
Tájékoztató az önkormányzat elmúlt 2 

évi működéséről



Köszöntöm a 
közmeghallgatáson 

megjelenteteket!



Képviselő-testületünk tagjai:

Bana Lajosné 

Ullárné Sipos Mária

Gelléné Tokai Erzsébet

Vesze László

Sassné Ullár Hajnalka

Az alakuló ülésen Vesze Lászlót választotta meg a testület alpolgármesternek

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai:

Ullárné Sipos Mária elnök
Gelléné Tokai Erzsébet önkormányzati képviselő

Bana Lajosné önkormányzati képviselő
Kerepesi Ádámné külsős bizottsági tag

Szilágyi Mária Éva külsős bizottsági tag 2019. október 19-2021. augusztus 13.
Gergely János 2021. augusztus 30.



Társulások

Az önkormányzat két társulásnak a tagja. 

Az óvoda fenntartására a Kuncsorbai Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás.

A szociális feladatok ellátására a Csorba Mikro-térségi 

Társulás jött létre.



Az önkormányzati hivatal felépítése

Az önkormányzati hivatal Tiszatenyő 

központtal működik és tevékenység kiterjed 

Kuncsorbára, Örményesre és Tiszatenyőre. 

Jelenleg helyben 4 fő köztisztviselő segíti az 

önkormányzati feladatok ellátását.



A Képviselő-testület működését 2020. 

márciusától akadályozta a koronavírus okozta 

járvány, ezért a képviselő-testület jogkörét, rövid 

megszakítással a polgármester gyakorolta.

2020. március 11. és 2021. június 14. közötti veszélyhelyzeti időszakban 

a Kat. 46. § (4) bekezdés alapján meghozott polgármesteri döntések

elfogadott rendeletek száma: 12

meghozott határozatok száma: 27



Gazdálkodás

Az önkormányzat költségvetése 

2019-ben 192.399.973.- Ft

2020-ban 191.648.381.- Ft

2021-ben a módosított előirányzat alapján 

160.674.000.-Ft



A bevételek megoszlása

Bevételi főösszeg alakulása (millió forintban)



Adóbevételek

Magánszemélyek kommunális adója

2019-ben 1.417. 419.- Ft

2020-ban 1.292.635.- Ft

2021. 09.28-ig 1.700.000.- Ft

Helyi iparűzési adó

2019-ben 8.209.899.- Ft

2020-ban 13.424.309.-Ft

2021.09.28-ig     8.000.000.- Ft

Gépjárműadó

2019-ben 947.741.- Ft



Adóbevételek összetételének változása

2019 2020 2021



Adóbevételek alakulása (millió forintban)



Az önkormányzat jelentős pályázati tevékenységet végez, 

melynek eredményei a következők

2020. évi elnyert pályázatok

2020. márciusában beszerzésre került egy  Dacia Dokker Van 

gépjármű 4.319.729.- Ft értékben. A beszerzésre a 

Belügyminisztérium által meghirdetett 2020. évi „Startmunka 

programok” pályázat keretében elnyert pályázati összegből 

valósulhatott meg.



A magyar falu program keretében 2020. májusában elkészült a Zrínyi Miklós utca Dózsa

György út és Táncsics utca közötti szakasza. A támogatás összege:10.596.843.- Ft.

Ilyen volt. Ilyen lett.



A Belügyminisztérium által kiírt pályázatból elkészülhetett 2020. májusában a 

Bercsényi utca teljes hossza.  A támogatás összege: 6.550.215.- Ft.

Ilyen volt. Ilyen lett.



2020. júliusában a Magyar Falu Program keretében orvosi eszköz fejlesztésére 
pályázott önkormányzatunk és 2.995.850 Ft támogatásban részesült, mely összegből 2 
db asztali számítógép, 2 db laptop, 2 db nyomtató, 1 körzeti ápolónői táska, 1 szűrő 

audiométer, 1 véralvadás mérő műszer, smart tester, vizelet analizátor, 1 hordozható 
EKG került megvásárlásra.



.

A Magyar Falu keretében Közösségi tér ki- átalakitás és

foglalkoztatás 2020. című pályázat keretében 2.969.460 Ft. vissza

nem térítendő támogatásban részesült Önkormányzatunk.



A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatása keretében 2020. szeptember 18. napján kelt

miniszteri döntésnek megfelelően 9.066.536 Ft támogatásban

részesítette önkormányzatunkat. A pályázati forrásból 2021.

májusában elkészült az Ady Endre utca (Deák Ferenc utca és József

Attila utca) közötti szakasza.



Sikeresen pályázott önkormányzatunk 

2020. évben a szociális tüzelőanyag 

támogatásra.

390. 525.-Ft támogatásban részesült



2021. évi elnyert pályázatok

2021. május 13-án  a Római Katolikus Plébánia

épülete  a Magyar Falu Program keretében 

felújításra került, melyre az egyházközség pályázott. 

16.453.053 Ft.



.

A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett 

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 

közösségszervező bértámogatása című kiírás keretében 

3. 996.977 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. 



