
Beszámoló 
 

 

a 2018. december 6-án közmeghallgatás keretében megtartandó falugyűlés-

re 
 

Tisztelt Falugyűlés, Kedves Megjelentek! 
 

 

Az önkormányzati rendeletnek megfelelően meghatározott időszakonként beszámolási kötele-

zettsége van a polgármesternek. 

 

Tisztelettel köszöntök mindenkit! 

 

A 2018. évi költségvetésünk  főösszege 342.000 e.Ft volt, valamint közel 155 millió forint 

összegű a közmunkaprogram. Szociális juttatásokra mintegy 25 millió forintot költöttünk és 

még költünk el az év végéig, ennek keretében támogattuk időseket (1.460.000 Ft), a 18 év 

alatti gyermekeket egyszeri segéllyel (2.045.000 Ft) és tanszertámogatással (1.696.000 Ft), a 

nehéz anyagi helyzetben élőket, vagy ideiglenesen nehéz helyzetbe került embereket, családo-

kat, a felsőoktatásban tanulókat (1.118.000 Ft). Szociális tűzifát osztottunk januárban és fo-

gunk még osztani december-január hónapban is 178 m3-t (3.390.000 Ft), minden ingatlan 

vonatkozásában fűtési támogatást biztosítunk 7.000,- forint összegben (5.439.000 Ft). A rá-

szorulók napi egyszeri meleg étkezésének biztosításában is közreműködünk, ez napi 700 adag 

étel kiosztását jelenti.  

A civil szervezeteket összességében 1.366.000,- Ft-tal támogattuk, mely segítette a működé-

süket és hozzájárult a saját, illetve az önkormányzattal közös rendezvényeik lebonyolításához. 

Főszámlánkon jelenleg mintegy 44 millió forint van, mely alapját képezi önkormányzatunk 

biztonságos működésének. 

 

Mindig is fontosnak tartottam a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket kihasználni, bizo-

nyos átszervezéssel, időnként személycseréket is beleértve. A megválasztott képviselő-testület 

támogatásából eredően egy kiegyensúlyozott gazdasági évet zárunk, hitel nélkül úgy, hogy 

jelentős támogatást tudtunk adni a lakosságnak, feladat ellátási kötelezettségeinket teljesítet-

tük, valamint jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg részben pályázati támogatásból, rész-

ben saját erőnk felhasználásával. 
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Folyamatosan kiemelt feladat a közfoglalkoztatás munkamoráljának javítása, pontos elszá-

moltatás. A megbízható vezetés következetes munkájából adódóan a korábbi években kialakí-

tott fegyelmezett gazdálkodás idén is megvalósult. 

A hivatalban idén is volt egy kisebb mértékű fluktuáció, de mostanra minden pozíciót sikerült 

betölteni, a dolgozók egymáshoz való viszonya kiegyensúlyozott, a napi munkavégzés gördü-

lékenyen zajlik. Szorgalmas munkát végeznek a közösségi rendezvények előkészítése és lebo-

nyolítása során is. 

 

A 2018. évi feladatainkat csoportosítva, a következők szerint határoztuk meg: 

1. Kötelező feladatellátás – elsődlegesen az óvoda, egészségügy, hivatal, településüze-

meltetés 

2. A 2016-ban és 2017-ben benyújtott pályázatokban meghatározott fejlesztések megva-

lósítása 

3. Közfoglalkoztatási program előző évihez hasonló megismétlése, folytatása 

4. Az előző évek hagyományait követve rendezvények támogatása 

 

Mit jelentenek ezek részletesen? 

Kötelező feladatellátás  

 

A közös önkormányzati hivatal biztosította az ügyintézések folyamatosságát, ügyfélszolgála-

tot, pénzügyek intézését, önkormányzati jogalkotást, pályázatok figyelését, a pályázatok elké-

szítéséhez adatszolgáltatást, anyakönyvezést, ügyfelek számára adatszolgáltatást, támogatások 

jogkövető elosztását. Éves költségvetés elkészítését, annak végrehajtását, szociális ügyek ren-

delet szerinti kezelését. A hivatal feladatát ellátta, rendezvényeink megszervezését elősegítet-

ték, civil egyesületekkel jó kapcsolatot tartva, sikeres hagyományápoló, gasztronómia, állami 

ünnepeink lebonyolításában aktívan részt vettek. Fontos a Roma Nemzetiségi Önkormányzat-

tal való együttműködés is, melyet pénzügyileg is felügyeltek. Rendezvényeink háttérmunkájá-

ban is közreműködtek pl. sportnap, szüreti, stb. 

