
4. számú melléklet a Képviselő-testület 2021.11.10.-i ülésének jegyzőkönyvéhez 
 
 
Tisztelt Almásfüzitői Polgárok! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. § alapján  
„A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a 
helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott 
javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.” 
 
Önkormányzatunk a 2021. évben – hasonlóan az előző évekhez – kiegyensúlyozottan gazdálkodott, 
és a törvényben előírt kötelező, valamint az önként vállalt feladatait magas színvonalon teljesítette. 
 
Almásfüzitő Község Önkormányzata 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete alapján 579.273 
E Ft bevételi főösszeggel és 870.322 E Ft kiadási főösszeggel fogadta el költségvetését. A 291.049 
E Ft hiány belső finanszírozására előző évi költségvetési maradványt tervezett.  
 
Almásfüzitő Község Önkormányzata júniusban a költségvetés időközi módosulásait áttekintve, 
1/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletében 619.273 E Ft bevételi főösszeggel és 902.467 E Ft 
kiadási főösszeggel fogadta el költségvetését. A 283.194 E Ft hiány belső finanszírozására előző 
évi költségvetési maradványt tervezett.  
 
Almásfüzitő népessége jelenleg: 2071 fő, ebből 999 férfi, 1072 nő.  
 
E bevezető után tekintsük át a 2021. évben időarányosan elvégzett önkormányzati, illetve hatósági 
feladatokat.  
 
A Polgármesteri Hivatal által iktatott ügyiratok száma 2021. január 1-jétől: 1222 főszám, 
2609 alszám. 
 
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 alkalommal ülésezett október 31-ig 
Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet alatt 12 alkalommal hozott 
döntést a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, és 68 előterjesztésben született döntés, 9 rendelet 
került kihirdetésre, 71 határozat született, melyből 2 határozatot zárt ülésen keletkezett. 
 
Alapfokú oktatás, nevelés 
 
A közoktatási intézmények működtetését Almásfüzitő Község Önkormányzata mindig kiemelten 
kezelte.   
         
Jelenleg a Sün Balázs Óvodában 64 fő óvodáskorú gyermek ellátásáról gondoskodunk 3 óvodai 
csoport üzemeltetésével. Köztük 3 különleges bánásmódot igénylő kisgyermek speciális 
foglalkozásaira (gyógypedagógia foglalkozásaira)  is gondot fordítunk. A feladatot a törvény szerint 
meghatározott 7 óvodapedagógussal látja el az intézmény. 
53 fő gyermek számára biztosítjuk az ingyenes étkezést. 
 
Fekete István Általános Iskolában folyó oktató tevékenység a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény értelmében 2013. január 1-jétől állami feladattá vált. A törvény rendelkezései szerint 
az eddig a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetését 2017. január 
1-jétől átvette a tankerületi központ.  
 



Az iskolás gyermekek számára Almásfüzitő önkormányzat biztosítja a jó minőségű étkezést. A 105 
(októberi statisztika) fő iskolásból 82 fő veszi igénybe az ellátást. Ebből jelenleg 17 fő ingyenes ellátásban 
részesül, 28 fő pedig 50%  -os térítési díjat fizet.  
 
Egészségügyi és szociális alapellátás 
 
A központi ügyeleti és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő egészségügyi feladatokat 
a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás keretében oldjuk meg.    
Almásfüzitő Község Önkormányzat a központi orvosi ügyelet 2021. évi működéséhez 3.080.000,-
Ft-tal járul hozzá. 
 
Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény az idei évben is magas szakmai színvonalon látja 
el a helyi szociális feladatokat.   
 
Szociális igazgatás 
 
2020. évhez képest jelentősen csökkent az Önkormányzat által rendkívüli települési támogatásként 
(egyszeri segély) kiosztott összeg mértéke. A rendelet szerinti gyógyszerkiadásokhoz igénybe vehető 
havi rendszeres támogatás-, a haláleset költségeinek viseléséhez biztosított települési támogatás 
iránt 2020. évhez képest csökkent az igény 2021. évben.  
 
