Beszámoló Ebergőc község Önkormányzatának
2019. évi munkájáról
2019. január 1-jén az Önkormányzat előző évi záró pénzkészlete és lekötött betéte összesen
13.126.228.- Ft volt. A pénzmaradvánnyal is számolva az idei költségvetési főösszeget
71.368.203.- Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület, melyből működési kiadásra (személyi
kiadások, járulékok, dologi kiadások) 20.071980,- Ft-ot, tartalékra 26.394.494.- felújításra,
beruházásra 24.446.000,- Ft-ot tervezett. Továbbra is azt a szemléletet követi
Önkormányzatunk, hogy csak azokat a jelentős beruházásokat tudjuk megvalósítani,
amelyekhez pályázati támogatás társul.
Önkormányzatunk pályázatai:
1. Magyar Falu Program keretében három pályázatunk is nyert az idei év folyamán
támogatást. Ez a program 100%-os állami támogatás mellett valósul meg,
előfinanszírozásban, a támogatási összegek jelenleg már az Önkormányzat
bankszámláján vannak.
Pályázat
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2. Önkormányzati fejlesztések támogatására pályázat: Az orvosi rendelő belső
felújítására és új berendezési tárgyakra nyújtottuk be támogatás megállapítása iránti
igényünket, 4.187.005.- Ft összegben. Sajnos pályázatunk – forráshiány miatt –
elutasításra került.
3. 18 m3 szociális tűzifatámogatásra nyert Önkormányzatunk pályázatot, 388.620.- Ft
értékben, amelynek kiosztása 2020. február 15-ig kell, hogy megtörténjen. 19 kérelem
érkezett a meghirdetett november 15-i határidővel. A támogatási igények elbírálását a
Képviselő-testület decemberi ülésén végzi és a tűzifa kiszállítása is a közeljövőben
várható.
Saját erőből az alábbiakat tudtuk megvalósítani az idei évben
- Járda felújítás műszaki ellenőrzés
235.000,- Ft
- Községháza festési munkálatai
253.000.- Ft
- Közterületek javítása (buszváró, múzeum)
676.000.- Ft
- Kúttisztitás
550.000,- Ft

-

Útjavítás
Hivatali helyiség felújítása (kőműves munkák)
Irodai berendezések vásárlása

351.000,- Ft
1.524.000,- Ft
679.000,- Ft

Könyvtárunk a dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér könyvtáraként működik.
Ebben a rendszerben is kapunk folyóiratokat és érkeznek új könyvek, finanszíroztak
rendezvényeket 150.000.- Ft értékben. Mindenkit bíztatunk a megújult állományból a
kölcsönzés lehetőségére. Könyvtárosként Horváth Lajosné várja az olvasókat a könyvtár
nyitvatartási idejében, heti két alkalommal.
Működik községünk honlapja, ahol az önkormányzati működés dokumentumait, legfrissebb
híreinket olvashatják. Weblapunk elérhetősége: www.ebergoc.hu.
Az iskolai és óvodai ellátásban az idei évben nem volt módosulás: Ebergőc közigazgatási
területe a fertődi általános iskola beiskolázási körzetéhez tartozik, óvodai feladat-ellátási
szerződést pedig Röjtökmuzsajjal kötött községünk. A szociális étkeztetést a röjtökmuzsaji
óvoda konyhájáról biztosítjuk az igénylőknek. A szolgáltatást évről-évre többen veszik
igénybe községünkből.
A központi költségvetés által biztosított szociális normatíva összege 1.532.500.- Ft, amelynek
terhére az idei évben az alábbiak szerint tudtunk a lakosságnak segíteni:
- iskolakezdési támogatás
290.000.- Ft
- Települési támogatások
(rendkívüli támogatás, temetési támogatás
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, BURSA,
tűzifa szállítás)
342.500,- Ft
- fűtési kiadások támogatása
900.000,- Ft
A gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátását, amelyhez a házi segítségnyújtás is társult,
változatlanul társulási formában, lövői székhellyel látjuk el.
A 2019. évtől a védőnői tanácsadás megszűnt községünkben, mivel a rendelőben nem tudjuk
a jogszabályi feltételeket biztosítani. A tanácsadás helyett a védőnő fogadóórát tart
községünkben, da vizsgálatokat, oltásokat nem tudja helyben megoldani.
Az idei évben is a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeként működött
a helyi önkormányzati hivatal. A jegyző heti 1 alkalommal ügyfélfogadást tart községünben.
A lakosságnak leginkább a röjtökmuzsaji kirendeltségen tudnak kollegáink segíteni, de
kereshetik a pinnyei, a nagylózsi és a sopronkövesdi hivatalt is. A Közös Hivatal
működéséhez az államtól támogatást kapunk, amelyet a 2019. évben Ebergőc község
Önkormányzatának 796.869.- Ft-tal kellett kiegészítenie.
Az idei évben is volt falunap, kirándulás, színházlátogatás. Ezen célokra a 2019. évben
összesen 1.300.000.- Ft-ot költöttünk.
A település belterületén az avar és kerti hulladék égetése szabályozott önkormányzati
rendeletben.
1. Április 1-30. között:
hétfőtől-szombatig 8.00 – 20.00 óra között
2. Október 1-31. között:
hétfőtől-szombatig 8.00 – 18.00 óra között

