
                                                 B E S Z Á M O L Ó 

 

                                    A 2017-es évről 

 
A 2014-es választások után a megfiatalodott képviselő-testület lehetőségeinek felmérése után 

2015. 02. 12.-én fogadta el a ciklus idejére vonatkozó gazdasági programját. 

A gazdasági program az Önkormányzat részére helyi szinten meghatározta mindazon 

célkitűzéseket, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi adottságok 

figyelembe vételével, az Önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok 

elvégzését biztosítják, a fejlesztést szolgálják. Az itt megfogalmazott célkitűzéseket bontjuk le 

az éves költségvetés elkészítésekor. 

 

2017-ben is fő célunk volt: 

           -    a falu működőképességének biztosítása 

- pénzügyi egyensúly megőrzése 

- a feladatok biztonságos ellátásához szükséges gazdasági alapok megteremtése 

- kiszámítható gazdálkodás 

- minél több munkanélküli ember bevonása az értékteremtő munkába. 

 

 

2017-ben 23 nyilvános és 8 zárt ülést tartottunk. 

 

Az összesen 31 testületi ülésen 24 önkormányzati rendeletet és 274 önkormányzati határozatot 

hoztunk községünk működőképességének fenntartása, valamint a fejlesztések megvalósítása 

érdekében. 

Rendeletet hoztunk: a 2017 évi költségvetésről 

                                 a közterület használatáról 

                                 a szociális ellátásokról 

                                 a gyermekvédelemről 

                                 a hulladékkezelési közszolgáltatásról. 

                                 a szociális tűzifa támogatásról 

                                 az egészségügyi alapellátásról 

                                 a szennyvízhálózat kötelező igénybevételéről. 

 

Szinte valamennyi rendeletünket és szabályzatunkat a jogszabályi változásokhoz kellett 

igazítani. Ebben nagyon nagy munkát végzett a jegyző asszony: Dr. Varga Katalin. 

 

2017-es év több pályázat előkészítésével, valamint beadásával telt el.  

 

- 2016. első félévében elkészítettük községünk hosszú távú fejlesztési 

tervét, melyben a következő fejlesztéseket terveztük: 

-             -  kápolna és a csodatévő kút 

-             -  művelődési ház 

-             -  római katolikus templom 

-             -  ferences kolostor 

-             -  polgármesteri hivatal 



-             -  Árpádházi Szent Margit múzeum és könyvtár 

-             -  sportpálya 

-             -  szabadidőpark és játszótér 

-             -  szabadság tér és iskola utca 

-             -  önkormányzat konyhája 

-             -  bor és pálinka-ház 

 

A tervezett fejlesztésekből 2017. évben megvalósultak, illetve megvalósulásuk folyamatban 

van: 

- megtörtént a Petőfi és Táncsics utca aszfaltozása, 

- a Kossuth u. nyugati oldalán levő járda felújításra került, 

- elkezdtük a Felső-hegyi utak javítását, amit az idén is folytatunk, 

- a Katolikus egyház jóvoltából a templom és környékének felújítása, az orgona és az 

oltárok restaurálása, sajnos a Ferences kolostor felújítása még várat magára, 

- az SZGYF gondozásában megvalósuló „kiváltásos” pályázat még mindig az 

előkészítés fázisában van, 

- egy nyertes pályázatról is beszámolhatok, amely a „Kulturális Turizmus Fejlesztése 

Segesden” címet viseli, melynek megvalósítása már elkezdődött 

 .                Ennek keretében: - megújul a múzeum és könyvtár 

-                                - épül egy tematikus park 

-                                - bővítésre kerül a bor és pálinkaház 

-                                - a Művelődési ház melletti terület délnyugati részében megépül 

                                                 egy szociális helyiség ( WC, mosdó) a különböző rendezvények 

                                                 normális lebonyolítása érdekében. 

- elbírálás alatt van a Polgármesteri hivatal felújítására beadott pályázatunk, valamint 

a konyhai rekonstrukciós pályázat. 

