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Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, és a 2017. évi terveiről 
  
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 7 fő jelen van, így a közmeghallgatás 
határozatképes. 
 
A mai napon megtartandó közmeghallgatás több téma köré összpontosul: 

a) Önkormányzat 2016. évi munkája a költségvetés végrehajtása tükrében. 
b) Az önkormányzat 2017. évi tervei 

 
 

1.) Az államháztartási törvény módosításával ugyan 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 a korrekt tájékoztatás miatt fontosnak tartjuk az idei gazdálkodás főbb 
adatainak áttekintését, amelyet a költségvetés 1-11 havi teljesítési adatai alapján tudok 
Önökkel is ismertetni. 
 
Az önkormányzat költségvetésének 2016. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 
359.976 e Ft. 
 
 
A teljesített pénzforgalmi bevétel 352.323 e Ft, amely a módosított pénzforgalmi előirányzat 
97,7 %-a. 
 
Az összbevételek  

− 33,6 %-a működési célú támogatás államháztartáson belülről 
− 12,5 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 
− 9,3  %-a közhatalmi bevétel 
− 6,3  %-a működési bevétel 
− 1,8 %-a felhalmozási célú átvett pénzeszköz, 
− 1,4 %-a felhalmozási bevétel, 
− 35,1%-a finanszírozási bevétel. 

 
Az önkormányzatunk bevételei között látható, hogy a működést a központi költségvetésből 
származó bevételek határozzák meg, mind nagyságrendileg, mind összegszerűségében. 
 



 
Az önkormányzat működésének működési célú támogatása 118.476 e Ft volt, teljesítése pedig 
időarányos.  
 
Ezen bevételek forrás biztosítanak az önkormányzat általános működéséhez – településüze-
meltetés, 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 forrás a helyi adók 
jelentik.  
 
Községünkben az iparűzési adó mértéke évekig változatlan, a kommunális adó esetében 
emelés továbbra sem történt, így az adó mértéke továbbra is 5.300 Ft/ingatlan.  
A helyi adókból származó bevétel eddigi összege 32.868 e Ft . 
Minden adónemnél jellemző a tervezett összegektől való elmaradás, amely részben a Mangán 
Kft bezárásából adódik, másrészt 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 22.126 e Ft. 
Ide tartoznak a térítési díjak, ellátási díjak, bérleti díjak, valamint az ÁFA bevételek, 
kamatbevételek. 
Ezek teljesülési aránya jó, 105,8 %, több esetben a tervezettet meghaladó bevétel képződött.  
 
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-XI. hónapban 209.296 e Ft.  
 
A felhasználás 58 %, amely részben a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, részben egyes 
felhalmozási kiadások decemberi pénzforgalmi teljesülésével magyarázható. 
Ezen kívül az önkormányzati bevételek között már szerepel a jövő évi út és árokrendszer 
felújítására nyert 44 millió Ft-os összege. 
 
Összességében november 30-áig 

- a polgármesteri hivatal működtetésére 27.5 millió Ft-ot fordítottunk, amely magában a 
népszavazással kapcsolatos kiadásokat is. 

 
-  az óvoda üzemeltetése közel 75 millió Ft forrást igényelt, melyhez ezideig  57 millió 

Ft támogatást biztosítottunk a saját bevételeken felül, 
- Város és községgazdálkodásra zöldterület kezelésére, közvilágításra 7 millió Ft-ot 

fordítottunk, 
- A könyvtári és közművelődési feladatok ellátása közel 3,5 millió Ft költséget jelentett, 
- A csarnok eddigi üzemeltetése pedig 3 millió Ft-ba került. 



 
 
Az összes kiadás 46 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok jelentik, 
amelyek törvényi előírásokon alapulnak, együttes összegük  96.661 e Ft. 
A dologi kiadások teljesítési aránya a módosított előirányzathoz képest 70 %-os teljesülést 
mutat, összege 27.998 e Ft.  
 
Megtakarítási lehetőséget jelentenek az önkormányzat számára a lényegesen költségesebb 
alkalmazotti foglalkoztatott helyett közfoglalkoztatott munkavállalóval történő feladatellátás, 
amely lehetőséggel önkormányzatunk 2016-ös év folyamán is folyamatosan élt. 
 
A közfoglalkoztatottak bérére idén nem kellett az önkormányzatnak költenie, mert 100 %-os 
finanszírozással történt a foglalkoztatásuk, az önkormányzat e célra 6.817 e Ft támogatásban 
részesült. 
A közfoglalkoztatott munkavállalókkal sajnos idén csak nagy nehézségek, illetve külön 
megbízásokkal tudtuk ellátni a településüzemeltetés feladatait. 
 
Az önkormányzat a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján különböző formájú – 
idén jelentősen bővített formában - támogatásokban részesíti a szociálisan rászoruló állampol-
gárokat. 
 