 

Az óvoda részben önálló intézmény, 2018-ban a személyi állomány magas szintű munkája jó 

munkahelyi légkört alakított ki. Önkormányzatunk jelentős anyagi ráfordításokkal a korábbi 

hiányosságokat megszüntette, állagmegőrzést, tisztasági meszelést végeztünk, a technikai esz-

közök, játékok bővítése. Értéknövelő beruházásokon túl biztosítottuk az esztétikus környeze-

tet, a park rendben tartása, a gyermekek jó közérzetének biztosítása megtörtént. Gondoskod-



 

 

 

3 

tunk az óvodások folyamatos utaztatásról (uszoda). Az ott dolgozók magas szintű szakmai 

tudása tette lehetővé a kisgyermekek képzését, közösségi rendezvényeink állandó szereplői 

voltak falunk kulturális eseményein, köszönet érte. 

 

Háziorvosi alapellátás: a két körzet működése egy orvossal megoldódott, melyben nagy segít-

ség volt az asszisztencia rugalmas, nagy tudást igénylő munkája.  

 

Védőnői szolgálat: megfelelő szakmaiság tapasztalható, a technikai elhelyezési hiányosságok 

megoldása lehetőség szerint a jövő feladata. Az épület állagának megóvása, kisebb javítások 

elvégzése terveink között szerepel. 

 

Fogorvosi ellátás: javítandó, az eszközállomány biztosítva, a szakember jó, de kevés a rende-

lési idő, dolgozunk a feladaton.  

 

Pályázatok 

 

Karancslapujtő Község Önkormányzata eddig is és a jövőben is minden lehetőséget megragad 

annak érdekében, hogy a község tovább fejlődjön, szépüljön, vonzó, élhető település legyen. 

Ennek érdekében számos pályázat került benyújtásra, s legnagyobb örömünkre többségében 

pozitív elbírálásban részesültek. 

2018-ban számos fejlesztés valósult meg, jó néhány megkezdődött és vannak, amelyekre a 

pozitív támogatói döntés a birtokunkban van, a kivitelezés pedig a következő év, évek felada-

tát képezi. 

 

A következőkben tehát a pályázati helyzetünkről szólnék, mely a választási ígéreteim fontos 

részét képezte. Jelenthetem, sok munkát fektettünk, akár a testület, a hivatal és magam e fel-

adat megoldásába, s egyben megköszönöm azok segítségét, akik a jó pályázatok elkészítésé-

ben aktívan közreműködtek. 

 Az Óvoda régi, megrongálódott kerítés elbontásra került és már új, korszerű, a Kastély 

környezetébe beleillő kerítés szolgálja a gyermekek biztonságát. Ezen kívül megtörtént 

az óvoda tornatermének teljes felújítása, a bejárai ajtó fölé új előtető épült, és eszköz-

beszerzések is történtek. Az Óvoda megújítása a sikeres pályázatnak köszönhetően 19 

888 708 forintból valósulhatott meg. A fejlesztés az idei évben került befejezésre és 

átadásra. 



 

 

 

4 

 Felszíni csapadékvíz elvezetésre, árkok felújítására Önkormányzatunk konzorciumban 

Karancsalja és Karancskeszi önkormányzatával 65 579 711 Ft támogatást nyert. A 

munkálatok Karancslapujtőn már befejeződtek, jelenleg az elszámolás zajlik a támoga-

tó hatósággal.  

 Az I. számú Háziorvosi körzet épületének korszerűsítése 63 545 475 Ft támogatásból 

valósult meg. Ennek keretében sor került az épület energetikai korszerűsítésére, aka-

dálymentesítésére, továbbá korszerű eszközök és felszerelések is beszerzésre kerültek 

mind a háziorvosi, mind a fogorvosi körzet részére. Itt is átadásra került az épület, je-

lenleg az elszámolás időszakában vagyunk.  

 296 774 068 forintos beruházásból kerékpárút és járda kerül kialakításra Karancslapuj-

tő belterületén ugyancsak Karancsaljával és Karancskeszivel konzorciumi együttmű-

ködés keretében.  Jelenleg a közbeszerzés szakaszában van a pályázat, amelyen kivá-

lasztásra kerül a beruházás kivitelezője. A munkálatok várhatóan 2019. tavaszán in-

dulnak meg. A település teljes hosszában ki fog épülni a járda, emellett kialakításra 

kerül kerékpársáv is, valamint terveink szerint kettő darab kijelölt gyalogos átkelőhely 

is épül. A kivitelezés elhúzódásának többek között az engedélyezési eljárás bonyolult-

sága az oka, valamint az is, hogy a beruházás számos ponton magánterületeket érint, 

ahol az ingatlantulajdonosokkal szerződést kell kötni a munkálatok megkezdése előtt. 

 A településrendezési tervnek megfelelően az Ipar útnál, valamint külterületeken össze-

sen mintegy 4,5 ha területen ipari park kialakítására nyújtottunk be pályázatot, melyre 

257.860.446 forint támogatást nyertünk. Ez az összeg a napokban érkezett meg a 

számlánkra, így megkezdődhet a projekt végrehajtása, amely ha sikeres lesz, és vállal-

kozások települnek a községünkbe, jelentős iparűzési adó bevételhez juttatja falunkat.  

 A Művelődési Ház energetikai felújítására ismételten pályázatot nyújtottunk be, mely 

szintén támogatásban részesült közel 73.955.510 összegben. A támogatási szerződés 

aláírása, az engedélyezési és közbeszerzési eljárások lefolytatása után a kivitelezés 

várhatóan a következő év első részében kezdődhet meg. 

 Ugyancsak energetikai felújítást tervezünk a Polgármesteri Hivatal épületén, nyílászá-

rócserével, fűtéskorszerűsítéssel, napkollektorok telepítésével, akadálymentesítéssel. A 

benyújtott pályázat összege 55 és fél millió forint, a kivitelezés menete ugyanaz, mint 

a művelődési ház esetében. Ha a kivitelezés megkezdődik, a hivatal átmenetileg más 

helyre kell, hogy költözzön, erről a lakosságot a megfelelő időben tájékoztatni fogjuk.  

 Sportfejlesztési program keretében (TAO) a Sportegyesület az Önkormányzattal 

együttműködve sportöltöző építésére is pályázott, két ütemben, mintegy 60 millió Ft 
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összegben. Tudni kell, hogy ennek 30%-át önerőként kell biztosítani, melyet az Ön-

kormányzat vállalt magára. A napokban kaptuk meg a döntést, hogy a második ütem-

ben is sikeresen pályázott a sportegyesület, közel 16,5 millió forint TAO támogatásban 

részesültünk. 

 Ugyancsak a sporthoz tartozó pályázat a sporttelep fejlesztési program keretében be-

nyújtott kérelmünk, melyben a sportpálya külső kerítése újult meg, 150 fős mobil lelá-

tó került elhelyezésre a pálya mellett, valamint beszerzésre került két db 8 fős korszerű 

kispad is. 10% önerőt igényelt ez a pályázat, a beruházás teljes költsége megközelítette 

a 10 millió forintot. 

 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért címmel benyújtott pályáza-

tunk 25.000.000 Ft támogatásban részesült, a megvalósítás 2019. augusztus végéig 

tart. A pályázat keretén belül óvodások, iskolások részére foglalkoztató programok, 

táborok, versenyek, kirándulások szervezése történik, valamint laptopok, néptáncos vi-

seletek, rendezvénysátor, hangosítási eszközök, székek, asztalok, szekrények kerülnek 

beszerzésre. 

 Helyi identitásfejlesztés a Karancs völgyében címen egy balassagyarmati civil szerve-

zettel és tíz önkormányzattal konzorciumban nyújtottunk be pályázatot rendezvények 

szervezésére, mely 6.000.000 Ft támogatásban részesült. A felhasználás pontos részle-

tei kidolgozás alatt vannak. 

 

 A Karancsvölgyi Roma Fiatalokért Egyesület pályázatot nyújtott be a Biztos Kezdet 

Gyermekház program keretében, melyre mintegy 40 millió forintos támogatást nyer-

tek. A program keretében a 0-3 éves gyermekek és szüleik részére kerülnek megszer-

vezésre programok 

Összesen önkormányzat: 908.103.918 Ft 

Civil szervezet + egyház: 78.000.000 Ft 

MINDÖSSZESEN:     986.103.918 Ft 

 

Elbírálás szakaszában lévő önkormányzati pályázatok: 

 

 Külterületi útszakasz felújítására (Mikó településrészen) és eszközbeszerzésre 63 mil-

lió forint értékben nyújtott be Önkormányzatunk pályázatot, ezt első körben elutasítot-

ták, fellebbeztünk, a fellebbezés elbírálása még nem történt meg. 

 Két korszerű sportparkot, ún. felnőtt játszóteret is szeretnénk kialakítani a településen, 

a Deák úti játszótér mellett, valamint a Madách úton, a Sztálin téren. A pályázatot még 
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2016-ban benyújtottuk, a sok beérkezett kérelem elbírálása folyamatosan történik, még 

nem kaptunk értesítést a döntésről. 

 LEADER pályázat keretében kérelmet nyújtottunk be 300 m2-es rendezvénysátor be-

szerzésére mintegy 5 millió forint összegben, ehhez 15%-os saját erőre van szükség. 

 

Meg kell említeni még az Egyháztanács által benyújtott, a Parókia épületének felújítására irá-

nyuló pályázatot is, amelyre 38 millió forint támogatást ítéltek meg a döntéshozók, a koordi-

nálásban az önkormányzat is jelentős szerepet vállalt. A beruházás befejeződött, az épületek 

megújultak. Itt is elkészült a kerítés az önkormányzat saját költségvetéséből, 500 eFt értékben. 

Egy ingatlant is megvásároltunk az egyháztól 800.000 Ft összegben (kántorház), közösségi tér 

kialakítását tervezzük a helyén. 

Az elnyert pályázatok többségében 100 %-ban támogatottak, így jelentős vagyongyarapodás 

történik. Kemény feladat volt mindannyiunk számára. 

 

Közfoglalkoztatás 

 

A 2018-as START Közfoglalkoztatási program keretében jelen pillanatban 93 főt foglalkoztat 

önkormányzatunk 6 modulban, melyek az alábbiak: 

- Belvízelvezetés 37.339 eFt 

- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 16.332 eFt 

- Mezőgazdaság 33.803 eFt 

- Mezőgazdasági utak karbantartása 11.200 eFt 

- Helyi sajátosságok 39.404 eFt 

- Belterületi közutak karbantartása 16.800 eFt 

Az elvégzendő munkálatokat az ő segítségükkel oldjuk meg. A település fejlődésében részt-

vevő közmunkások feladatai között szerepel a falu rendezvényeinek lebonyolításában is a 

háttérmunkák jelentős része. 

A START program fontosabb elemei: 

- Dobóköz 4. megvásárlása, melyben egyháztörténeti múzeum kerül kialakításra 

- járda kiépítése a sportpálya mellett 

- közutjaink karbantartása, vízszivárgók kialakítása, vizes makadám készítése (Ady 487) 

- mezőgazdasági utak karbantartása, tisztítása 

- fóliasátras-és szabadföldi növénytermesztés, állattartás 

- illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 
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- vízelvezető árkok karbantartása, tisztítása. 

A programok munkatervei alapján 100%-ban elvégzésre kerültek a kitűzött feladatok! A na-

pokban történt egy minisztériumi ellenőrzés, mely hiányosságot nem talált, ezért még jegyző-

könyv felvételére sem volt szükség. 

