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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2008. február 21-én 15,45 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Mucsi László TMB elnök
Besesek Béla biz. tag
Tabajdi Gábor biz. tag
Rokolya Nándor biz. tag
Tímár Zsolt biz. tag
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára vezetı tanácsos
Mucsi László elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel az 5 fı
bizottsági tagból mindenki jelen van. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendet tárgyalja meg a bizottság. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Amennyiben
nincs, úgy szavazásra bocsátotta a kiadott meghívóban szereplı napirendet.
Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a második napirendi pontot a Településfejlesztési
és Mezıgazdasági Bizottság és a Szociális Bizottság együttes ülésen tárgyalja.
A TMB 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés komplex geotermikus energiafelhasználás lehetıségérıl tanulmány
elkészítésére
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
2. Elıterjesztés …./2008.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetésérıl
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
3. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Elıterjesztés komplex geotermikus energiafelhasználás lehetıségérıl tanulmány
elkészítésére
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Mucsi László TMB elnök
A polgármester a geotermikus energia valamint a termálvíz hasznosítását megalapozó
tanulmány elkészítésére vonatkozóan árajánlatot kért az Eötvös Lorand Geofizikai Intézettıl.
Az általuk megküldött ajánlat áttekinti, hogy milyen munkát kell elvégezni. A község alatt
lévı geotermikus kincsnek a feltérképezése, energia nagyságának, mennyiségének
meghatározása, majd felsorolja, milyen eredményekkel jár. Tulajdonképpen ez a vizsgálat
lenne az alapja egy olyan uniós pályázatnak, amelyet közösen adna be az önkormányzat ezzel
az intézettel. Ebbıl a falu nyerne. Különbözı érdekcsoportokat kell megszólítani, megfelelı
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tıke kell, hogy a rendelkezésre álljon. Ez a tanulmány ennek az elsı feltétele, hogy tovább
tudjunk lépni. A tájékoztatás szerint ez 100 %-ban megpályázható, csak az elıkészületet kell
finanszírozni. Ha településfejlesztési szemmel gondolkozik, nehéz ekkora összeget erre
fordítani, de ha van honnan elvenni, akkor vegyünk el, lehetıséget nyit meg a község elıtt.
Sok embernek tudna munkát adni a jövıben is. Javasolja a tanulmány elkészítésének
támogatását. Kéri a bizottság véleményét.
Besesek Béla biz.tag
Az egész dologgal kapcsolatosan több kérdés merült fel benne. Megkérdezte, hogy ki
kezdeményezte ezt a dolgot, a polgármester kereste meg az intézetet vagy az Eötvös Lorand
Intézet a polgármestert. A késıbbiekben lehet ennek jelentısége.
Mucsi László TMB elnök
Tudomása szerint a polgármester kereste meg az intézetet.
Besesek Béla biz.tag
A tanulmány elkészítése után mi lesz a következı lépés, be akarnak-e a pályázatba szállni.
Nagyon fontos kérdés, hogy a MOL Rt-vel milyen kapcsolatuk van, a MOL hozzájárulása
kell, az ı engedélyük nélkül semmi nem tehetı. A költségvetésben hol van az az egy millió
forint, ami ehhez szükséges. Azzal egyetért, hogy egy ilyen tanulmány elkészüljön.
Mucsi László TMB elnök
Kérdezte a gazdasági vezetıt, lát-e arra lehetıséget, hogy az igen szőkös költségvetésbıl
1 millió forintot erre tudjunk fordítani.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A jelenlegi költségvetés semmilyen fejlesztésre nem ad lehetıséget.
Mucsi László TMB elnök
Ebbıl az következik, hogy a költségvetés tárgyalása során találunk erre egy millió forintot,
vagy pedig fejlesztési hitelt veszünk fel, vagy azt mondjuk, pénz hiánya miatt nem tudunk
vele foglalkozni. Vidékfejlesztés kapcsán ez is idetartozik. Lehet, hogy a terveztetésre is
pályázni kell.
Besesek Béla biz.tag
Véleménye szerint a falunak a legfıbb kitörési pontja ez lehet, a geotermikus energia
hasznosítás. Fontos dolog lenne. Szomorú lenne, ha ezt hitelbıl lehetne csak megvalósítani.
Mucsi László TMB elnök
A lehetıséget keresni kell rá. A polgármester úr azt mondta, utána közösen pályáznánk meg,
segítenénk a pályázatot megírni. Közösen mernénk felvállalni egy kútnak a megépítését.
Besesek Béla biz.tag
Ezt itt nincs ebben a levélben leírva. Jó lenne tudni, mikor lesz erre pályázati lehetıség. Nem
érdemes egy tanulmányra hitelt felvenni. Ez egy fejlesztési lehetıség, fontosnak és
támogatásra érdemesnek tartja, csak találjuk meg a forrást rá.
Mucsi László TMB elnök
A gondolatnak a támogatása a lényeges. Javasolja, hogy a bizottság támogassa, a Pénzügyi
Bizottság és a képviselı-testület dönt érdemben ebben a témában. Ez egy pozitív dolog, ami a
falu szempontjából is jelentıs. Van egy anyag, amivel rá tudunk mozdulni egy komolyabb
pályázatra. Javasolja támogatni.
Besesek Béla biz.tag
Számítani kell a magas költségekre a jövıben is. Nem engedélyeznek olyan mőveletet, hogy
kitermeljük a meleg vizet és azt elengedjük valahová. Vissza kell sajtolni, ez drágává tesz
minden segítséget, ezért nem terjed a dolog.
Mucsi László TMB elnök
Annál értékesebb egy termálvíz, minél magasabb a sótartalma. Ez és az ásványanyag tartalma
határozza meg, mire alkalmas. Ilyen vizsgálat a szanki melegvízre nem történt.
Településfejlesztés szempontból támogatható, a megvalósítását késıbbi idıre kell bízni.
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A TMB 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
1/2008./II.21./ TMB hat.
Geotermikus energiafelhasználásról
tanulmány készítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a geotermikus energiafelhasználásról
tanulmány készítésérıl szóló határozat tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
A Szociális Bizottság tagjai megérkeztek az ülésre: Nyerges Zoltán, Varga Ferencné, Szabó
Gyuláné és Bazsa Mihály. (Besesek Béla SZB tag már jelen van az ülésen, mivel TMB tag is.)
A következı napirendet a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság és a Szociális
Bizottság együtt tárgyalta.
NAPIREND
2. Elıterjesztés …../2008.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetésérıl
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán SZB elnök
Köszöntötte a bizottság tagjait. Elmondta, hogy az együttes ülésen a költségvetés kerül
tárgyalásra, a szociális részt kell a Szociális Bizottságnak véleményezni.
Mucsi László TMB elnök
A költségvetést a bizottság településfejlesztési szempontból tárgyalja.
Vincze Jánosné jegyzı
A 2008. évi költségvetési rendeletet mindkét bizottságnak véleményeznie kell az ıket érintı
részek vonatkozásában.
Bazsa Mihály SZB tag
A leírtakat szomorúan fogadta, mivel ez az elsı év, hogy elfogy az önkormányzat pénze.
Nagyon át kell gondolni, hogy milyen megoldáshoz folyamodunk, mert ha hitelt veszünk fel,
azt is vissza kell fizetni. Az iparőzési adó adta a legnagyobb bevételt, az is csökken. A szanki
mezıgazdasági termelés is megszőnıben van, egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a termelık.
A szociális ellátások növekedni fognak, a bevétel kevesebb lesz, a kiadás egyre több. Nagyon
át kell gondolni az egészet. Nagyon érzi a negatív oldalát az egész költségvetésnek. A
szociális ellátásokra 3,5 millióval kevesebb lett tervezve, mint tavaly.
Varga Ferencné SZB tag
A költségvetés tervezésekor mindig figyelembe kellett venni az iparőzési adó elvonásának
lehetıségét. Az tény, hogy az önkormányzat sok mindent bevállalt és szeretné fenntartani és
mőködtetni is azokat a feladatokat. Menetközben az önkormányzati üléseken több
elıterjesztés van, ami a költségvetésben nem tervezett kiadásként szerepel. Ami be van
tervezve, arra kell fordítanunk a hangsúlyt, akkor hitel nélkül van esély fennmaradni. Ha
plusz kiadásokat vállalunk fel, akkor az súlyosabb következményekkel is járhat. Sok esetben
olyan dolgok is megszavazásra kerültek, amelyek nem voltak a költségvetésbe betervezve.
