
                                            Ostffyasszonyfa Önkormányzatának közleményei. 

Hírlevelünk célja a folyamatban lévő önkormányzati munkáról szóló tájékoztatás és a 2019.12.03-i 

közmeghallgatáson elhangzottak írásbeli formában történő közreadása. Első részben 2019. év végéről 

számolunk be, majd a 2020. évi költségvetés és önkormányzati program alapvető vonásait ismertetjük. 

 

Napi működési kérdésekről  

A bevételt befolyásoló tényezők közül a legfontosabbak az állami támogatások. A feladatalapú 

finanszírozás alapján járó állami támogatások esetében nagy az elvonás a település erős adóerő 

képessége miatt, ez hátrányosan érint bennünket. 

A jelenlegi intézményszerkezet működtetése az állami támogatásokból nem ellátható, ennek 

kiegészítése az önkormányzat saját bevételeiből lehetséges, amely komoly terhet jelent a településnek. 

A helyi adó bevételek viszonylag magasak, de az állami támogatásokat kedvezőtlenül befolyásolják. 

 

Helyi adó bevételeink az alábbiak szerint alakultak 2019-ben: 

helyi adók összesen  40.000.000 Ft   

iparűzési adó:   35.000.000 Ft  befolyt 38.616.848 Ft 

kommunális adó:   1.800.000 Ft                           1.785.750 Ft 

idegenforgalmi adó:    1.000.000 Ft     1.269.000 Ft 

gépjármű adó:    2.200.000 Ft     2.454.330 Ft 

 

Működési támogatásként az állami támogatások összege 60.413.564 Ft, illetve az alaptevékenységgel 

összefüggő működési bevétel 8.883.912 Ft.  

Kevesebb normatíva érkezése és a hiányzó összeg pótlása gondot okoz, és ez 2020-ra is áthúzódó 

hatást gyakorol. A fenti folyamatoknak az a következménye, hogy az év folyamán a bevétel csak a 

működési feladatokra volt elég. Félő, hogy hosszú távon ez a folyamat oda vezet, hogy a megtakarított 

forrásainkat – melyek alapvetően fejlesztési feladatokat kell, hogy szolgáljanak – működési hiány 

pótlására fogjuk felélni.  

Ez évben is éltünk a közcélú foglakoztatás lehetőségeivel, amely konstrukció előnye, hogy állami 

pénzeket tudtunk foglalkoztatási célra igénybe venni.  

A napi likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret igényléséről döntöttünk, tekintettel arra, 

hogy a pályázati források egy része utófinanszírozott, a napközi konyha beruházás elszámolása, és 

támogatás összege még nem érkezett meg. Az igényelt folyószámla hitelt (13 millió forint) a pályázati 

pénzek megérkezése után tudjuk kiegyenlíteni.  

 

Működési és felhalmozási kiadásainkra 2019-ben, 279 millió forintot fordítottunk melynek főbb 

tételei a következők: 

- személyi juttatások és járulékai            56.814.000 Ft 

  (önkormányzat és ÁMK együtt) 

- ÁMK fenntartása              55.245.000 Ft 

   ebből óvoda és művelődési ház            32.321.000 Ft 

             iskola               22.924.000 Ft 

- közös hivatal működési hozzájárulás          2.356.000 Ft 

- szociálpolitikai feladatokra    2.780.000 Ft 

- háziorvosi alapellátás     9.780.669 Ft 
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Önkormányzati tevékenység  

Ezen gyűjtőcím alatt minden olyan feladatellátást értünk, ami az intézményrendszeren kívül esik. 

- hulladék gazdálkodási         540.000 Ft 

- ATEV             336.000 Ft 

- temető fenntartás          1.232.000 Ft 

- lomtalanítás   641.000 Ft 

- közvilágítás            1.238.000 Ft 

- községgazdálkodás          4.324.000 Ft 

- védőnői szolgálat           4.721.000 Ft 

- zöldterület rendezés          1.191.000 Ft 

 

A védőnői szolgálat ellátott, amely teljesen felújított épületben folytathatja működését. 

