Közmeghallgatás 2009. december 28.

Tájékoztató
Az Önkormányzat 2009. évi munkájáról és a 2010. évi tervekről.
Tisztelt Választópolgárok, községünk lakói, Önkormányzatunk képviselő
testülete, Körjegyző Asszony, minden kedves megjelent!
Az Önkormányzati Törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak évente közmeghallgatást kell tartani. A polgármester fontosabb kérdésekben tájékoztatja,
kikéri a lakosság véleményét. Az év végéhez értünk, számot kell vetnünk éves
munkánkról.
Minden évben az egyik fontos feladat az év elején a költségvetés elkészítése, összeállítása. A 2009. évi költségvetés összeállításában szerepet vállalt a
Képviselő-testület, a körjegyzőség, az intézmények vezetői, dolgozói.
A 2009. évi költségvetésben a bevételi oldalon 170.947 eFt-tal gazdálkodott az
Önkormányzat a ¾ éves adatok ismeretében, melynek elfogadása a legutóbbi
testületi ülésen megtörtént.
Ebből a pénzből kellett finanszírozni a kötelezően ellátandó feladatokat, melyeket
az Önkormányzati törvény feladatként az Önkormányzatokra hárít. Sajnos ezen
feladatok mellé nem minden esetben teszi hozzá azt az összeget, amelyből a feladat finanszírozható volna. Az állam normatív alapon illetve feladat arányosan
finanszírozza a költségvetésünket.
Az államtól kapott támogatások felhasználási kötöttséggel nem járó állami hozzájárulások (pl.: az oktatási feladatok ellátása címén az óvodai, az iskolai oktatás
különböző évfolyamaihoz, az iskolai szakképzéshez kapcsolódó állami hozzájárulások,) és felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás pl.: központosított
előirányzatok, egyes közoktatási és szociális feladatokhoz kötődő normatív támogatások.
Mint említettem nem minden esetben elég a feladat finanszírozásra kapott forrás,
ezt a saját bevételeink e célú felhasználásával kompenzáljuk, egészítjük ki. Ezen
bevételekre nincs az államnak közvetlen befolyása, azonban felhasználásuk az
önkormányzati feladatok lefedezéséhez elkerülhetetlen, arányuk sajnos nem kiemelkedő.
Önkormányzatunknál saját bevételként a helyi adók és egyéb bevételek pl: bérleti díjak, kamatok, késedelmi kamatok szerepelnek.
Három helyi adónem van községünkben: Gépjárműadó, kommunális adó, és az
iparűzési adó.
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A teljesítés a következőképpen alakult a 2009.-es évben a ¾ éves adatok alapján:
Gépjárműadó

3.359 eFT

96,0 %-os teljesítés, kategorizált.

Kommunális adó

2.414 eFT

92,5 %-os teljesítés 12.000,- FT/ ing/év

Iparűzési adó

3.702 eFT

82,3 %-os teljesítés (terv:4,5mft)1,60 %

A fejlesztésre tervezett magánszemélyek kommunális adója: 12.000,FT/ingatlan, illetve 60 %-os kedvezménnyel 4.800,-Ft annak, aki állandó lakos
községünkben. A koncepciónk szerint nem tervezünk helyi adó emelést a 2010es évre, indokunk, hogy nem szeretnénk tovább terhelni a lakosságot, hiszen
mindannyiunk előtt ismertek az állami megszorítások hatásai, az áremelkedések.
Véleményünk szerint azzal, hogy adóemelést nem hajtunk végre, minden adózónak, a helyi adónemekben támogatást adunk.
A 2009.-es évben a költségvetésünk az intézmények működőképességét biztosította. Az óvoda 38,3 mFt költségvetéssel gazdálkodik, az iskola 63,9 mFt költségvetéssel, a Körjegyzőség 23,7 mFt költségvetési összeggel, az Önkormányzati
igazgatás 19,0 mFt költségvetéssel. A teljesítés a ¾ éves számadatok alapján
átlagban 67 %-os arányt mutat. A tanévhez kapcsolódó kiadások jellemzően az
őszi hónapokhoz kötődnek, így a teljesítés várhatóan 100 % körüli lesz.
Az idei évben fejlesztéseink, melyeket pályázati pénzből tudtunk megvalósítani a Béke utcai buszöböl építés, melynek költsége 6,4 mFt volt. Óvodai fejlesztésre 500 Ft támogatást kaptunk, iskolai Comenius programra melyet több országgal közösen kell végrehajtani 4 mFt támogatást kaptunk, egyéb iskolai programokra több 100 eFt-os támogatásba részesültünk. Saját forrásból terveket készítettünk a Rákóczi utcai buszöböl kiépítéséhez, a központi parkunk fejlesztéséhez, felújításához, melyet pályázathoz nyújtottunk be (LEADER program),
szennyvíz csatornázási pályázatunkat elkészíttettük. A tervek a beadott pályázattal együtt 3.267 mFt-ba került. A pályázat bírálata folyamatba van, döntés január
közepére ígértek.
Intézményeinket az intézményvezetők irányítják. A saját és a beosztottaikra háruló munkát elvégezték. Az Óvodát, mely körzeti óvoda a Jobaházi és
Magyarkeresztúri óvoda a tagóvodánk, - Csonka Imréné, vezető óvónő, az iskolát, melyet Jobaháza és Magyarkeresztúr településekkel társulásban tartunk fenn
Pölöskei Lászlóné, igazgató irányítja. Megköszönöm munkájukat, és bízom benne, hogy az elkövetkező években is partnerek lesznek az önkormányzati munkában.
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Általánosságban elmondható, hogy az óvoda és az iskola finanszírozása ez idáig
megoldott volt, az önkormányzat a normatíván felüli finanszírozáshoz szükséges
pénzt, melyre szükség volt, - bevételeiből a mai napig elő teremtette. Nagy segítség a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi normatív támogatása,
mely 11,2 mFt-ot jelent. Sajnos a gyermeklétszámaink jelenleg az óvodáinkban
csökkenőek, így a 2010-es tanévtől ezen kistérségi támogatásra nem leszünk
jogosultak, mivel nem felelünk meg a létszámkövetelményeknek. Azon dolgozunk, hogy valamilyen más fenntartási formában tudjuk majdan működtetni intézményeinket, hogy a támogatásokat a jövőben is megkaphassuk. Az intézmények felszereltsége, technikai, személyi követelményei a törvény szerint maradéktalanul biztosítottak. Az óvodai, és az iskolai társulások jól működnek, de sajnos a gyermeklétszám így is csökkenőben van mindhárom településen. Az óvodai
gyermekek ellátása természetesen mindenhol helyben történik, az iskolások hozzánk járnak. (RT-JH-B-MK)
Az óvodához kapcsolódóan működik a konyha, melyet 2007 őszétől gazdasági
társaságnak adtuk bérbe, aki ellátja a közétkeztetést.