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A költségvetésbe meg kell a váratlan kiadásoknak a fedezetét találni, vagy nem szabad
bevállalni. A 2009-es évet még nem lehet látni.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Ami jelenleg látható az az, hogy a 2009-es évet -16 millióval fogjuk kezdeni. Tovább
csökkennek a bevételeink. A nagy gépjármővek egy része Kiskunmajsára kerültek, így a
súlyadó bevételnél 6 millió a visszaesés. A MOL iparőzési adója -10 millió Ft-ot jelent. A
jelenlegi mőködést sem lehet fenntartani a csökkenı bevételek miatt.
Varga Ferencné SZB tag
Az elhangzottak alapján a 2008-as év negatív irányba fog átmenni.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A 2008-as évet is bizonytalannak látja, ha testületi döntés nem születik új bevételi forrásról,
mivel az összes bevétel a maximumra van tervezve.
Mucsi László TMB elnök
2009-ben teljes évet fog megérni a szociális otthon kistérségbe kerülése, az iskolakonyha
vállalkozásba adásával. Kérdezte, mit fog ez jelenteni.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Ebbe nem tud belemenni, nem ismeri a bevételt illetve kiadást. Minden szám ismeretlen még
február közepén.
Mucsi László TMB elnök
Amiket korábban leszavazott a testület, az is mind spórolás miatt történtek. Mindig lenyesünk
valamit és negatív a dolog. Így a falu szétzúzása várható. November-december hónapban
célokról, irányelvekrıl tárgyaltunk, akkor még nem volt ennyire „fekete” a dolog. Mit történt,
hogy ekkora lett a negatívum.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A bizottsági illetve testületi üléseken mindig elmondta, hogy bizonytalan számokra nem lehet
alapozni és nem vagyunk jó helyzetben. Ez látszódik a költségvetésen. A 2-3 évvel ezelıtti
bevételeket meg kell nézni. A központi támogatásokból normatívák tőnnek el pl. a bejárós
tanulóknál stb. Tavaly ez 4 millió forintot jelentett. Csökkennek a mőködési és a saját
bevételeink is. Ez a helyzet egyre tovább fog romlani a folyamatos bevételek csökkenése
miatt. Hosszú távon a változások csökkenést eredményeznek. A 2009-es évet számok
ismerete nélkül nem lehet megmondani.
Mucsi László TMB elnök
Az ÁMK-ban a sérült gyermekekre nagyobb volt a normatíva, itt tartottuk ıket, most itt is a
pénz elvonása látható. Ha az osztályokat összevonjuk, akkor sem biztos, hogy nı a normatíva.
Az esélyegyenlıségnek a csökkenése vagy romlása mondható. Ezek a gyerekek a pedagógus
munkáját nagyon megnehezítik. Errıl az önkormányzat nem tehet.
Varga Ferencné SZB tag
Bevételi forrást jelenthet a sajátos nevelési igényő gyerekek normatívája is, amely
megváltozott. Ennek a módját kell kitudni és pályázati úton ezt megigényelni. Ez is egyfajta
bevételi lehetıség.
Bazsa Mihály SZB tag
Mi okozta ennek a bevételnek a hiányát, amikor 24 millióval zártunk. A kistérségbe való
belépés is bevételt jelent. Az államtól kaptunk kevesebbet vagy az iparőzési adó befizetés
csökkent. Nem érti ezt a problémát
Nagy Klára vezetı tanácsos
Az állami támogatásoknál -10 millió forint a kiesés. A nagyobb osztályú létszámokban tanuló
gyermekekre nagyobb normatívát kapunk. A tavalyi költségvetésben 43 millió forint
pénzmaradvány lett, amely beépült és elment a mőködésre. 24 millió pénzmaradvány talán
meg lesz. A normatívák eltőnnek, csökkennek a mőködési bevételek. Nincs bevételi forrása az
önkormányzatnak. A mőködési kiadásoknál a 2008-as évre 1,5 havi 13. havi illetmény kellett
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megtervezni. Emelkedett az illetménytábla is. A dologi kiadások is csökkennek, a közüzemi
díjak 20 %-os mértékben emelkedtek.
