HORT EREDMÉNYEI

2010.05.13.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésénél 5
százaléknyi tervezett hiánnyal számolt, amely közgazdasági
szempontból jól kezelhetőnek bizonyult:

A költségvetés fő számai
2009. évben

Kiadás: 408.215.000,- Ft
Bevétel: 387.718.000,- Ft
Hiány:

20.497.000,- Ft

2010.05.13.
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A tervezett hiányok alakulása 2006-tól 2009-ig:

Az évről-évre szakszerűen tervezett hiányt a képviselő-testület
fokozatosan le tudta csökkenteni.
Hogyan alakult a 2009-es év?

Tény 2009

Bevétel: 443.220.000,- Ft
Kiadás: 430.309.000,- Ft

Többlet: 12.911.000,- Ft
2010.05.13.
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Pénzkészletünk 2009-ben:

A pénzkészletünk 2009-ben

65.482.000,- Ft
2009. December 31.

2010.05.13.

A pénzkészletek alakulása 2006-2009-ig:

Pénzkészletünk alakulása 2006-tól
2009-ig
65,5M Ft
54,5M Ft

29,5M Ft

9M Ft
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A 2009-es teljesítés: a hiányt ledolgoztuk, így 85 millió forinttal
javítottunk a költségvetés helyzetén. Bankbetétünk értéke 40
millió forint.

Teljesítés 2009-ben
65M Ft

-20M
Ft
Hiány

2010.05.13.
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A teljesítések alakulása 2006-2009-ig:

65
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Az adóbevételek alakulása 2006-2009-ig:
Annak ellenére, hogy csökkent az adóbevétel, szaporítani tudtuk az
Önkormányzat pénzét.

Adóbevételek alakulása 2006-tól
2009-ig
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Az Önkormányzat ugyancsak pozitív eredményt ért el 2009-ben is.
Fontos megjegyezni: ezt a teljesítményt egy válság sújtotta, nehéz
esztendőben mutattuk fel. A válság dacára mi mégsem egyszerű,
fűnyíróelvű „válságköltségvetést” hajtottunk végre - pedig a
korábbi ciklusokban gyakori hivatkozási alap volt a fejlesztések
visszafogására a nehéz gazdasági helyzet.
Továbbra sincs folyószámla-hitelünk és munkabér-hitelünk.
Nincs adósságunk sem, kizárólag a 2006-ban, a ciklus utolsó
pillanatában az utak kifizetésére felvett hitelt kell törlesztenünk, ami
lassacskán lejár. Az önkormányzatok jól tudják, milyen nehéz elérni,
de nincsenek kifizetetlen számláink. Egy, a végletekig eladósodott
önkormányzatból alig néhány év alatt jól prosperáló, stabil
gazdasági működésű helyhatóságot építettünk fel. Mindeközben
számlaképesek és fizetőképesek vagyunk.
Kevesen látják át mélységében a gazdasági folyamatokat, a
teljesítményt, de a hortiak többsége mára jól tudja: az önkormányzat
pénzügyei rendben vannak. Ezért vagyunk képesek a válság
ellenére is fejleszteni.
Annak ellenére, hogy a 2009-es költségvetést 20 millió forintos
hiánnyal terveztük, mégis 65 millió Ft-os pénzkészlettel zártuk az
évet. Építeni pedig csak akkor lehet, ha biztosak az alapok. Nos, ezek
az alapok biztosak, ezek a tények. A falu működését és a
fejlesztésekhez szükséges önerőt egyaránt tudjuk biztosítani.
Amíg a képviselő-testület képes felelősen gondolkodni, a köz
érdekében összefogva felelősen dönteni, addig a falunak van
jövője.
És még egy nagyon fontos dolog: Horton túlnyomórészt olyan
emberek laknak, akik becsületes, tisztességes munkával keresik a
kenyerüket. Éppen ezért az önkormányzat eredményességéhez nem
csak a képviselők, nem csak a polgármester, hanem Önök is, az itt élő
emberek is jelentősen hozzájárultak - azzal, hogy költségvetésünk – a
mi közös pénzünk - jelentős részét több környező településsel
ellentétben nem segélyre kell fordítanunk. Minden elért eredmény a
faluban lakók közös erőfeszítéseinek köszönhető.
A pénzügyi helyzet bemutatása után jöjjenek az eredmények:
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- Fizetendő hitelek helyett ma jelentős bankbetéttel rendelkezünk,
ami a falunak korábban soha nem volt. Csak a betét bevételéből 2
millió Ft folyt be.
- Önerőből épült meg a temetői út. Az Alfa utca, Táncsics és Hunyadi
út közötti szakaszán, a Táncsics úttól lefelé eltűnt a sokat átkozott
pocsolya, miután aszfaltréteget kapott az út. Ugyanitt készült el az
első csapadékvíz-elvezető árokpár, az átereszeket is önerőből építettük
meg.
- Leköveztük a Bajcsy Zsilinszky út zsákutcáját, szintén önerőből.
- Megépült a település külső vízelvezető árkának egy kilométeres
szakasza az Iskola úttól a Kertész útig - önerőből.
- Korszerű, költségtakarékos, internet alapú telefonközpontot, mellé
két nagyteljesítményű nyomtatót és egy fénymásolót szereztünk be,
teljesen ingyen.
- Megtörtént az Alfa, a Rét és a Határ út villamos közműveinek teljes
kiépítése.
- A „Közkincs” pályázatban felújítottuk a könyvtárat. A csöpögő
csövek alatt régi ismerősként megszokott margarinos dobozok
végre eltűntek, a falba rejtett csövezéssel, az új radiátorokkal, a
helyiségenként külön szabályozható termosztátokkal egy modern,
energiatakarékos rendszer épült ki. A pénzből egy, a régi kastélyt
visszaidéző díszterem, egy új felnőtt könyvtár, a tetőtéri terem, és
egy korszerű, akadálymentesített vizesblokk készült el.
-A Közösségi Ház előterét is külön fűtjük, új kazánnal. Az összes
közintézményünk korszerűtlen energetikai szempontból. A fűtés
rengeteg pénzt visz el, folyamatosan kell korszerűsíteni. A közpénz
mondhatni „a kéményen” távozik évtizedek óta, ezt is jó, ha tudják az
emberek. Azért fontos a kiszolgáló technika felújítása, hogy más célra
is több pénz maradjon.
- A könyvtár új bútorokat kapott egymillió forint értékben.
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- Az egyháznak székeket adományozott az önkormányzat, az
ülőbútorokat a „Terefere Hölgyek Köre” tagjai látták el új huzattal.
- 32 milliós pályázatot nyertünk a közpark, az új parkoló, és a
játszótér elkészítéséhez. Hamarosan indul az építkezés.
- Összesen kétmillió forintot nyert az óvodánk és az iskolánk
játékokra, illetve számítástechnikai eszközökre.
- Az Út a munkához program keretében 17 horti embernek
teremtettünk új munkahelyet.
- A költséghatékonyság jegyében létrehoztuk a HECS-t, Hort, Ecséd,
és Csány közös szociális társulását horti központtal.
- A könyvtár köré kerítést építettünk.
- Beindítottuk az iskolatej-programot: minden horti iskolás minden
nap ingyen jut friss tejtermékhez, tejhez, kakaóhoz, túró rudihoz, vagy
joghurthoz. Figyelünk a gyermekeink egészségére.
- 100 tujacsemetét ültettünk a parkba.
- Új rendezési tervet készítettünk, amely februárban került
elfogadásra.
- A munkahelyteremtés állandó igény, ennek jegyében örvendetes
hír: komoly befektetőt várunk a településre, az előszerződéseket
már meg is kötöttük.
- Robogót vásároltunk a rendőrségi munka segítésére a körzeti
megbízottnak.
- Az iskolában két tanteremben lecseréltük a radiátorokat,
termosztáttal szabályozzuk a fűtést, csökkentve ezzel az
energiafelhasználást.
- Állandóan két településőr járja Hort közterületeit az Igazságügyi és
Rendvédelmi Minisztérium támogatásával.
9