 

Átadott pénzek 

Ez alatt a cím alatt minden olyan önkormányzati forrást értünk, amelyet különböző szervezeteknek a 

működési forrásaira fordítunk. Főbb tételek a következők: 

 

- tanévkezdési támogatás               295.000 Ft 

- pénzbeli támogatás               1.384.000 Ft 

- Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása   100.000 Ft 

- Ostffyasszonyfai Sport Egyesület              800.000 Ft 

  (és edző tábor, dologi kiadás)             394.000 Ft 

- civil szervezetek működéséhez hozzájárulás                     330.000 Ft  

 

Fontosabb témák a működéssel kapcsolatban 

Petőfi Sándor ÁMK kiadásai 

 

 Összes kiadás Személyi juttatás és járulékai 

Napköziotthon 

(gyermekétkeztetés) 

22.924.267 6.044.397 

Óvodai feladatok 23.500.325 20.979.425 

Közművelődési feladatok   8.820.642   4.465.000 

 

Működtetéséhez természetesen itt is önerő szükséges. 2019. a napközi felújításra került 14.270.473 Ft 

összegben, amelyből 3.464.331,-Ft értékben eszközfejlesztést hajtottunk végre. A pályázati forrást 

1.219.031 Ft-tal kellet kiegészíteni. Beszerzésre került még saját forrásból hűtő és mosógép 155.800,- 

Ft összegben. 

 

Önkormányzat költségvetése és programja, 

fejlesztési programok és beruházások 2019.   

               ehhez saját erő 

 

a.) 085 külterületi út (Óhegyi utca) felújítás,   42.021.736 Ft        3.982.718 Ft 

b.) Csapadék elvezető árok Kemenes utca, 

             Kossuth Lajos utca egy része,  

             Újvilág utca újratervezéssel,  

             mint áthúzódó program               58.336.970 Ft         2.088.715 Ft 

 

c.)             A védőnői szolgálat épülete Kossuth L u. 26.  49.023.426 Ft       19.023.426 Ft 

d.)             Napközi konyha felújítása Ady u.1.   14.270.473 Ft         1.219.031 Ft 

 

 



Beadásra kerültek az alábbi pályázatok: 

- Széchenyi utcai burkolat felújítás: 40.000.000 Ft  tervezői díj 450.000 Ft, önerő: 0 Ft 

- eszközbeszerzési, beruházási pályázat kis traktor, 

  pótkocsi és munkaeszköz:                    14.000.000 Ft     önerő: 0 Ft 

A két pályázat elbírálásának időpontja 2019. október 31. volt. Sajnos egyik pályázat sem részesült 

kedvező elbírálásban. 

 

Választás után: 

Az októberben felállt az új testület, az előző testület munkáját folytatja. 

Megtartottuk az Idősek Napi rendezvényünket, köszönjük a Helyi Vöröskereszt segítségét, a 

közreműködők helytállását. 

A Halottak napi megemlékezésünk után hamarosan az Ostffyasszonyfai Hadifogoly temetőben 

tartottunk egy nagyon megható emlékezést. Köszönöm a meghívott vendégeknek, az iskolás 

gyerekeknek, tanároknak, Nyugdíjas Klubnak, és minden részvevőnek a jelenlétét. 

- Az alsó iskola játszóteréhez 200.000,-Ft támogatást adtunk. 

- A játszótéren kivágott fák elszállítása és kiosztása, helyi segítséggel megtörtént. 

- A kommunikáció elindult, honlapunk és elektronikus formában hírek információk           

- elindultak, és folytatódik hírlevéllel írott formában.  

- Az idei évben is pályáztunk kulturális programokra ezzel az átmeneti költségvetési  

- gondok egy részét nem súlyosbítottuk.  

- Kiemelt feladatunk a csatornavíz elvezető árokrendszer garanciális kérdéseinek  

- korrekt rendezése és befejezése 2020.március 31-i határidővel, a három ez évi    

- folyamatban lévő pályázat elszámolása és a költségvetés stabilizálása.  

- A postai szolgáltatás javítását kértük és a Takarékbanktól mobil takarék busz igénnyel éltünk. 

- Felajánlottam a közfoglalkoztatott keretből hiányzó helyre több fiatalnak a lehetőséget, nem éltek 

vele. Újra felajánlom azoknak a fiatal anyukáknak, akik az óvodás kisgyerekük mellett vissza 

szeretnének térni a munka világába, jelentkezzenek, hogy helyi lakos kapjon lehetőséget. 

- A Bursa Hungaria pályázaton részvevők mindegyike elnyerte a maximális összeget, amit erre a 

célra költségvetésbe elkülönítettünk. 

- A szelektív hulladékgyűjtők elszállításával és megszüntetésével kapcsolatban, a falu érdekeit szem 

előtt tartva a jelenlegi szolgáltatóval a kapcsolatot felvettem, aki arról tájékoztatott, hogy a 

konténerek begyűjtése szabályos, ez a szolgáltatás megszűnik és csak a háztól való szállítás marad. 

A háztól való szállításhoz gyűjtő zsákokat a hivatalban lehet igényelni, ahogyan eddig is a 10 év 

alatt. A szelektív gyűjtések időpontjain sűríteni szeretnék, és a saját konténereinket visszahozatjuk. 

