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Tisztelt Községi Lakosunk! 
Az önkormányzatként eltöltött 25. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.  

Önkormányzatunk 2015-ben 355,4 millió forint bevételből gazdálkodott. Ez közel 10 millióval haladja meg 

a 2014. évi bevételünket. Több pénzt kaptunk a feladatfinanszírozás keretében és a közfoglalkoztatásra is. 

Ez utóbbira összesen 23,3 milliót (ebből 3,1 millió eszközre, a többi bér és járulék), amely a Start 

munkaprogramban egy éven át mezőgazdasági tevékenység, illegális hulladéklerakók felszámolása és 

biomassza tüzelőanyag előállítása címén 18 személy foglalkoztatását biztosította. Bevételeinknek 50 %-a 

származott állami forrásból, az intézményeink és szolgáltatásaink saját bevételeinek aránya 9 %.  

A 2014. évi pénzmaradvány 21,3 millió forint volt. 

A bevételek között a helyi adó 134 millió forint. 

A Szentkirályért Közalapítványtól pénzgondjaink megoldásához és pályázataink előfinanszírozásához 

kölcsönre nem volt szükségünk. 

Adóbevételeink jelentősége az önkormányzati intézmények működésében és fejlesztéseinkben tavaly is 

meghatározó volt, az összes bevételünk 41 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 1,7 millió 

(ezen felül alapítványi befizetés 5,5 millió), gépjárműadóként 8,2 millió, iparűzési adóként 121,5 millió, 

egyéb adójellegű bevételként 2,5 millió forint bevételt könyvelhettünk. A gépjárműadó 500 ezerrel (csak 40 

%-a helyben maradó rész!), a kommunális adó 200 ezerrel kevesebb, az iparűzési adó viszont 18,7 millióval 

több, mint 2014-ben. 

Az év végi pénzmaradvány 24,5 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású. 

 

A kiadási oldal végösszege 331,0 millió forint, ami 5,6 millióval kevesebb a tavalyinál. Ebből a személyi 

jellegű juttatások és járulékok 55 %-ot, a dologi kiadások 27 %-ot képviselnek. Szociális ellátásokra 20 

millió forintot, beruházás-felújítás céljára 29 millió forintot (8%) fordíthattunk. 

Legfontosabb gyarapodásaink: kicseréltük a tanyagondnoki Fordot egy új Peugeot Boxer kisbuszra (7,9 

millió Ft), a tanyagondnoki szolgálatok eszközfejlesztésére 1,0 millió forintot nyertünk, szeptembertől négy 

közintézményünk (Művelődési Ház, Óvoda, Iskola, Sportcsarnok) villamos-energia ellátását a tetőre 

telepített napelemek biztosítják (25,5 millió Ft). 

Nem tudunk azonban minden helyi célhoz pályázati forrást találni, így saját erőből is építkezünk. Közel 4 

millió Ft-ból felújítottuk a 4 tantermes betonyp iskolaépület tetőzetét, elkezdtük a Művelődési ház udvarán 

egy pincés raktár, a Hivatal udvarán pedig egy garázs építését. Decembertől működik mezőőri szolgálatunk 

2 fővel, amihez egy használt Suzuki Jimny terepjárót vásároltunk. (A szolgálat költségeinek 50 %-át az 

állam visszatéríti.) Közel 4 millió Ft-ot fordítottunk a Kossuth utcán járda kiépítésére, felújítására. 

Befektetési céllal vásároltuk meg a volt TSz irodával átellenben lévő félbemaradt épületet 3,3 millió Ft-ért. 

 

Ifjú házasok lakáshoz jutását 800 ezer forinttal segítettük, 20 újszülöttünk babakelengyéjéhez pedig 

összesen 1.140 ezer forinttal járultunk hozzá (közülük tíz elsőszülött, négyet már testvérük is várt, öten 

harmadikként, egy baba pedig ötödik csemeteként érkezett a családba.) A szociális kiadások összegében 24 

felsőoktatásban tanuló támogatása is szerepel 600 ezer forinttal (Bursa Hungarica), valamint 300 legidősebb 

polgárunkat köszöntöttük karácsonyi ajándékcsomaggal. Szilárd hulladék kezelésére 7,3 millió forintot 

fizettünk, a Tiszakécskei Tűzoltóságnak 1.416 e Ft, polgárőreinknek 500 e Ft támogatást adtunk. 

Iskolánk működtetésére 13 milliót fordítottunk (takarítók és fűtő munkabére + dologi kiadások és 

fejlesztés).  

Adóbevételeink továbbra is alapvető biztosítékát adják működési és fejlesztési céljaink elérésének, 

magával vonva egyúttal az elmaradó bevétel miatti kockázatot is. Hála és köszönet az adót időben 

befizetőknek. Gépjárműadót 1166 jármű után 698 adózónak írtunk elő. A kommunális adó fizetési 

kötelezettség (alapítványi befizetőkkel együtt) 823 ingatlanra vonatkozik, az iparűzési adó 331 befizetőtől 

származik. A hátralékokat pótlékkal együtt rójuk ki.  

 

A „Szentkirályért” Közalapítvány 514 adományozótól származó bevételeinek összege 7,3 millió forint 

volt (2014-ben 403 adományozótól 5 millió forint érkezett), kommunális adó fizetési kötelezettségüket 453-

an teljesítették így. (Ez jóval több, mint az előző évi, de sokan pótlólag fizettek.)  



Az 1 %-okból 496.189.- forint gyarapította vagyonunkat (ez is 80 ezerrel több, mint tavaly).  

