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Új összetételében második ülését tartotta pénteken Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete.
Néhány képviselő mandátumának utólagos megerősítése után a testület elfogadta a község 2015-ös költségvetésének zár-

számadásáról szóló rendelettervezetet és a független könyvvizsgáló jelentését is. 
Domonkos Tibor pénzügyi főosztályvezető jelenté-sében úgy fogalmazott, hogy a költségvetés a tavalyi évben is pozitív 

eredményt hozott. A bevételi oldalon a költségvetés adatai 780, a kiadások oldalán pedig 777 millió dinárt mutatnak. Nagy-
jából ezt az arányt tükrözik a költségvetési mutatók akkor is, ha fi gyelembe veszik a külső felhasználók által megvalósított 
bevételeket és kiadásokat. A főosztályvezető elmondta azt is, hogy önkormányzat tulajdonában lévő eszközök nagyságrendje 
a korábbiak kilencszeresére emelkedett, mivel a köztulajdonról szóló törvény értelmében alapeszközként kerültek nyilvántar-
tásba könyvelésileg is azok az objektumok, amelyek eddig nem ott szerepeltek. Így az eddigi 170 milliós alapeszköz-nagyság-
rend helyett 1,6 milliárd dinár került nyilvántartásba, amivel az önkormányzat tőkeerőssége nagyban megerősödött. Az elmúlt 
négy évben folyamatosan csökkentek a község bevételei, és ehhez igazították a kiadások alakulását is. A vagyonadó nagysága, 
ami pozitív tendenciát mutat, kedvezően befolyásolta ugyan a költségvetés alakulását, a kőolajjáradék nagyméretű csökkenése 
azonban visszahúzó erőként hatott. Utóbbi elsősorban a nyers kőolaj világpiaci árának zuhanásából következett be, amely az 
elmúlt négy év során a hordónkénti 129 dollárról 29 dollárra esett vissza. 

Az ülésen szavazattöbbséggel született meg a döntés egy 19 és fél millió dináros kölcsön felvételéről, amelyből a strandon 
lévő medence most folyó felújítási munkálatait fedezik. A hitelfelvétel egy korábbi testületi döntés konkretizálása, mondta az 
előterjesztő Domonkos Tibor.

– A költségvetés elfogadásakor tavaly decemberben, a költségvetés tartalmazta a hitelfelvétel lehetőségét, de minden al-
kalommal, amikor egy adott kapitális beruházásról van szó, akkor elengedhetetlen, hogy erre egy konkrét rendeletet hozzon 
meg a községi képviselő-testület és ezáltal ratifi kálja azt, hogy a felvett kölcsön összegét kizárólag erre a beruházásra fogja 
felhasználni.

Annak ellenére, hogy az önkormányzati adatok szerint a község hitelképessége bőven elbírja ezt a terhet, az ellenzék nem 
egyezett a hitel felvételével, mert úgy érezte, hogy a korábbi előterjesztés nem világosan fogalmazott. Ők mindeddig úgy 
értelmezték a beruházást, hogy az már meglévő pénzekből valósul meg.  

A képviselők az ellenzék nem szavazatai mellett elfogadták a rendeletet a városi és községi menetrendszerű személyszál-
lítás ellátásáról is, amivel ismételten a tenderre egyedül jelentkező törökkanizsai Enka-Putnički szállítóvállalatot bízták meg. 
Az ülés második felében megalakították a képviselő-testület tanácsait és bizottságait, majd meghallgatásra kerültek a képvi-
selők kérdései is. 

Bödő Sándor

Kölcsönből épül a Tisza-parti medence
– Az új adósságvállalás egyáltalán nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását –


