Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Lakosság!

Tisztelettel köszöntöm Önöket az évi egyszeri alkalommal
megtartandó közmeghallgatáson.
Ez a fórum ad lehetőséget arra, hogy beszámolót tartsunk az adott év,
jelen esetben a 2016 év elvégzett feladatairól és felvázoljuk a
következő, 2017 év fő terveit.

A 2015 évi zárszámadás alapján
költségvetési bevétel
354.977 000.-Ft
költségvetési kiadás
314.566 000.-Ft
A 2016 évi tervezett
költségvetési bevétel
költségvetési kiadás

206.878 000.-Ft
232.133 000.-Ft

A 2016. november 30-i állapot szerint a teljesített
költségvetési bevétel
225.227 000.-Ft
költségvetési kiadás
220.579 000.-Ft
2016. november 30. napján
a költségvetési számlán
az állami hozzájárulás számlán
a közfoglalkoztatási számlán
Adó és egyéb számlákon

4.118 394.-Ft
2.500 000.-Ft
6.254 780.-Ft
1.040 595.-Ft volt.

Összesen:

13.913 769.-Ft

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az önkormányzat számlái
folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek, tartósan fennálló kifizetetlen
számlatartozás nincs.
2016 évben az alábbi támogatásokat kaptuk:
központi költségvetési támogatás
Oep támogatás

41.903 000.-Ft
3.503 000.-Ft

egyéb működési célú támogatás

110.115 000.-Ft

Összesen:

155.521 000.-Ft

2016 évben az alábbi önkormányzati támogatásokban részesült a
lakosság:
5 fő települési gyógyszertámogatás=
205.000.-Ft
79 család rendkívüli települési támogatás=
840.000.-Ft
8 fő települési temetési támogatás=
160.000.-Ft
125 család települési lakhatási támogatás=
5.736 700.-Ft
30 fő települési méltányossági támogatás=
420.000.-Ft
70 család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapott, ez
151 főt érint 1.751 600.-Ft értékben.
2016 évben egy könyvelési hiba miatt nem tudtunk rendkívüli
szociális támogatásra pályázni, így minden segélyt-támogatást az
önkormányzat saját bevételéből kellett finanszírozni, ami összesen
9.113 300.-Ft volt.
Ezúton szeretném bejelenteni, hogy karácsonyi adományként minden
háztartás kap 2.000.-Ft értékű utalványt, melyet a helyi
élelmiszerboltokban lehet levásárolni –kizárólag élelmiszerre.
Alkoholra és dohányárura nem költhető az utalvány.
Emellett keressük a forrásokat arra, hogy ne csak a szociális tűzifa
támogatásra jogosultak, hanem minden háztartás kapjon tűzifát.

Gyermekjóléti szolgálat beszámolója
2016 évben az alábbi problémákkal keresték fel a szolgálatot a gulácsi
lakosok:
16 esetben életviteli, 7 esetben családi-kapcsolati, 78 esetben
gyermeknevelési, 8 esetben anyagi, 19 esetben ügyintézéshez
szükséges segítség miatt, 1 esetben információkérés miatt, 2 esetben
egészségkárosodással kapcsolatban, 18 esetben egyéb probléma miatt.
2016 évben Gulácsról nem érkezett veszélyeztetettségre jelzés a
jelzőrendszeri tagoktól.

A szolgálat munkájának nagy részét a családsegítési, családgondozási
feladatok illetve a családlátogatások tették ki.
Adó
1.379 098.- Ft kommunális adó
2.385 047.-Ft iparűzési adó
Az iparűzési adó bevételünk a tározó beruházás megszűnése folytán
lényegesen lecsökkent.
4.282 247.-Ft gépjárműadó ebből az önkormányzatot illető rész ennek
40 %, ami 1.712 899.-Ft
164.378.-Ft egyéb
2016. szeptember 30. napján az alábbi adótartozásokat tartottuk
nyilván az önkormányzatnál:
kommunális adó
iparűzési adó
gépjármű adó
pótlék
bírság

