1. melléklet
a 2015. december 17-i közmeghallgatás jegyzőkönyvéhez

KÖZMEGHALLGATÁS
2015. december 17.

Tisztelt Jelenlévők!
A következők szerint tájékoztatom önöket Nyirád Község Önkormányzata 2015. évi
gazdálkodásáról.
A költségvetési törvény az önkormányzatok számára feladat finanszírozást ír elő, ami azt
jelenti, hogy az adott feladatra - pl. óvodai nevelésre - kapott állami támogatás csak a
meghatározott feladatra fordítható, ha ez nem fedezi a kiadásokat, az önkormányzat saját
forrásból finanszírozza, ha nem használja fel a támogatást, akkor visszafizetési kötelezettség
terheli.
Az önkormányzat intézményeit tekintve az óvoda kiadásait teljes mértékben fedezik az állami
támogatások, a hivatal működéséhez az önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk, a Szociális
Segítő Központhoz a kapott pótelőirányzatok csökkentik az önkormányzat hozzájárulási
kötelezettségét.
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási normatíváját a telephelyi önkormányzat
jogosult megigényelni, így a Szőc Község Önkormányzata jogán járó támogatás Nyirád
Község Önkormányzatának költségvetésébe került bele.
Az önkormányzat bevételei (állami támogatások, saját bevételek, adóbevételek) fedezik a
kiadásokat, sőt megtakarításra is lehetőséget nyújtanak a befolyó adóbevételek, annak
ellenére, hogy a gépjárműadó bevételek 60 %-át az állam elvonja az önkormányzatoktól.
Idén folytatódott az közfoglalkoztatási program, és ismét lehetőséget kaptunk diákok nyári
foglalkoztatására is. Bevezetésre került a szociális területen dolgozók kiegészítő ágazati
pótléka, melynek fedezetét kiegészítő támogatásként kapják meg a költségvetési szervek.
2015. évben az önkormányzati képviselők felajánlása segítségével vásároltunk egy fűnyíró
traktort, fűkaszát és motoros aljnövényzet tisztítót (1.824 eFt). Az orvosi rendelő részére
vásároltunk egy polcot, a Szociális Segítő Központnak megtörtént a járólapozása.
Csatornabekötésre 460 eFt-ot költöttünk.
Ebben az évben is Erzsébet utalvánnyal támogatjuk a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő családokat.
2015. évi költségvetés adatai:
Bevételi előirányzatok főbb jogcímei és összegei
Általános működési támogatás
Köznevelési feladatok támogatása
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési faladatok tám.
Kulturális feladatok támogatása (könyvtár)
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció, ágazati pótlék)
Elszámolásból származó bevételek
Egyéb műk.c.támogatások (védőnői szolg.tám.,területalapú tám.,
közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek tám.,
mezőőri tám.)

50.188 eFt
43.617 eFt
31.692 eFt
2.263 eFt
2.218 eFt
1.781 eFt
19.533 eFt
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Működési támogatások összesen
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Közhatalmi bevételek (adók)
Működési bevételek (tulajdonosi bevételek és térítési díjak)
Felhalmozási bevételek (telekeladás)
Átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány,megelőlegezések)

151.292 eFt
2.215 eFt
39.120 eFt
19.155 eFt
600 eFt
5.380 eFt
40.385 eFt

Bevételek összesen

258.147 eFt

(Az eredeti előirányzat 191.425 e Ft volt)
A kiadási előirányzatok főbb jogcímei és összegei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

35.603 eFt
8.685 eFt
49.363 eFt

Családtámogatások
Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Egyéb nem intézményi ellátások (rendszeres szoc.segély, átmeneti
segély, természetbeni ellátások)
Egyéb működési célú kiadások (kórházi ügyeleti díj, tagdíjak,
civil szervezetek, Plébánia támogatása, visszatérítendő
támogatások

50 eFt
213 eFt
2.870 eFt
3.031 eFt

19.230 eFt

Működési kiadások összesen:

123.469 eFt

Beruházások
Felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások

4.307 e Ft
4.307 eFt
130.371 eFt

Költségvetési kiadások összesen

258.147 eFt

4.424 eFt

Ebben az évben a következő önkormányzati rendezvényekre került sor: Disznóölés és
sütemény verseny, falunap, idősek köszöntése, decemberben megrendezésre kerül az
idősek karácsonya. Célunk, hogy a rendelkezésre álló forrásokat úgy használjuk fel, hogy
egy élhető és egymással törődő közösséget alakítsunk ki.

