 
  4.) Mezőgazdasági tevékenység: 

 

      Időtartama: 2014 március 01.-től 2015 február 28  
      Létszám: 10 fő 

        



 

       A kijelölt területet  / múzeum mögötti 1 ha - s  terület,a parki bejáró melletti   

területet, valamint a volt TSZ iroda kertjét  már 2012 őszén  megtrágyáztuk és    
felszántattuk, hogy tavasszal el lehessen  kezdeni a munkákat.  

       A 100 m2-es fóliasátorban végeztük a palánták nevelését. 
       A megtermelt zöldségek mennyiségét és minőségét nagymértékben befolyásolta  
     az  aszályos időjárás. A terményeket / burgonya,zöldhagyma,vöröshagyma,  

     zöldborsó, zöldbab,,uborka, 
     cékla / a falu közüzemi konyháján használtuk fel. 

 

  5.)    Illegális szemétlerakás megszüntetése: 

                                                                                                                                                 

          Időtartama: 2014.szeptember 01.-től 2014december 31.- ig 
          Létszám : 3 fő 

          A projekt során 11 főnek biztosítottunk munkát. A dolgozók  napi                           
rendszerességgel végigjárták a településhez tartozó utak, árkok mentét, a 

közterületeket és összeszedték az elszórt szemetet. Nyári hónapokban kiemelt                                   
figyelmet fordítottak a parlagfű mentesítésre.  
 

Ennek ellenére a szemetezés megszüntetése mégsem sikerül. Valakik késztetést 
éreznek arra, hogy a szemetet szétszórják a faluban. Legújabb példa a tegnapelőtti / 

márc. 10.- i eset / A Rákóczi u és a Dankó utca közötti földes úton legalább két zsákra 
való szemetet dobáltak el. Tudják m i volt szétszórva? - sörösüveg, sörösdoboz, 
energiaitalos dobozok, rengeteg féldecis szeszes üveg, kitöltött lottósze lvény. Ez már 

bizonyos feltételezésekre ad okot, hogy honnét származhat a szemét. Ha 
bebizonyosodik, nagyon nagy környezetszennyezési bírságra számíthat az elkövető.  
 

            6.)Hagyományos hosszabb időtartamú és értékteremtő közfoglalkoztatás: 

 

 
Időtartama: 2014. május 19..-től-2014. szeptember 28.-ig  13 fő 
                    2014 október 01 – től-2014 november 31.- ig   13 fő 

                    2014 december 01- től-2015 február 28.- ig      10 fő 
                    2014 június 01.-től- 2014 július 31.- ig               5 fő 

                    2014 július 01.- től -július 31.- i g                     10 fő 
                    2014 Június 01.-től – 2014 szeptember 30.- ig   9 fő 
                    2014 október 01.-től - „015 február 28.- ig         9 fő 

                    2014 augusztus 01.-től – augusztus 31.-ig        15 fő 
 

Ebben a programban átlagosa havonta 10 -12főt foglalkoztattunk 1 -2 hónapos, 
illetve 4 – 5 hónapos váltásban. 
 

A programban résztvevők részt vettek az idősek gondozásában, a 
közintézményeink működőképességének fenntartásában, állagának megóvásában 

 
7.) Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Ebben a programban 14 fő kezdte meg a munkát 2014 júniusában, és a 

foglalkoztatás 2014 szeptemberéig tartott.  
 

8.)Alapkompetencia képzés: 

 



 

Időtartama: 2013. december 1.-tő 2014.április 30.- ig 

 
A képzésre 27 főt iskoláztunk be, akik a képzés ideje alatt a közfoglalkoztatási bért 

kapják. 
 

9.) OKJ.-s képzés: 

 

Időtartama: 2013.november 1.-től 2014. április 30.- ig 

 
A képzésen 23 fő vesz részt motorfűrész kezelő,kisteljesítményű 
kazánfűtő,településkarbantartó,konyhai kisegítő, egészségőr, valamint minősített 

hegesztő szakmákban.A képzés ideje alatt ők is a közfoglalkoztatási bért kapják.  
 

10.) Mezőgazdasági munkás képzés: 

 

Időtartama: 2014. december 01.-től – 2015 

A képzésre 5 főt iskoláztunk be, akik szakmai gyakorlatként a tavaszi 
mezőgazdasági munkákban vesznek részt.  

 
 
 

 Összegezve: a 2014 évi közmunka programban 205 főnek biztosítottunk rövidebb- 
 hosszabb ideig munkalehetőséget.  

 
 
 

2015. évi közmunka program: 

 

         Mezőgazdasági tevékenység: 2015. márc. 01.- október. 31.-ig / 8 órás / 
                                                         10 főnek biztosít  munkalehetőséget.  
 

         Belvízelvezetés                     : 2015. márc.01.-től – 2015 augusztus 31.- ig 
                                                         10 főnek  biztosít munkát 

 
         Hagyományos                       : 2015. márc. 16.-tól – 2015 május 31.-ig 
                                                          10 fő 

 
          Közútkarbantartás                 : 2015 márc. 01.-től – 2015 augusztus 31.- ig 

                                                           9 fő 
 
          Térkőkészítés                         : 2015. márc.01.- től - „016 február 29.- ig 

                                                            5 fő 
 

           Illegális hulladéklerakók megszüntetése: 
                                                            2015 márc. 01.-től – 2016 február 29.-ig 
                                                             3 fő 

 
           

   
 



 

          

 
 

         A többi, ez évben induló munkalehetőségről még nincs döntés  
 
 

 
         Önkéntes munka: a 30 nap ledolgozásának lehetőségét biztosítja az 

                                      Önkormányzat 
 
A lakosság terheinek mérséklése érdekében 2014. januártól ingyenessé tettük a 

gyermekétkeztetést, tehát valamennyi általános iskolás és óvodás térítésmentesen 
kapja az ellátást 

 
Adóbefizetések: melléklet szerint 


