2020. december 4-i közmeghallgatás
Bevezető
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.
rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján tilos rendezvényt, gyűlést tartani.
Fenti okokból kifolyólag, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály iránymutatása szerint a korábbi évekhez
hasonló, klasszikus értelemben vett közmeghallgatást idén nem tartunk, azt elektronikus
formában szervezzük meg, jelen helyzetben megkövetelt szabályok mentén.
A Polgármesteri tájékoztató 2020. december 4. napján kerül fel az önkormányzat honlapjára,
amivel kapcsolatban a közzétételt követő 5 napon belül lehet észrevételt, kérdéseket,
javaslatokat tenni a hivatal.vaskut@gmail.com e-mail címre.
A kérdésekre, javaslatokra, észrevételekre intézett választ az érintett 15 napon belül e-mail
formájában kapja vissza.
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi elemi
költségvetését 1.168.808.533.- Ft összegben határozta meg, melyet eddig kettő alkalommal
módosított és így jelenleg 1.262.274.333.- Ft összegű bevétellel, illetve kiadással
gazdálkodik.
A 2020-as elemi költségvetésben hitelfelvétel tervezése nem szerepelt a rendelkezésre álló
saját bevételből, központi költségvetési támogatásból, átvett pénzeszközökből, fejlesztési
támogatásokból, valamint a 2019. évi pénzmaradvány összegéből (489.917.948.- Ft) került
összeállításra.
Intézmények
1. Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal
Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal ellátja két település (Vaskút és Bátmonostor)
Képviselő-testület döntéseinek végrehajtását és a kötelezően ellátandó államigazgatási
feladatokat, illetve a község területén működő nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását,
pénzügyi feladatainak lebonyolítását, valamint a szociális ügyeket és a településüzemeltetést.
Vaskúton 10 fővel, Bátmonostoron 5 fővel működik a Hivatal.
2. Vaskúti Idősek Otthona
Vaskúti Idősek Otthona 50 idős ember ellátásáról gondoskodik. Az önállóan működő
költségvetési szerv.

Bevétele a központi költségvetésből feladatfinanszírozás keretében: bér és járulék költségek
fedezetére, valamint a működési kiadásaira támogatásban részesül (67.176.546.-Ft), illetve
saját működési bevétele van az intézménynek (59.765.000.-Ft) a térítési díjakból.
Az intézményvezetői feladatokat, Kulisity Antalné 2019. szeptember 1. napjától, mint
megbízott intézményvezető és 2020. július 1. napjától, mint intézményvezető látja el.
3. Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda
Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola
2015. szeptember 1-jével a Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat létrehozott egy új
intézményt a Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvodát, melyben a nemzetiségi óvodai
nevelés és az óvodai gyermekétkeztetés közfeladatokat látják el.
A Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 1. napjától átvette a Vaskúti
Német Nemzetiségi Általános Iskola székhelyintézményének (6521 Vaskút, Petőfi Sándor
utca 118.) a fenntartói jogát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, valamint a
működtetését a Vaskút Nagyközségi Önkormányzattól.
2017. január 1-jétől a Vaskút Nagyközségi Önkormányzat az intézményi – vaskúti óvodai,
vaskúti iskolai - gyermekétkeztetés közfeladatot átvette a Vaskúti Német Nemzetiségi
Önkormányzatától.
2020. évben Vaskút Nagyközségi Önkormányzat a Vaskúti Német Nemzetiségi Óvoda
részére 2.093.049.-Ft önkormányzati hozzájárulást fizetett, a Vaskúti Német Nemzetiségi
Általános Iskola részére önkormányzati hozzájárulást nem fizetett.
Önkormányzati Községüzemeltetés
A településen a községüzemeltetési feladatokat a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő
Vaskúti Közterület Fenntartó Nonprofit Kft látja el. Fő feladata a községben a park és
zöldfelületek karbantartása, útkarbantartás, közútkezelés, köztisztasági munkák elvégzése, a
köztemető működtetése, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése,
belvízvédelmi feladatok ellátása. 2018. november 16-tól Kling Gábor az ügyvezető igazgatója
a Kft.-nek.
A KFT. 2020-ban végzett főbb feladatai:
Közterületek
-