Bazsa Mihály SZB tag
A 13. havi illetményt tervezni kell. Ezt akkor is ki kell fizetni, ha hitelt kell az
önkormányzatnak felvennie.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Ez törvényben elıírt mérték. A központi költségvetésbıl kaptunk ellentételezést.
Mucsi László TMB elnök
A szociális ellátások szerkezet változása miatt le kell mondani majd a normatívát is. 16 millió
a hátralévı része.
Nagy Klára vezetı tanácsos
2008. július 1-tıl a szociális ágazat más formában mőködik. Az említett összeget már meg
sem fogjuk kapni. Jelenleg a szociális otthon 22 fıvel mőködik, 2-3 millió forinttól esik el az
önkormányzat, de a törvényi szabályozás miatt a gyorsabb feltöltésre nincs mód.
Besesek Béla biz. tag
Egyetért azzal, hogy nehéz a helyzet. Szó volt már a 2008-as döntéseink hosszú távú
hatásairól. Amikor a szociális ellátást kistérségi szintre visszük, a 16 milliós kiesés
kompenzálva lesz. 10 milliós megtakarítást eredményez a konyha bérbe adása. Elszomorító
az, amit most hall. Ezek az intézkedések olyan eredménnyel kell, hogy járjanak, aminek
keretében megtakarítás lesz. Egyetért azzal, hogy mindenféle takarékosságot szem elıtt kell
tartani. Az iparőzési adó 110 millióval volt betervezve, 120 millióval tervezzük. Társadalmi
szervezetek támogatásából 1 millió forintot vettünk le. (Magyarázta a többi tételt is.) 8 millió
hiány volt, úgy volt, hogy 4-et az ÁMK, 4-et a hivatal takarít meg. Miért 6 milliót kellett az
ÁMK-nak? A hivatal semmit nem csökkentett. A rendelet szöveges részében talált olyan
dolgokat, mint pl. étkezési hozzájárulás megszüntetése. Ez nem igazgatói döntés, hanem
igazgatói döntés „kényszer hatására”, ezt a továbbiakban megszüntette. (ÁMK-nál étkezési
hozzájárulás elvonása).
Nagy Klára vezetı tanácsos
Nagyon sajnálja a történteket. Az ÁMK gazdasági vezetıje 900 eFt-os tételt nem tervezett
meg. A dolgozók általi bevételt megtervezte egész évre, nemcsak május 31-ig. A mőködési
bevétel 1,5 millióval csökkent. A 49 millió hiány már 52 millióra gyarapodott, ezért kellett 6
millióval csökkenteni az ÁMK-nál a kiadásokat. Nem tehet róla, hogy a gazdasági vezetı és
az igazgató asszony nem beszél, Ha a mőködési bevétel csökken 1,5 millióval, akkor
következik, hogy az elızıekben megállapított 4 millió már 6,5 millió a kiadásokat figyelembe
véve. (Magyarázta a költségvetés ide vonatkozó részeit.) Az étkezési utalvány elvonása az
intézményvezetı döntése volt.
Mucsi László TMB elnök
Kapott egy leépítési javaslatot, csökkentsen 6 milliót.
Vincze Jánosné jegyzı
A koncepcióban úgy szerepelt, hogy 2 osztályt összevon, majd késıbb óracsökkentés, ehhez
képest azt választotta, hogy az étkezési hozzájárulást vonja el. Nem a koncepcióban
megfogalmazottakat, hanem ezt hajtotta végre, saját hatáskörben. Nem vállalta fel a
létszámcsökkentést.
Besesek Béla biz.tag
Ha még egy tanítót elküld, nem tudja megoldani a tanítást. Tanár nem végezhet tanítói
feladatokat.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Magyarázta a koncepcióban leírtakat az egy álláshellyel kapcsolatosan.
Vincze Jánosné jegyzı
Vezetıi döntés volt, az igazgató így döntött saját hatáskörben.
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Nagy Klára vezetı tanácsos
Nem elküldés, hanem nyugdíjazás került szóba.
