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 2017 év elvégzett feladatairól és felvázoljuk a
következő, 2018 év fő terveit.

A 2016 évi zárszámadás alapján
költségvetési bevétel
246.458 220.-Ft
költségvetési kiadás
235.039 831.-Ft
A 2017 évi tervezett
költségvetési bevétel
költségvetési kiadás

194.493 543.-Ft
232.186 674.-Ft

A 2017. október 31-i állapot szerint a teljesített
költségvetési bevétel
186.302 309.-Ft
költségvetési kiadás
174.696 058.-Ft
2017. november 30. napján
a költségvetési számlán
a közfoglalkoztatási számlán
Adó és egyéb számlákon
Összesen:

4.632 793.-Ft
5.440 927.-Ft
506.593.-Ft volt.
13.913 769.-Ft

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az önkormányzat számlái
folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek, tartósan fennálló, kifizetetlen
számlatartozás nincs. Ugyanakkor igen komoly osztás-szorzás volt
ebben az évben, hogy talpon tudjunk maradni.
2017 évben az alábbi támogatásokat kaptuk:
központi költségvetési támogatás
52.201 733.-Ft
Ez 10.000 000.-Ft-al több, mint a tavalyi évben.

Oep támogatás
egyéb működési célú támogatás

3.347 900.-Ft
89.782 942.-Ft

Összesen:

145.332 581.-Ft

2017 évben az alábbi önkormányzati támogatásokban részesült a
lakosság:
60 fő települési gyógyszertámogatás=
300.000.-Ft
80 család rendkívüli települési támogatás=
917.500.-Ft
7 fő települési temetési támogatás=
140.000.-Ft
117 család települési lakhatási támogatás=
3.552 000.-Ft
Augusztusban 146 fő, novemberben 138 fő gyermekvédelmi
kedvezményt kapott, 1.704.000.-Ft értékben.
2017 évben rendkívüli szociális támogatásra tudtunk pályázni, 1.488
000.-Ft támogatást kaptunk.
Szünidei gyermekétkeztetésben részesült tavasszal 97, nyáron 122,
ősszel 89 gyermek.
A szünidei gyermekétkeztetéssel együtt-amelyre külön normatívát
kunk és amelynek összege 2.800 000,-Ft- összesen 9.413 500.-Ft-ot
költöttünk szociális juttatásokra.
Ezúton szeretném bejelenteni, hogy karácsonyi adományként a
közfoglalkoztatási program keretében megtermelt
élelmiszerekből,szaloncukorból és sajtból csomagot juttatunk minden
háztartásba. Ennek időpontjáról és módjáról külön értesítést küldünk.
Emellett szintén a közfoglalkoztatási programban kitermelt tűzifából
kiegészítjük a szociális tűzifa juttatást, hogy ne csak a szociális tűzifa
támogatásra jogosultak, hanem minden háztartás kapjon tűzifát.

Gyermekjóléti szolgálat beszámolója
Az alapellátásba vett gyermekek közül 2 esetben igazolatlan iskolai
hiányzás, 1 esetben pedig életviteli probléma miatt került sor a
gondozásra. Védelembe 5 gyermeket vett a szolgálat. Többnyire,
mégis inkább a szülő oldaláról megnyilvánuló elhanyagoló nevelés
említhető, mely hátrányosan hat a gyermek testi-, értelmi,- illetve

érzelmi fejlődésére. A fenti körülmények hosszabb távon a gyermek
antiszociális viselkedéséhez, a társadalmi szabályok, erkölcsi normák
megismerésének, illetve elfogadásának hiányához vezet.2017 évben
az alábbi problémákkal keresték fel a szolgálatot a gulácsi lakosok:
14 esetben életviteli, 11 esetben családi-kapcsolati, 2 lelki-mentális,54
esetben gyermeknevelési, 35 esetben anyagi, 23 esetben
ügyintézéshez szükséges segítség miatt, 4 esetben információkérés
miatt, 6 esetben egészségkárosodással kapcsolatban, 67 esetben
környezettanulmány készítése miatt.
2017 évben Gulácsról nem érkezett veszélyeztetettségre jelzés a
jelzőrendszeri tagoktól.
A szolgálat munkájának nagy részét a családsegítési, családgondozási
feladatok illetve a családlátogatások tették ki.
Adó
1.604 692.- Ft kommunális adó
2.137 413.-Ft iparűzési adó
Az iparűzési adó bevételünk a tározó beruházás megszűnése folytán
lényegesen lecsökkent.
4.466 359.-Ft gépjárműadó ebből az önkormányzatot illető rész ennek
40 %, ami 1.786 544.-Ft
30.803.-Ft egyéb
Összes saját adóbevétel 5.559 452.-Ft volt.
2017 szeptember 30. napján az alábbi adótartozásokat tartottuk
nyilván az önkormányzatnál:
kommunális adó 1.997 859.-Ft
iparűzési adó
775.214.-Ft
gépjármű adó
2.164 985.-Ft
pótlék
915.761.-Ft
bírság
11.548.-Ft
Összesen tartozás:

5.865 367.-Ft

2017 évben 51 esetben indítottunk végrehajtási eljárást. Összesen
1.154 150.-Ft tartozásra. A végrehajtás során 13 esetben letiltást
eszközöltünk, 7 esetben gépjármű foglalásra került sor.
A Képviselő-testület 2017. november 30-ig12 testületi ülést tartott,132
határozatot hozott és 12 rendeletet alkotott.
Az önkormányzat intézménye, a Gondozási Központ 45 főt lát el házi
segítségnyújtás, ebből 15 fő szociális segítésben, 30 fő pedig személyi
gondozásban részesül. Nappali ellátásban részesül 31 fő. Szociális
étkeztetést 48 fő vesz igénybe. 2016 karácsonya előtt a Baptista
Szeretetszolgálat által működtetett gondozói szolgálat mind az
időseknek, mind az őket gondozóknak felmondott. Így 2017. január 1től az önkormányzatnak kell ezt a feladatot ellátni. Ennek alapján 9
főre kellett emelnünk a gondozói létszámot. Ez nagyon nagy
mértékben megterheli a költségvetésünket.

2017 évben az alábbi pályázati tevékenységet folytattuk:
- rendkívüli települési támogatásra adtunk be pályázatot 2-szer. Egy
alkalommal 3.144 ezer forintot kaptunk, a második körben 6.946 351.Ft elbírálása folyamatban van.
- a belterületi utak, járdák felújítására csakúgy, mint tavaly, az idén is
pályáztunk, az idei évben sikeresen. 14.743 811.-Ft-ot kaptunk. A
pályázat kivitelezése tavasszal fog megtörténni. Az önkormányzatnak
2.601 849.-Ft önerőt kell biztosítani a megvalósításhoz.
- Szociális tűzifa támogatásra pályáztunk, 296m3-re, ebből 177 m3-t
hagytak jóvá, tavaly csak 166m3-t kaptunk. A tűzifa iránti kérelmeket
2018. január 03-tól lehet beadni. A fa –időjárástól függően január
végén-február elején kerül kiosztásra.
- pályázatot nyújtottunk be a ravatalozóban a hűtő kicserélésére és a
településrendezési terv módosítására. A pályázat nyert, így 1.600
000.-Ft-ot fogunk kapni fenti célok megvalósítására
- a Bethlen Gábor Alapítványhoz pályázatot nyújtottunk be
testvértelepülési kapcsolatunk fejlesztésére. A pályázat nyert, így
1.550 000.-Ft-ot kapott Csicser és Gulács.
- külterületi utak felújítására adtunk be pályázatot

- Efop pályázatot nyújtottunk be, társadalmi felzárkózás érdekében, a
területi különbségek csökkentése, a minőségi humán
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása címén. A pályázat
konzorciumi megállapodás alapján Tarpa Közös Hivatal
társtelepülései által lett benyújtva
Közfoglalkoztatás
Gulács Község Önkormányzata 2017 évben közfoglalkoztatás
címén az alábbiakban részletezett módon nyert támogatást.66 fővel
indultunk. A hosszú programokban 18 főt foglalkoztatunk.
Program neve
Bér
Dologi
mezőgazdasági
belvíz
helyi sajátosságok
Bio
Összesen:

36.002 532.-Ft
12.054 636.-Ft
8.077 560.-Ft
17.851 344.-Ft
73.986 072.-Ft

11.620 228.-Ft
3.784 779.-Ft
4.406 815.-Ft
5.220 717.-Ft
25.032 539.-Ft

Mindöszesen: 99.018 611.-Ft
A programokhoz az önkormányzat részéről 1.617 323.-Ft önerőt
kellett biztosítani.
A mezőgazdasági termelésből származó bevétel 3.256 119.-Ft volt. A
programban uborka, fűszerpaprika és egyéb zöldségek termelését
végeztük.
A programok dologi kiadásainak elszámolása rendben megtörtént, az
eszközök megtalálhatóak, leltárba vannak véve.
A programokban megtermelt zöldségből a lakosság részére szociális
hozzájárulásként adományoztunk 5 kg uborkát, 5 kg burgonyát, 2 kg
vöröshagymát, 60 dkg sárgarépát, 60 dkg petrezselymet.

Bursa
Felsőoktatási tanulmányaiban 2016/2017 tanévben 4 fő tanulót,
2017/2018 tanévben 2 fő tanulót támogat az önkormányzat, fejenként
havi 5.000.-Ft-os összeggel tudunk hozzájárulni a tanulmányaikhoz.

2017 évben főbb vonalakban az alábbiakat tettük:
- mezőőri szolgálat elindult 2017 január 1-én Gulácson. Most
novemberben kijelenthetjük, hogy érdemes volt ezt a
szolgáltatást beindítani. A falopás gyakorlatilag megszűnt, de a
dió kapcsán sem tapasztaltunk olyan nagymértékű felháborodást,
mint eddig. Kérném a gazdálkodókat, földtulajdonosokat, hogy a
mezőőri hozzájárulást szíveskedjenek megfizetni.
- 2016 évhez hasonlóan idén is tudtunk tejet-kenyeret adni a
rászorulóknak a Vöröskereszt jóvoltából. Sajnos egyre több a
probléma ezzel kapcsolatban, így várhatóan jövőre megszűnik ez
a támogatás.
- közösségépítés címén több kisebb összejövetelt rendeztünk. Az
Efop pályázati keretből nyert összegből az elkövetkező 2
esztendőben ilyen rendezvényekre, különböző képzésekre illetve
a lakosság felzárkóztatására 25 millió forintot költhetünk. Ez
bérekre, oktatásokra, anyagi és dologi költségekre fordítható.
- augusztusban falunapot tartottunk- ennek költsége 2.799 708.-Ft
volt. Ebből 1.000 000.-Ft-ot a Bethlen Gábor Alapítvány adott,
690.000.-Ft pénzbeli és természetbeni támogatást kaptunk, az
önkormányzat költségvetéséből 1.109 708.-Ft-ot kellett fizetni
- beindítottuk a könyvtárat az orvosi rendelőhöz tartozó szolgálati
lakásban
- Az Alkotmány utca 1. szám alatt egy tároló épületet tudtunk
kialakítani, melyre a közfoglalkoztatási programban kaptunk
anyagi forrást.
- a mezőgazdasági program keretein belül meg tudtuk valósítani,
hogy mind a 10 fóliasátor fűthető.
- a kamerarendszer a Szabadság út 30. szám alatti ingatlanon
bővült.
- a Gulácsi Településtisztasági és Településgazdálkodási Kft
felszámolási eljárását beindítottuk, mivel 54 millió forint
környezetvédelmi bírság került kiszabásra, amely nem került
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kiegyenlítésre. A felszámolás során az előzetes egyeztetések
alapján úgy tűnik, a Dessewffy kastély az önkormányzaté marad.
A tarktor járművet elvitte a felszámoló.
a Vodafone telefoncsomag megszüntetése folyamatban van. Az
önkormányzatnak az elmúlt évek telefoncsomagjai miatt több
millió forintot kellett kifizetni tartozásként. Itt szeretném
megjegyezni, hogy az önkormányzat minden esetben ügyvédi
eljárás útján megpróbálja behajtani a kifizetett összegeket.
ebben az évben nagyon nehéz esztendő volt. Bevételi
lehetőségeink radikálisan csökkentek (befejeződött a tározó
építése), kiadásaink –elsősorban a személyi feltételek és a közös
hivatali működés miatt jelentősen nőttek.
szeretném ajánlani mindenki figyelmébe Gulács község
honlapját, a www.gulacskozseg.hu weboldalt. Ezt folyamatosan
igyekszünk feltölteni friss információkkal, melyek a helyi
lakosságot érintik
november 23-án volt egy rendezvényünk, melyre a helyi, térségi
vállalkozókat, gazdálkodókat vártuk. Az est jótékonysági
jellegét az adta, hogy a konyhára szeretnénk egy nagyobb üstöt
vásárolni. Az est tombola és egyéb bevétele 831.600.Ft volt, így
nem kell kipótolnia az önkormányzatnak a vételárat. Köszönöm
mindenkinek a felajánlásokat.
a Tarpai Közös Hivatal felé 2.584 416.-Ft hozzájárulást, az
orvosi ügyeletre 1.315 696.-Ft hozzájárulást kellett fizetnünk.
Ezek nagy részét már teljesítettük, de maradt még fizetnivaló az
év végére is.