Ellenben a gyermek születéséhez igényelhető települési támogatás iránti kérelem 2020. évhez képest 
2021. évben jelentősen növekedett.  
 
A rendeletben meghatározott élelmiszercsomag szociális alapon, előzetes kérelem benyújtását 
követően, természetbeni támogatás formájában kerül kiosztásra 2021. év karácsonyán, így azok a 
családok részesülnek a támogatásban, akik leginkább segítségre szorulnak.  
  
Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere átruházott hatáskörében eljárva 2021. 
november 11. napjáig: 
 

·        28 háztartás részére állapított meg rendkívüli települési támogatást különböző 
élethelyzetükre tekintettel összesen 183.000 Ft összegben,  

- mint minden évben, 2021-ben is beiskolázási támogatást nyújtott a rászoruló családoknak. 
Idén 11 család 22 gyermeke részesült a támogatásban 102.000 Ft összegben,  

- havi rendszeres gyógyszerkiadások költségét átlagosan 6 fő részére, 228.000 Ft összegben 
támogatta,  

- halálesettel kapcsolatos kiadások költségét 1 fő részére 30.000 Ft összegben támogatta,  
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások költségéhez települési támogatást 16 háztartás 

részére 369.000 Ft összegben nyújtott,  
- gyermek születéséhez 16 család részére 480.000 Ft értékben nyújtott támogatást, 
- köztemetésre 2021. évben 1 alkalommal került sor 136.194,-Ft összegben. 

  
2021. július-augusztus hónapokban 6 órás 1-2 hónapig tartó diákmunka jogviszonyban 6 fő diákot 
foglalkoztatott az Önkormányzat. 
 
2021. évben közfoglalkoztatási jogviszonyban a program keretein belül foglalkoztatás nem történt, 
annak ellenére sem, hogy a közfoglalkoztatási programra az Önkormányzat a pályázatát benyújtotta 
a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Foglalkoztatási 



Osztályára. A pályázat keretein belül 4 fő közfoglalkoztatása engedélyezésre került, azonban 
jelentkezés hiányában a közfoglalkoztatási program nem valósult meg. 
  
Almásfüzitő Község Önkormányzata 2015. év óta 40 liter/fő erejéig átvállalja a településen élő 70. 
év fölötti lakosok hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának összegét Almásfüzitő Község 
Önkormányzatának a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2017. (XI.25) számú, 
valamint a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (IV.15.) számú 
önkormányzati rendelete szerint. A nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt-nél, valamint a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél az elmúlt években 
szervezeti átalakítások történtek, minek következtében sok esetben a kedvezményre jogosult 
személyek tévesen, a teljes összegről kapnak számlát. A panaszok orvoslása, a szolgáltatóval való 
kommunikáció és ügyintézés igen nehézkes, sokszor ezek az esetek sajnos megoldatlanok 
maradnak.  
 
Fentiek alapján a 70. év feletti lakosok számára hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra 
biztosított települési támogatás tekintetében 2021. évben az előzetes kalkuláció szerint 3.369.000,- 
Ft kiadás fogja terhelni Önkormányzatunkat. 
 
Étkeztetési feladatok 

Önkormányzatunk megszervezi és biztosítja a településen élő iskolás, óvodás bölcsődés 
gyermekek, illetve a szociális ellátásban részesülők étkezését.  

intézmény Étkezést 
igénybe vevők 
száma: fő 
összesen 

ingyenes fő egyéb kedvezményt 
igénybe vevők száma 
/ 50% - iskola/ 

/50-60-70% szociális 
ellátásban részesülők/ 

Fekete István Általános Iskola 85 fő 17 fő 28 fő 

Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda 64 fő 53 fő ----------------- 

Almásfüzitő Bölcsőde 31 fő 18 ------------------- 

Szociális ellátásban részesülők étkezése 66 fő 6 6 

Hátrányos Helyzetű középiskolás 
gyermekek étkezésének biztosítása 
szünetben 

3 fő 3 fő ------------------- 

 
 