 

Kulturális élet 

 

Elmondható, hogy településünkön pezsgő kulturális élet zajlik. Köszönhető ez a kiváló szak-

embereknek, akik ezeket koordinálják, valamint a civil szervezeteknek, akik fontos részt vál-

lalnak a hagyományaink őrzésében, ápolásában, egész évben jó programokkal látták el a la-

kosságot. Kiemelt a tájház, közösségi ház, művelődési ház szerepe, ahol működik Idősek 

Napközi Klubja, Baba-Mama Klub, megtartják rendezvényeiket, taggyűléseiket a településen 

működő civil szervezetek, egyesületek, időnként az egyház is, rendeznek táborokat, ismeret-

terjesztő előadásokat, bemutatókat. 

 

A teljesség igénye nélkül, csak a legfontosabb kulturális eseményeink a következők voltak: 

 

 Az önkormányzat köszönővacsorája a civil szervezetek felé 2018.02.09. 

 Március 15. ünneplése az óvoda udvarán 2018.03.14. 

 Roma összefogás napja 2018.04.14. 

 Majális a Tájház udvarán 2018.04.30. 

 Park Party 2018.05.12.  

 Gyermeknapi rendezvény 2018.06.03. 

 Karancs Kupa Labdarúgó Torna a sportpályán 2018.06.16. 

 Bella Zsuzsanna kiállításának megnyitója 2018.06.23. 

 Falunap 2018.06.30. 

 Augusztus 20.-i rendezvény 

 Szüreti mulatság 2018.09.29. 

 Karancsberényi szüretisek fogadása 2018.09.15. 

 Aradi vértanúkról megemlékezés 2018.10.05. 

 Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlése 2018.10.23. 

 Kukoricafosztás 2018.10.09. (a Tájház udvarán) 

 Adventi gyertyagyújtások (Kiegészülve a művelődési házban tartandó progra-

mokkal) 
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 Idősek napja 2018.12.02. 

 

Az eseményekről a rengeteg fotót és videót Lantos Tibor, Fodor Viktor és Miklós Viktor ké-

szíti önzetlenül a falu számára, ezúton is szeretném megköszönni a munkáját, csakúgy, mint 

azokét az emberekét, akik a közösségi házban, tájházban és a művelődési házban segítik az 

önkormányzat munkáját. 

Kapcsolataink a szomszéd településekkel példaértékűek, a határon átnyúlókat is beleértve, 

mint Ragyolc, Ipolygalsa, vagy a megye távolabbi részéből Varsány. Az olaszországi Bastia 

Umbrával meglévő testvérvárosi kapcsolatunk ebben az évben felfrissítésre került. 

 

Tisztelt Falugyűlés! 

 

Fontos, hogy szóljak a pénzgazdálkodásról is. Az év során hitel nélkül gazdálkodtunk. Illet-

mény kifizetések időben, rendben történtek. Adóügyekben, az adók behajtásában nagy előre-

lépés történt, kintlévőségünk jelentősen csökkent, a tervezett bevételeink előirányzatát már 

október végére túlléptük. A Karancs Közmű Kft. értékesítése megtörtént mintegy 10 millió 

forintért, a sportöltöző saját ereje tehát ebből az összegből biztosítva van. 

 

A Polgármesteri Hivatalban nagy tempót diktáltam, nagy fordulaton működtünk, köszönöm az 

ott dolgozóknak, hogy mindig mellettem álltak, számíthattam és számíthatok rájuk még lob-

banékony természetem ellenére is, amit néha nem könnyű elfogadni.  

Az elhangzottakból megállapítható, hogy önkormányzatunknál felelősségteljes munka folyik. 

Mindez csak úgy volt megvalósítható, hogy egy olyan képviselő-testület áll mögöttem, akik ha 

vitázva is, de intelmeikkel, véleményükkel a falu érdekében tett véleménynyilvánításukkal a 

helyes úton tartottak. Büszke vagyok arra, hogy sok segítő biztatással megvalósítottuk céljain-

kat. Köszönnöm kell külső kapcsolatainknak, a döntéshozóknak mindazt, hogy Karancslapuj-

tő neve hallatán mindig a támogatás volt tapasztalható. 

 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Karancslapujtő, 2018. december 6. 

   

 

                                                                                                           Baksa Sándor 

                                                    polgármester 


