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Árpádhalmon - Gáz- helyett fatüzeléső kazánnal főtik az iskolát és a kultúrházat 
Árpádhalmon, hogy így is spóroljanak. Az önkormányzat tegnap 80 milliós 
költségvetést fogadott el 2011-re, de ennek az összegnek közel fele hiányzik. 

Elfogadta az árpádhalmi képviselı-testület a 
település idei költségvetését. A számok nem túl 
rózsásak: a fıösszeg 80 millió, a hiány 35 millió 
forint. De mibıl adódott össze ez a mínusz? Szarka 
Attila polgármester lapunknak elmondta: az elızı 
vezetéstıl 23 milliós hiányt örököltek. Az 
önkormányzat intézményei korábban is mőködési 
nehézségekkel küszködtek, és ehhez szerinte rossz 
gazdálkodás is társult. A központi finanszírozás is 
csökkent. Az sem jött jól a községnek, hogy egy nagy 
adózójuk a szükséges 9 helyett csak 2 millió forintot 
fizetett be az önkormányzat számlájára. A tervezett 
– de meg nem érkezett – adóbevétel miatt nıtt a település adóerı-képessége, ezért 
két év alatt 15 milliós állami forrástól esik el Árpáhalom. A falu elsı embere szerint 
egy évbe is telhet, mire behajtják a vállalkozástól az összeget. 
 
Addig sem ülnek ölbe tett kézzel Árpádhalmon. Hogy csökkentsék a kiadásokat, 
telefonszolgáltatót váltottak. Ennél nagyobb a megtakarítás, amit a főtésnél 
érhetnek el. A régi gázkazánt fatüzelésőre cserélték, és most már a Dalerd Zrt.-tıl 
kedvezményesen vásárolt fával főtik az iskolát és a kultúrházat. A költségek 
harmadára csökkentek, de jövıre még szembetőnıbb lehet a különbség, amikor a 
falu területén kivágott fákkal tüzelnek majd. Annak érdekében, hogy késıbb is legyen 
saját tüzelıje a községnek, energiafüzet telepítenek. Létszámleépítést nem is 
fontolgattak, mert bizonyos önkormányzati feladatok ellátása így is nehéz. A közcélú 
foglalkoztatás sem tudja orvosolni ezt, hiszen egész évben mindössze 16 embert 
foglalkoztathatnak napi 4 órában.  
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Elrontott Pick-hajrá = vereség 
Svájcban - galériával

Ingyen adhatják, amiért 3 éve 300 milliót fizettek

60 milliós csodaautó Kecskeméten - fotókkal
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a Tisza Volán 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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