Településüzemeltetés 
 
Almásfüzitő Község Önkormányzata 2021. évben is biztosította a településen az egészséges 
ivóvizet, a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetését, gondoskodott a közvilágításról, a helyi közutak 
és tartozékainak valamint a közparkok és egyéb közterületek fenntartásáról. Folyamatosan 
biztosította a településen a közvilágítást és a köztemető fenntartását, gondoskodott a köztisztaság 
és a települési környezet tisztaságáról. Környezet egészségügy szempontjából a rágcsálóirtást 
tavasszal és ősszel is elvégeztette az Önkormányzat a közterületeken és az intézményekben Sajnos 
azonban a társasházak közös képviselői azt gondolják, hogy a rágcsálóírtás csak és kizárólag az 
Önkormányzat feladata. Pedig ez nem így van. A hatékonyság növelése érdekében a társasház 



közösségeknek, a vállalkozásoknak és a kereskedelmi egységeknek is szükséges lenne rendszeresen 
irtást végeztetniük. A patkányok elszaporodása nagyon sok településen komoly problémát jelent, 
és így van ez Almásfüzitőn is, melynek megoldására mindenhol összefogás, közös és hatékony 
fellépés, és nem utolsósorban felelős állattartás szükséges, továbbá az, hogy a saját lakókörnyezetét 
mindenki rendben és tisztán tartsa, ne halmozza fel a szemetet, az ételmaradékokat, stb.  
Az Önkormányzat hulladékkezelési feladatai ellátásáról az NHSZ Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által gondoskodik. A papír és 
műanyag háztartási hulladék szelektív begyűjtése a családi házas övezetekben házhoz menő 
rendszerben történik. A településen a szelektív hulladékgyűjtés további lehetősége is biztosított, 
négy helyen (Petőfi téri üzletsor mögött, a Sport utca-Ady E. u. - Azaum u. által határolt területen 
illetve a Közösségi ház előtt, valamint a MOL lakótelepen) van telepített 3 frakciójú ( PET palack, 
papír, üveg) szelektív hulladékgyűjtő sziget, a „CseppetSem Program”-hoz való csatlakozás által 
pedig már használt sütőolaj-begyűjtő pont is van Almásfüzitőn a Petőfi téri üzletsor mögött.  
Almásfüzitőn az idei évben tavasszal és ősszel is volt már egy-egy lomtalanítás. Szomorú tapasztalat, 
hogy a lakosság a lomtalanítások alkalmával rendszerint nem csak a lomtalanítás körébe tartozó 
anyagokat helyezi ki, amit a közszolgáltató nem szállít el. Ezen anyagok begyűjtését és elszállítását 
az Önkormányzat csak jelentős költségráfordításokkal tudja megoldani. Az érvényes köztisztasági 
szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére a zöldhulladék szállítás házhoz menő 
rendszerben történik, előre meghatározott napokon gyűjtve, éves szinten tíz alkalommal, melyből 
még egy november 29-ei gyűjtési nap van hátra ebben az évben. Sajnos itt is van negatív tapasztalat. 
A lakók nem a közszolgáltató által kért időben, módon és helyen helyezik el a zöldhulladékokat a 
közterületen. Ezeket szintén nem szállítja el a közszolgáltató. Az illegális hulladéklerakást 
folyamatosan ellenőrizzük, és intézkedünk azok felszámolásáról. Sajnos évről-évre nő a 
közterületeken illegálisan elhelyezett hulladékok mennyisége. Az Önkormányzat az idei évben is 
önként vállalt feladatként biztosította a kiskertek használóinak a kerti locsolóvizet, valamint a kerti 
betontárolók ürítését. Sajnos a kerti betontárolókat sem csak a kerti hulladékok elhelyezésére 
használják sokan, rendszerint olyan hatalmas mennyiségű és összetételű hulladék kerül ott 
elhelyezésre, amit az Önkormányzat szintén csak jelentős költségráfordításokkal tud elszállíttatni. 
A kerti locsolóvíz használatára sajnos nagy számban jellemző „a kert műveléséhez szükséges 
mértékű locsolóvíznél nagyobb mennyiségű locsolóvíz használata” és a vízelfolyások nem kezelése 
a bérlők részéről, ami a régi, felújításra szoruló rendszer esetében komoly problémákat okoz a 
karbantartások és a jellemző csőtörések felderítése kapcsán. Az idei évben is a Katasztrófavédelem 
szervezésében történt szúnyoggyérítés a településen. A rovarfertőzöttség elleni zöldterület kezelést, 
az amerikai fehér szövőlepke I. és II. nemzedéke elleni védekezést, valamint a kőrisbogár elleni 
védekezést az Önkormányzat maga szervezte. A településen idén eddig négy alkalommal végeztünk 
fűnyírást, tervezve van egy ötödik nyírás, továbbá egy alkalommal őszi lombgyűjtés is lesz a 
lombhullást követően. Tavasszal már elvégeztük a településen a balesetveszélyes fák kivágását, és 
ősszel újabb kivágásokra, illetve visszavágásokra is hamarosan sor fog kerülni. Lehetőségeinkhez 
mérten továbbra is nagy gondot fordítunk a település virágosítására, a parkok, közterek ápolására, 
gondozására és tisztántartására. Az intézmények ablakaiban lévő virágládákba muskátlikat ültettünk 
tavasszal, a virágágyásainkat folyamatosan karbantartottuk. A közterületek (buszmegállók, parkok, 
virágágyások, játszóterek) tisztántartását, a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítését, a belterületi 
utakon a csapadékvíz nyelő rácsok tisztítását, az útpadkázást, teljes egészében vállalkozó 
igénybevételével oldjuk meg. Az Önkormányzat a településen 20 térfigyelő kamerát működtet a 
lakók élet-és vagyonbiztonságának érdekében. A köztéri és intézményi játszótereken 
a homokozókban tavasszal kicseréltük a homokot, illetve elvégeztük a játszótéri eszközök 
felülvizsgálatát, a játékelemek karbantartását is.  Sajnos ezen a területen (is) rengeteg a rongálás, a 
nem rendeltetésszerű használatból eredő károkozás. Az önkormányzati intézmények és egyéb 
önkormányzati ingatlanok zavartalan működtetéséhez kapcsolódó karbantartási és felújítási       
munkákat, illetve a tervezett beruházásokat elvégeztük, a 2021. évi költségvetés által meghatározott 
feladatokat időarányosan megvalósítottuk.  



