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Kőröshegy Község
Önkormányzatának a

2010-2014
közötti önkormányzati ciklusban
elért eredményeiről

Az elmúlt 4 évben nehéz időszakokat is átélve sikerült az
önkormányzat gazdasági helyzetét stabilizálni, melynek eredményeképpen a 2012-es év végére az önkormányzat adósságállománya
megszűnt.
Az utóbbi néhány évben az önkormányzat intézménystruktúrája
jelentősen átalakult, s a gyorsan változó jogszabályi környezet
szükségessé is teszi a feladatellátás módjának és hatékonyságának
folyamatos értékelését.
Feladatellátás
Az önkormányzati rendszer állami finanszírozása 2013 januárjától
alapjaiban változott meg. Az újfajta feladatfinanszírozási rendszer
követelményeihez igazodva az egyes feladatoknál az önfinanszírozó/
önműködő rendszerek kialakítása fő célkitűzésünk volt, s ezt több
esetben már sikerült is megvalósítani. E racionalizálási törekvés révén jött létre a Balatonendréd Község Önkormányzatával együtt
fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal, melynek működéséhez
az idei évben Kőröshegy Önkormányzatának a tervezett kiadások
alapján 3.686.000 Ft-tal kell hozzájárulni. Amennyiben nem lenne
Kőröshegynek saját hivatala, akkor nem jutna hozzá a mintegy
20 millió Ft összegű állami finanszírozáshoz, s emellett még igen
magas összeget kellene fizetnie azért, hogy egy másik település ellássa az ügyviteli feladatokat, nem beszélve arról, hogy ez esetben
Balatonendréd települése is ugyanebbe a helyzetbe kerülne.
Az intézményrendszerünk ésszerű működtetése okán a Kőröshegyi
Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2014. szeptember 1-jétől
visszakerült az önkormányzat saját fenntartásába. Az óvoda
működtetése a korábbi évekkel ellentétben már önfenntartó módon
biztosítható, azaz az állami támogatás összegét nem (vagy csak
minimális mértékben) kell kiegészíteni saját forrásból. Az igen
magas gyermeklétszámnak köszönhetően a jövő tanévtől új csoport
kialakítása is szükségessé válik.

Az év végére az óvodánkba beíratott gyermekek száma elérheti a
60 főt, mely az intézmény jelenlegi befogadóképességének 100%-a.
Ez utóbbi 10 év legmagasabb létszáma óvodánkban. A magas
gyermeklétszám felveti egy alsó tagozatos iskola újraindításának
kérdését is.
A kőröshegyi köztemető is a racionalizálási törekvések eredményeképpen került az önkormányzat működtetésébe 2011-ben.
Míg 2010-ben éves szinten közel 1 millió Ft-ba került a fenntartás,
addig 2013-ban már csak 200 ezer Ft-ba. A feladatra kapott állami
támogatással együtt számítva pedig ez a feladat is finanszírozható
saját forrás nélkül.
Önkormányzatunk több olyan intézkedést is hozott az elmúlt évben,
mellyel a gyermekes családoknak kívánt segíteni:
 Szülési támogatást nyújtunk minden kőröshegyi családnak

gyermeke születésekor. Ezt a támogatást visszamenőlegesen is
megkapták azok a családok is, akik a korábban kelengyepénz
nevű támogatásban nem részesültek 2009 óta.

Fejlesztések

 Az idei tanévtől minden kőröshegyi családnak beiskolázási

támogatást nyújtunk óvodás, általános és középiskolás gyermekük után.
 A Bursa Hungarica és az Arany János Tehetséggondozó

Program keretében is folyamatosan támogatjuk a közép- és
felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekeket.
A szociális ellátások körében a szociális étkeztetés esetében is
sikerült elérni, hogy a növekvő alapanyagárak ellenére a térítési díj
összege nem változott 2010 óta.
A 2010 és 2014 közötti időszakban sikerült a helyi adó bevételek
összegét növelni anélkül, hogy adóemelésre került volna sor.
Az adófelderítések révén és az adóbeszedés hatékonyságának javításával a 2013-as évben 32.494.000 Ft adóbevétele volt az önkormányzatnak, szemben a 2010. évi 15.729.000 Ft adóbevétellel.

Ebben az önkormányzati ciklusban több megvalósult beruházásunk
és felújításunk is volt, melyek településünk fejlődését segítették elő.
Jelenleg is vannak folyamatban beruházások. A fejlesztések fő területe az energetikai korszerűsítés, melyek révén a közintézmények
működtetése gazdaságosabban valósítható meg. A település
közvilágítási hálózatának korszerűsítése azt eredményezte, hogy
több mint 40%-kal csökkent a közvilágítás áramfogyasztása.
Sajnálatos tény azonban, hogy közutak, járdák, csapadékvíz-elvezető
rendszerek építésére és felújítására 2009 óta nincs pályázati lehetőség. Utoljára 2009-ben tudott önkormányzatunk ilyen célra pályázati
forrást igénybe venni, azóta nem. Talán a következő 2014-2020-as
uniós pályázati ciklusban lesz lehetőségünk ilyen célra is pályázni.
Fejlesztési törekvéseinket a Somogy Megyei Területfejlesztési
Program tartalmazza.

