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1. 

az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat pénzügyi 

helyzetéről  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

2023. január 31-én a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt Felügyelő Bizottsági ülésén 

vettem részt. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a végelszámolásról,2, Döntés az iratanyag 

digitalizálásáról vagy tárolásáról a kapott árajánlatok alapján, 3. A HBVSZ Zrt. „v.a.” 

követelésállományának átruházásáról szóló határozat elfogadása, 4. Javaslatok az Önkormányzatok 

felé fennálló tartozások rendezésére, 5. A végelszámolás záró dátumának meghatározása, 6. Egyebek.  

2023. január 31-én a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt Tulajdonosi Közgyűlésén 

vettem részt. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a végelszámolásról,2, Döntés az iratanyag 

digitalizálásáról vagy tárolásáról a kapott árajánlatok alapján, 3. A HBVSZ Zrt. „v.a.” 

követelésállományának átruházásáról szóló határozat elfogadása, 4. Javaslatok az Önkormányzatok 

felé fennálló tartozások rendezésére, 5. A végelszámolás záró dátumának meghatározása, 6. Egyebek. 

2023. február 6-án Mészáros Imre körzeti megbízottal egyeztettem a település közbiztonsági 

helyzetével kapcsolatban. 

2023. február 6-án a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézményi Tanács ülésén vettem részt. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a Földesi Karácsony Sándor 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2022/23. tanév első félévi munkájáról. 2. Egyéb 

általános információk. 

2023. február 7-én az éves gyermekvédelmi tanácskozáson vettem részt Nagyné Nagy Andrea 

kolléganővel, ahol a jelzőrendszer valamennyi résztvevője jelen volt. 

2023. február 10-én intézményvezetői megbeszélést tartottunk az aktuális feladatokkal kapcsolatban. 

2023. február 13-án a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási tanács ülésén 

vettem részt. Napirendi pontok: 1. A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás 2023. évi 

költségvetésének elfogadására, 2. Egyebek. 

2023. február 14-én a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

és Központ Intézményfenntartó Társulás 2023-as költségvetési egyeztetésén vettem részt Diószeginé 

Kovács Éva és Katonáné Hodosi Erika pénzügyes kolléganőkkel. 

2023. február 14-én a Idősek Farsangi rendezvényén vettem részt Földesen Mile Zsolt 

intézményvezetőhelyettessel. 

2023. február 14-én az energetikai pályázatunk nyertes kivitelezőjével aláírtam a vállalkozási 

szerződést. A Kállay László Óvoda Kállai utcai telephelyén 2023. február 15-étől kezdik a felújítási 

munkálatokat. A Polgármesteri Hivatal felújítása 2023. április 17-től kezdődik. Jegyző Asszonnyal és 

a kollégákkal egyeztetünk a munkavégzési helyek rugalmas megoldásában. 

2023. február 16-án Tiszagyulaházáról meghoztuk a muskátli dugványokat. 

2023. február 17-én a Kertbarátkör rendezvényén vettem részt. 

Földes, 2023. február 17. 

 

 

                                                                           Jeneiné Dr. Egri Izabella sk. 

                                                                                   polgármester 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2023.02.15-i állapot szerinti elérhető 

egyenlege 2.934.684,46 Ft. Az iparűzési adó számlán található összeg: 27.364.022.-Ft. Az 

iparűzési adó bevételből jelenleg nincs lekötésünk.  

 

A 2023. február 15-ig határidős számlák rendezése megtörtént. Az előző ülés óta ugyancsak 

kifizettük a 2022. évi szociális tüzelőanyag-program áthúzódó kiadásait: a tűzifa árából még 

fennmaradt 3.325 eFt-ot, valamint a településre szállítás 1.547 eFt összegű költségét.   

 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a tavalyi év végén meghozott döntésének 

megfelelően a gázenergia-beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytattunk le, 

mely sikeresen lezárult. A legkedvezőbb ajánlatot adó szolgáltató az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. volt. A képviselő-testület az indexált áras konstrukciót választotta, 

mely alapján a kalkulált fajlagos ár 500.-Ft/m3 (nettó) körül volt várható. Ezzel az értékkel 

számoltuk a költségvetésben az intézmények gázfogyasztásának kiadásait. Azóta már az 

egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

12/2023.(I.20.) kormányrendelet alapján lehetőségünk nyílt az árkonstrukció 

megváltoztatására, mely szerint 2023. március 1.- és 2023. szeptember 30. közötti időszakban 

a 2023. február 6. napján érvényes tőzsdei árak szerinti árfixálás alapján fogjuk fizetni a 

gázdíjakat. Ebben az időszakban az előzetes kalkulációk szerint nettó 280-300 Ft/m3 körül 

várható a gáz ára. Erre jön még a kereskedői felár, a rendszerhasználati díj és az ÁFA.   

A gázszolgáltatás biztosításáról szóló szerződés-tervezetekkel még nem keresett meg 

bennünket az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  

 

Nem érkeznek az önkormányzat és intézményei gáz- és villanyszámlái sem, csak a 

rendszerhasználati díjat számlázza az E-ON Hungária Zrt. A kötelezettségek összetorlódása 

komoly likviditási gondokat eredményezhet.       

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi tájékoztatót szíveskedjen tudomásul 

venni! 

 

 

Földes, 2023. február 15. 

 

Jeneiné dr. Egri Izabella 

polgármester 

 

 



 

 


