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Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 50/A § /4/ bekezdésének megfelelően
Márianosztra Önkormányzat polgármestere elkészítette jelentését a 2006-2010. évek közötti
választási ciklust terhelő pénzügyi determinációkról és kötelezettségekről, mely az
alábbiakban kerül ismertetésre:
Márianosztra község költségvetési bevételeinek, kiadásainak egyensúlyát a 2006-2010. évek
közötti választási ciklusban 2006-2008 évek között folyamatos működési célú hitelfelvétellel
tudta csak biztosítani.
Folyószámla és munkabérhitel hozzáférésének lehetőségével az önkormányzat folyamatosan
rendelkezik. 2009-től nem volt szüksége az önkormányzatnak semmilyen hitel felvételére.
Az hogy az önkormányzatnak az alábbi hitelállományon kívül nincs hiteltartozása az azon
racionális döntések következménye, mely szerint az önkormányzatnál 3 fővel, a
körjegyzőségnél 4 fővel létszámleépítés történt ezen időszak alatt. A létszámleépítés több
mint 10 millió Ft összegű bérmegtakarítást eredményezett.
További nagy összegű megtakarítás volt az oktatási intézmények /óvoda,iskola/
2007.szeptember 1-től a Szobi Kistérségbe történő csatlakozása, mely megtakarítás éves
szinten 20 millió Ft.
Jelenlegi hitelállománya a belterületi utak pályázattal elnyert felújítására 2006-ban felvett
hosszú lejáratú 6967 e Ft összegű fejlesztési hitel, melynek lejárata 2016.év. A törlesztés,
visszafizetés összege 2010.szeptember 30-ig 2887 e Ft. Az éves törlesztés összege 722 e Ft.
Beruházási és felújítási kiadásainkat a lakosság által befizetett kommunális adóból, pályázati
és egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközökből, valamint a fenti fejlesztési hitelből
fedeztük.
A több éves kihatással járó önkormányzati döntések pénzügyi vonzata a közvilágítás
korszerűsítésének lízingje, mely 2011-ben jár le, éves összege 597 e Ft, valamint az
önkormányzati intézmények belső világítás korszerűsítésének lízingje mely 2012-ben jár le,
éves összege 643 e Ft.
Az önkormányzatnak 565430 e Ft értékű vagyona van, melyből forgalomképes /eladható/
belterületi ingatlana nincs. Külterületi forgalomképes ingatlana 39999 e Ft, korlátozottan
forgalomképes
/óvoda, iskola, temető, sporttelep, orvosi rendelő/ 31911 e Ft, forgalomképtelen
ingatlana/utak, járdák, közterek, parkok, csatornahálózat/ 493520 e Ft összegben.
Itt kívánom megjegyezni, hogy a település járdafelújításához az anyagszükségletet 2009-ben
megvásároltuk, beépítése folyamatos.
Nagyobb volumenű beruházások felújítások az alábbiak voltak:
2006.

2007.
2008.

belterületi utak felújítása, óvoda iskola vizesblokk felújítása,
kisvasút kiépítésének kezdete, központi hulladéklerakóhoz 2004ben történő építés kezdetéhez 2006.évi önrész biztosítása
belterületi utak- járdák felújítása, kisvasút kiépítésének folytatása,
központi hulladéklerakó építéséhez 2007.évi önrész biztosítása
belterületi utak felújítása, orvosi rendelő akadálymentesítésének
kezdete, központi hulladéklerakó építéséhez 2008.évi önrész
biztosítása

2009.

2010.

orvosi rendelő akadálymentesítésének befejezése, központi
hulladéklerakó építéséhez 2009.évi önrész biztosítása, sportöltöző
felújításának kezdése, iskola parkettázásához anyag vásárlása,
nyílászáróinak cseréje, urnafal kialakítása
községháza akadálymentesítése, sportöltöző felújításának
befejezése, járdafelújítás, iskola felső szintjén nyílászárók
cseréjének befejezése, központi hulladéklerakó építéséhez utolsó
önrész biztosítása.

Nagyobb összegű tárgyi eszköz vásárlások a 4 év folyamán az alábbiak voltak:
-falutáblák
-fűkasza
-traktor
-fűnyírók
-fénymásológépek
-játszótéri berendezések
-számítógéppark bővítése, fejlesztése valamennyi intézménynél
-gyógyászati segédeszközök vásárlása.
-fogorvosi szék vásárlásához hozzájárulás Kóspallag Önkormányzatnak
Az önkormányzati gazdálkodás a központi költségvetés rendkívül alacsony forrásbiztosítása
ellenére, a racionális döntések meghozatalának következtében stabilizálódott.
A gazdálkodási nehézségek ellenére valamennyi intézményünk korszerű körülmények közé
került annak ellenére, hogy maga a működtetés önmagában is folyamatos kiegészítést igényel.
Folyamatosan minden évben igényeljük –pályázat útján- az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok, valamint a működésképtelen önkormányzatok további
támogatását, melyet minden évben elnyertünk.
Ez az éves tervezett forráshiányunk 15-20 %-a közötti. Ennek ellenére – különböző pályázati
lehetőségekkel élve - gazdálkodásunk folyamatosan biztosított.
A településen élők elvárják az önkormányzati intézmények által biztosított lehetőségeket,
hiszen az itt élők fokozatosan javuló körülmények között szeretnének élni.
Az önkormányzat a pályázati kiírások folyamatos figyelésével, a pályázatokon való
részvétellel minden erejét arra fordítja, hogy a települést folyamatosan fejlessze.
Mindezen elvárásoknak kívánt megfelelni gazdálkodásával az önkormányzat.
Márianosztra,2010.szeptember 13.
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