1500 egynyári virág kiültetése, gondozása
földfelületek árkok parkok folyamatos karbantartása fűnyírása, kaszálása
közterületeken lévő kukák rendszeres ürítése
bokrok, cserjék, fák permetezése 2 alkalommal
kerékpárút fák rendszeres metszése, padka gyomirtása 3 alkalommal
fák, virágok rendszeres öntözése hétvégén is
hó eltakarítás és csúszásmentesítés
játszóterek festése
beteg, sérült fák kiszedése, pótlása
vízhálózat bővítése és hidránsok javítása a templomkertben
szeméttárolók-, közlekedési táblák kihelyezése

Járdák, utak / sérült szakaszok javítása
-

Széchenyi u. 57-59.
Alkotmány u. 26.
Petőfi u. 106.
Fitnesz park
Alkotmány-Damjanich u. sarka
kátyúzás hideg aszfalt használatával

Idősek Otthona
-

2 db apartman teljes körű festése
karbantartási munkálatok

Egészségház
-

udvar füvesítés
általános karbantartási munkálatok

Lakások
-

általános karbantartási munkálatok

Rendezvényterem
-

belső festés
külső színezés

Kolping
-

lombszállítás

Közösségi ház
-

villany-, víz-, szennyvíz hálózat kiépítése a kemencéhez
általános karbantartás

Temető
-

nagykapu javítása, festése
parcellajelölő oszlopok festése
parkoló oszlopainak festése
párkánydeszkák felhelyezése
ablakok festése
szemetesek folyamatos ürítése
fák permetezése, zöldfelületek karbantartása, kaszálása és új fák öntözése

Egyéb
-

elektromos hulladék gyűjtése, felpakolása
parkerdő-, hármas dombok karbantartása

Az önkormányzat 2020. éves céljellegű támogatások keretéből az egyesületek részére
1.250.000.- Ft-ot került pályázati úton szétosztásra.
Szociális támogatások
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat részére a 2020. évre 24.561.000.-Ft központi támogatás
áll rendelkezésre szociális feladatok ellátására.
2020. évben az önkormányzat rendeletben felsorolt települési támogatások alapján az alábbi
kifizetések történtek:
 újszülött támogatás 31 család, összesen: 930.000.- Ft
 beiskolázási támogatás 38 család/67 gyermek után, összesen: 1.340.000.- Ft
 temetési támogatás 4 fő, összesen: 100.000.- Ft
 szociális tűzifa 40 család
 élelmiszer utalványok, 135 család, összesen: 1.625.000.- Ft
 karácsonyi utalvány 195 család, összesen: 1.950.000.- Ft
 gyógyszertámogatás 106 fő, összesen: 7.853.559.- Ft
 lakbér támogatás 8 háztartás, összesen: 226.195.- Ft,
 tartósan beteg gyermek támogatása 18 család/19 gyermek, összesen: 760.000.- Ft
 közüzemi díj támogatás 195 háztartás, összesen: 8.813.680.- Ft
 létfenntartást veszélyeztető település támogatás 24 család, összesen: 480.000.- Ft
 Bursa Hungarica támogatás15 fő 405.000.-Ft.
Településüzemeltetés és fejlesztés
Üzemeltetés:












földutak gréderezése (Szélső u., Segesvári u. vége, Török I. u. vége)
kőbehengerléssel stabilizált utak javítása (Zöldfa u., Bajai út szervizút,
Deák F. u., Vasút u.)
aszfalt utak tavaszi-őszi kátyúzása
útburkolati jelek felfestése
út-és járdajavítások
kerékpárút fenntartása
ároktisztítások, átereszek javítása, beépítése, padkarendezések
közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása
játszótéri eszközök javítása
padok, szemetesek javítása és újak kihelyezése
téli útüzemeltetés, síkosságmentesítés