- Karácsonyi díszkivilágítás volt a főtéren
- Kandelábereket helyeztünk el a Polgármesteri Hivatal elé.
- 12 ezer liter tejet osztottunk szét: 1200 horti lakos kapott fejenként
10 liter tejet.
- Támogatást adtunk a Sportegyesületnek, a Vöröskeresztnek, a
Népdalkörnek, az Idősek Klubjának, a Terefere Hölgyek Körének, a
Lovas Egyesületnek.
- Mentesültek a garázsadó alól a 70 éven felüliek.
- Megalakult Horton az Idősügyi Tanács.
- Megtisztelő díjat vehettünk át a parlamentben, Varga István
nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztertől a Befektetőbarát
Önkormányzat Kormányzati programban való részvételért,
Emellett elismerték munkánkat a legjobb projektmunkáért is
egyedüli
magyarországi
községként,
megelőzve
olyan
nagyvárosokat is, mint Miskolc, Szolnok, Székesfehérvár, vagy
épp Eger.

Megtartottuk:
- A Semmelweis-napot, első ízben, ahol a „Hort községért”
emlékéremmel jutalmaztuk Dr. Sütő József urat.
- A pedagógusnapot, amelyen „Életpálya” díjat kapott Tánczos
Istvánné, valamint „Pedagógiával a gyermekekért” díjat kapott
Süki Istvánné.
- a nőnapot
- a köztisztviselők napját
- március 15-ét
- április 2-át, ami arról nevezetes, hogy az 1849-es tavaszi hadjárat
első győztes csatája innen, Hortról indult el
- május elsejét
- augusztus 20-át, amelynek ünnepén a település díszpolgárává
választottuk Somodi János kanonok urat
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-

az 56-os megemlékezést
az Őszköszöntőt
megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját
az idősek napján az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő
hortiakat közöntöttük, és Hort legidősebb embereiről is méltó
módon emlékeztünk meg.

Ötmillió
forint
értékben
sikerrel
pályáztunk
különböző
rendezvényekre, a könyvtárudvar felújítására, eszközök vásárlására.
Ismét pályázunk az Egészségügyi Központra, nemrég nyújtottuk be a
Madách utca pályázatát, valamint egy újabb falumegújítási pályázaton
indulunk.
Mivel településünk kiemelten veszélyes, „A” kategóriás településnek
minősített a Prímagáz tevékenységének következtében, sor került
katasztrófavédelmi gyakorlatra – elismert eredménnyel.
Ismét volt a gyerekeknek nyári napközi az óvodában és az iskolában
is.
Új köztéri szobrot avattunk, Strausz István alkotását.
Nőgyógyászati rákszűrést és mammográfiai vizsgálatot támogattunk a
horti lányok, asszonyok egészségének megőrzéséért.
Egy magyar Guinness-rekordot is felállítottunk, a folyamatos
meseolvasásét.
A beruházások összértéke csak 2009-ben meghaladta a 20 millió
forintot.
Kerek Oszkár
polgármester

11

12