2.267 360.-Ft
1.668 434.-Ft
2.272 379.-Ft
1.043 843.-Ft
6.600.-Ft

Összesen:

7.258 616.-Ft

A Képviselő-testület 2016. november 30-ig17 testületi ülést tartott,131
határozatot hozott és 15 rendeletet alkotott.
Az önkormányzat intézménye, a Gondozási Központ 14 főt lát el házi
segítségnyújtás, 14 főt szociális segítés, 18 főt pedig nappali ellátás
keretében. Szociális étkeztetést 48 fő vesz igénybe. Itt szeretném
megkérni a Gondozási Központ dolgozóit és a jelenlévő lakosságot,
hogy népszerűsítsék az intézményt. A házi segítségnyújtás állami
normatíváját 120 ezer forinttal csökkentik 2017. január 1-től. Ha nem
tudunk több idős embert bevonni a nappali ellátásba, úgy el kell
gondolkodnunk azon, hogy fizetőssé tegyük az ellátást. Sajnos ez az
idei 145 000.-Ft-hoz képest nagyon nagy csökkentés, amit nem bír el a
költségvetésünk.

2016 évben az alábbi pályázati tevékenységet folytattuk:
-rendkívüli települési támogatásra adtunk be pályázatot 2-szer. Egy
alkalommal 3.065 ezer forintot kaptunk, a második körben
7.680.605+2.044 000.-Ft elbírálása folyamatban van.
-Az orvosi rendelő felújítására, energetikai korszerűsítésére és a
belterületi utak, járdák felújítására csakúgy, mint tavaly, az idén is
pályáztunk, de a pályázatok forráshiányra hivatkozással-nem nyertek
támogatást.
-Szociális tüzifa támogatásra pályáztunk, 296m3-re, ebből 169 m3-t
hagytak jóvá, tavaly csak 144m3-t kaptunk. A tűzifa iránti kérelmeket
2017. január 03-tól lehet beadni. A fa –időjárástól függően január
végén-február elején kerül kiosztásra.
-pályázatot adtunk be az iskola energetikai korszerűsítésére
Közfoglalkoztatás
Gulács Község Önkormányzata 2016 évben közfoglalkoztatás
címén az alábbiakban részletezett módon nyert támogatást.104 fővel
indultunk, majd 2016. júliustól 75 főt foglakoztatunk a mai napig is.
Program neve
Bér
Dologi
illegális
mezőgazdasági
földút
belvíz
helyi sajátosságok
Összesen:

6.504 576.-Ft
34.579 776.-Ft
24.130 164.-Ft
11.967 084.-Ft
12.301 728.-Ft
89.483 325.-Ft

1.583 929.-Ft
9.494 758.-Ft
5.601 963.-Ft
2.809 998.-Ft
3.532 061.-Ft
23.022 709.-Ft

Mindöszesen: 112.506 034.-Ft
A programokhoz az önkormányzat részéről 1.694.691.-Ft önerőt
kellett biztosítani.
A mezőgazdasági termelésből származó bevétel 3.196 000.-Ft volt. A
programban uborka, fűszerpaprika és egyéb zöldségek termelését
végeztük.

A programok dologi kiadásainak elszámolása rendben megtörtént, az
eszközök megtalálhatóak, leltárba vannak véve.

Bursa
Felsőoktatási tanulmányaiban 4 fő tanulót támogat az önkormányzat.

