TÁJÉKOZTATÓ
SZENTKIRÁLY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS A 2015. ÉVI TERVEKRŐL
Tisztelt Községi Lakosunk!
Az önkormányzatként eltöltött 24. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.
Önkormányzatunk 2014-ben 346,705 millió forint bevételből gazdálkodott. Ez 68,5 millióval haladja meg a
2013. évi bevételünket, ami több ok következménye. Például annak a 20 milliónak, amit arra tekintettel
kaptunk, hogy nem voltunk részesei a települések többségét érintő önkormányzati hitelkonszolidációnak.
Több pénzt kaptunk a feladatfinanszírozás keretében és a közfoglalkoztatásra is. Ez utóbbira összesen közel
20 milliót (ebből 1,8 millió eszközre, a többi bér és járulék), amely a Start munkaprogramban egy éven át
mezőgazdasági tevékenység és térkőgyártás végzésére 12 személy foglalkoztatását biztosította.
Bevételeinknek 51 %-a származott állami forrásból, az intézményeink és szolgáltatásaink saját bevételeinek
aránya 12 %. A 2013. évi pénzmaradvány 14,611 millió volt.
A bevételek között a helyi adó 113 millió forint.
Az iskolai pedagógiai munka fejlesztéséhez korábban szerzett 36,6 milliós pályázat is tavaly zárult.
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 32 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 1,888
millió (ezen felül alapítványi befizetés 3,207 millió), gépjárműadóként 8,755 millió, iparűzési adóként
102,807 millió forint bevételt könyvelhettünk. A gépjárműadó (csak 40 % a helyben maradó rész!) 300
ezerrel több, viszont a kommunális adó 147 ezerrel, az iparűzési adó pedig 2,5 millióval kevesebb, mint
2013-ban. A szennyvízcsatornázás lakossági közmű-hozzájárulásaként nem érkezett befizetés, a Bácsvíz
Zrt. osztalékfizetése is megszűnt.
Az év végi pénzmaradvány 21.321 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású.
A kiadási oldal végösszege 325,384 millió forint, ami 60 millióval több a tavalyinál. Ebből a személyi
jellegű juttatások és járulékok 49 %-ot, a dologi kiadások 29 %-ot képviselnek. Szociális ellátásokra 21
millió forintot, felhalmozási kiadásokra közel 45 milliót fordíthattunk (14 %).
Legfontosabb gyarapodásaink: A Vágó János Gazdakör, a Szentkirályért Közalapítvány és
önkormányzatunk közös együttműködésében történt meg a Művelődési Ház és a Faluház felújítása, a
Játszótér bővítése, valamint a kerti pavilon és a két kemence megépítése összesen 33,5 millióért.
Önkormányzati pályázatból újult meg az Egészségház, a Konyha, vásároltunk egy Skoda Yeti gépkocsit, és
szerveztünk egy kétnapos konferenciát „Tanyavilág 2020” címmel, mindezt összesen 27,8 millióért.
Nem tudunk azonban minden helyi célhoz pályázati forrást találni, így saját erőből is építkezünk. Elkészült
a térkőgyártó üzem és a faapríték tároló, a temetőben az urnafal, megújult a betonyp-os iskolaépület tetőzete
összesen 12,8 millióért. Megtörtént a vontatható lapzömítő gép beszerzése is a földútjavításokhoz, a
Konyhában is használják már szakácsaink a légkeveréses sütőt.
Ifjú házasok lakáshoz jutását 200 ezer forinttal segítettük, 18 újszülött babakelengyéjéhez pedig összesen
940 ezer forinttal járultunk hozzá. A szociális kiadások összegében 25 felsőoktatásban tanuló támogatása is
szerepel 600 ezer forinttal (Bursa Hungarica). Lakásfenntartási támogatásban 86 háztartás részesül, szilárd
hulladék kezelésére 6.923 millió forintot fizettünk. Tiszakécskei Tűzoltóságnak 1.416 e Ft.
Iskolánk működtetésére (fűtés-világítás-víz, karbantartás, takarítás) 8,8 milliót fordítottunk.