Varga Ferencné SZB tag
A bizottságnak a szociális ellátással kapcsolatos feladatokat kellene véleményezni. Kimutatást
kaptak az ellátásokról. Javasolja, hogy a méltányossági ápolási díjat nagyon át kell gondolni,
ha adunk, kinek adunk. A kötelezı önkormányzati feladatoknál nem áll módunkban elvonni.
A helyi lakásfenntartási támogatásnál lehetne a feltételeket szigorítani. Javasolja, hogy a
jövıben költségmegtakarításként vizsgálja felül a testület ennek a mértékét. A születési
támogatás szintén nem kötelezı önkormányzati feladat. Örültünk neki, hogy gyerekek
születnek. Nem 20 eFt, hanem kevesebb is lehet ennek az összege. Ezt is javasolja
felülvizsgálni. A Szociális Bizottságnak ennél több lehetısége nincs véleményezésre, a többit
a Pénzügyi Bizottság jogosult megtárgyalni.
Nyerges Zoltán SZB elnök
A szociális ellátások 2008. évi elıirányzata 42.759 eFt, ez is csökkent az elızı évihez képest.
Megtakarítást lehetne ezekben a tételekben tenni. A 2007-es elıirányzatoknál is volt sok
olyan maradvány, amely nem lett felhasználva. A részleteket kéri, hogy kerüljenek bele a
költségvetésbe.
Elment Tabajdi Gábor TMB tag, így a jelenlévı bizottsági tagok létszáma 4 fı.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A csökkentést az okozza, hogy a tavalyi évben magasabbat terveztünk. Csökkentek évközben
a közhasznú foglalkoztatottak. Ennek alapján került tervezésre a 20 milliós kiadási összeg.
Méltányossági ápolási díjaknál a jelenlegi létszámmal terveztünk. Ezeknek nem jön vissza a
90 %-a. 3 millió forinttal kevesebbet terveztünk. A méltányossági ápolási díjak esetében több
évre vállal kötelezettséget az önkormányzat minden elırelátás nélkül. Az errıl szóló helyi
rendeletet felül kell vizsgálni, mert egyes esetekben akár 10-15 évre is felvállalja az
önkormányzat ezt a feladatot.
Varga Ferencné SZB tag
A bizottság vizsgálja felül a helyi rendeletet és a méltányossági ápolási díjakra vonatkozóan
módosítsa a rendeletet. A szociális törvény meghatározza, hogy kit és hogyan kell ellátni. Ha
valaki dolgozik, a házi segítségnyújtást is igénybe veheti.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A házi segítségnyújtás esetében kapunk állami normatívát. A hozzátartozónak a nyugdíjévek
miatt van szüksége az ápolási díjra.
Nyerges Zoltán SZB elnök
Szeretne részletes kimutatást kapni a szociális ellátásokról.
Vincze Jánosné jegyzı
Addig, még az ápolt ápolásra szorul, azt gondozni kell. Ki lehet mondani, hogy 2008.
……..naptól az önkormányzat a helyi rendelet méltányossági ápolási díjról szóló §-át
hatályon kívül helyezi. Ebben az esetben újat nem állapít meg, de akik már ápolási díjban
részesülnek, nekik tovább kell folyósítani, mert szerzett jogról van szó.
Varga Ferencné SZB tag
Javasolja, hogy a Szociális Bizottság a méltányossági ápolási díjat szüntesse meg. Ezzel
költséget takaríthatunk meg. Újat nem állapít meg a bizottság, akik kapják, azokat pedig felül
kell vizsgálni. Házi segítségnyújtás igénybevétele is megoldás lehet az ápolási díj helyett.
Nyerges Zoltán SZB elnök
Az elhangzottak alapján a Szociális Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a
méltányossági ápolási díjat szüntesse meg, újat nem állapít meg csak a régieknek folyósítjuk
az ellátást tovább.
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Bazsa Mihály SZB tag
A születési támogatással kapcsolatban javasolja a gyermekenkénti 20 eFt-ot 10 eFt-ra
lecsökkenteni. Az elıterjesztést át kell nézni és ahonnan lehet, le kell csökkenteni.