A téli forgalom-technikai munkákat az elmúlt időszakban vállalkozó igénybevételével folyamatosan 
elvégeztük, az ügyeleti rendszert a védekezési időszakban fenntartottuk, és már megkezdtük a 
felkészülést is az idei télre. Ezen tevékenységek együttes és folyamatos végzésével biztosítjuk a 
település zavartalan működését. 
 
Gazdálkodás teljesült adatai teljes önkormányzati szinten (09.30.) 
 

Bevételek:  ( E Ft)   

    

Működési bevételek: 69944 

Központi támogatások: 144726 

Egyéb felhalmozás célú támogatások: 255893 

Adók: 383334 

    

Egyéb bevételek:  1319 

    

Mindösszesen: 855215 

    

    

Kiadások:   

    

Személyi juttatások: 193903 

Ezek munkáltatót terhelő járulékai: 28040 

Dologi kiadások: 237374 

Folyósított ellátások: 2471 

Egyéb kiadások: 148045 

Beruházások: 96541 

Felújítások: 3541 

    

Mindösszesen: 710015 
 
 
Pályázatok: 
 

 A  TOP-1.2.1-15- KO1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítása befejeződött, 
elszámolása folyamatban van. 

 Európai Területi Együttműködés (INTERREG) V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program SKHU 1601 pályázatunk megvalósítása befejeződött, 
elszámolása folyamatban van. 

 Az Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda tetőfelújítására 48.559 E Ft pályázati támogatást 
nyertünk. 
 