Bővülő gépparkunk kihasználását saját alkalmazottak is segítik, ennek is köszönhető, hogy az önkormányzat 

és külső megrendelők felé végzett szolgáltatásaink bevétele összesen 8,3 millió forint volt.  

Kiadásként munkabérre 2.385 ezer, ösztöndíjazásra 610 ezer, egyéb közcélú támogatásra 1.027 ezer, 

üzemanyagra és egyéb anyagra 2.223 ezer, karbantartásra 1.291 ezer, banki költségre 172 ezer, 

útfenntartásra 10.015 ezer forintot fordítottunk. Az összes kiadás 17,9 millió forint volt. Az Alapítvány 

egyébként év közben visszakapta a pályázatok megvalósítására még előző évben fennmaradt 6,4 millió 

forint kölcsönt. 

 

Mire számíthatunk 2016-ban? 

A tavalyi évhez hasonlóan, ha minden a terveink szerint alakul, úgy várható bevételeinkből a működés 

mellett fejlesztésekre is futja. A közös hivatal Tiszaug önkormányzatával való fenntartása a múlt évben sem 

igényelt saját kiegészítést, az idén e célra kapott 39,9 millió is elegendő lesz. Tervezhető gazdálkodási 

főösszegünk ezzel együtt 290,6 millió forint. 

Reményeink szerint folytatódhat a helyi civil szervezetek bevonása az uniós források elnyerésébe 

(Alapítvány, Gazdakör), ezáltal megtöbbszörözve a Szentkirályra érkező fejlesztési támogatásokat. 

Folytatódik a Start munkaprogram is, mégpedig mezőgazdasági, földútkarbantartó és útőr tevékenységgel, 

23 fő 1 évig tartó foglalkoztatásával. A teljes támogatási összeg 30,7 millió forint, melyből 6,5 millió 

eszközbeszerzés.  

 

Fejlesztési célok: Újraindítjuk a térkő-gyártást. Elindulnak az uniós pályázatok is: energetikai felújítást 

tervezünk az Iskola, az Óvoda, az ÖNO (mint szociális szolgáltató ház), és a Hivatal esetében. Tavaly 

kezdett önerős fejlesztéseinket (Művelődési háznál raktár bővítése alápincézéssel, Irattár bővítése és gépszín 

építése a Községháza udvarán) szeretnénk befejezni. Az uniós fejlesztések belterületi utcákra sajnos nem 

adnak támogatást, így a régóta tervezett aszfaltozásokra várni kell. Sajnos az e területen eddig is 

legmegterhelőbb gondunk a Kocséri összekötő út idén januárban elszenvedett súlyos károsodásának 

helyreállítása csak állami forrásból volna megoldható, amihez keressük a lehetőséget. 

Helyi útjaink fenntartása egyébként egyik legfontosabb feladatunk, melynek a helyben keletkező építési 

törmelék gyűjtésével és annak darálásából származó fontos alapanyag előteremtésével is eleget kívánunk 

tenni. Kifejezetten segít tehát, ha a szennyvíztelep melletti lerakóhelyre építési törmeléket hoz, ajánlja ezt 

másoknak is. De ott szemétnek, lomnak, autóguminak nincs helye! A darálás igen költséges művelet. Egy 

szőnyeg, vagy gumidarab a gépet egyrészt károsíthatja, másrészt a kényszerű leállás idejét is fizetnünk kell.  

 

Köszönetet mondok településfejlesztőnknek a múlt év sok-sok kiváló pályázatáért. Hála a közterületeink 

tisztaságán munkálkodó községi lakosoknak, alkalmazottaknak és közmunkásainknak is. Köszönöm 

jegyzőnk fáradságát a közös hivatal irányításában, köztisztviselőink, tanyagondnokaink, intézményvezetők 

és alkalmazottak áldozatos munkáját. 

 

Tisztelt Gazdálkodó, Adófizető Lakosunk! 

Köszönöm eddigi készségét a közkiadásokhoz történő hozzájárulás teljesítésében. Együttműködésére, 

személyes áldozatvállalására továbbra is szüksége van Szentkirálynak. 

Figyelmébe ajánlom az 1 százalékokról való rendelkezés lehetőségét. Kérem, ne szalassza el, és 

adóbevallásakor adója egyik százalékát a „Szentkirályért” Közalapítványnak adja, feltüntetve rendelkező 

nyilatkozatán az adószámot: 19047276-2-03.  

A világhálón a www.szentkiraly.hu név alatt falunkról szóló friss tudósításokat talál megújult honlapunkon.  

Munkatársaimmal és a képviselő-testület tagjaival továbbra is azon igyekszünk, hogy a szentkirályi 

polgárok megtalálják a jövőben is a tisztes boldogulás útjait.  

Csak béke legyen, és tartsunk ki a becsületben, egymás megbecsülésében! Ki lehet úrrá bajainkon, ki 

mutathat példát gyermekeinknek, ha nem mi? Ha pedig egy ilyen adottságokkal rendelkező falu közösségét 

mint a miénk kicsinyes viszályok, fegyelmezetlenségek bomlasztják, annak okát és orvosságát nem a 

Parlamentben kell keresni. Legyünk jó gazdája a ránk hagyott örökségnek, gyarapítva a népességet is, 

akiknek majd mi adjuk tovább! 

 

További számos éveket kívánva Szentkirály önkormányzatának  

a képviselő-testület nevében tisztelettel köszönti 

http://www.szentkiraly.hu/


 

Szentkirály, 2016. április 21.      Szabó Gellért polgármester sk. 