Az elhasználódott szemetes tárolók cseréjéről, tájékoztatást kértem. 

 

 A jövő évi tervek között szerepelnek:   

- működési kérdések előtérbe helyezése, de a fejlesztési lehetőségekről sem kívánunk lemondani, 

beruházási programok minimális és maximális lehetőségeinek kidolgozása 

- településüzemeltetés módjainak és lehetőségeinek áttekintése, a településüzemeltetési feladataink a 

következő években fokozatosan előtérbe kerülnek. 

Gép park beruházása elengedhetetlen, akár saját forrás felhasználásával is. Szeretnénk egy kis 

teherautót és egy kis személyszállító buszt vásárolni. 

- 2020 év folyamán kiemelten foglalkozunk forrásbővítés lehetőségeinek megteremtésével, így 

amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázni kívánunk a Leader és a Magyar Falu programban. A konkrét 

cél kiválasztása a pályázati kiírás és szükséges önerő nagyságrendjének függvénye. 

Folyószámla hitelkeret lehetőségeit 2020-ban ki fogjuk használni a likviditási gondok elkerülése 

érdekében. 

Reményeink szerint a betervezett hitel ellenére éven túli hitelfelvételre nem kerül sor.  

- Lehetőségként szóba jön az önkormányzati vagyonértékesítés (természetesen a vagyongazdálkodási 

rendeletünknek megfelelően) a Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna használatában lévő Kossuth L 30. 

(régi orvosi rendelő és lakás) amelyre érvényes önkormányzati döntés van. Természetesen nem 

elsődleges cél a vagyoneladás, de a folyamatok tükrében a szóba jöhető lehetőségeket mérlegelni kell.  



- Felkészültünk a télre, helyi vállalkozóval megállapodást kötöttünk az önkormányzati utak hó 

eltakarítási munkáira és sózására. A népjóléti szolgálat segítségével az idősek gondozását figyelemmel 

kísérjük.  
- A falugondnoki szolgálat és falubusz lehetőségére pályázaton szeretnénk részt venni. 

- A Coop Bolt melletti téren egy termelői piacot szeretnénk kialakítani, ha igény lesz rá. 

- A temetőbe padok beszerzését, és a ravatalozó környéki fák megújítását tervezzük.  

- A település fáinak átvizsgálását, metszését, vágását és újra telepítését tervezünk. 

- A járdák és elhanyagolt útszakaszok, kátyúmentesítésével is megpróbálkozunk. 

- Az Ajkay-kúria eladását jövő évben újra gondoljuk. Addig is itt egy nagyobb takarítás, lomtalanítás 

szükséges.  

- A közmeghallgatás időpontját előbbre hozzuk.  

- Javaslom a két templom közötti önkormányzati útszakasz lezárását téli időszakban az átmenő 

forgalom tiltásával. Elsődlegesen a gyerekeknek hó esetén szánkózási lehetőségként, másodlagosan az 

út hibák javítása miatt. (Kérem az ott lakók hozzájárulását). 

 

A hó és síkosságra felhívom a lakosság figyelmét, az ingatlanjaik előtti takarítás fontosságára és 

felelősségére. Figyeljünk időseinkre, jelezzük, ha valahol rendkívülit észlelünk! 

 

Szeretnék kérni mindenkit, szólítson meg minket javaslataikkal, hogy tudjunk tervezni előre és a jövő 

évi gazdasági kérdéseink megoldása után, javítsunk együtt életkörülményeinken. 

 

Mindenkit sok szeretettel, programokkal, várunk az ADVENTI időszakban. 

 

Az Ostffyasszonyfai Római Katolikus Plébánia a Magyar Falu Program pályázatán 14.9 mill. Ft építési 

támogatást, valamint 4.9 mill. Ft eszközbeszerzési támogatást kapott.  

Az épület felújítása önerő hozzáadásával 2019.07.01.-vel megkezdődött, várhatóan 2020.07.01.-ig 

befejeződik. Az épület a hozzátartozó pajta épülettel sokoldalú használhatósággal remélhetőleg az 

egész faluközösség javát fogja szolgálni. A hozzá tartozó programtervezetben filmvetítés, zenei 

programok, szeretetvendégség is szerepel. A felújításhoz szükséges helyi feladatok végzéséhez minden 

segítséget elfogadunk és egyben megköszönjük az eddig nyújtott sok-sok önzetlen szolgálatot! 

(Gregorich Ferenc) 
 

Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt Kívánunk! 

 

Ostffyasszonyfa, 2019. december 07. 

 

       Mihátsiné Dózsa Hajnalka 

               Polgármester  
 