MÁR MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK
(összesen 150.819.000 Ft értékben)

2011-ben (összesen 53.377.000 Ft értékben):
 Óvoda felújítása (24.404.000 Ft),
 Közvilágítás korszerűsítése (19.729.000 Ft),
 Útfelújítás a Vis Maior pályázat keretében (4.653.000 Ft),
 Faluház melletti területek megvásárlása (3.000.000 Ft),
 Útfelújítási munkák - Borochegy, Persevölgyi dűlő (1.253.000 Ft),
 Sterilizátor vásárlása a gyermekorvosi rendelőnek (170.000 Ft),
 Hallásvizsgáló készülék beszerzése a védőnői szolgálatnak

(168.000 Ft).

2012-ben (összesen 8.968.000 Ft értékben):
 Házi komposztálás bevezetése Kőröshegyen (5.400.000 Ft),
 Útfelújítások (2.166.000 Ft),
 Kertészeti gépek vásárlása (545.000 Ft),
 Közterületi LED reflektorok vásárlása (463.000 Ft),
 Ravatalozó felújítása (350.000 Ft),
 Szoftvervásárlás a védőnői szolgálat részére (44.000 Ft).

2013-ban (összesen 6.470.000 Ft értékben):
 Öreghegyi út felújítása (3.728.000 Ft),
 Bútorvásárlás a Közös Hivatalba (806.000 Ft),
 Telekvásárlás - Kishegyi út (730.000 Ft),
 Közterületi hidak, feljárók felújítása (656.000 Ft),
 Szoftvervásárlás a Közös Hivatalba (278.000 Ft),
 Néptáncos gyermekeknek csizmák vásárlása (272.000 Ft).

2014-ben (összesen 82.004.000 Ft értékben):
 Termelői piac kialakítása (18.588.000 Ft),
 Faluház felújítása, eszközbeszerzése és működési támogatása

IKSZT pályázat keretében a Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány által
(51.402.000 Ft),
 Faluház felújítás önkormányzati pótmunkái (8.327.000 Ft),
 Útfelújítások /kátyúzási munkák/ (572.000 Ft),
 Nemzeti Dohánybolt kialakítása (3.475.000 Ft).

Pályázatok

FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK
(összesen 98.144.000 Ft értékben)
 Szolgáltató pont és kerékpáros pihenőhely kialakítása

(8.420.000 Ft),

A beruházások és fejlesztések egy része pályázati forrásból kerül(t)
megvalósításra, emellett az önkormányzat működési kiadásainak
egy részét is pályázati támogatásból sikerült fedezni.

 Közvilágítási hálózat bővítése a Borkút utcában és a Kishegyen

(1.324.000 Ft),
 Iskolaépületek felújítása a „Történeti Park és Erdei Iskola” Alapít-

vány, valamint az „Életmód és Rehabilitációs Ház” Alapítvány által
(88.900.000 Ft).
A már megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztések összesen:
249.463.000 Ft.

Önkormányzatunk 2010 óta a következő pályázati támogatásokban részesült:
Már elnyert pályázati támogatások (összesen 108.578.000 Ft
értékben):
2011-ben (összesen 17.089.000 Ft értékben):
 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések támogatása

(7.560.000 Ft),
 Likvid hitel törlesztésének támogatása (4.608.000 Ft),
 Prémiuméves foglalkoztatás támogatása (2.115.000 Ft),
 Pécs

EKF2010 program keretében történő foglalkoztatás
támogatása (1.524.000 Ft),

 KEOP 6.2.0/A/11 Házi komposztálás bevezetése Kőröshegyen

(1.282.000 Ft).
2012-ben (összesen 66.723.000 Ft értékben):
 Települési

önkormányzatok adósságkonszolidációja
kapott támogatás (49.488.000 Ft),

során

 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések támogatása

(13.140.000 Ft),
 KEOP 6.2.0/A/11 Házi komposztálás bevezetése Kőröshegyen

(3.841.000 Ft),
 Pécs EKF2010 program keretében történő foglalkoztatás támo-

gatása (254.000 Ft).

2013-ban (összesen 3.500.000 Ft értékben):
 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (3.500.000 Ft).

2014-ben (összesen 21.266.000 Ft értékben):
 LEADER Termelő piac kialakítása (14.636.000 Ft),
 LEADER Szolgáltató pont kialakítása (6.630.000 Ft).

