Költségvetés
2008
Mintegy száz oldalt tesz ki Paks költségvetése évrõl évre. A paksaméta ez
idõ tájt a képviselõk elmaradhatatlan kelléke, bármirõl is legyen szó bizottsági vagy testületi üléseken – az ebben meghatározott irányvonalak az
útmutatók. Mellékletünkben lehetõségük nyílik arra, hogy egy újságcikknél részletesebb terjedelemben tanulmányozhassák: mirõl is döntenek a
testület tagjai.
A képviselõ-testület 2008. március 12-i
ülésén minden jelenlévõ tag megszavazta a költségvetést. Ez a terv a polgármesteri hivatal talán legfontosabb dokumentuma, amely egyfajta helyi „szentírás”,
útmutató.
Az éves költségvetés megtalálható a
város honlapján, mindenki letöltheti, tanulmányozhatja, mindnyájunkra tartozik, minden paksi ember jelenét és jövõjét befolyásolja.
A polgármester egyik legfontosabb feladata, hogy kidolgozza, benyújtsa, meg-

védje, aztán – elfogadása után – végrehajtsa a költségvetést. Az egyik kolléga
azt szokta mondani, hogy egyszerû a polgármester dolga. Csupán ki kell találnia
valamit (legyen az akár az éves költségvetési terv), aztán meg kell valósítania,
és viselnie kell miatta a kritikát. A helyzet valójában nem ilyen rossz. Sokan készítjük sokaknak. Sok munkával, sok
egyeztetéssel, nagyon nagy gondossággal. Az idén ilyenre sikerült.
Hajdú János
polgármester

A gazdasági, valamint a pénzügyi bizottság elnökeit arról kérdeztük: mekkora mozgásterük van a képviselõknek, mikor a bevételekhez igazítják a kiadásokat. Mi alapján döntenek az itt élõket leginkább foglalkoztató felújításokról és
beruházásokról?

– A költségvetés tárgyalásának idõszakában sokan megkeresnek bennünket telefonon, személyesen – meséli Kern József, a
gazdasági bizottság elnöke. – Felhívnak
például azzal, hogy régóta rossz az út az
utcájukban, nem igaz, hogy a hét és fél
milliárdba nem fér bele. Ám ennek az öszszegnek a nagy része kötött pályán mozog,
ugyanazokat a feladatokat szavazzuk meg
minden évben.

– Több mint hatmilliárd forintra a képviselõknek nincs közvetlen ráhatása: 3,5
milliárd forintot visz el az intézmények
fenntartása, 1,1 milliárdot a polgármesteri
hivatal igazgatási és egyéb feladatai, közel
800 millió a városüzemeltetés, jelentõs
összeget tesznek ki a szociális kiadások,
támogatások, az áthúzódó beruházások, az
elõre nem tervezhetõ dolgokra (például
pincebeszakadás) tartalék képzése, sorolja
az elnök. – Csak a támogatásoknál 41 tétel
van, a sporttól a környezetvédelmen át a
civil szervezetekig – mutatja az errõl szóló táblázatot.
Idén a költségvetés 16 százaléka marad
beruházásra. Kern József szerint a többi
városhoz hasonlítva ez jónak mondható,
hiszen van, ahol ennél jóval kevesebb
vagy semmi sem jut fejlesztésre. Az igényekhez viszonyítva azonban kevés. Pakson nem csak a bevétel több más városokhoz viszonyítva, hanem a kiadás is. Itt mások az elvárások, hívja fel a figyelmet a
bizottság elnöke.

