TÁJÉKOZTATÓ
SZENTKIRÁLY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS A 2017. ÉVI TERVEKRŐL
Tisztelt Községi Lakosunk!
Az önkormányzatként eltöltött 26. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.
Önkormányzatunk 2016-ban 394 millió forint bevételből gazdálkodott. (A Tiszaug önkormányzatával
fenntartott Közös Hivatal bevételével együtt!) Ez közel 40 millióval haladja meg a 2015. évi összeget.
Több pénzt kaptunk a feladatfinanszírozás keretében és a közfoglalkoztatásra is. Ez utóbbira összesen 31
milliót (eszközre, bér és járulékra), amely a Start munkaprogramban egy éven át mezőgazdasági
tevékenység, külterületi utak karbantartása és útőri feladatok ellátása címén 30 személy foglalkoztatását
biztosította. Bevételeinknek 47 %-a származott állami forrásból, az intézményeink és szolgáltatásaink saját
bevételeinek aránya 11 %.
A 2015. évi pénzmaradvány 24,5 millió forint volt, a helyi adók összege 143 millió forint.
Adóbevételeink jelentősége az önkormányzati intézmények működésében és fejlesztéseinkben tavaly
is meghatározó volt, az összes bevételünk 36 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 1,8
millió (ezen felül alapítványi befizetés 5,3 millió), gépjárműadóként 8,3 millió, iparűzési adóként 131
millió, egyéb adójellegű bevételként 1,9 millió forint bevételt könyvelhettünk. A gépjárműadó 200 ezerrel
(csak 40 % a helyben maradó rész!), a kommunális adó 77 ezerrel, az iparűzési adó 9,6 millióval több, mint
2015-ben.
Az év végi pénzmaradvány 40,6 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású. Ebből
legnagyobb tétel a hitelkonszolidációban nem érintett státuszunkra tekintettel kapott 20 millió, és a Vágókör felújításának 10 milliós fejlesztési kerete, amelyek felhasználására idén kerül sor.
A kiadási oldal végösszege 353,3 millió forint, ami 26,2 millióval több a tavalyinál. Ebből a személyi
jellegű juttatások és járulékok (181 millió forint) 51 %-ot, a dologi kiadások (96,7 millió forint) 27 %-ot
képviselnek. Szociális ellátásokra 13 millió forintot, beruházás-felújítás céljára 61 millió forintot (17 %)
fordíthattunk.
Legfontosabb gyarapodásaink: pincés raktár 3.8 millió Ft, hűtőkamra 5 millió Ft, faapríték-tároló 10.068
ezer Ft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 572 ezer Ft, járdakészítés és Kossuth utca felújítása
38,5 millió Ft (ebből saját erő 17 millió!), egyéb tárgyi eszköz beszerzés (6 tonnás pótkocsi, éjjellátó,
számítógép, konyhai eszközök, fűkasza, szivattyú) 10,6 millió Ft.
Saját erős fejlesztésként a Művelődési ház udvarán elkészült egy pincés raktár (összesen 7 millió Ft),
felújítottuk a Gyógyszertár villamoshálózatát és tetőzetét (2,5 millió Ft), megvásároltuk önkormányzati
tájház kialakítása célzattal a Sallai u. 35. szám alatti lakóházat és felújítottuk a tetőzetét (2 millió Ft).
Tavaly négy napelemes közintézményünk (Művelődési Ház, Óvoda, Iskola, Sportcsarnok) villamos-energia
termelése 1.174 ezer forint megtakarítást hozott kiadásainkban.
Ifjú házasok lakáshoz jutását 800 ezer forinttal segítettük, 15 újszülöttünk babakelengyéjéhez pedig
összesen 860 ezer forinttal járultunk hozzá (közülük hat elsőszülött, másik hatot már testvérük is várt, ketten
harmadikként, egy baba pedig negyedik csemeteként érkezett a családba.) A szociális kiadások összegében
25 felsőoktatásban tanuló támogatása is szerepel 1 millió forinttal (Bursa Hungarica), valamint 300
legidősebb polgárunkat köszöntöttük karácsonyi ajándékcsomaggal. Az iskolakezdés kiadásait 138 tanuló
esetében támogattuk egyenként 10 ezer forinttal. Szilárd hulladék kezelésére 4,2 millió forintot fizettünk, a
Tiszakécskei Tűzoltóságnak 1,4 millió, polgárőreinknek 500 ezer Ft támogatást adtunk.