2016 évben főbb vonalakban az alábbiakat tettük:
- 2015 évhez hasonlóan idén is tudtunk tejet-kenyeret adni a
rászorulóknak a Vöröskereszt jóvoltából
- a Wesley János Többcélú Intézmény részére nyersanyagot és
egyéb jellegű segítséget juttattunk. Ennek eredményeként tudjuk
a szociális étkeztetés díját 500.- Ft-os áron biztosítani
- augusztusban falunapot tartottunk- ennek költsége 2.694 944.-Ft
volt. Ebből 1.160 100.-Ft készpénz és természetbeni támogatást
kaptunk.
- felállítottuk a lélekharangot, ennek költsége 1.158 845.-Ft volt.
Lakossági adományként 250.000 .-Ft gyűlt össze erre a célra
- beüzemeltük a konditermet, ennek költsége 7.111 834.-Ft volt.
Ennek és a különböző megjegyzéseknek kapcsán el kell
mondanom, hogy a konditerem az önkormányzat tulajdonát
képezi. Az üzemeltetést csak azért adtuk ki vállalkozónak, mert
jelenleg nincs forrásunk a gépek megvásárlására. A kialakítás
úgy történt, hogy a helyiség-amennyiben nincs igény a
konditeremre- bármikor átalakítható pl. szálláshellyé. 10 ember
vidáman elalszik benne, ez pedig csak 2.500ft/fő árral számolva
25.000.-Ft bevételt jelentene éjszakánként.
- a Művelődési házban linóleum került lerakásra és a függönyöket
lecseréltük. Itt is van néhány kiegészítő gondolatom. Ha
végignézünk ebben az épületben, azt hiszem,mindannyian látjuk,
hogy minimum 20 de inkább 30 éve egy fillér sem lett ráköltve.
Én most elkezdtem valahol. Nyilván ott kezdtem, ami kevesebb
pénzből oldható meg. Ezt lehet bírálni, kritizálni. Azt viszont
nagyon igazságtalan dolognak tartom, hogy leginkább azok
illetik negatív szavakkal azt, amit teszek, akik éveken keresztül
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ilyen-olyan vezetői pozícióban egy lépést sem tettek azért, hogy
valami jobb legyen. Mint említettem, pályázatot adtunk be a
korszerűsítésre. Ha sikerül nyerni, akkor mindkét épület
megújulhat. De addig is úgy gondolom, ha csak néhány apróbb
dologgal megújítjuk a helyet, akkor jót teszünk.
Az önkormányzat udvarán egy szín került kiépítésre, mely alatt
tudjuk tárolni a gépeket, tudunk javítani és legfőképpen gépeink
az időjárás viszontagságai elől védve vannak. Ezt a közmunka
keretei között készítettük el.
a kamerarendszer a gondozási központ udvarán és a hivatal
udvarán került kialakításra, 7 kamera figyel éjjel-nappal.
Tervben van a településen 4 db térfigyelő kamera felállítása.
a Gulácsi Településtisztasági és Településgazdálkodási Kft
felszámolási eljárását beindítottuk, mivel 54 millió forint
környezetvédelmi bírság került kiszabásra, amely nem került
kiegyenlítésre
a Gulács Víz Nonprofit Kft végelszámolása befejeződött, a kft
megszűnt
a Telenor telefoncsomag megszűnt. Az önkormányzat 664.568.Ft tartozást egyenlített ki a Telenor felé. Én javasoltam a
Képviselő testületnek ezen összeg megfizetését. Tettem ezt
azért, hogy sem az önkormányzati dolgozók, sem más
személyek ne kerüljenek bajba.
az orvosi ügyeleti ellátást 2017. január 1-től Tarpa Közös
Hivatal biztosítja. A pontos címet, telefonszámot tartalmazó
felhívást a település több pontján ki fogjuk tenni
ebben az évben rengeteg karbantartási munkálatot kellett
elvégeznünk, ami nagyon sok költséggel járt. Minden elromlik
és kisebb javításokkal nem megszüntethető a probléma. Itt
látszik meg az elmúlt évek hanyag gazdálkodásának eredménye.
40 évre visszamenőleg nem volt iratselejtezés az
önkormányzatnál, holott ez kötelező feladat. Ennek elvégzésére
felkértünk egy vállalkozót, aki a feladatot 560.000.-Ft-ért
vállalta. Megjegyzem, ha 20 évvel ezelőtt elvégezzük ezt a
feladatot, akkor lényegesen kevesebbe került volna.
készítettünk egy Gulácsot bemutató kisfilmet, ami a youtube-on
és a település honlapján is megtekinthető

