Várospolitikai Fórum
A március 17-én megtartott lakossági tájékoztató az alábbi témákat ölelte fel:
1.
2.
3.
4.

2017. költségvetés, adók
Beruházások, fejlesztések
Pályázatok
GAMESZ beszámoló

A költségvetés bevételi oldalát mutatja az alábbi ábra:

Az ábrából kiemelendő, és külön szót érdemel, hogy az önkormányzat mozgásterét
az „Adó és egyéb bevételek” sor (189 MFt adóbevétel,10 Mft egyéb) határozza meg.
Ez az összeg teremt fedezetet a kötelező minimálbér és garantált bérminimum
emelésekre (44 MFt), az intézmények központi finanszírozásának kiegészítésére, a
civil szervezetek, egyházak, támogatására, a bűnmegelőzési feladatokra
(polgárőrség), az újság és honlap üzemeltetésére, szociális ellátásra,
családsegítésre, stb., valamint a pályázatok önrészére, mely az idei évben 10 MFt
nagyságrendű.
A maradék, mintegy 50-60 MFt biztosítja a fedezetet a településen végrehajtandó
útkarbantartásokra, kisebb fejlesztésekre, stb.
Ez az összeg bizony igen szerény mindazon feladatok tükrében, melyek elvégzését
joggal várja a lakosság. Látható, hogy az infrastruktúra látványos fejlesztésére
pályázati források nélkül nincs lehetőségünk.

Beruházásokra, az elnyert támogatásokat figyelembe véve idén 296 Mft-ot
tervezünk költeni
• Kossuth utca szilárd burkolattal történő ellátása
• Radnóti vagy Damjanich utcák szilárd burkolatú építse. A Damjanich utca
szerepel egy pályázatunkban, ha azt elnyerjük, a Radnóti utcát építjük meg.
• Szent István utca építése a Gárdonyi Géza és Mikszáth Kálmán utcák között
Mikszáth Kálmán és Kertekalja utcák építése. Ezek az utcák a Mikszáth
utcába tervezett új bölcsőde megközelíthetősége miatt kerültek kiválasztásra.
• Családsegítő központ korszerűsítés eszközbeszerzéssel
• Polgármesteri Hivatal belső korszerűsítése
Fejlesztések
•
•
•
•

Az Óvoda utca útépítése és közlekedésbiztonsági átalakítása befejeződött
Az iskola étkező bővítése megtörtént
Gyermekorvosi rendelő felújítása befejeződött
A közvilágítási hálózat bővítése megkezdődött, mintegy 60 lámpatest
felszerelése fog megtörténni.

Beadott pályázataink:
Pályázat azonosítója
VEKOP-6.1.1-15
VEKOP-5.3.2-15
KEHOP- 5.2.9
VEKOP-1.2.2-15
NGM
INTERREG

Támogatási összeg
112 324 536 Ft
69 708 342 Ft
60 186 513 Ft
135 460 400 Ft
n.a.
Eu-s pályázat

PM-ONKORMUT

100.614.534 Ft

A pályázat tartalma
Kismókus óvoda tetőtér beépítés
Közlekedésbiztonsági beruházás
Iskola „B” épület, Hivatal energetikai felújítás
Iparterület létrehozása
3 sportpark és 1 futókör létrehozása
a magyar rész: Pálos fogadó felújítása
Molnár F. utca, Szent István utca Molnár F. és
Babits M. utcák között, Domb utca, Damjanich
utca útépítés, és felújítás

Beadott, de még elbírálás alatt álló pályázatok

Kmetty Károly
polgármester