2021-ben elnyert, folyamatban lévő pályázatok

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatása keretében 2021. június 24-én kelt miniszteri

döntésnek megfelelően 6.947.290 Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesült önkormányzatunk. A pályázati összegből a

„buszfordulót” kerül felújításra.



A Magyar Falu Program keretében  a  

Református Parókia felújítására a pályázott az 

egyházközség, melyből a református parókia 

épülete újulhat meg. A támogatás összege: 

17.495.267 Ft.



A Magyar Falu Program keretében meghirdetett

önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése című

pályázati kiírás keretében 14.999.981 Ft támogatásban

részesült önkormányzatunk. Az elnyert összegből a

ravatalozó épülete kerül felújításra.



A Magyar Falu Programnak köszönhetően településünk sikeresen 

pályázott a kutyák, macskák veszettség elleni védőoltására, 

ivartalanításukra, az ebek transzponder (mikrochip) beültetésére. Az 

elnyert támogatás összege: 1.059.200 Ft.



Sikeresen pályázott önkormányzatunk 

2021. évben a szociális tüzelőanyag 

támogatásra. 603.250 Ft támogatásban 

részesült. 



Elbírálásra váró pályázat

Pályázatot nyújtottunk be a Praktika Kft-hez 

vezető gazdasági út felújítására. Elbírálása 

folyamatban van. Pályázat nyertesség estén 

közel 1 km útszakasz kerülhet felújításra.



Saját forrásból

2021. augusztus 18-án megújult a 

kuncsorbai köztemető kerítése és kapui 

4.869.076.- Ft



. 
Rendezvényeink 

2021



A kuncsorbai gyerekek számára (az óvoda nyári 

szünetéhez igazodva) 2021. július 5-től augusztus 15-ig 

szakképzett pedagógusokkal biztosítottuk  a nyári 

gyermek felügyeletet.



2021. augusztus 14-én megtartottuk a 

Kunfazék Baráti Találkozója c. egész napos 

rendezvényünket.



2021.szeptember 4-én 

a 

Kuncsorbarátok Egyesület szervezésével 

megtartottuk a Családi Napot.



2021. szeptember 22-én megtartottuk az 

Idősek Napját. Közel 160 db tartós 

élelmiszerekből álló csomag került kiosztásra. 



Rendezvényeken való részvétel

2021. augusztus 28-án részt vettünk a XI. 

Vándorló Bográcsok találkozóján, ahol a 

főzőversenyen III. helyezést ért el a település.



2021. szeptember 8-án településünk első alkalommal vett részt a Szolnokon 
megrendezésre kerülő közfoglalkoztatási kiállításon. A hatodik megyei 
közfoglalkoztatási kiállítás nem csak a programban készített termékek 
vására. Bemutatkozási lehetőség is olyan kistelepüléseknek, amelyek 

önmagukban aligha tudnak markánsan megjelenni a kereskedelemben.
A közmunkaprogramban készített termékekkel  tudtunk részt  venni  a 

rendezvényen.



Támogatások

2021. július 7-én Létavértes SC’97 

támogatása megérkezett a 

településre! Az egységcsomagokat 

minden lakott ingatlanhoz eljutattuk.



Az Önkormányzat Fegyvernek Város 

gesztorságában fogja megvalósítani a 

település szennyvízelvezetésének megoldását.

A várható bekerülési költség 1,2 milliárd 

forint.



Településünket érintő szennyvízelvezetési beruházás előkészítéséről ezúton szeretnék tájékoztatást adni,

hogy ez a folyamat hol tart és milyen ütemben halad.

Az elmúlt években elkészült Kuncsorba település szennyvízcsatorna hálózatának elvi vízjogi engedélyes terve,

továbbá megteremtésre került a jogszabályi háttér, mely alapján településünknek jogi lehetősége nyílt arra, hogy

támogatás keretében megvalósítsa fejlesztését, amennyiben az megfelel az egyéb szakmai követelményeknek.

A beruházás megvalósítására Fegyvernek Város Önkormányzattal együttműködve van lehetőség, az Innovációs és

Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes

Államtitkársága közreműködésével, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengely

finanszírozásával.

A támogatás feltétele, hogy fejlesztési igényre vonatkozóan elkészüljön a megvalósíthatósági tanulmány, költség-

haszon elemzés, továbbá eredményesen lefolytatott, kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás

megtörténjen.

Fegyvernek Város Önkormányzatával valamint a szakértőkkel együttműködve az alábbi ütemterv szerint folyik az

előkészítő munka:

• Kuncsorbát érintő kivitelezés közbeszerzési dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása a

Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) részére benyújtásra került, melynek

jóváhagyását követően kerülhet megindításra a közbeszerzési eljárás.

• A vonatkozó elvi vízjogi engedély meghosszabbításra került.

• A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés 2021. októberében történő elindítása esetén kb. 2022. februárjában sor

kerülhet az eljárás nyertesének kihirdetésére.

• Az eljárás sikeres lezárását követően kezdeményezhető a támogatási szerződés módosítása.

• Mindezek ismeretében előreláthatólag 2022. júniusában kezdhető meg a kiviteli tervek elkészítése valamint a

kivitelezés.

• A beruházás várhatóan 100% -os támogatással valósulhat meg.



Köszönöm a figyelmet!


