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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2009. február 23-án 11 órakor 
 megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak:  Mucsi László elnök 
 Rokolya Nándor bizottsági tagok     
 Nagy Klára gazdálkodási elıadó 
 Tóthné Horváth Emília bizottsági referens 
 
Mucsi László bizottsági elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı 
bizottsági tagból 2 fı jelen van.  A meghívóban szereplı napirendi javaslat elfogadását 
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéb kérdések között a Volán a menetrendhez 
véleményezést kér március 2-ére.  
 
A TMB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 
N A P I R E N D 

 
1.  Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …../2009. (….) 

rendeletére az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletre  
       Elıadó: Mucsi László elnök 
  
2. Egyéb kérdések 
    a) Volán menetrend véleményezése.  
    Elıadó: Mucsi László elnök 
 
NAPIREND 
1.  Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …../2009. (….) 

rendeletére az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletre  
 
Mucsi László bizottság elnöke 
Kérte a bizottság tagjait, hogy a költségvezetési rendeletet településfejlesztési szempontból 
tekintsük át. A költségvetési rendelethez csatolt elıterjesztés tartalmazza, hogy a beadott 
pályázatok a költségvetés összegén felül mindig fejlesztési hitelbıl valósíthatóak meg az 
önrész tekintetében. A nyertes pályázat esetén mérlegelési lehetıséget kérünk, hogy az adott 
gazdasági helyzet alapján kívánunk-e élni vele. A tervezet szerint 48 millió forint hitel 
szerepel az elıirányzatban, mint pályázati önrész.  A szöveges magyarázatoknál látok 
eredményeket az elızı évek spórolásából, amelybıl vissza lehetne fordítani a megnyirbált 
szociális ellátásokra.  
A táblázatoknál a kistérségi szociális ellátásoknál az egyik helyen fel van tüntetve a nappali 
ellátásoknál a kiegészítı normatíva a másik helyen nincs.  
 
Nagy Klára gazdasági elıadó 
Azért nem szerepel a bevételi oldalon is a kiegészítı normatíva a nappali ellátásoknál, mert 
arra nem vagyunk jogosultak. 2009-ben már csak azok a szolgáltatók jogosultak a kiegészítı 
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normatívára ahol három alapellátást bevitt az adott település a kistérségi intézménybe. A 
költségvetési törvény határozza meg, hogy melyik feladatok bevitele jogosít a kiegészítı 
normatívára. Terveink szerint a jelzırendszeres házi segítségnyújtás lesz a harmadik 
kistérségbe integrált szociális alapellátás, ha ezt sikerül létrehozni, akkor idıarányosan jár a 
kiegészítés.  
 
Mucsi László bizottság elnöke 
Az iparőzési adó mértéke a tavalyi szinten lett tervezve, de az ıstermelıkkel kibıvült kör 
fizeti meg. Elmondta, hogy figyeli a környezı települések iparőzési adóval kapcsolatos 
tevékenységét. Kérdése, hogy törvényi szinten kell adóztatni a legnagyobb mértékben, 
kedvezmény nem adható? 
 
Nagy Klára gazdasági elıadó 
Igen számoltunk vele, 1 millió forintos bevételt terveztünk az ıstermelık részérıl, de 
belekalkuláltuk azt is, hogy az eddigi nagyobb üzemek számára esetleg jelentısebb iparőzési 
adót vissza kell fizetnünk. Az ıstermelıknek és másnak sem lehet már kedvezményt adni. 
Tudomása van róla, hogy más településeken részesülnek az ıstermelık kedvezményben, de ık 
a korábbi években beépítették a rendeletükbe a kedvezményt, ez nálunk nem történt meg. Az 
adórendeletünkben kellett volna errıl rendelkezni, vagy adóalapot csökkentı tényezıvel, vagy 
bevételt csökkentı tényezıvel.  
 
Mucsi László bizottság elnöke 
Beleszámít-e az iparőzési adóalapba az állami támogatás összege? Véleménye szerint ezt az 
adóbevallásban is külön tételként kell szerepeltetni, ezért úgy gondolja, hogy nem számolható 
bele.  
 
Nagy Klára gazdasági elıadó 
Összességében SZJA-ba is bele számít a bevételek közé az állami támogatás és számlákkal 
kell lefedni, ha bizonyos értékhatárokat meghalad. Példaként elmondta, hogy  600 ezer forint 
alatt nem kell adóbevallást tenni és ha valaki 200 ezer forintban értékesít, de közben felvett 
500 ezer forint állami támogatást, akkor az összes bevétel 700 ezer forint és nem kell 
adóbevallást tennie.  
 
Mucsi László bizottság elnöke 
A könyvelıje szerint az állami támogatásokkal együtt meghaladhatja az értékhatárt az összes 
bevétel. A mezıgazdaságban ma a legtöbb tevékenységnél negatív a jövedelmezıség, a gazda 
csak állami támogatással tudja fenntartani a termelést. A bruttó 2% nagyon komoly tétel még 
akkor is, ha csökkenthetı az anyagi kiadásokkal.  
 