  

 

Elkészült, és folyamatos munkát ad a Szociális Szolgáltató Központ környékének                                 

gondozása, a gépkocsi parkoló és a Kegykápolnához vezető út karbantartása, és tisztántartása, 

a fűtés és a használati melegvíz biztosítása.   

 

A szünidei gyermekétkeztetés keretében 131 diák részesült térítésmentesen napi egyszeri 

meleg étkezésben. 

 

Folyamatos munkát adott a kegykápolna környékének és a „Szentkút” feletti prédikáló hely 

rendbetétele, takarítása. 

 

Csatlakoztunk a Bursa-Hungaria ösztöndíj rendszerhez. 

 

Folyamatosak a rákötések a szennyvíz hálózatra. Aki még nem kötött rá, de megvan a 

műszaki feltétele a rákötésnek, azoknak talajterhelési díjat állapít meg az Önkormányzat a DRV 

adatszolgáltatása alapján. 

 

A meghirdetett szociális tűzifa akcióra Önkormányzatunk jelentkezett, és 207 m3-t 

biztosítottak számunkra, melyet tavaly decemberben ki is osztottunk. Rászorultsági alapon 109 

háztartásnak, illetve személynek ítélt meg a Szociális Bizottság 1, illetve 2 köbméter tűzifát. 

Évről évre egyre több szociális tűzifát tudunk kiosztani, de így is kevés.  



Sokan úgy gondolják, hogy az Önkormányzat majd megoldja a téli tüzelő gondjukat. 

(próbálkozásunk az előtakarékossággal nem volt nyerő) Nagyon szívesen segítünk a 

rászorultaknak, de csak az Önkormányzat nem tudja egyedül megoldani a problémákat. Ebben 

a nehéz helyzetbe kerülteknek is részt kell vállalni. A kiosztott 1-2 köbméter tűzifa nem elég a 

fűtési idény megoldására. Erre már a nyáron fel kellene készülni. 

 

2017. évben Önkormányzati támogatásokra az alábbi összegeket fizettük ki: 

 

          Köztemetés                                             1.754.000.- Ft 

          Települési temetési támogatás                   240.000.- Ft 

          Települési lakhatási támogatás               9.872.000.- Ft 

          Települési létfenntartási támogatás         1.211.600.- Ft 

          Települési gyógyszertámogatás                   60.425.- Ft 

          Ingyenes óvodai étkeztetés                         218.000.- Ft     

          Ingyenes iskolai étkezés                          3.318.000.- Ft 

          Temetési kölcsön                                     1.020.000.- Ft 

          Települési gyermeknevelési támogatás       815.000.- Ft 

 

                                  Összesen:                        18.509.025.- Ft 

    

            

Az elmúlt évben elkezdtük és az idei évben folytatjuk a Községünk területén levő elszáradt, 

valamint veszélyes fák kivágását, ezek pótlását ez év őszére tervezzük.  

                    

2017. évben is működtettük a szociálisan rászoruló és jó tanuló diákok ösztöndíjrendszerét, 

ahol félévente 25-30 diák kap rendszeresen 4 – 15000.- Ft/hó ösztöndíjat. 

 

Úzhálózatunkról:       felújítottunk 1300 négyzetméter járdát.  

 

Segesd Önkormányzatának kezelésében lévő kiépített úthálózat hossza 23,3 km, 

kiépítetlen úthálózat hossza 205 km. 

A kiépített út területe. 64.905 négyzetméter. 

A belterületi úthálózat állapota jónak mondható. 

2014.-ben 11 belterületi út (Tompa utca, Perczel M utca, Rózsadomb utca, Széchenyi 

utca, Damjanich utca, Bem utca, Vasút utca, Ady E. utca, Kanizsai utca, Akác sor, 

Szabadság utca ) felújítása történt 80 millió forint értékben, 2016.-ban a Dózsa tér, 

Bajcsy Zs. utca két szakasza, „ Baracsi- dombi „ feljáró felújítása történt 10 millió forint 

értékben, 2017.-ben a Petőfi és a Táncsics utca került felújításra. A még felújításra 

szoruló többi út rendbetételére  a ciklus végéig kerül sor. 

