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Település területi adatai



Lakosságszám alakulása 2016-2019



Pénzügyi helyzet alakulása 
2016-2019



Iparűzési adó alakulása



Jelentős támogatás –
Paksi Atomerőmű + RHK

2016 2017 2018 2019 2020

TEIT-től kapott 
támogatás

12 860 13 353 14 845 14 613 13 991

RHK Kft-től kapott 
támogatás

11 413 11 413 11 765 11 765 11 765

működésre
11 413 11 413 11 765 11 765 11 765

felhalmozásra
0 0 0 0 0

JETA- pályázati 
támogatás

13 030 25 588 26 384 40 819 14 847



Gazdasági program 2020-2024
Tervezett fő elemei:
 Kisiskola épületének szálláshellyé történő átalakítása (hosszútávon

idősek emelt szintű ellátása)

 Tájház céljából ingatlan vásárlása (pályázati úton történi felújítása:
múzeum, közösségi tér, esetleges vendégszoba kialakítása)

 Központi sportlétesítménynél szabadidőpark kialakítása, a
meglévő és a jövőben vásárolt ingatlanok felhasználásával

 Sportcsarnokhoz tartozó 20 férőhelyes parkoló létrehozása

 Meglévő játszóterek részben vagy teljes egészében történő
átalakítása, felújítása



Gazdasági program 2020-2024
 Szolgálati lakás céljából ingatlan (lakás/lakások) vásárlása

önerőből, átalakítása/felújítása pályázati forrásból

 Önkéntes tűzoltók telephelyének kialakítása (vonulási épület)

 Meglévő sportpálya ingatlan megvásárlási szándéka (önerőből),
szabadidő komplexum kialakítása (pályázati forrás)

 Közterület karbantartó gép vásárlása (pályázati forrás)

 Óvoda épület fűtés és szigetelés korszerűsítése

 Új bölcsőde épület kialakítása (pályázati forrás)



Gazdasági program 2020-2024
 Szőlőhegyi szennyvízhálózat létesítése

 A két iskolaépület közötti terület újra burkolása

 Jánosmajori vízbázis kiépítése

 Szociális segítségnyújtás kibővítése

 Külterületi településrészek járdáinak cseréje/felújítása

 Belterületi csapadékvízelvezető árkok burkolatának készítése

 Piactér részbeni fedése

 Szőlőhegyi temető közvilágításának megvalósítása



Megvalósított fejlesztések, 
beruházások bemutatása a teljesség 

igénye nélkül



Fejlesztések 2019-2020

- Járdafelújítás (Petőfi u., Rákóczi u., Kossuth u., Csiki u.,   

Kolozsvári u. )   JETA- pályázat
45 354 e Ft

önrész:        4 535 e Ft 

- Általános iskola napelemes rendszer 14 846 e Ft

- Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése    2 926 e Ft

- Magyar Falu Program óvoda fejlesztés 12 746 e Ft

- Magyar Falu Program óvoda udvar 4 999 e Ft

játszótéri eszközök beszerzése



Fejlesztések 2019-2020
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése 93 193 e Ft 

- Tengelic-Szőlőhegy szennyvízelvezetése 489 251 e Ft

- Tengelic-szőlőhegyi temetőben 

közvilágítási lámpatestek felszerelése, valamint 628 e Ft

locsolóvíz vezeték kiépítése 604 e Ft

- Tengelicen, illetve Tengelic-Szőlőhegyen 

közterületi bútorok kihelyezése



A 2021. évi fejlesztések ütemezése a kialakult
Covid-19 helyzetre tekintettel a kötelezően
ellátandó szolgáltatások biztonságos
fenntartása mellett háttérbe szorulnak.

Csak stabil működés mellett hajthat végre
fejlesztéseket az önkormányzat, melyek
jelenleg nem előre tervezhetők.



A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
kormányrendeletekben kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló törvény
felhatalmazása alapján a Képviselő-testület
feladat-és határkörét a Polgármester
gyakorolja. 2020. november 20-ig a
Polgármester 65 önkormányzati határozatot
hozott és 4 önkormányzati rendeletet alkotott.



2020-ban a veszélyhelyzetre tekintettel az
önkormányzatoktól elvonásra került a teljes
gépjárműadó bevétel, valamint az az üdülőhelyi
feladatok támogatása.

2021-ben ezeken felül az önkormányzatnak
szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie.

Az elvonások 2021-ben számításaink szerint
összesen 11 000 000 Ft bevétel kiesést
jelentenek.



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


