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Polgármesteri jelentés

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018 évi közmunka program március l-el kezdődött meg, amelyhez 92 főt vettünk fel. A
közfoglalkoztatottak kb. 70%-a nő mert az utóbbi időben a férfiak jelentős része máshol talált
munkát. Ez alapvetően jó dolog, de a mi programjaink alapvetően fizikai munkára épülnek
ezért ezt most nem lesz könnyű elvégeztetnünk. Az új programba nagyobb beruházásokat nem
engedélyeztek, mindösszesen kétmillió forintot költhetünk el kisebb értékű eszközök
beszerzésére és a száraztészta készítő üzem nyílászáróinak kicserélésére. a támogatás
legnagyobb részét munkabérre és azok járulékaira fordíthatjuk. A közmunkaprogramokhoz
kapcsolódó eszközbeszerzéshez 10% önerőt kell biztosítanunk, de ez nem nagy összeg, és a
közmunkaprogramban megtermelt és értékesített termék~k árát egyébként is vissza kell
forgatni a kiadások fedezetére.
EFOP pályázat keretein belül külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
és mezőgazdasági utak karbantartására benyújtott pályázatunkon MTZ traktor, és rakodó gép
beszerzésére kaptunk támogatást, de időközben környezetvédelmi előírások miatt
beszüntették az MTZ traktorok importját, ezért azt nem tudunk venni. Ugyanezen kategórián
belüli más gyártmányú traktor viszont három millió forinttal ·drágábban beszerezhető amire
nincs forrásunk, úgyhogy egyelőre keressük a megoldási lehetőséget.
Az EFOP- 3.7.3-16-2017-00104 számú
pályázatunkat az Emberi Erőforrások
Minisztériuma „ az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" címen 28.636.452
ft összegű támogatásban részesítette 100 % támogatási intenzitással. Ez a program június· l-től
indul, és egy éven keresztül tart.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.
évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A tám9g,atás célja - többek között - az
önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába j·úró gyermekek minél magasabb
színvonalon történő ellátása. Fenti pályázaton az óvoda felli.jbísára nyújtottuk be a támogatási
1
igényünket.
·
A Belügyminisztérium az elmúlt évben az Arany János és Dózsa György utcák 600 méteres
szakaszának a felújítására tizenötmillió forint támogatást ;nyújtott, amelyből ezen útszakasz
'·
felújítása most május hónapban készült el.

