
Jelentés

Zagyvaszántó 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 fő összegét 240.167,- eFt-tal fogadta 
el a képviselő-testület, mely az év során a költségvetés módosítása eredményeként 
248.389,- eFt-ra emelkedett.
A 2010. évi költségvetés alakulása időarányos teljesítést mutat.

Az  elmúlt  választási  ciklusban  (2006-2010)  az  önkormányzat  működése 
alapszinten biztosítva volt, azonban a működéshez 2008. májusa óta folyamatosan 
emelkedő mértékű folyószámla-hitelre volt szükségünk. A folyószámla-hitelkeret 
mértéke jelenleg 18 MFt. A folyószámla-hitelt a számlavezető Hatvan és Vidéke 
Takarékszövetkezet  biztosítja.  A  szűkös  költségvetési  keret  ellenére  ésszerű  és 
takarékos gazdálkodással alapfeladatait és vállalt feladatait is ellátta.
Az intézmények működése során nagyobb zavar nem mutatkozott.

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

Szinte az egész cikluson átívelő nagyberuházáshoz,  a szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítéséhez a Hatvan és Térsége Beruházó Viziközmű Társulat banki hitelt vett 
fel,  melyhez  2008.  júliusában  az  önkormányzatnak  242  eCHF  hitelt  kellett 
felvenni,  melyet  hitelbiztosítékként  rakott  le  a  Társulási  hitelt  folyósító  K&H 
Bankhoz.  A  hitelbiztosíték  letételének  indoka  a  bank  részéről  a  társulásban 
résztvevő tagok nem megfelelő részarányos befizetése volt.

Az önkormányzat mindent megtett bevételi lehetőségeinek 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  (iparűzési  adó,  telekadó,  lakossági  kommunális  adó, 

idegenforgalmi adó)
• Gépjárműadó
• Saját működési bevételek

2010.  I.  félévében  teljesített  összbevételünk  165.358  eFt,  mely  a  tervezett 
bevételekhez időarányos.

A ciklus alatt megvalósuló fejlesztések beruházások

2006. évben:
• Orvosi és fogorvosi rendelőt alakítottunk ki akadálymentes bejáróval
• 7 útcát a téli fagykárok után kátyúztattunk
• Árvízkárok  elkerülése  érdekében  felszíni  vízelvező  árkokat  takarítottunk  ki 

(Bem úti  – Dózsa Gy. utcai kertek végén, Cukorgyári teherportától a Selypi 
tóig)

• Visszavásároltuk a Sportpályát és öltözőt a felszámolás alatt lévő Etercemtől, 
illetve a felszámolótól.

2007. évben:
• Elkészítettük községünk rendezési tervét
• Elkészítettük községünk felszíni vízelvezetési tervét
• Iskolába és óvodában a nagyon szükséges felújításokat és nyári szünetben közel 

2MFt étékben elvégeztük
• Karácsonyi  díszkivilágítást  kapott  a  Rákóczi-Bajcsy-Fő  út  és  a  Templom 

környéke
• A már önkormányzati tulajdonba lévő Sportpályán fedett lelátót építettünk

A 2008-2009-es évek:
• Legnagyobb munkája a Hatvan és Térségében megvalósuló szennyvíz-elvezetés 

és tisztítás II-ik ütemének elkezdése volt, mely Lőrinci mellett Zagyvaszántót is 
magában foglalta.
A beruházás közel 550 MFt-os költséggel 2009-ben befejeződött – a csatorna 
építésben megsérült utak aszfaltburkolatát helyre állítottuk.

• 2008. évben még a védőnői szoba burkolatát és a temetői ravatalozót újítottuk 
fel – bővítettük a közvilágítást.



2009-ben 
• Pályázati pénzből (51 MFt) a Bem, Jókai és a Fő út új aszfalt burkolatot kapott.
• A Polgármesteri  Hivatal,  az  Óvoda  és  az  ÁFÉSZ  Szabadság  téri  bolt  előtt 

térburkolatos parkolót építettünk.
• Művelődési Házunk belső felújítását közhasznú munkások közreműködésével 

elvégeztük.

2010. évben
• Közbeszerzésen  pályáztattuk  meg  a  hullaék  elszállítást,  melyet  a  Kaposvári 

Városgazdálkodási Zrt nyert.
Minden  héten,  szerdán  szállít  az  általa  adott  60  és  120  literes  edényekből, 
illetve az intézményeknek biztosított 1000 l-es konténerből.
Évente  két  alkalommal  (tavasszal  és  őszön)  lomtalanítást,  egy  alkalommal 
(őszön) pedig elszállítja a lehullott lombokat.
Két  helyen,  a  Szabadság  téri  italbolt  és  a  Milleniumi  park  mellett  szelektív 
hulladékbegyűjtő szigetet alakítottunk ki.

Beadott, de még el nem bírált pályázataink:

• LEADER-III: a Milleniumi és az Erzsébet Park felújítása
           Jövő évben szükséges önerő: 6.250 eFt

• LEADER-IV: generációk fesztiválja kulturális rendezvény
Jövő évben szükséges önerő 1.200 eFt

Az önkormányzat hitelállománya 2010. június 30-án:

• 228.eCHF hosszú lejáratú hitel 2018-ig.
• 18 MFt folyószámla-hitel folyamatos
• 3 MFt forgóeszköz hitel 2010. szeptember 20-án visszafizetésre kerül.

A 2010. évben végrehajtott bérpolitikai intézkedések következtében 2011-ben 
7-8 MFt csökkenés várható a személyi jellegű kiadásokban 2010. évi bérszinten 
számolva.

Zagyvaszántó, 2010. szeptember 3.

Oldal Alfréd
polgármester


