KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu

Meghívó
az Úrkúti Község Önkormányzati Képviselő-testülete
közmeghallgatására
Tisztelettel meghívom Úrkút település Állampolgárait a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének KÖZMEGHALLGATÁSÁRA 2014. december 10-én
(szerdán) du. 16 órakor.
A közmeghallgatás helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Rákóczi u. 45.)
Közmeghallgatás témája:
1) Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, és a 2015. évi
terveiről.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Úrkút, 2014. december 4.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Tisztelt Jelenlévő Állampolgárok! Tisztelt Falutévé nézők!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzati törvényben és az
SZMSZ-ben meghatározottak alapján évente egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartania.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából ... fő jelen van, így a közmeghallgatás határozatképes.

A mai napon megtartandó közmeghallgatás több téma köré összpontosul:
1.) Önkormányzat 2014. évi munkája a költségvetés végrehajtása tükrében.
2.) Az önkormányzat 2015. évi tervei
3.) Tájékoztató a község környezetvédelméről

1.) Az államháztartási törvény módosításával megszűnt az önkormányzatok
tájékoztatási kötelezettsége az első félévi gazdálkodásról, továbbá megszűnt
a háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámolási, illetve az ehhez
kapcsolódó költségvetési koncepció elfogadási kötelezettsége is.

Ennek ellenére az önkormányzat munkatervének megfelelően szükségesnek
tartottuk az előző évekhez hasonlóan az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló
tájékoztatót, amelyet a képviselő-testület a 2014. november 19-ei ülésén tárgyalt
meg.

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodását a költségvetés végrehajtásáról szóló IIII. negyedévi beszámoló alapján tudom Önökkel is ismertetni.

Az önkormányzat költségvetésének 2014. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 976.549 e Ft.

A teljesített pénzforgalmi bevétel 442.874 e Ft, amely a módosított pénzforgalmi
előirányzat 45,35 %-a, ami a tervezettől elmarad a szennyvízberuházás pénzügyi
elszámolásának elhúzódása miatt.

Az összbevételek
− 19,4 %-a működési célú támogatás államháztartáson belülről
− 58,2 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
− 5,8 %-a közhatalmi bevétel
− 4,7 %-a működési bevétel
− 11,9 %-a felhalmozási célú átvett pénzeszköz.
Az önkormányzatunk bevételei között a beruházásokból adódóan még mindig a
legnagyobb nagyságrendet a felhalmozási bevételek jelentik, ugyanakkor az is
látható, hogy a működést a központi költségvetésből származó bevételek
határozzák meg, mind nagyságrendileg, mind összegszerűségében.

Az önkormányzat működésének működési célú támogatása 85.899 e Ft volt,
teljesítése pedig időarányos.
Ezen bevételek forrás biztosítanak az önkormányzat általános működéséhez –
településüzemeltetés, közvilágítás stb -, köznevelési feladatok, szociális és
gyermekjóléti feladatok közművelődési feladatok ellátására.
Azonban a különböző jogcímeken kapott állami hozzájárulások, támogatások az
ellátandó önkormányzati feladatok kiadásainak csak egy részét finanszírozzák, a
különbözetként mutatkozó összegeket a feladatok ellátásához, az ellátások folyósításához az önkormányzatnak kell előteremtenie.

Minden önkormányzat, így Úrkút esetében is az egyik legjelentősebb ilyen forrást,
a helyi adók jelentik.

Községünkben az iparűzési adó mértéke évekig változatlan, a kommunális adó
esetében emelés nem történt, így az adó mértéke továbbra is 5.300 Ft/ingatlan.
A helyi adókból származó bevétel összege I-III. negyedévben 21.391 e Ft volt.

Idén az iparűzési adónál és a gépjármű adónál a ténylegesen képződött bevétel
elmarad a tervezettől, a teljesülési arány 67 %.

Egyik oka, hogy pl. az iparűzési adót nem lehet pontosan megtervezni, mindig az
előző évi bevallásokból lehet kiindulni és megtervezni a várható bevételt.
Ezen kívül mindegyik adónemnél vannak hátralékosok, amely a lakosság teherviselő képességének csökkenését mutatja. A felszólítások, adó behajtások folyamatosan történnek, melynek hatására a befizetések emelkednek.

A másik helyi bevételi kört a működési bevételek jelentik, melyeknek összege
20.970 e Ft. Ide tartoznak a térítési díjak, ellátási díjak, bérleti díjak, valamint az
ÁFA bevételek, kamatbevételek.

Ezek teljesülési aránya jó, több esetben a tervezettet meghaladó bevétel képződött.
Az ÁFA bevételek esetében azonban minimális a teljesítés, amely szintén a
beruházásokhoz kapcsolódó elszámolások időbeli eltolódásával magyarázható.

