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Tisztelettel köszöntöm a virtuális falugyűlésen az 
érdeklődőket 



 
 Gazdasági háttér 
  Bevételeink 
   Állami támogatások 
   Térítési díjak 
  Mezőgazdasági gazdálkodás 
  Helyi adók optimalizálása  
  Pályázatok bővítése 
 

 Társadalmi háttér 
 

Összefogás    
  Civil szervezetek támogatása 
  Alapszolgáltatások működtetése 
  Települési image kialakítása, optimalizálása 
 
   
 

 



 Koronavírus járvány 
 Első hullám (2020 március-június) 

 Második hullám (2020 szeptember-december) 

 Harmadik hullám (2021 február-június) 

 Negyedik hullám (2021 október-?????) 

 Madárinfluenza járvány 
 

 Utóhatások 

 
 

 



 Az első hullám keretein belül megszervezésre került a falu vészhelyzetnek megfelelő működtetése. Az 
intézményeket lezártuk, úgy, hogy a működésük biztosított volt. Megszerveztük az idősek és a rászorulók 
ellátását, a bevásárlást a gyógyszer beszerzést és egyéb felmerült igényeket az ÖNKÉNTESEK segítségével az 
Önkormányzat megoldotta. Szintén az ÖNKÉNTESEK segítségével ingyenesen osztottunk az igénylők részére 
szájmaszkokat. Az egészségügyi ellátásunk, az Önök jogkövető magatartásuknak  és a helyi segítségeknek is 
köszönhetően  nem tudunk ez idő alatt fertőzöttekről a településen. 

 Második hullám elkezdődött  szeptembertől és mára kiderült, hogy  a helyzet súlyosabb mint  tavasszal volt. Az 
emberek átfertőzöttsége magasabb és a fertőzöttségi ráta is  jelentősen emelkedett. A kormány által hozott 
intézkedéseket betartjuk, újra életbe lépet a rendkívüli jogrend. A helyzet súlyosságát mutatja az hogy a 
telepölésen is van már fertőzött, sajnos. 

 Harmadik hullám A járvány újbóli felerősödését a „Brit mutáns” okozta. Elkezdődött az emberek oltása. Az 
Önkormányzat az oltópontokra való szállítást vállalta magára az összes költségével együtt. A Szent László 
Alapszolgáltatási központ kiemelt figyelmet kapott. Volt központi fertőtlenítés és a lakók és a dolgozók is 
beoltásra kerültek magas százalékban. 

 Negyedik hullám A „Delta variáns a fő okozó. Az emberek önkéntes alapon felveszik a harmadik oltást. 

 FONTOS! A maszk viselési és távolságtartási szabályok valamint a gyülekezési szabályok pontos betartása. 
Mindenki vigyázzon magára és vigyázzunk egymásra. 

 Gazdasági kihatások  A védekezésre fordított költségek és a központi költségvetés elvonásai nagyon súlyosan 
érintik az Önkormányzatot.  A költségvetési kieséseink meghaladják a tíz millió forintot. Valamint érintenek 
bennünket közvetett kiesések ami szintén milliókba mérhető. 



 Gazdasági kihatások: 

  A madárinfluenza járvány az 2020  és a 2021 évet is nagyon hátrányosan érinti. Az 
iparűzési adó kiesés egyenlőre csak becsülhető, de minden bizonnyal eléri a húsz 
millió forintot. 

 Társadalmi hatások:  

 Szigorodnak az állat tartás feltételei ezért sokan felhagynak a tenyésztéssel. 

 A termelésből kiesettek a munkaerő piacon mint munkát keresők jelennek meg. 



 

 

 
 

 
• Szőlő területek 

•Az aszály miatt jelentősen csökkent a termés, a kiesés 60%. 
• Szántó területek 

•Az aszály miatt a lucerna területek szokásos 4 alkalommal történő 
kaszálása helyett kétszeri kaszálás realizálódott. A lucernát az idén ősszel 
ki kellett szántani. Helyére rozst vetettünk. 