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 1185 jármű után 704 adózónak írtunk elő. A kommunális adó fizetési
kötelezettség (alapítványi befizetőkkel együtt) 823 ingatlanra vonatkozik, az iparűzési adó 308 befizetőtől
származik. A hátralékokat pótlékkal együtt rójuk ki. Szennyvíz közműfejlesztési hátraléka továbbra is 26
személynek van 1.342 ezer forint összegben.
A „Szentkirályért” Közalapítvány 403 adományozótól származó bevételeinek összege 5,036 millió forint
volt (tavaly 560 adományozótól 5,7 millió forint érkezett), kommunális adó fizetési kötelezettségüket 385en teljesítették így. (Ez is jelentősen elmarad az előző évitől, sokakat kértünk pótlólagos befizetésre.)
Az 1 %-okból 416.073.- forint gyarapította vagyonunkat (ez viszont 81 ezerrel több, mint tavaly).

Az előző évi nyertes pályázatot idén újabb követte: egy VW mikrobusz vásárlásához nyertünk 10 millió
forintot, amit az áfa 2,7 milliójával kellett kiegészíteni. Történt azonban itt is saját erős fejlesztés, egy
használt Komatsu kotrógépet vettünk 7,62 millióért.
Bővülő gépparkunk kihasználását egy fő saját alkalmazott is segíti, ennek is köszönhető, hogy az
önkormányzat és külső megrendelők felé végzett szolgáltatásaink bevétele összesen 15,1 millió forint volt.
Kiadásként munkabérre 1.106 ezer, beruházásra (mikrobusz + kotrógép) 21.097 ezer, ösztöndíjazásra 465
ezer, egyéb közcélú támogatásra 413 ezer, üzemanyagra és egyéb anyagra 2.198 ezer, banki költségre 376
ezer, egyéb működési költségre 265 ezer forintot fordítottunk. Az összes kiadás 32,284 millió forint volt. Az
Alapítvány egyébként év közben összesen 32,4 millió kamatmentes kölcsönnel segítette fejlesztési
pályázataink megvalósulását, amit 6,4 millió forint híján év végéig vissza is kaptunk.
Mire számíthatunk 2015-ben?
A tavalyi évhez hasonlóan, ha minden a terveink szerint alakul, akkor 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 40,441 millió is elegendő lesz. Tervezhető gazdálkodási
főösszegünk ezzel együtt 301,9 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, illetve biomassza- és hulladékgyűjtési
tevékenységgel, 18 fő 1 évig tartó foglalkoztatásával. A teljes támogatási összeg 23.647 ezer forint.
Fejlesztési célok: A négy legnagyobb áramfogyasztó intézményünket (Iskola, Tornacsarnok, Művelődési
Ház, Óvoda) várhatóan hamarosan a tetőzetre telepített napelemek látják el árammal (elnyert támogatás 32
millió forint). Önerős fejlesztés volna a Művelődési háznál raktár bővítése alápincézéssel, Iskolánk tetőzetfelújításának folytatása, Irattár bővítése és gépszín építése a Községháza udvarán, a közfoglalkozatás
keretében gyártott térkőből járdaépítés a Kossuth Lajos utcában. Elindulnak az uniós fejlesztések is, ennek
keretében tervezzük az útépítést a Katona József és az Arany János utcában, de a fejlesztés érintené a
Kossuth Lajos, a Templom, a Sallai és az Árpád fejedelem utcákat is.
Folytatni szeretnénk a közétkeztetés helyi alapanyagokkal való ellátását. Ebben már eddig is szép sikereket
értünk el, így inkább ezek megtartása a cél, és ez sem lenne kevés!
Az emberi tisztességben, becsületben való helytállásunkat tekintve továbbra sem adhatjuk alább: csak a
legjobb az elégséges, a legtöbb az elegendő!
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 tudósításokat talál megújult honlapunkon.
Munkatársaimmal 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! Ezen a téren esetenként komoly
hiányosságok ütik fel rendre a fejüket. Ha pedig egy ilyen adottságokkal rendelkező falu közösségét mint a
miénk kicsinyes viszályok, fegyelmezetlenségek őrlik, annak okát és orvosságát nem a Parlamentben kell
keresni.
További számos éveket kívánva Szentkirály önkormányzatának
a képviselő-testület nevében tisztelettel köszönti
Szentkirály, 2015. április 15.
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