Nagy Klára gazdasági elıadó 
Szabályzat mondja ki, hogy az SZJA bevallások melyik tételeit kell az iparőzési adóba 
szerepeltetni. 600 ezer forintos bevételig, vagy ha az állami támogatásokkal haladja meg a 600 
ezer forintot nem kell iparőzési adóbevallást készíteni, de más esetben az SZJA bevallásban 
szereplı bevételt kell az iparőzési adó bevallásban szerepeltetni, tehát nem veszi ki az állami 
támogatást. A 40 %-os számla nélkül elszámolható költség sem vehetı figyelembe, csak a 
ténylegesen számlákkal igazolt költség írható be. Ez a 7 millió forint alatti bevétellel 
rendelkezı ıstermelıket fogja érzékenyen érinteni, a nagyobb bevétellel rendelkezık már 
mindenre számlát győjtenek.  
 

Mucsi László bizottság elnöke 
Ha a gazda növénytermeléssel és állattartással is foglalkozik a megtermelt takarmányt az 
állataival eteti meg nagyon rosszul jár mert nem számolhatja el költségként.  
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Nagy Klára gazdasági elıadó 
A termelési költségeket viszont elszámolhatja, ami számlákkal van igazolva 
 
Mucsi László bizottság elnöke 
Az elmúlt évben kellett volna tájékoztatás adni a gazdáknak arról, hogy az iparőzési adó miatt 
győjtsék a számlákat. Így nem tudtak kellıen felkészülni és a tényleges kiadásaikat nem tudják 
levonni a bevételbıl. Igen kemény kritikát várhatunk részükrıl a tájékoztatás elmaradása 
miatt. A helyi adórendeletet is módosítani kellett volna, hogy most kedvezményt tudjuk 
biztosítani az ıstermelıknek.  
A második tanyagondnoki szolgálat beindítása szintén hatással lesz a mezıgazdaságból élıkre, 
mert szó volt róla, hogy a tanyagondnoki szolgálat és a mezııri szolgálat kiegészítené, 
erısítené egymást. A tanyagondnokok és a mezıır folyamatos jelenléte visszatartó erejő lesz.  
 
Nagy Klára gazdasági elıadó 
A tanyagondnoki szolgálatra már nyertünk egy kisbuszt, amellyel biztosítani tudjuk a feladat 
ellátását.  
 
Mucsi László bizottság elnöke 
A támogatásértékő mőködési bevételeknél a keresetkiegészítés tételre kérdezett rá.  
 
Nagy Klára gazdasági elıadó 
A közalkalmazottak és a köztisztviselık havi bruttó 15000 Ft keresetkiegészítésre jogosultak. 
A keresetkiegészítés a 13 havi juttatás havi kifizetésének elvonását követıen vezették be, 
ehhez nyújt az állam forrást.  
 
Mucsi László bizottság elnöke 
Kérdéseket tett fel a testvérkapcsolatok pályázatról, új program-e vagy az elmúlt évi 
elszámolása.  
Kérdezte a közmunkaprogram és a közcélú foglalkoztatás összefüggéseirıl, a tanyagondnoki 
busz pályázat tételrıl, a mezııri szolgáltatásról, valamint a viziközmő tartalékról. 
 
Nagy Klára gazdasági elıadó 
A testvérkapcsolatokra tervezett összeg már az új pályázatról szól, a régi pályázat összegét 
megkaptuk. A közmunkaprogram tétele a  2009. március 31-ig foglalkoztatottak költségét 
tartalmazza. A közcélú foglalkoztatás feladatok a kiadások 2 fı 8 órás és 10 fı hat órás 
foglalkoztatását terveztük, jelenleg 3 fıt foglalkoztatunk.  Jelenleg a közcélú foglalkoztatás 
keretében dolgozók bérének és járulékainak 95 %-át adja vissza az állam. A tanyagondnoki 
busz vásárlására 7.372 ezer forintot nyertünk pályázaton, tavaly megvásároltuk a buszt, de a 
támogatást még nem kaptuk meg. A mezııri állás betöltéséhez 600 ezer forintot terveztünk 
motor beszerzésére, az állam ezen felül 50 %-os támogatást nyújt a mezııri szolgálat 
fenntartásához. A viziközmő tartalékot beépítettük a tartalékok közé. A koncessziós díj évente 
el van különítve. 
 
Mucsi László bizottság elnöke 
Nem találta a költségvetési tervezetben a megvalósítandó biogáz üzem helyének 
megvásárlására elkülönített összeget. 
 