• Erdő művelés 
•A fa felvásárlási ára további 10%-ot esett 
•Illetve eladhatatlan a fenyő és a nyárfa 
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2020 évi fejlesztések saját forrásból 

  Megnevezés Nettó Ktg. Áfa Bruttó Ktg Megjegyzés 

1. 
Bölcsőde térkövezés 2 315 000 0 2 315 000   

2. 
Szennyvíztelep szivattyú csere 1 050 000 0 1 050 000   

3. 
Vasútállomás bejáró út világítása 500 000 135 000 635 000   

4. 
Vasút utca (Művelődési ház előtti szakasza) 1 250 000 337 500 1 587 500   

5. 
  

6. 
  

7. 
Pályázatok önrész     

17 716 297 

   

  
          

  
          

  ÖSSZESEN 5 115 000 472 500 23 303 797   



         

 Bölcsőde építés   

 Katona József utca aszfaltozás     

 Kossuth utca aszfaltozás     

 Vasút utca (Művelődési ház előtt) aszfaltozás     

 Iskola utca aszfaltozás    

 Móra Ferenc utca (Rákóczi Iskola u között) aszfaltozás    

 József Attila utca aszfaltozás 

 Jászszentlászló Móricgát összekötő út felújítása     

 Óvoda kerítés felújítás      

 Fitneszpark telepítés   

 Pótkocsi beszerzés     

 Árok rekonstrukció      

 

 

 
 

 









 Pénzkészlet 

 2013. április 15.  56.176.020 Ft 

 2014. december 01.  59.296.000 Ft 

 2015. november 16.  61.669.000 Ft  

 2016. november 17.  64.122.745 Ft 

 2017. november 16.  70.201.101 Ft 

 2018. november 15.  71.429.000 Ft 

 2019 november 14  73.211.000 Ft 

 2020 november  23  75.314.000 Ft 

 2021 november 15  78.912.000 Ft 

 



 
  
 2017 szociális tűzifa 131 köbméter 
  kiegészítő támogatás 33 köbméter 
 2018 szociális tűzifa 193 köbméter 
 2019 szociális tűzifa 134 köbméter 
 2020 szociális tűzifa  146 köbméter 
 2021 szociális tűzifa 146 köbméter 
  kiosztás 2022 január 04 február 15 
  
    



 Civil szervezetek  
  Támogatás bővítése    

  Pályázatokhoz való hozzáférés bővítése  

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 









 A 2021-es évet sajnos még a 

pandémia határozta meg. A 

rendezvényeink nagy része 

elmaradt vagy más időpontban 

csökkentett programmal valósult 

meg. 

 Nyáron a hagyományosan a 

falunap idején volt a Beatrice 

koncert. A falualapítók napját 

augusztusban sikerült megtartani 

Illetve az idősek napját a tavalyihoz 

hasonlóan az étel házhoz 

szállításával oldottuk meg. Az 

adventi hétvégék megtartása 

bizonytalan. 



 Fogászat 

 Sok ráfordított munkával és idővel 2021 áprilisától újra van fogorvosa a településnek. 

 Az Önkormányzat a rendelőt ingyen biztosítja a fogászati ellátáshoz. 2022-ben 

szeretnénk egy új panoráma röntgent vásárolni, ezzel is segítve a magas színvonalú 

ellátást 

 

 

   



Közterületek karbantartása 

A közfoglalkoztatottak száma csökken, egyre kevesebb ember jut a 

közterületek karbantartására ezért kérjük a háza előtt mindenki 

gondozza a közterületet. 

A hulladék szigetek üzemelése kritikus méreteket öltött, főleg az oda 

nem illő, való anyagok lerakása miatt. Kérjük segítsenek azzal, hogy az 

illegális szemétlerakókat kiszűrjük, mert a Mi környezetünket rongálják 

rondítják el. 



Az Önök által az urnákban elhelyezett 
kérdésekre írásban válaszolunk! 

Köszönöm, hogy  figyelemmel 
kíséri Jászszentlászlón a 
közéletet! 