 
 



Adóigazgatás 
 
Adóügy feladatai és teljesítései: 

Az önkormányzati adóhatóság munkája a 2018-as évben nagymértékű változáson ment keresztül, 
az önkormányzat csatlakozott az országosan kötelező érvényű ASP rendszerhez, adó szakrendszer 
tekintetében is. Az adóhatóság a rendszer használatával igyekszik az adózói változásokat 
folyamatosan nyomon követni, a lakcím és névváltozások tekintetében is. Ez évben is a korábbi 
évek gyakorlatához igazodva két alkalommal küldtük a folyószámlaegyenlegről szóló értesítéseket 
a mind a lakosság, mind a vállalkozók számára. A vállalkozók elektronikus úton ügyfél, illetve 
cégkapujukra kapják meg ezt az információt. Lehetősége van az adózóknak arra, hogy az egyedi 
számlájuk egyenlegét az E-önkormányzati portál segítségével lekérdezzék, további lehetőség ezen 
a felületen keresztül az egyes adóügyek intézésének lehetősége is. 

2021. évtől a Gépjármúadó beszedés e a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe került, 
Almásfüzitő Község Önkormányzata a 2021. évet megelőzően keletkezett hátralékok beszedését 
végzi, melyet a Magyar Államkincstár számára tovább utal. 

Helyi adók 
 

Adónem Adózók száma Folyó évi terhelés Folyó évi befizetés % 
Építményadó 545 23 854 458.- 23 576 574.- 98 
Iparűzési adó 209 396 230 204.- 368 853 797.- 93 

 
 
Önként vállalt feladatok: Kulturális élet, sport, civil szervezettek való kapcsolattartás   

A Petőfi Sándor Kulturális és Szabadidő Központ 2021. évben is ellátta az Önkormányzat által 
biztosított költségvetéséből és pályázati bevételekből származó alapvető közművelődési, könyvtári 
és sport feladatokat.  
 
A Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár telephelyei:  
- Művelődési Ház 
- Könyvtár 
- Közösségi Ház 
- Sportház és a hozzátartozó sportpályák 
- Pihenőház, csónaktárolók 
- AZAUM Római Tábor 
 

Intézményünk a járványügyi helyzet miatt a hagyományosnak mondható programok egy részét nem 
tudta megrendezni az idei évben. A pandémia miatt le kellett mondanunk, többek között a Füzitői 
Napokról, a Nemzetközi Borversenyről, a januári színházi rendezvényről, a Magyar Kultúra 
Napjának megünnepléséről.  Március 15-én a járványügyi helyzet miatt, minden intézmény csendes 
megemlékezést tartott a kopjafáknál. A lazuló kormányrendeletek azonban már lehetővé tették, 
hogy intézmény az iskolával közösen megszervezze az október 23. ünnepséget. Rendszeresen 
helyet biztosítunk a véradáshoz, a civil szervezetek rendezvényeihez, minden hónap első 
vasárnapján református istentiszteletnek, testületi ülésnek, valamint igény szerint lakógyűléseknek 
is. A nyitás után újra indultak a szalontánc órák, illetve jógaoktatásnak is helyet biztosítunk. A 
művelődési házban nyugdíjas klub és kamasz klub (A HELY) működik, melyek rendszeres 



működését a járványügyi helyzet sok esetben felülírta.  Május végén a helyi intézmények 
bevonásával játékos gyereknapot tartottunk. Ősszel elindult egy bábszakkör az iskola tanulói 
számára. Szintén az őszi időszakban került megrendezésre egy helyi kezdeményezés jóvoltából az 
Emlékek Napja rendezvény. Hagyományosan megünnepeltük az Idősek Napját: vacsorával 
egybekötött zenés rendezvénnyel vártuk a község szépkorú lakóit 
A Fekete István Általános Iskola itt tartotta az iskolai évnyitót, valamint rendszeresek a 
hangversenyek és a színházi előadások. A Nemzeti Filharmónia szervezésében fellépett a Bordó 
Sárkány világzene együttes, novemberben egy jazz formációt hallgathatnak a gyerekek.  
Meseelőadást nézett meg az iskola 1-6 osztálya: Gál Tamás, a komáromi Jókai Színház 
igazgatójának rendezésében.  
Csatlakoztunk a Déryné Programhoz. A program lehetőséget ad a művelődési intézeteknek, hogy 
ingyenes színházi előadást lássanak a helyben élők. A nyár folyamán A falu rossza című előadást, 
ősszel pedig a János Vitézt nézhette meg a község lakossága. Ez utóbbi előadáson, az iskola és az 
óvoda gyermekei is részt vettek., természetesen ingyenes volt mind két előadás. 
A Füzitői Hírekben rendszeresen beszámolunk a helyi eseményekről, programokról, pályázatokról: 
idén 3 alkalommal jelent meg az újság. 
 