Az önkormányzatra, mint minden évben komoly feladat hárul, hogy megtalálja az
összhangot

a

bevételek

képezhető,

realizálható

nagyságrendje,

és

a

feladatellátási-kötelezettség teljesítése között.
Ezek összetétele nagyban függ a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának
körétől, minőségétől.

A rendelkezésre álló szabad forrásokból áll módunkban önként vállalt feladatokat
teljesíteni, vállalni.

Az önkormányzat összkiadása I-III. negyedévben 403.768 e Ft.

A felhasználás mindössze 41,35 %, amely részben a takarékos gazdálkodásnak
köszönhető,

részben

a

felhalmozási

teljesülésével magyarázható.

kiadások

alacsonyabb

pénzforgalmi

Összességében szeptember 30-áig
-

a polgármesteri hivatal működtetésére 26 millió Ft-ot fordítottunk, amely
magában

foglalja

a

munkanélküliek

ellátását,

a

lakásfenntartással,

lakhatással kapcsolatos támogatásokat és a választás költségeit is
-

az óvoda üzemeltetése közel 50 millió Ft forrást igényelt, melyhez ezideig
12,5 millió Ft támogatást biztosítottunk a költségvetési támogatások és saját
bevételeken felül,

-

Város és községgazdálkodásra, közvilágításra 6,3 millió Ft-ot fordítottunk,

-

A könyvtári és közművelődési feladatok ellátása közel 3 millió Ft költséget
jelentett,

-

A csarnok eddigi üzemeltetése pedig 3,4 millió Ft-ba került.

Az összes kiadás 18,7 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok
jelentik, amelyek törvényi előírásokon alapulnak, együttes összegük 75.484 e Ft.
A dologi kiadások teljesítési aránya a módosított előirányzathoz képest 66,34 %-os
teljesülést mutat, összege 32.210 e Ft.

Megtakarítási lehetőséget jelentenek az önkormányzat számára a lényegesen költségesebb alkalmazotti foglalkoztatott helyett közfoglalkoztatott munkavállalóval történő feladatellátás, amely lehetőséggel önkormányzatunk 2014-es év folyamán is
folyamatosan élt.

Közfoglalkoztatásra szeptember 30-áig 4.222 e Ft-ot költöttünk, melyhez 8.345 e Ft
támogatásban részesült az önkormányzat.
A

közfoglalkoztatott

munkavállalókkal

folyamatosan

tudtuk

biztosítani

a

településüzemeltetés feladatait.

Az önkormányzat a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján különböző formájú támogatásokban részesíti a szociálisan rászoruló állampolgárokat.
A támogatások nagy részéhez az állami költségvetés is hozzájárul, más részük folyósítása csak helyi forrásból történik a jogszabályi előírások, helyi rendeletek alapján.

2014. év I-III. negyedévében a következő ellátások folyósítására került sor:
− rendszeres szociális segély

4 fő

− foglalkoztatást helyettesítő támogatás

átlag 14 fő

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 38 gyermek
lakásfenntartási támogatás

átlag 29 fő

− közgyógyellátásban részesülők

1 fő

− ápolási díjban részesülők

2 fő

− önkormányzati segélyben 48 fő részesült
− beiskolázási segélyt 13 gyermek részére biztosítottunk,
− temetési hozzájárulást pedig 9 fő részére folyósítottunk.
Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg szeptember 30-áig 5.721 e Ft volt.

Az önkormányzat kiadásai között szerepelt a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat keretében folyósított támogatás, melynek összege 165 ezer Ft volt.

A helyi egészségügyi ellátórendszer működéséhez is hozzájárulunk. Bár a háziorvosi alapellátáshoz működési támogatást már nem folyósítunk, de működtetjük a
védőnői szolgálatot és az iskola-egészségügyi ellátást, az erre fordított összeg
2.577 e Ft, valamint hozzájárulunk az ügyeleti rendszer működtetéséhez 396 e Fttal.

Ezen kívül saját pénzeszközből támogattuk a helyi Sportkört 2 millió Ft-tal, a tekeklub működését pedig 300 e Ft –tal.
Helyi civil szervezeteink közül a nemzetiségi asszonykórus támogatására 150 e Ftot fordítottunk, valamint hozzájárultunk a gyermeknapi rendezvényhez.
Felhalmozási

kiadásoknál

két

csoportba

sorolhatók,

beruházások,

illetve

felújítások. Beruházások teljesítési aránya 43,14 %. Az Úrkút-Ajka ivóvíz
távvezeték üzembe helyezés, valamint a szennyvíztisztító telep, valamint a
csatornahálózat üzembe helyezése megtörtént, üzemeltetésre a DRV átvette.

A pályázatok teljes pénzügyi elszámolása még nem zárult le, ezért alacsony a
teljesítési arány.