Mucsi László TMB elnök
Településfejlesztési szempontból nem igazán talált olyan összeget, amelyet lehetne
csökkenteni. Ha egy tanulmányt el kell készíteni, azt kötelezı elkészíteni. Véleménye szerint
nem kötelezı minden évben falunapot, fesztivált rendezni. Az erre tervezett 500 eFt-ot
településfejlesztési alapba lehetne helyezni. Nem látjuk a vadászoktól a bérleti díjat sem.
Vincze Jánosné jegyzı
Magyarázta, hogy a településrendezési tervet miért kell felülvizsgálni, erre miért kellett a
300 eFt-ot betervezni.
Besesek Béla biz.tag
Tavaly több járda felújítási kérelmet azzal napolt el a bizottság, hogy a 2008-as
költségvetésben erre biztosítunk pénzt. Erre valahonnan pénzt kell elıteremteni. A
legszükségesebbeket fel kell újítani, mert balesetveszélyesek.
Mucsi László TMB elnök
Azokat a járdákat, amelyek balesetveszélyesek, fel kell újítani, nem szabad hagyni. A
nagyobb járdaépítésekre pályázattal forrást kell találni.
Vincze Jánosné jegyzı
Munkahelyteremtés esetén a vállalkozók támogatására sem tudtunk pénzt tervezni, ez is
elmaradt.
Nyerges Zoltán SZB elnök
A költségkímélés mindenkire vonatkozik. Ami be van tervezve, azt nem kellene nyirbálni. A
tavalyi 900 eFt-os átmeneti segély évvégére közel 2 millióra emelkedett. Ezek a számok a
szociális ellátásoknál elég szőkre szabottan vannak tervezve. A nem kötelezı feladatoknál a
helyi lakásfenntartási támogatásnál szigorúbb szabályokat javasol, valamint a méltányossági
ápolási díjnál is a feltételeken szigorítson.
Mucsi László TMB elnök
Vannak olyan lakott és lakatlan ingatlanok, amelyekre nincs szüksége az önkormányzatnak. A
Kossuth u. 20. sz. alatti ingatlant fel kellene ajánlani a bérlıknek. Olyan ingatlantól kell
megválni, amelyik elöregedett, javításra szorul. Nem a mőködésre, hanem a fejlesztésre
tudnánk ezt az összeget fordítani. Ott a gyógyszertár épülete, mekkora szüksége van az
önkormányzatnak rá, egészségügyi központ nem lesz ott megvalósítva. Költöttünk rá, nem
javult, hanem inkább romlott.
Bazsa Mihály SZB tag
Ha ilyen épületek vannak, azokat értékesíteni kell.
Vincze Jánosné jegyzı
Az önkormányzati ingatlanokat meg kell osztatni, mert nem önálló ingatlanok. Meg kell
osztatni, értékbecslést kell végeztetni.
Mucsi László TMB elnök
Lakottan is el lehet adni. Az önkormányzati ingatlanokat felül kell vizsgálni, amelyiket
értékesíteni lehet azt értékesítsük és az ebbıl befolyt összeget is tegyük a településfejlesztési
alapba.
Besesek Béla biz.tag
A tavaly elmaradt járdaszakaszokra valahol pénzt kell találni a költségvetésben.
Mucsi László TMB elnök
Megkérdezte, hogy az iparőzési adó kiteljesedése az ıstermelıknél hogyan alakul.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Ebben az évben bevétellel nem számolhatunk, 2009. évben fog jelentkezni az ıstermelık
fizetési kötelezettsége.
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A TMB elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott
módosításokkal együtt.
A TMB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
2/2008./II.21./ TMB hat.
2008. évi költségvetésrıl szóló rendeletrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezetet az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra:
1. A falunapra tervezett 500 eFt kerüljön át a településfejlesztési alapba.
2. Felül kell vizsgálni azokat az önkormányzati ingatlanokat, amelyeket értékesíteni lehet
és az ebbıl befolyt összeget is a településfejlesztési alapba kell tenni.
3. A balesetveszélyes járdaszakaszok felújítását fel kell vállalni és el kell végezni, erre
pénzt kell tervezni.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.

Mucsi László
TMB elnök
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