Azaum Római Táborban a nyári hónapokban önkéntes diákok segítették a tábor területén folyó 
munkát. A hagyományos ünnepeinket megtartottuk, Tűzünnep és Szőlő és Borünnep. Az iskola 
csoportok és turisták folyamatosan érkeznek a táborba. Az újonnan átadott főépületben a 
csoportoknak élő történelem órát; a műhelyekben kézműves foglalkozásokat tartunk, az erőd falán 
versenyt, vetélkedőt szervezünk. A nyár folyamán 3x5 napos turnusban római tábort szerveztünk; 
illetve 5-5 napig egy óvodáskorú gyerekek számára rendezett ÖKO-tábor, és egy drámatábor is 
megrendezésre került. Az ősz folyamán a MonoStory Sétálószínházi Társulat, La Mancha lovagja 
előadását nézhette meg a közönség. 
 
A Szőlő és borünnep, valamint a Tűzünnep programjai a határon átnyúló Kisprojekt Alap 
támogatásával valósultak meg. 
 
Megnyílt AZAUM RÓMAI TÁBOR állandó kiállítása Almásfüzitőn 
2021. november 3-án nyílt meg az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
„HUSK Limes Romanus knocking on UNESCO´s door” című pályázat (SKHU/1601/1.1/229) 
keretében megvalósuló AZAUM RÓMAI TÁBOR állandó kiállítása Almásfüzitőn. A kiállítást 
Horváth Friderika, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet tudományos 
főmunkatársa nyitotta meg. 
A kiállítás anyagában a Horváth Friderika által 1998 és 2007 között a település római kori vicusában 
folytatott feltárás válogatott leletei kerülnek bemutatásra, melyek mellett a tábor korábbi ásatásainak 
néhány jelentős tárgya is helyet kapott. 
 
Könyvtárunkban folyamatosan zajlik  az állomány fejlesztése. Befejeződött a teljes könyvtári 
állomány leltározása. 
 
Rendezvények, programok: 

Gyermekfoglalkozások úgymint a szavaló és a népdalverseny a pandémia miatt elmaradt. 

 A magyar népmese hete  alkalmából az iskolások és óvodások is  vendégeskedtek a könyvtárba. 

 Gyerekkuckót működtetünk folyamatosan 

 
A sportház tornatermét reggel 8-15 óráig az iskola használja, délután az ASC szakosztályai, a 
maradék időben és a hétvégén adjuk a termeket bérbe. Az idei évben megkezdődött a sportház 
felújítása. 



 
Együttműködés más intézményekkel: 

 Sün Balázs Óvoda csoportjai rendszeresen résztvesznek a könyvtár és művelődési ház 
programjain. 

 
Duna parti pihenőház a családi és civil szervezetek rendezvényeinek továbbra is kiváló helyszíne. 

 

Az Önkormányzat lehetőségei, fejlesztési elképzeléseink a jövőben 

 
A 2021.-es évben az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott.   
 
A település vezetése folytatja a megkezdett beruházásokat, fejlesztéseket. Az új uniós pályázati 
ciklusban több projektet szeretnénk megvalósítani. 
 
Almásfüzitő, 2021. 11. 04. 
 
 

 
Beró László 
polgármester 

 
 