A támogatások nagy részéhez az állami költségvetés is hozzájárul, más részük folyósítása 
csak helyi forrásból történik a jogszabályi előírások, helyi rendeletek alapján. 
2016. évben ezideig a következő ellátások folyósítására került sor: 
 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt átlagosan 30 gyermek részére 
biztosítottunk, 

- rendkívüli települési támogatásban 50 kérelmező részesült, 
- lakáscélú helyi támogatás 1 volt, 
- lakáskarbantartási támogatást 1 fő részére biztosítottunk,  
- rendszeres települési gyógyszertámogatásban 6 fő részesül, 
- rendszeres települési lakhatási támogatás 14 család részére került folyósításra, 
- tanszervásárlási támogatást 11 fő részére nyújtottunk, 
- temetési támogatást 6 család részére folyósítottunk, 
- rendszeres ápolási támogatásban 1 fő részesül, és végül  
- rendszeres gyermekétkeztetési kedvezmény 1 kérelmező részére került megállapításra. 

 
Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg november 30-áig 3.318 e Ft volt. 
 
Az önkormányzat kiadásai között szerepelt a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 
keretében folyósított támogatás, melynek összege 250  ezer Ft volt. 
 
A helyi egészségügyi ellátórendszer működéséhez is hozzájárulunk.  
Működtetjük a védőnői szolgálatot és az iskola-egészségügyi ellátást, az erre fordított összeg 
3.175 e Ft, valamint hozzájárulunk az ügyeleti rendszer működtetéséhez 396 e Ft-tal. 
 
Ezen kívül saját pénzeszközből támogattuk a helyi Sportkört 3 millió Ft-tal, a tekeklub 
működését pedig 300 e Ft –tal. 
 
Helyi civil szervezeteink részére pályázatot írtunk ki, amely alapján minden igénylőt 
támogatásban részesített az önkormányzat.   
 
Az asszonykórus 150 e Ft, a Polgárőr Egyesület 250 e Ft,  A Faluvédő és Kulturális 
Egyesület, a Hauser Lajos Alapítvány, valamint a Tiszta Forrás Alapítvány 200-200-200 e Ft 
támogatásban részesült, valamint hozzájárultunk a gyermeknapi rendezvényhez. 



 
 
Az idei költségvetésbe tervezett fejlesztések közül ezideig a következő  beruházások, 
felújítások valósultak meg. 
 
- Napelemes lámpatestek kihelyezése Kilencház utcában és a Zsófia pusztai buszmegállóban,  
- az iskola előtti betonkerítés elbontása, új kerítés építése, 
- Ady utca útfelújítása, 
- Óvoda teljes felújítása, 
- Bányászotthon előtti és melletti útszakasz felújítása, 
- a Katolikus Egyház részére biztosított önkormányzati támogatásból a 16 férőhelyes úrnafal 
kihelyezése, 
- felújítottuk az orvosi rendelő és a szolgálati lakás gázfűtésrendszerét, 
- folyamatban van a Nagyház elavult víz és szennyvízvezetékrendszerének felújítása, 
 
Az önkormányzat tartalékot is képzett az előre nem látható, de megvalósítandó feladataira, 
melynek összege 2016. november 30-áig 37.724 e Ft.  
 
Összességében az önkormányzatunknál a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a 
tervezettek szerint alakult. 
 

2.) Az önkormányzat 2017. 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. 
 
Sikeres idei pályázaton 44 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, amelyből sor fog kerülni az 
Árok utcában az árokrendszer és az út felújítására, a Fenyves utcában szintén az árok és az út 
felújítására, valamint Tüzér utca felújítására az Őskarszt bejáratáig, valamint az árok 
felújítására a Mester utca sarkától a hivatalig. 
 
Két idei pályázatunk vonatkozásában még nem született döntés, ez a polgármesteri hivatal és 
az előtte lévő árok, járda és parkoló felújítására irányul, valamint az általános iskola teljes 
energetikai korszerűsítésére. 
 
Felhalmozási kiadások tekintetében az anyagi lehetőségek függvényében a csapadékvíz 
elvezetők felújítását tartjuk a legfontosabb feladatnak, valamint a még felújításra szoruló 
önkormányzati utak, járdák felújítását. 
Lehetőség szerint a közvilágítási hiányosságokat próbáljuk orvosolni, továbbá célul tűztük ki 
a temetőben urnafalak számának növelését. 
 
Természetesen az önkormányzati feladatellátás lehetőségei elsősorban a költségvetési törvény 
szerinti összeállítást követően válnak véglegessé, melyet költségvetési rendeletben kell majd a 
képviselő-testületnek elfogadnia. 
 
Tisztelt Úrkúti Lakosok! 
 
A tél – az eddigi enyhe időjárása 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.  



 
Tavaly sor került sószóró, illetve hómaró beszerzésére, ezzel is biztosítani próbáljuk a 
lakosság közlekedését biztonságosabbá tenni. 
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 hó-és 
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! 
 
Úrkút, 2016. december 12. 
              
 
                                                                            Fülöp Zoltánné 
                                                                            polgármester 
 
 
 


