
2019. év költségvetés eredeti előirányzata: 70 039 e Ft 

2019. 12.31-én módosított előirányzata:   164 549eFt 

2019-ben megvalósult beruházások, felújítások: 

- Településrendezési terv 

- Termelői piac kialakítás 

- EFOP pályázatokon belül erősítő, hangfal, mikrofon, hangkeverő, sporteszközök 

Felújítás: Kossuth 6. és Alkotmány út 8 EFOP pályázatok keretén belül, illetve kicserélésre került a 

műv. ház keringető szivattyúja. 

Adóbevételek teljesítése 2019-ben:  

- Magánszemélyek kommunális adója 703 eft,  

- Helyi iparűzési adó 20 493eft,  

- gépjárműadó 1 450eft. 

Civil szervezeteket támogatása       Tűzoltó Egyesület 100ezer 

-     Jásziványért Egyesület 100ezer 

-     Polgárőr Egyesület 100ezer 

-     Medicopter Alapítvány 15ezer 

-     Országos Mentőszolgálat Alapítvány 10ezer 

-                                                         Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egy. 15ezer 

 

2017-től a családsegítési és a gyermekjóléti feladatokat nem társulás keretek között látjuk el, 

hanem a Jászszentandrási Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott látja el, a 

finanszírozást is Jászszentandrás Önkormányzata kapja. 

Az önkormányzat feladatellátásában részt vesz: 

1 fő védőnő megbízási szerződés alapján 

1 fő háziorvos  

1 fő könyvtáros, 6 órában foglalkoztatva 

1 fő falugondnok 

1 fő irodai alkalmazott 

1 fő takarító 

1 fő karbantartó 
 

2019-es rendezvényeinkre 5 259eft került felhasználásra 

2019-ben megrendezésre került:  

- Falunap 

- Sportágválasztó Nap 

- Ifjúsági Fórum 

- Életmódváltó Nap 

- Egészségnap 

- Falukarácsony 



Lakosság támogatása: települési  támogatás1 570 ezer forint, illetve szociális tűzifa 1 284 ezer forint 

értékben, kiegészítő szociális tüzelőanyag támogatás 427 ezer ft-ban került kiosztásra. Kiosztásra került a 

vezetékes gáztámogatásban nem részesült háztartások részére 372 e ft összegben tüzelőanyag, (12ezer 

ft/háztartás) 

 

2020. évi költségvetési főösszeg 108 691eft, várható maradvány 60 879eft, ebből a költségvetésbe 

beépítve 60 000 eft. 

Normatív támogatások: 

Önkormányzatok működési támogatása 6 525eft, 120 eFt-tal több mint 2019-ben 

Szociális feladatok támogatása: 6 497eft, 874eft-taltöbb, mint 2019-ben 

Könyvtár, közművelődési feladatok: 1 800 eft, 2019-hez viszonyítva változatlan 

Összesen 995eft-talnövekedett az állami normatív támogatás 2019-hez viszonyítva. 

 

2020-as adóbevételtervezet: magánszemélyek kommunális adója: 700eft 

    Helyi iparűzési adó 14 000eft 

    gépjárműadó 1 000 eft. 

 

2020-as tervezett beruházások, felújítások: 

- Urnafal kialakítás 3 000 eft. (támogatás a 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározat alapján) 

Nem tudtuk megvalósítani  az eőart 2019 dec 31 határidőre, a fellebbezés miatt 

- Településrendezési terv elkészítése 1 143eft 

- Skanzenkialakítás  25 264 e Ft, pályázat keretén belül felújításra, átalakításra kerül a Kossuth 

L. út 33 és 40. 

- Petőfi úthoz tartozó járdafelújítás 1 426 e Ft. 

A 2019-ben elnyert óvodafejlesztési támogatás kiadása 27 979 e Ft felhalmozási és 1 999 e Ft 

működési célú kiadásként (projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőr) 

szerepel. Az óvodafejlesztés tervezői költségvetése szerint 147 411 e Ft kiadással jár, mely 

nem tartalmazza a kiviteli terv elkészítését, ami további 2 500 e Ft-ba kerülne, illetve a 

jogszabályban meghatározott felszereltségre további pénzt kellene biztosítani. Az elnyert 

támogatást a támogatói okirat szerint legkésőbb 2021. június 30-ig kell felhasználni, így a 

fennmaradó 121 932 e Ft-ra, mely a közbeszerzési eljárás során tovább növekedhet, még az 

idei év első felében finanszírozási lehetőséget kell találnunk, mivel az önkormányzat 

költségvetéséből ezt előfinanszírozni nem tudjuk 

Forráshiány miatt a költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási tervek: 

- Hivatal és Művelődésiház kerítés javítás 

- Kossuth út 10. felújítás, fűtésszerelés, villamos hálózat javítás 

- Turul vendégház udvarrendezés, kerítésjavítás 

- Művelődési ház fűtéskorszerűsítés 



Ezen fejlesztések megvalósításához aktívan keressük a pályázati lehetőségeket 

A 2020. évi költségvetésbe a Tűzoltó Egyesület, Jásziványért Egyesület és Polgárőr Egyesület 100-

100ezer forint támogatás tervezve.     

 

Lakosság támogatása:  

A szociális támogatásokat továbbra is nyújtjuk. 2020-ban 2 247 e forint áll 

rendelkezésre(226eft-tal kevesebb mint 2019-ban), amit a falugondnok támogatással nem 

fedezett kiadásaira, települési támogatásra, első lakáshoz jutók támogatására, egyéb 

szociális kifizetésekre lehet fordítani. 

Hátrányos helyzetű gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése címen 1 fő gyermek 

részére lett igényelve támogatás. 

Rendezvényeinkre a 2019-es költségvetésben 3 675 eft-ot terveztünk, melyekből az 

alábbiakat tervezzük megvalósítani: 

- Falunap 

- Sportágválasztó nap 

- Ifjúsági fórum 

- Életmódváltó nap 

- Egészségnap 

- Falukarácsony 

 

A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal látja el a az önkormányzat képviselő-

testülete döntéseinek előkészítését, végrehajtását, az önkormányzat, a polgármester és a 

jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeinek intézését. 

Az óvodai nevelést közösen Jászszentandrással létrehozott Jászszentandrás és Jászivány 

Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás keretében látjuk el. Az óvodás korú 

gyermekeink a Gyermekvilág Óvodába járnak át, ahol az elmúlt években sok fejlesztés 

történt.  

 

 