Nagy Klára gazdasági elıadó 
A költségvetés csak azokat a tételeket tartalmazza, amelyrıl képviselı-testületi döntés van.  
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Mucsi László bizottság elnöke 
A pályázati önrészekrıl kérdezett. Ha a biogáz üzem megvalósul, akkor nagyobb tételt fog 
jelenteni. Van olyan másik terület is, de az nagyon drága. A Vörösmarty u. önrésze közel 30 
millió forint, nagyon komoly kiadás.  Amit a TMB szempontjából hiányolt a „szılısor” utcává 
alakítása egészen a sarokig. Ott telkek vannak mind a két oldalon és ideális az utcává történı 
átalakítása.  Javasolni fogja a pályázati forrás keresését ennek megvalósítására, élvezzen 
prioritást.  
 

Nagy Klára gazdasági elıadó 
A tervezetben szerepel a benyújtott pályázatok önrésze, mint kiadás, ha nem nyer a pályázat 
csökken a kiadások összege. A tervezetben nem szereplı tételeket elıirányzat módosítással 
lehet beépíteni a költségvetésbe. A benyújtott pályázatok utófinanszírozottak.   
 

Mucsi László bizottság elnöke 
Közterületek, zöldterületek gondozása és községgazdálkodás – közmunka tételek közötti 
összefüggéseket kérdezte. 
 

Nagy Klára gazdasági elıadó 
A közterületek és zöldterületek gondozása a közcélú foglalkoztatást jelenti, azért növekedett 
mert, mint már említettem 10 hat és 2 nyolc órás munkaerıt kívánunk ezen a munkaterületen 
foglalkoztatni, ennek a bevételi oldalon is van ellentételezése, de itt kerül megtervezésre a 
hivatal karbantartójának a személyi juttatása is. Tavaly még 90 %-os az idén 95 %-os az állami 
támogatottsága. A községgazdálkodás – közhasznú foglalkoztatás kevesebb mint tavaly volt, 
mert az idén  csak 1 fı részmunkaidıs foglalkoztatottat adott a Munkaügyi Központ. Tavaly 
közmunkára 40 embernek a bevételei és kiadásai is szerepeltek itt, mivel kistérségi 
szervezésben foglalkoztattuk a közhasznú munkaerıt. A szöveges elıterjesztésben szerepel, 
hogy ebben az évben a közhasznú foglalkoztatást felváltja a közcélú foglalkoztatás.   
 

Mucsi László bizottság elnöke 
A szociális intézmény 2008 évi feladatellátás pénzeszköz átadása szerepel a 21. pontban. A 25. 
pontban a jelzırendszeres házi segítségnyújtás címszó alatt szerepel kiadási tétel. 
 

Nagy Klára gazdasági elıadó 
Tavaly félévtıl látja el a kistérség a feladatokat. A jelzırendszeres készülékek beszerzésére 
szerepel 1 millió 400 ezer forintos tétel.  
 

Mucsi László bizottság elnöke 
A geotermikus pályázatban szerepel, hogy az iskola udvarán kutat fúrnak. 
 
Nagy Klára gazdasági elıadó 
Nincs róla tudomása.  
 
Mucsi László bizottság elnöke 
A beruházásokat a fejlesztési célokat jónak tartja, de az adott pályázat megnyerésekor 
döntsünk arról, hogy szabad-e vele élni.  
 
Nagy Klára gazdasági elıadó 
A kiadásokat jelentısen csökkentettük, igen szigorú és fegyelmezett gazdálkodást igényel ez a 
gazdasági év, mert nincsenek benne tartalékok. A tervezésnél  az eddigiekben az elıirányzatok 
kicsit bıségesebben voltak tervezve, de most csökkentettünk és a tavalyi összegeket áttekintve 
csak kis mértékben emeltük az elıirányzatot.  
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Mucsi László bizottság elnöke 
Megköszönte a gazdálkodási elıadó kiegészítését és elfogadásra javasolta a tervezetet. 
 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következı határozatot hozta: 

 
3/2009.(II.23.) TMBH 
Az önkormányzat és intézményei 
2009. évi költségvetésérıl szóló rendelet 
tervezet elfogadására javaslat 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági  
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek az önkormányzat és intézményei 2009. évi 
költségvetésérıl szóló rendelet tervezet elfogadását az elıterjesztés szerint. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Mucsi László TMB  elnök 
 
Nagy Klára  távozott az ülésrıl.  
 
NAPIREND 
2. Egyéb kérdések 
    a) Volán menetrend véleményezése.  
    Elıadó: Mucsi László elnök 
 
Mucsi László bizottság elnöke 
Ismertette a Volán megkeresését, amelyben véleményt és felmerülı igények felsorolását kérik 
a települést érintı buszjáratok közlekedésérıl. Erre azért is sürgısen reagálni kell, mert 2009. 
március 2-án egyeztetésen képviselni kell az érdekeinket.  
A bizottság tagjai pontonként áttekintették és kitöltötték a KUNSÁG Volán által kért 
kérdıívet, amely a települést érintı Volán buszok közlekedési igényeit tartalmazza. A kitöltött 
adatlap mellékelve. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 12.00 órakor bezárta az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 

   Mucsi László 
         elnök 