Pályázatok
Az önkormányzat a 2020-as évben 1 db közfoglalkoztatottakról szóló pályázatot
nyújthatott be és az eredményes elbírálás mellet 14.363.640.- Ft összegű bér és járulék
támogatásban részesült, mely 15 főnek nyújt munkalehetőséget. A támogatás 90%-os, az
önerő összege 1.595.880.-Ft. A közfoglalkoztatás csökkenő tendenciát mutat.
2020. évben befejezett pályázatok:
1. A Magyar Falu Program keretében Óvoda udvar című, MFP-OUF/2019 kódszámú
pályázati kiírásra „Vaskúti óvoda udvar felújítás” címmel pályázat került
benyújtásra. 2019. november 11-én kelt támogatói okirat alapján az önkormányzat
4.981.916.-Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási intenzitás: 100%
Az udvar felújítási munkáinak kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel
2020. augusztus 10-én megtörtént.
Megvalósult az utcafronti kerítés kétoldali vakolatjavítása, az udvari saját telekre néző
kerítésszakasz egyoldali vakolatjavítása, festése, a nagykapu cseréje, az udvari
részeken térburkolás és az udvar egy részének gyeptéglás füvesítése.
2. A Magyar Falu Program keretében Temető fejlesztése című, MFP-FFT/2019
kódszámú pályázati kiírásra „Vaskúti Jézus Szíve Kápolna részbeni felújítása”
címmel pályázat került benyújtásra. 2019. november 11-én kelt támogatói okirat
alapján az önkormányzat 4.983.140.-Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási
intenzitás: 100%
A felújítási kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2020. augusztus 10-én
megtörtént.
Megvalósult 6 darab külső nyílászáró cseréje, a torony komplett felújítása
rézlemezből, falszegélyek készítése és bádogozási munka, a bejárati műkő lépcsőjének
javítása és egyéb felújítási munka.
3. Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés / felújítás című, MFP-ÖTU/2020
kódszámú pályázati kiírásra „Vaskúti belterületi utak felújítása” címmel pályázat
került benyújtásra. 2020. július 14-én kelt támogatói okirat alapján az önkormányzat
29.980.313.-Ft összegű támogatásban részesült. A projekt keretében a Templom tér, a
Petőfi és Damjanich utcák, valamint a Bokodi út egy szakasza újul meg összesen 596
m hosszan 2307 m² felületen. A kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő 2020.
november 30 volt.
Folyamatban lévő pályázatok:
1. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér című, MFP-OJF/2020 kódszámú pályázati
kiírásra „Vaskúti közterületi játszótér építése” címmel pályázat került benyújtásra.
2020. augusztus 26-án kelt támogatói okirat alapján az önkormányzat 4.997.653.-Ft
összegű támogatásban részesült. A projekt keretében a Damjanich utca, hrsz: 1025.
alatt 100 m2 csillapított felületen 1 db négytornyú vár és laphinta kerül telepítésre. A
kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadásra került., a tervezett
befejezési határidő 2021. május 31.
2. Önkormányzati kerékpárút építése című, MFP-OKE/2020 kódszámú pályázati kiírásra
„5506 jelű Vaskút-Bácsszentgyörgy összekötő út melletti külterületi kerékpárút