2015. évi adóbevételek (2015.december 10-ig)
Gépjárműadó:
Magánszemélyek kommunális adója:
Helyi iparűzési adó:
Földbérbeadásból származó jövedelemadó:

10.840.138 Ft
3.407.677 Ft
34.001.494 Ft
69.520 Ft
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Nyirád községre vonatkozó 2015. évi általános adatok:
Népességszám
Születések száma (nov.30-ig)
Meghaltak száma (nov.30-ig)
A képviselő-testület nyilvános üléseinek száma:
Megalkotott rendeletek száma:
Képviselő-testületi határozatok száma:

1973 fő
19
24
16
13
98

(nov.30-ig)

A képviselő-testület 2015. évben – időrendben - a következő fontosabb döntéseket
hozta:


2015. február 1-jétől az óvodai konyha által szolgáltatott étkezési térítési díjakat,
valamint a szociális intézményi térítési díjakat az érintettek utólag fizetik meg, az
igénybevételt követő hónapban.



Pályázatot nyújtottunk be a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, az óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására. Egy további óvodai csoport
befogadására alkalmas épületbővítéssel, és óvodai eszközök beszerzésével
számoltunk, azonban önkormányzatunk forráshiány miatt nem nyert támogatást.



A képviselő-testület meghatározta az önkormányzat 2014-2019. éves időszakra szóló
gazdasági programját.



Az önkormányzat az „Iskola a Gyermekinkért” közalapítvány által megrendezett
gyermek-majális rendezvényhez 150 ezer forint támogatást nyújtott.



Pályázatot nyújtottunk be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására, a főzőkonyha felújítására és korszerű konyhai eszközök
beszerzésére. Pályázatunkat – forráshiányra hivatkozva – elutasították.



Önkormányzatunk pályázati támogatással kívánta felújítani az önkormányzati hivatal
épületét – tető, fűtés, nyílászárók és hőszigetelés -, valamint belterületi utakat és
járdákat. Ezt a pályázatunkat is forráshiányra hivatkozva utasították el.



Az önkormányzat a Szociális Segítő Központ által megrendezett nyári tábor
költségeihez 200 ezer forint támogatást nyújtott.



Pályázatot nyújtottunk be az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására, az önkormányzati hivatal
tetőszerkezetének és belterületi utak burkolatának felújítására.
Ez a pályázatunk sem járt sikerrel, forráshiányra tekintettel utasították el, mert ebben
az évben elsősorban a 2000 főnél nagyobb lakosságszámú településeket támogatták.



Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 120 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre
pályáztunk, ezzel szemben 57 m3 mennyiségre kaptunk támogatást. Ennek
megfelelően 57 család fog támogatásban részesülni, 1-1 m3 tűzifát kapni.
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Az önkormányzat, mint fenntartó és üzemeltető, 2015. szeptember 30. napjától helyi
termelői piacot üzemeltet a Park utca 1/A. szám alatti Nyirádi Piacon.



A képviselő-testület döntött arról, hogy 2016. január 1-jétől továbbra is önállóan látja
el a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a házi segítségnyújtás feladatait a
Nyirádi Szociális Segítő Központ keretein belül.



Nyirád Község Önkormányzata és Szőc Község Önkormányzata feladat-ellátási
szerződést kötött arra, hogy a házi segítségnyújtást Szőc településen is a Nyirádi
Szociális Segítő Központ látja el.



A képviselő-testület tagjai ez évben is úgy döntöttek, hogy nem veszik fel a nekik járó
képviselői tiszteletdíjat, hanem azt különböző közcélokra fordítják. Ezek az összegek
szolgáltak fedezetül egy fűnyíró traktor megvásárlására, egy motoros aljnövény
tisztító és tartozékainak beszerzésére, az Összefogás Nyirádért Egyesület, az Iskola
a Gyermekeinkért Közalapítvány és a Nyirádi Római Katolikus Egyházközség anyagi
támogatására.

Nyirád, 2014. december 17.
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