 

A külterületi mezőgazdasági utak nagy része felújításra szorul, de felújítást, 

karbantartást csak a vállalkozók bevonásával tudjuk megoldani. 

 

 

Jól sikerült falunapot rendeztünk Segesden és László-majorban egyaránt 

 

Segesden a Bajcsy-Zsilinszky u. 89. szám alatti ingatlant vettük át ajándékozás címén a 

tulajdonostól. 

 

 



2017 évi közmunkaprogram végrehajtása: 

 

Önkormányzatunk 2017 évben a különböző munkaprogramok 3 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 2017.-os évben a közmunkaprogramban összesen 480 hónapot dolgoztak le a 

munkaprogramokban résztvevők. Ezen kívül 162 hónap telt el a különböző 

képzésekkel. .Ez 48 ember folyamatos foglalkoztatását jelentené éves szinten. Az egy 

ember által ledolgozott hónapok száma: 2 és 12 között változott. 

Ezzel a váltásokkal 116  embernek tudtunk munkát adni rövidebb, hosszabb ideig. 

 

Átlagos foglalkoztatottság: 6,3 hónap/fő 

 

1.) Képzési program: 

Időtartama: 2016. december 09._ 2017. augusztus  15 fő 

                    2016. december 09 – 2017. március      18 fő 

 

 

2.) Belvíz elvezető rendszerek rendbetétele: 

 

Időtartama: 2017. március 01.-től  2018. február 28-ig 

Létszám: 15 fő 

 

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

tartása, valamint a közterületek rendbetartása,parlagfű-mentesítés, téli hó-

eltakarítás, síkosság mentesítés, közterületi fák metszése, ápolása. 

 

 

3.) Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 

 

 

Időtartama: 2017 március 01.-től 2018   február 28.-ig        10 fő 

                     

A programban résztvevők részt vettek az idősek gondozásában, a közintézményeink 

működőképességének fenntartásában, állagának megóvásában, a parlagfű 

mentesítésben. 

 

 

            4.) Közútkarbantartás 

 

Időtartam: 2017. március 01.-től 2018. február 28.-ig 

 

Létszám: 15 fő 

 

A csoport fő feladata volt járdakészítés, téli hó eltakarítás, sikosságmentesítés, 

útpadkák javítása, napi rendszerességgel az elszórt szemetek összeszedése, parlagfű 

mentesítés, a közterületen lévő fák tavaszi metszése, ápolása, gondozása. 

 

 



Összegezve: a 2017, évi közmunka programban 116 főnek biztosítottunk rövidebb-hosszabb 

ideig munkalehetőséget. 

 

Köszönet a programban dolgozóknak, csoportvezetőknek, munkaszervezőknek, hiszen a sok 

kritika ellenére is értékteremtő munkát végeztek. 

 

Hiányuk február utolsó és március első napjaiban mutatkozott meg, amikor hatalmas hó esett, 

és nem tudtam mindenkinek segítséget nyújtani. 

 

 

2018. évi közmunka program:     

 

         Belvíz elvezetés                     :          2018. márc.01.-től – 2019 február 28.-ig 

                                                                   14 főnek biztosít munkát 

 

          Közút karbantartás                 :          2018 márc. 01.-től – 2019 február 28.-ig 

                                                                    15 fő 

 

          Hagyományos hosszabb időtartamú: 2018. március .-tól 2018. június 30.-ig 

                                                                     10 fő 

 

 

 

          Különböző OKJ-s képzések: 

                                                                     2018.február.-től  

                                                                      

 

          Közművelődési munkás :                   2018 márc. 1.-től – 2019. február 28.-ig 

                                                                      2 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 