vaskúti közigazgatási területén lévő szakaszának burkolat felújítása” címmel
pályázat került benyújtásra. 2020. november 8-án megjelent döntési lista alapján az
önkormányzat 49.998.661.-Ft összegű támogatásban részesül. A projekt keretében
1585 m hosszú 2,5 m szélességű összesen 4279,5 m2 felületű kerékpárút felújítása
történik. A kerékpárút mellett lévő szikkasztóárok kitisztításra kerül. Tervezett
befejezési határidő 2021. december 31.
3. Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
„Bölcsőde építése Vaskúton” című TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00005 azonosító számú
támogatási szerződéstől eláll.
Az Önkormányzat a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú
felhívásra pályázatot nyújtott be. A TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00019 azonosító számú
„Bölcsőde építés Vaskúton” című pályázat, 2020. január 15-én kelt támogatói döntés
alapján, 225.339.435.-Ft támogatásban részesült. A fejlesztés helye Kossuth Lajos utca
87. sz. alatt lévő önkormányzati tulajdonú üres telek. A megvalósítandó beruházás
önállóan támogatható tevékenységei közé tartozik az újonnan épülő 24 fő férőhelyes
bölcsőde épülete. Az intézményhez 5 db várakozóhely kerül kialakításra az ingatlan
előtti önkormányzati tulajdonú közterületen. Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően, 2020.09.03-án aláírásra került a vállalkozási szerződés.
A projekt megvalósításának időtartama előreláthatólag 2021. április 30.
4. Vaskút Nagyközségi Önkormányzat, mint Konzorciumvezető a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-3.1.1-16 kódszámú,
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívásra benyújtott TOP-3.1.116-BK1-2017-00012 azonosító számú „Hivatásforgalmi kerékpárút építés Vaskút és
Gara között” című pályázata 2017. december 20-án kelt támogatói döntés szerint
480.000.000.-Ft támogatásban részesült.
Vaskút nagyközség Gara községgel közösen tervezi megépíteni a két települést
összekötő kerékpárutat, az 5506 jelű közúttal párhuzamos nyomvonalon. A projekt
megvalósítására a Konzorcium tagjai konzorciumi együttműködési megállapodást
kötöttek. A fejlesztés keretében Gara és Vaskút közötti önálló kétirányú, egyoldali
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása és annak településközpontba történő bevezetése
valósul meg. A tervezett nyomvonal a 2014-ben megépült Baja-Vaskút kerékpárút
folytatásaként kezdőszelvénye a meglévő kerékpárút, a Kraul Antal utca. A tervezett
nyomvonal hossz 9000 folyóméter.
Jelenleg a többletforrás igénylés van folyamatban, mely a közbeszerzési eljárás során
megkötött kivitelezési szerződés hatályba lépéséhez szükséges.
5. Dávod Önkormányzata Bátmonostor, Csátalja, Dunafalva, Szeremle és Vaskút
települések részvételi szándéknyilatkozata alapján pályázatot nyújtott be a Települési
Operatív Program „Helyi identitás és kohézió” elnevezésű TOP-5.3.1-16-BK12017-00013 azonosítószámon. A Támogató 2018. július 13. napján kelt döntése
alapján a települések előzetesen létrehozott konzorciuma vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A szerződött támogatási összeg: 44 326 087 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdete: 2018. szeptember 1.
A projekt tervezett befejezése: 2022. március 15.
A Projekt összköltsége 44 326 087 Ft, mely összeg az alábbiak szerint oszlik meg a
települések között:

Dávod Községi Önkormányzat:
31 563 742 Ft
Bátmonostor Községi Önkormányzat:
1 957 508 Ft
Csátalja Község Önkormányzata:
2 367 951 Ft
Dunafalva Községi Önkormányzat:
1 184 823 Ft
Szeremle Községi Önkormányzat:
1 834 523 Ft
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat:
5 417 540 Ft
A projekt célja, hogy a konzorciumban lévő településeken olyan önszerveződő
közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül
képesek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.
A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában és gondozásában aktív
szerepet játszó nonprofit szervezetek, helyi önkéntesek, helyi lakosok
kezdeményezéseit, fejlesztéseit fenntartóságot célzó, dinamizáló eszközökkel kell
támogatni, amelyre a jelen projekt megvalósítása biztosít fejlesztési forrást. A
közösségi munkamódból, a közös gondolkozás elindulásából, az új, személyes értékek
feltárásából adódóan várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és
elmélyül a helyi lakosokkal való kapcsolati hálója.
Projekt során megvalósuló tevékenységek:
Közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérés, helyi hagyományok
feltárása, közösségek szomszédolása, falukönyv, kalendárium, helyi nyilvánosság
Az önkormányzat több projektben részt vett, a pályázati lehetőségeit maximálisan kihasználta,
a bevételei növelésére törekedett, kiadásira a kötelezettség vállalásokat racionálisan, anyagi
kereteihez mérten megfontoltan hozta.
Vaskút, 2020. december 3.
Alszegi Zoltán
polgármester