Az időközi választást követő polgármesteri átadás-átvétel kapcsán
felmerült eszköz és beruházás hiányok továbbra is fennállnak. A
nyomozás tovább folyik. Az ügyészség áttette a Nemzeti Adó és
Vámhivatalhoz az ügyet költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt.

A jövő:
- 2018 év áprilisában országgyűlési választások lesznek. Ez
nyilvánvalóan mind a település, mind a lakosság életét

befolyásolni fogja. Arra kérek mindenkit, hogy véleményét,
gondolatait mindig kellő körültekintéssel fogalmazza meg és
tartózkodjunk az olyan kijelentésektől, amelyek hátrányosan
érinthetik a települést vagy annak lakosságát. Célkeresztet rakni
magunkra- butaság.
- 2018. január 1-től új informatikai rendszer- ASP kerül
bevezetésre az önkormányzatnál. Ennek megismerése,
kialakítása sok türelmet, kitartást igényel mindenkitől. Kérem a
Tisztelt Lakosságot, hogy legyenek türelemmel, igyekszünk
mindenki kérelmét időben teljesíteni, de adódhatnak problémák.
A program beindítása és zökkenőmentes bonyolítása miatt 2018.
január 1-től 2018. március 31-ig az ügyfélfogadás hétfőtől
csütörtökig, csak délelőtt, 8-12 óra között lesz. A hivatali
dolgozók két rendszerben fogják végezni a munkát, ami több
időt és figyelmet igényel. Kérem mindenki szíves megértését.
- az önkormányzat 2018 évben is kíván közfoglalkoztatási
programokat indítani. Ezek indítása azonban az eddigiekhez
képest még lényegesen rosszabb feltételek között lehetséges és
lényegesen kevesebb fő vonható be ezen programokba. Kb. 40
ember foglalkoztatását vállalhatjuk. A 25 év alatti
közfoglalkoztatás tulajdonképpen továbbra sem lehetséges
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 közfoglalkoztatási
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
- a lakosság felzárkóztatására kiírt szegregációs pályázaton nem
tudtunk részt venni, mert a KSH adatai alapján Gulácson nincs
szegregációs terület. Ez az a pályázat, melyből Tarpa
Nagyközség tud házakat felújítani.
- szeretnénk a temetőt körbekeríteni
- tovább szeretnénk folytatni az önkormányzat tulajdonába tartozó
épületek felújítását, festését.

- a gyerekjóléti szolgálat a Szabadság út 30 alatt található és
pályázati pénzből felújított épületbe fog költözni
- a közfoglalkoztatásban szeretnénk pályázni traktorra és egy mini
feldolgozó üzemre.
- Terveink között szerepel az önkormányzati ingatlanok turisztikai
hasznosítása
Végezetül szeretném megköszönni munkatársaimnak
- a hivatal és Közös Hivatal dolgozóinak
- a jegyző asszonynak
- a Képviselő-testületnek
- 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, 2017 évre vonatkozó terveket, akkor keserédes szájízzel
állapíthatjuk meg, hogy a vállalt feladatokat nagyrészt teljesítettük
és ez tényekkel igazolható is. Az azonban, hogy ezért milyen
terheket kellett vállalnia a településnek, a Képviselő-testületnek és
nem utolsósorban a polgármesternek-nem elhanyagolandó tény.
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 több sikeres pályázatunk van, Gulácsot
mind a járásban, mind a megyében egyértelműen pozitív jelzővel
illetik. 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.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni
szíveskedjen. Köszönöm a figyelmet.

Gulács, 2017. november 28.
Tisztelettel:
Ujvári Judit
polgármester