Az időközi választást követő polgármesteri átadás-átvétel kapcsán
felmerült eszköz és beruházás hiányok továbbra is fennállnak. A
nyomozás tovább folyik. „ hamarosan befejeződik és várhatóan az
ügyészség vádemelési javaslattal fog élni költségvetési csalás és
hűtlen kezelés miatt”

A jövő:
- az önkormányzat 2017 évben is kíván közfoglalkoztatási
programokat indítani. Ezek indítása azonban lényegesen
rosszabb feltételek között lehetséges és lényegesen kevesebb fő
vonható be ezen programokba. Kb. 50 ember foglalkoztatását
vállalhatjuk. A 25 év alatti közfoglalkoztatás tulajdonképpen
megszűnik, hiszen az ilyen korú személyek 3 évente maximum 1
évre foglalkoztathatóak ilyen programban. Továbbra is kérek
mindenkit, aki csak tud, próbáljon meg a versenyszférában
elhelyezkedni, mert a közfoglalkoztatás egyre nehezebben lesz
megoldható. Az sem elhanyagolható tény, hogy a cégeknél több
bért tudnak keresni. A programok kapcsán elsődleges cél, hogy a
megtermelt nyersanyagot feldolgozott állapotban tudjuk
értékesíteni vagy szociális juttatásként felajánlani. A másik
fontos cél, hogy a település rendben legyen
- külterületi utak felújítására szeretnénk pályázatot beadni
- a lakosság felzárkóztatására írtak ki pályázatot, ezen is
szeretnénk részt venni
- szeretnénk a temetőt körbekeríteni
- mezőőri szolgálat indul 2017 január 1-én Gulácson.
Amennyiben lesz rá mód, szeretnénk egy terepjáróra pályázni
- tovább szeretnénk folytatni az önkormányzat tulajdonába tartozó
épületek felújítását, festését. Terveink között szerepel ezen
ingatlanok turisztikai hasznosítása
Végezetül szeretném megköszönni munkatársaimnak
- a hivatal dolgozóinak

- a jegyző asszonynak
- a pedagógusoknak
- az óvodában, iskolában, gondozási központban dolgozóknak
- a közfoglalkoztatásban résztvevőknek
- a településen dolgozóknak
- a civil szervezeteknek
- a helyi, helyközi vállalkozóknak
- és azoknak, akik a fenti felsorolásból véletlenül kimaradtak
az egész éves munkáját.
Ha megnézzük az egy évvel ezelőtti közmeghallgatás anyagában
szereplő, 2016 évre vonatkozó terveket, akkor örömmel
állapíthatjuk meg, hogy a vállalt feladatokat nagyrészt teljesítettük
és ez tényekkel igazolható is.
Továbbra is sok a feladat és egyre nehezebb körülmények között
kell gazdálkodni. Egyre kevesebb támogatást fogunk kapni,
bevételeink növelésére lesz szükség.
Bízom abban, hogy a településen élők nagy része elégedett a
település képével és bízik az önkormányzatban, annak
segítőkészségében.
Nyilván nem lehetséges az, hogy mindig, mindenki mindennel
elégedett legyen.
A tavalyi év után idén már lényegesen jobb szájízzel emlegetik
Gulácsot mind a járásban, mind a megyében. Igyekszünk a
települést minél szélesebb körben megismertetni. Véleményem
szerint a jó kapcsolatok kialakítása és működtetése lehet garancia
arra, hogy lassan, de biztosan egyre több eredményt tudjunk elérni
és felmutatni.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az
összefogásban rejlik az erő és igazából csak mi magunk tudunk
magunkon segíteni. Az áskálódás, a rossz hangulat, az állandósult
negatív hozzáállás csak hátráltató tényező.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni
szíveskedjen. Köszönöm a figyelmet.
Ujvári Judit
polgármester