Étkezést az óvodások,

iskolások, belsős és külső étkezők vesznek igénybe. Ez kb napi 100 adagot jelent. Súrlódások, jelzések vannak minden oldalról a munka folyamán, ezekre keressük, és megpróbáljuk megtalálni a megoldásokat.
A Községünkben aktívan működő egyesületek, részt vesznek a közösségi munkában segítséggel, információval kölcsönösen támogatjuk egymást. Az önkormányzat az elkövetkező évben is szeretné támogatni őket. Közösséget formáló
szerepük jelentős.
Az év végéhez közeledve a képviselő-testület megemlékezik a nehezebben
élő, már nem vagy még nem aktív felnőttekről, gyermekekről. Vásárlási utalvány
formájában több mint 540 eFt támogatást adtunk a nyugdíjasoknak, és úgyszintén a gyermeket nevelő családokkal kapcsolatosan. Szociális célú kiadásaink növekedést mutatnak. Természetesen sok esetben az egyének is tehetnek arról,
hogy nehezedik sorsuk, életfenntartásuk bizonytalan. A törvényi keretek között
támogatást eddig is, és ezután is minimális mértékben adni fogunk. Fontos megjegyezni, hogy a családoknak saját helyzetüket otthon is értékelni kellene és nem
csak a hivataltól várni mindenre a megoldást, a támogatást. Fontos megjegyezni,
hogy a START számlához kapcsolódóan Önkormányzatunk 40.000,- Ft támogatást nyújt minden megszületett babának a rendeletünkben meghatározottak szerint. Idei évben a szülők 6 baba részére kérték a támogatás megállapítását:
240.000,- Ft támogatást utaltunk át az elkülönített számlájukra.
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A 2010. évi költségvetésünk koncepciót a képviselőtestület elfogadta.
Fő feladatunknak tekintjük továbbra is az intézményeink működőképességének
biztosítását. Községünk karbantartását, felújítását, a közterületek rendben tartását. Az elvárható szinten a lakosság szolgálatát, kiszolgálását.
Előbbre jutottunk a szennyvíz, a csatornahálózat kiépítésének ügyében. A 20072013 közötti időszakra a ROP program környezetvédelmi témájában 24 Md Ft
összeg szerepel. A kiírás szerint a 2009-es évben a támogatás maximum - 500
mFt lehet. Tudjuk, hogy ez már áthúzódik 2010-re. Ezzel a támogatási intenzitással elérjük azt, hogy megvalósítható lehet a projekt, ha a pályázat sikeres
lesz. Pályázatot befogadták, döntést január hónapra ígérték.
Önkormányzatunk a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként aktívan részt
vesz az ottani munkában. A 34 település településfejlesztési feladatokban aktívan
részt vesz, kisebb támogatásokat már élvezünk: pl információs kiadványok, rendezvényekre sörpadok, programok, közös fejlesztések. Feladatként látja el a belső ellenőrzést a társulás, hatékony, a mindennapi munkában is segítségünkre
van. A logopédiai szolgáltatás a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás a támogatószolgálat, a fogyatékosok napközi otthona, az idősek átmeneti gondozó háza
mind-mind azon ellátott feladatkörbe tartoznak, melyeket településünkön is ellát
a kistérség. A fő, és talán legfontosabb feladat az alapfokú oktatás és óvodai nevelés kistérségi szintű szervezése, intézményi társulások megléte. Önkormányzatunk is szerepet vállal ebben. Mint tudjuk iskolánk és óvodánk is több település
gyermekeit fogadja. Mindezért a plusz feladatokért kistérségi támogatásban is
részesülünk. Közoktatásunk helyzete, fejlődése ez irányba kell, hogy elmozduljon.
Cél az, hogy a kistérség minél hatékonyabban lássa el azon feladatokat, melyeket egy-egy település csak sokkal nagyobb ráfordítással tud megvalósítani.
A Gyermekjóléti és Családsegítő feladatok ellátásában a kónyi Családsegítő Központ az, aki községünkben dolgozik. Családok, rászoruló egyének találkozhattak
már munkájukkal.
Köszönöm figyelmüket, átadom a szót önöknek, hogy kérdezzenek, fejtsék
ki véleményüket. Akár hozzám, a Testületi-tagokhoz, Körjegyző Asszonyhoz intézhetnek kérdést.
Köszönöm figyelmüket, kérem, tegyék meg észrevételeiket!
Köszönöm, hogy meghallgattak, mindenkinek jó egészséget, és sikeres Új esztendőt kívánok magam és a Képviselő-testület nevében.
Szabó István sk.
Polgármester
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