Iskolánk működtetésére 9,3 milliót fordítottunk (takarítók és fűtő munkabére + dologi kiadások).
Adóbevételeink továbbra is alapvető biztosítékát adják működési és fejlesztési céljaink elérésének.
Hála és köszönet az adót időben befizetőknek. Gépjárműadót 1168 jármű után 702 adózónak írtunk elő. A
kommunális adó fizetési kötelezettség (alapítványi befizetőkkel együtt) 833 ingatlanra vonatkozik, az
iparűzési adó 362 befizetőtől származik. A hátralékokat pótlékkal együtt rójuk ki.
A „Szentkirályért” Közalapítvány 439 adományozótól származó bevételeinek összege 5,3 millió forint
volt (2015-ben 514 adományozótól 7,3 millió forint érkezett), kommunális adó fizetési kötelezettségüket
358-an teljesítették így. (Ez jóval kevesebb, mint az előző évi, pedig küldtünk figyelmeztetést.)

Az 1 %-okból 631 ezer forint gyarapította vagyonunkat, ez 135 ezerrel több, mint tavaly! Köszönjük!
Gépparkunk kihasználását 2 fő saját alkalmazott is segíti, ennek is köszönhető, hogy az önkormányzat és
külső megrendelők felé végzett szolgáltatásaink bevétele összesen 8,3 millió forint volt.
Személyi költségekre 5 millió, ösztöndíjazásra 775 ezer, egyéb közcélú támogatásra 989 ezer, építési
törmelék darálására 6 millió, üzemanyagra és egyéb anyagra 2.146 ezer, karbantartásra 1.286 ezer, banki
költségre 291 ezer, értékcsökkenés és egyéb kiadásokra 5 millió forintot fordítottunk. Az összes kiadás 21,5
millió forint.
Mire számíthatunk 2017-ben?
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 várhatóan
mindkét településtől igényel saját kiegészítést, csaknem 2-2 millió Ft összegben. Tervezhető gazdálkodási
főösszegünk ezzel együtt 342,5 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 és belterületi út karbantartó tevékenységgel,
13 fő 1 évig tartó foglalkoztatásával. A teljes támogatási összeg 18,5 millió forint, melyből 3,6 millió
eszközbeszerzés.
Fejlesztési célok: Befejeződik a Tanyaprogram keretében a Vágó Kör épületének felújítása és az Óvoda
bővítése minibölcsődével. Újraindítjuk a térkő-gyártást, így lesz lehetőségünk további járdafejlesztésekrefelújításokra. Elindulnak az uniós pályázatok is: épületenergetikai felújítást tervezünk az Óvoda és az ÖNO
(mint Szociális Szolgáltató Ház) esetében. Ebben az évben új TOP-os pályázatot szeretnénk benyújtani
iparterület fejlesztésre is. Előkészítés alatt van két uniós projekt, melyekben a járás települései
konzorciumban a humán szolgáltatások és kapacitások fejlesztésére pályáznak.
Terveink között van új traktor és egy vontatott gréder beszerzése. A Vidékfejlesztési Programban pályázunk
tanyai villanyhálózat bővítésére, a pizzéria épületéből Falubolt kialakítására, valamint a konyha bővítésére.
Önerős fejlesztésből folytatjuk a Templom utcát: új telkek kerülnek kimérésre és közművesítésre (kb. 25
millió Ft). Idén befejezzük az irattár bővítését és gépszín építését is a Községháza udvarán.
Helyi útjaink fenntartásához a helyben keletkező építési törmelék és az annak darálásából származó
alapanyag nélkülözhetetlen. A darálás igen költséges művelet. Egy szőnyeg, vagy gumidarab a gépet
károsíthatja, de a kényszerű leállás idejét is fizetnünk kell. Kifejezetten segít tehát, ha a szennyvíztelep
melletti lerakóhelyre építési törmeléket hoz, ajánlja ezt másoknak is. De ott szemétnek, lomnak,
autóguminak nincs helye!
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.
Már előre megköszönöm, ha idén is élt az 1 százalékokról való rendelkezés lehetőségével, és az egyik
százalékot a „Szentkirályért” Közalapítványnak adta.
A világhálón a www.szentkiraly.hu név alatt falunkról szóló friss tudósításokat talál 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 sáfárai apáink örökének, gyarapítva a népességet is, akiknek majd mi
adjuk tovább!

További számos éveket kívánva Szentkirály önkormányzatának
a képviselő-testület nevében tisztelettel köszönti
Szentkirály, 2017. június 12.
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