A Közmeghallgatás anyaga:
Tájékoztató
Vatta Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. december 3-án 17.00 órától
KÖZMEGHALLGATÁST tartott a FALUHÁZ nagytermében, melyen mintegy 40 fő vattai érdeklődő
hallgatta meg Korán István Attila polgármester úr 2012. évről szóló beszámolóját, valamint az
Önkormányzat 2013. évi terveit.
Vatta községben, 2012. évben 10 nyílt, 6 zárt és 1 együttes ülés volt, a képviselő-testület 7 rendeletet
alkotott és 79 határozatot hozott.
T

A 2012. évi pénzügyi tervünk eredeti bevételi és kiadási előirányzata 165.525.-ezer Ft volt, melyet az
év során a központi költségvetésből kapott különböző pótelőirányzatok, központosított előirányzatok,
illetve a Képviselő-testület határozata módosítottak. Ezen tényezők figyelembe vételével a háromnegyedéves módosított bevételi és kiadási előirányzatunk 180.075.-ezer Ft-ra növekedett.
Szeptember 30-ai zárás figyelembe vételével a költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
időarányosan jónak mondható.
A Bevételt 129.081.-ezer Ft-ban teljesítettük.
A Kiadást 148.828.-ezer Ft-ban teljesítettük.
A 2010-ben megnyert Falumegújítási Program keretén belül már tavaly kihelyezésre került a játszótérre
3 új játék, valamint az idén elkészült a Szemere Park. Ez évben, pedig még utcanév táblák és
pihenőpadok kerülnek kihelyezésre a település területén.
A 2011-ben a gyermeknapi, ill. a falunapi rendezvények támogatására beadott LEADER-es pályázatot
megnyertük, ezért az idén 2 naposra bővült mindkét rendezvényünk.
Kifizetési kérelmünket elfogadták, és a támogatást már meg is kaptunk a két rendezvényünk után.
A 2012. évre vonatkozóan 4 db közfoglalkoztatási pályázat lett benyújtva, illetve 2 db TÁMOP-os
pályázat.
2011. december 01 és 2012. február 29 között volt átmeneti közfoglalkoztatásunk, melyben 4 fő 6 órás
dolgozót vontunk be.
2012. február 01 – június 30-ig 2 fő 6 órás, illetve július 1 – november 30-ig szintén 2 fő 6 órás
dolgozóval oldottuk meg az étel házhoz szállítását a szociális étkezők részére.
2012. június 11-től 2013. január 31-ig 1 fő szakmunkást is tudtunk a közfoglalkoztatás keretében 6
órában foglalkoztatni.
A Start munkaprogram keretén belül március 01-jén megkezdődött a mezőgazdasági tevékenység 2
hektár területen 10 fő 8 órás dolgozóval. A projekt keretében nemcsak a dolgozók munkabérét és
annak járulékait támogatta a Munkaügyi Központ, hanem a nagyobb eszközök beszerzését is, mint
kapálógép, motoros permetező, kistraktor. Ezen felül támogatta még a szükséges vetőmag, műtrágya
és a permetezőszer megvásárlását is. A területen kutat is fúrtunk, mellyel a növények locsolását
biztosítottuk.
A területen kialakításra került egy pihenőhelység is, melynek áramellátottsága is biztosított. A
betakarított növényekkel a konyha alapanyagra költött kiadásait jelentősen csökkentettük.
Terveink szerint 2013-ban további 6 fővel bővíthetjük a mezőgazdasági közmunka programban
résztvevők számát, a művelt földterületet pedig 2 hektárról 4 hektárra bővítjük.
A múlt évben pályáztunk a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulással belterületi vízelvezető árkok
rendbetételére és tisztítására. A program keretén belül idén 6 főt 8 órában foglalkoztatott a Társulás.
Szintén a közfoglalkoztatottak segítségével, az iskola parkjában az elöregedett és a balesetveszélyes
fák helyére a kastélyépület látványát kiemelő örökzöldek kerültek beültetésre.
2013. évre vonatkozóan már 4 új pályázat lett beadva a Munkaügyi Központhoz a Start Munkaprogram
keretén belül: mezőgazdasági, közúthálózat javítása, értékteremtő és illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása.
Ezen pályázatok elbírálása még folyamatban van, eredményeikről még nem tudunk.
A pályázatok segítségével 32 fő foglalkoztatását tudnánk biztosítani a 2013. évben.
A továbbiakban tájékoztatót tartott Fodor László rendőr hadnagy, bemutatkozott az új körzeti
megbízott: Horga Szilárd rendőr zászlós.
A napirendek után a megjelentek közérdekű kérdéseket fogalmaztak meg.

