
Jelentés Kishartyán Község Önkormányzata  
vagyoni és pénzügyi helyzetéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A §. (4) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  általános  választását  megelőző  30  nappal  a 
polgármester  részletes  jelentést  tesz  közzé  a  helyi  önkormányzat  vagyoni  és  pénzügyi 
helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket 
terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Jelentési kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget:

Az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének  főösszegét  100.683  ezer  forinttal  fogadta  el  a 
képviselő-testület.  
 
A 2006. évi költségvetés kiadásának teljesítési adata 79.835 ezer forint volt. A választási ciklus 
végére a költségvetés volumene közel 26 %-kal nőtt.

A 2010. évi költségvetés alakulása időarányos teljesítést mutat. 

Az  elmúlt  választási  ciklusban  az  önkormányzat  működése  biztonságos  volt.  A  szűkös 
költségvetési  keret  ellenére  ésszerű  és  takarékos  gazdálkodással  alapfeladatait,  és  vállalt 
feladatait is ellátta. 

Az önkormányzat  a rendelkezésére álló eszközeit  igyekezett  megfelelően hasznosítani azzal a 
helyi közösség érdekeit szolgálni. 

A  folyamatos  működtetést  teljes  körben  biztosította,  emellett  fejlesztések,  beruházások 
megvalósítására  is  sor  került,  mindezek  mellett  meg  tudta  őrizni  likviditását,  pénzügyi 
egyensúlyát, ehhez takarékos és racionális gazdálkodásra volt szükség. 

Az önkormányzat  mindent  megtett  a  bevételi  lehetőséget  minél  szélesebb körű feltárására  és 
kihasználására, igyekezett pályázati úton bevonható forrásokkal bővíteni bevételeit.

Önkormányzatunk bevételei a következő forrásokból tevődnek össze: Személyi jövedelemadóból 
való  részesedés,  normatív  állami  támogatások,  központosított  állami  támogatások,  normatív 
kötött  állami  támogatások,  különböző  pénzeszköz  átvételek,  helyi  adók,  gépjárműadó, 
kamatbevétel, saját működési bevételek.  
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Pályázati és saját forrásból megvalósult projektek:

2006. 

1.)  ravatalozó előtető felújítása 1.147 ezer forintért
2.)  Dózsa úti járda befejező szakasz 4.046 ezer forintért
3.)  Óvodához homokozó vásárlás 123 ezer forint.
4.)  Rákóczi úti árok I. szakasz felújítása 5.987 ezer forintért
5.) Rákóczi úti buszmegálló felújítása 464 ezer forint.

2007. 

1.) Az óvodába hintát vásároltunk 185 ezer forintért
2.) Szintén az óvodában: felújítottuk az elavult vízvezetékrendszert, 415 ezer forintért.
3.) A Rákóczi úti árok felújítás II. szakaszának megvalósítása 3.150 ezer forint.
4.) Elkészíttettük az intézmények akadálymentesítési terveit ( pályázatok előkészítéséhez )
    összesen 696 ezer forintért.
 
2008.

1.) A 22-es számú főút mellett járdát építtettünk, ( 16.900 ezer forint )
2.) Toyota mikrobuszt vásároltunk ( 1.896 eFt.)
3.) A művelődési ház felújítására 400 ezer forintot fordítottunk
4.) ASzőlőhegy úti leszakadt partoldalt helyreállítottuk ( 3.136 ezer forint )
 
2009.

1.) Községi játszótér tervei elkészültek ( 108 eFt )
2.) Óvoda akadálymentesítése, korszerűsítése ( 5 millió forint )
3.) Művelődési ház nyílászáróinak cseréjét elkezdtük ( 2.610 ezer forint )
4.)  Rákóczi  úton  járdát  építettünk  (  Hivataltól  az  italboltig  és  a  szemben  lévő  oldalon  a 
haranglábig ) összesen 5.800 ezer forintért, teljesen saját forrásból.

2010. 

1.) A művelődési ház felújítása befejeződött, a nyílászárók cseréje megtörtént ( 2.285 ezer  Ft )
2.)  Rákóczi  út  páratlan  oldalán  a  buszmegállótól  a  Rózsa  Ferenc  utcáig  járdát  építtetünk, 
önkormányzati saját forrásból 5.925.750.-Ft-ért 
3.) A Rózsa Ferenc utca új aszfalt burkolatot kapott ( 1.371.990.-Ft ) szintén saját forrásból.

Az  önkormányzat  vagyoni  helyzete  jól  alakult,  mert  a  különböző  projektekkel  megvalósult 
fejlesztés a vagyont gyarapítja.

Önkormányzatunk  tagja  volt  a  Dobroda  és  Ménes-völgyi  Mikrotérségi  Egyesületnek,  amely 
2009. évben hitelt vett fel és az Egyesületben résztvevő önkormányzatok kezességet vállaltak – 
lakosságszám  arányosan  –  a  hitel  visszafizetéséért.  Önkormányzatunkat  2010.  I.  félévben 
88.296.-Ft terheli.
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A következő évekre vonatkozó pénzügyi kötelezettség:

1.) Dobroda és Ménes-völgyi Mikrotérségi Egyesület hitel kezességvállalás 2012-ig. 

Összességében elmondható,  hogy az önkormányzat  gazdálkodása stabil és eredményes volt az 
elmúlt négy évben is.

Kishartyán,  2010. szeptember 3.

Varga Oszkár  
polgármester
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