2010-2014 között elnyert működési támogatás összesen:
82.189.000 Ft.
Döntésre váró pályázatok (összesen 18.775.000 Ft értékben):
 KEOP-2012-4.10.0./A Közintézmények napelemes rendszerrel

való felszerelése (18.775.000 Ft).

Célkitűzések

Alsó tagozatos iskola
A jelenlegi magas óvodai gyermeklétszám az előrejelzések alapján
tartós lehet, ezért már történtek előzetes megbeszélések egy alsó
tagozatos iskola elindításának vonatkozásában. 2013. január 1. óta az
általános iskolai oktatás-nevelés már nem önkormányzati, hanem állami feladat. A köznevelési törvény módosítása okán is további egyeztetések várhatók ebben a kérdésben.
Orvosi rendelő felújítása
Az utóbbi néhány évben több közintézményünket is sikerült korszerűsíteni, jelenleg az orvosi rendelő az az épületünk, mely legjobban
felújításra szorul. A következő év(ek) egyik fő feladata, hogy rendelőnk is megújuljon, valamint kezelő helyiségek kialakításával
(gyógymasszázs, fizikoterápia) helyben is elérhetők legyenek az
alapellátáson felüli szolgáltatások. Sűríteni kell az ingyenes,
TB támogatott szűrővizsgálatok számát is.
Temető

Az elkövetkező önkormányzati ciklusra további fejlesztési terveink
vannak, illetve több olyan feladat is van, melyet eddig csak részben,
vagy még nem sikerült megvalósítani. Céljainkat az önkormányzat
gazdasági erejének, s a feladatok szükségességének figyelembevételével igyekszünk reálisan meghatározni.

A köztemető telítettsége miatt felül kell vizsgálni a további
lehetőségeinket. Tervet kell készíttetni a további sírhelyek
(urnasírhely) létesítésére, és meg kell kezdeni a kialakítást is.

Óvodabővítés

Útfelújítások

Az óvoda saját fenntartásban történő működtetése kapcsán a magas gyermeklétszám miatt a jövő évben szükséges lesz egy újabb
csoportszobát, fejlesztő helyiségeket kialakítani, hogy a következő
tanévtől már 3 csoportban lehessen a gyermekekkel foglalkozni.

Az elmúlt években többé-kevésbé sikerült a felmerülő problémákat
orvosolni a helyi közutak állapotát illetően, ám vannak még olyan
utak és járdák, melyek jelentős felújításra szorulnak. Az elmúlt időszak különösen csapadékos időjárása jelentősen károsította útjaink,
csapadékvíz-elvezető rendszereink állapotát. A pályázati lehetőségek fentebb már ismertetett nehézségei remélhetőleg javulnak, és
sikerül még több forrást fordítani erre a kiemelt feladatra.

Növelni kell a temető gondozottságának színvonalát a jelenlegi
4 órás helyett 6 vagy 8 órás temetőgondnok foglalkoztatásával.

Közműfejlesztés

Amire még büszkék vagyunk:

A következő önkormányzati ciklusban meg kell terveztetni és meg is
kellene építeni a közel 1 km-es ivóvíz gerincvezetéket a Kertekalja és
Gaál György utcákban.
Közvilágítás korszerűsítése
2011-ben a település közvilágítási hálózata már teljes körűen
felújításra került, ennek folytatásaként elhatározásunk a hálózat még
nagyobb részét LED-es lámpatestekkel felszerelni pályázati támogatással. Bővítést az Akácos u. és Borkúti területen kell végezni.

Felújították a Katolikus Plébánia épületét.

Mezőőri szolgálat
Kőröshegyen már működött korábban mezőőri szolgálat. A Képviselő-testület idén újra napirendre tűzte a kérdést, s már tárgyalt is
arról, hogy újból bevezeti ezt a szolgálatot. Végleges döntés még
nem született, de a 2015-ös költségvetés tervezésekor tárgyalni
fogja a Testület még az idei évben.
Falugondnoki szolgálat
A terveink között szerepel, hogy Kőröshegyen falugondnoki
szolgálat működjön. Ennek felmérése és tervezése folyamatban van.

Megújult a Református Parókia épülete.

Rendezési terv
A következő önkormányzati ciklusban rendezni kell Szántód községgel közösen a településeink közigazgatási határvonalát. Szükséges
lesz egy új Rendezési Tervre is.
GAMESZ
A megkezdett tárgyalások folytatása Balatonföldvár város és Szántód község majdani vezetésével egy közös GAMESZ létrehozásáról.
Továbbra is kiemelt feladat intézményeink működtetése, valamint a civil szervezeteink és hagyományőrző rendezvényeink
folyamatos támogatása.

Megépült a Völgyhíd Kávézó.
KÖSZÖNET ÉRTE!
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