A sportcsarnok felújítására benyújtott pályázat a tavalyi évben eredményes volt.
A teljes támogatási összeget, több mint 18 millió Ft-ot előfinanszírozásként 2013ban az Önkormányzat megkapta és több munka elvégzésre még a tavalyi évben
sor került.
A tavalyi év végén elkészült a parketta teljes felújítása, a küzdőtér falainak
gumitéglával történő burkolása, a fix hangosítás kiépítése.
Idén került sor a fűtésrendszer korszerűsítésére, a csarnok előtti tér térkövezésére
és akadálymentes lejáró kialakítására, valamint mozgáskorlátozott WC kiépítésére.
Jelenleg tart a női és férfi vizesblokk teljes felújítása.

Az idei évben azonban az önkormányzat további beruházásokat is elvégeztetett.

Az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok részére kiírt
pályázatunk sikeres volt, falunk 44 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült, amelyet önkormányzati utak felújítására fordíthattunk.
A pályázati forráson kívül közel 33 millió Ft-ot önkormányzati tartalékból szintén
utak burkolására fordítottunk.
Fontossági, a lakosság közlekedési szokásaira is tekintettel több utca felújítására
sor került, elkészült a Hősök utca, a Rózsa utca aszfaltozása és padkázása. A
Május 1 téri utcák szinte teljes mértékben új burkolatot kaptak.

Közel egy éves E.ON-nal történt egyeztetést követően elkészült az orvos-dombon
és a volt bányászotthon, valamint a csarnok előtti elromlott közvilágítási szakaszt
átépítése.

Az önkormányzat tartalékot is képzett az előre nem látható, de megvalósítandó
feladataira, melynek összege 2014. szeptember 30-áig 21.935 e Ft.

Összességében az önkormányzatunknál a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a tervezettek szerint alakult.

2.) Az önkormányzat 2015. évi tervei

Mint azt a

közmeghallgatás

első

napirendi

pontjában is

említettem

az

államháztartási törvény módosításával megszűnt az önkormányzatok költségvetési
koncepció elfogadási kötelezettsége is.

Ennek ellenére fontos meghatározni a következő évben ellátandó célokat.

A kiadások tervezésénél a költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladatnak az önkormányzati intézményrendszer működőképességének fenntartását és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását tekintjük.

Felhalmozási kiadások tekintetében az utak, járdák, valamint a csapadékvíz
elvezetők felújítását tartjuk a legfontosabb feladatnak.

Természetesen
költségvetési

az

önkormányzati

törvény

elfogadását

feladatellátás
követően

lehetőségei
válnak

elsősorban

véglegessé,

a

melyet

költségvetési rendeletben kell majd a képviselő-testületnek elfogadnia.

3.) Tájékoztató a község környezetvédelméről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 3.
§-a alapján az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani
kell a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét.
Gondoskodni kell az érdekelt természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és lehetőséget kell adni
részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre.

Községünk önkormányzata 2014. évben is lehetőségei szerint gondoskodott a környezet védelméről.
Egy alkalommal sor került lomtalanításra az Avar Ajka Kft közreműködésével.
Településünkön is működik a szelektív hulladékgyűjtés az összegyűjtött hulladékok
elszállításáról folyamatosan gondoskodnak.

A fentieken kívül közcélú munkavállalókkal kiemelt figyelmet fordítottunk a közterületek folyamatos tisztántartására, kaszálására, gyom-és parlagfű-mentesítésére.
Kérem a közmeghallgatás Tisztelt részvevőit, a falu lakosságát, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.
Amennyiben kérdés, hozzászólás van a jelenlévő Tisztelt állampolgárok részéről,
arra készséggel válaszolunk.

Tisztelt Úrkúti Lakosok!

A tél – az eddigi enyhe, de nagyon csapadékos időjárás ellenére - valószínűleg
idén is megmutatja a fogát falunkban.
Az önkormányzat a lehetőségei szerint ezen a télen is mindent megtesz a hó-és
síkosság-mentesítés érdekében.
Úgy gondolom, hogy falunk közösségének közlekedési biztonsága a téli időszakban mindenki részéről együttműködést és megértést igényel, melyben eddig is kértem és a jövőben is kérném közreműködésüket és megértésüket.

Kérek minden lakost, ingatlantulajdonost, hogy a saját ingatlana előtti területek hóés síkosság- mentesítésével – amely egyébként minden ingatlantulajdonos kötelessége - járuljon hozzá falunk közlekedési helyzetének javításához, valamint
gépjárműveikkel úgy parkoljanak, hogy főleg a szűkebb utcákban ne akadályozzák
a hóeltakarítást.
Reméljük, hogy a legnehezebb téli útviszonyokat összefogással, megértéssel és
együttműködéssel kezelni tudjuk, amelyet előre is köszönök.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a közelgő ünnepek alkalmával kívánok falunk
összes lakójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