3. Január, február, március, május, június, július, augusztus, szeptember, november
és december hónapokban: a hónap első és utolsó péntekjén 8.00 – 20.00 óra között
Az idei évben is, mint minden alkalommal felhívom a lakosság figyelmét és
együttműködésüket kérem abban, hogy a közterületeink fenntartásához, utak, járdák, árkok
tisztántartásához oly módon is járuljanak hozzá, hogy az eltömődött átereszeket tisztítsák
meg. A járdákon a közlekedést akadályozzák a belógó ágak, így kérjük a növényzetet ősszel
vagy tavasszal nyessék meg. Kérjük továbbá, hogy járműveikkel úgy parkoljanak, hogy az a
járdán történő közlekedést ne zavarja.
Önkormányzatunk igyekszik, hogy minden évben ároktisztításra, kavicsozásra forrást tudjon
biztosítani. A külterületi és belterületi kavicsozott utak karbantartására kiemelt figyelmet kell
fordítanunk.
Községünkben megtörtént az eb-nyilvántartás kialakítása és feladatunk annak folyamatos
aktualizálása. Kérjük a lakosság együttműködését abban, ha új kutya érkezik a családhoz, a
korábbi elajándékozásra került, elhullik, annak tényét az Önkormányzati Hivatalba jelentsék
be, hogy a nyilvántartásba a változást átvezethessük. Akinek nem a községben szervezett
eboltás alkalmával kapta meg a kutyája a kötelező védőoltásokat, őket arra kérjük, hogy az
állat kiskönyvének másolatát az Önkormányzati Hivatalban leadni szíveskedjenek.
Kérjük a lakosságot, hogy észrevételeikkel, problémáikkal a jövőben is keressék bátran az
Önkormányzati Hivatalt, hiszen így gyorsabban, hatékonyabban tudunk segíteni, a felmerült
gondot megoldani.
Képviselő-testület rendszeresen ülésezik, a nyilvános ülések jegyzőkönyvei, valamint a
hatályos rendeletek megtekinthetők az Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben,
valamint honlapunkon. A 2019. októberében tartott helyhatósági választások után megalakult
új Képviselő-testület: Szabó Szabolcs polgármester, Füleiné Rozsits Anikó alpolgármester,
Bodnár Krisztián, Németh Gábor és Poór Lászlóné képviselők.
A helyi adók körében, 2018. január 1-jétől Ebergőc közigazgatási területén 2%-os mértékkel a
helyi iparűzési adó is bevezetésre került. Az idei évben – köszönhetően az útépítésnek – helyi
iparűzési adóból 3 millió Ft bevétellel számolhattunk. 2020-ban a helyi adók mértéke
Ebergőcön nem változik.
Ezúton köszönöm meg minden érintettnek, aki hozzájárulásával vagy segítő szándékú
gondolatával támogatta az Önkormányzat 2019. évi munkáját.
Ebergőc, 2019. december 4.
Szabó Szabolcs
polgármester