– Múzeum, könyvtár, képtár, zeneiskola,
gimnázium, szakképzõ, melyeket nem lenne kötelezõ fenntartani, de akkor ez a város
már nem lenne ugyanaz a város – mondja
Kern József. Valaha Paks felvállalta ezeket
a feladatokat, és meg is akarja tartani.
A fejlesztések tekintetében vannak
prioritások, melyekrõl már több ciklussal ezelõtt megegyeztek a képviselõk.
Elõnyt élveznek az útfelújítások, az
egészségügy, oktatás – minden más
csak ezek után jöhet. Hogy ezen kívül
mi valósul meg, részben politikai döntés, hiszen minden képviselõnek megvan a maga fontossági sorrendje. – Sok
vita van frakción belül is, a legnehezebb döntések közé tartozik például egy
óvoda bezárása – tárja fel a döntések
hátterét a képviselõ –, azt azonban mindenkinek el kell fogadnia, hogy a város
egészét érintõ kérdésekben kell elõször
megegyezésre jutni, csak utána jöhetnek az egyéni választási ígéretek.
-dávid-
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– Pakson nem annyira szûk a képviselõk
mozgástere, hiszen sok önként vállalt feladatról dönthetnek – mondja a pénzügyi
bizottság elnöke, aki szerint az egyik legnagyobb kihívás a jó arányt megtalálni a
kötelezõ és a felvállalt tennivalók között,
ugyanis minden itt élõnek megvan a saját
elsõbbséget élvezõ területe, aminek megvalósulását a testülettõl kéri számon.
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Vannak kínos teendõk, óvodák, iskolák összevonása, bölcsõde bezárása,
amivel ugyan a kötelezõen elõírt oktatási feladatok nem csorbulnak, mégis
mindannyiszor a szülõk és pedagógusok
tiltakozását váltották ki. Ugyanakkor a
szükséges intézményhálózat mûködtetése mellett Paks az országban egyedülálló létesítményeket mutathat fel. Megteheti, hogy olyan célokat tûzzön ki, amelyek más városokban szóba sem jöhetnek. – Melyik város dicsekedhet ilyen
zeneiskolával, képtárral? – teszi fel a
kérdést Zsarnai Sándorné. A megvalósításkor azonban számolni kell az épület
késõbbi fenntartásával is.
Óriási dolog, hogy az önkormányzat
olyan dolgokra pályázhat, amelyek a
város fejlesztését szolgálják, és nem
csak az éppen szükséges teendõk ellátására keresnek forrást. Amivel a képviselõ és frakciója nem értett egyet, hogy a
testület megközelítõen kétmilliárd fo-

rintos kötvénykibocsátás mellett döntött
tavaly. (A kötvény egy hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapír – a szerk.) Az
összeget saját forrásként négy év alatt
használják fel uniós pályázatokhoz, és
18 év alatt törlesztik vissza. Szerinte túl
nagy terhet rónak ezzel az utánuk következõ képviselõ-testületekre.
A kritikák, mely szerint mire mennyi
jut, Zsarnai Sándornét sem kerülik el,
de mint mondja: néha el kell menni ahhoz, hogy lássuk, milyen szép helyen
lakunk. Van olyan város, ahol még a tavalyi falevelek is az utcán hevernek, nálunk a virágosítás sem elég mindenkinek. – Nem baj az, ha észreveszik a hibáinkat, hiszen ebbõl lehet tanulni. De
örülni is lehet annak, ami van, és a javaslatokat is lehet jóindulatúan, építõ
szándékkal továbbítani – teszi hozzá a
pénzügyi bizottság elnöke.
-dávid-

Paks város költségvetése 2008
Paks Város Önkormányzata bevételi és kiadási fõösszege
7.662.248 ezer Ft.
Paks Város Önkormányzatának legjelentõsebb bevételi forrása az önkormányzat mûködési saját bevétele. Ez a teljes bevételi elõirányzaton belül 55 %-ot képvisel. Ennek jelentõs hányadát (87 %-át) a helyi adóbevételek teszik ki. A helyi adókról
szóló törvény európai uniós normákkal összefüggõ 2002. évi
módosítása értelmében a vállalkozásokat érintõ adónemek esetében az önkormányzat által adható adókedvezmények köre
gyakorlatilag megszûnt. Az iparûzési adó esetében hagyott meg
egy szûk mozgásteret.
Az építményadó törvény által kiszabható maximális mértéke a
korrigált forgalmi érték 3 %-a. 2008-ban ezt a mértéket a képviselõ-testület 1,8 %-ban határozta meg. A magánszemélyek kommunális adójában változás az elõzõ évhez képest nem következett be.
Az európai uniós normák az önkormányzati kedvezmények és
mentességek adását nem korlátozzák. A helyi adókról szóló törvény szerint kiszabható mérték felsõ határa 12.000 Ft, illetve bizonyos fogyasztói árindex változás függvényében a felsõ határ
emelhetõ. A helyben megállapított mérték 4.000 Ft. A vállalkozók
kommunális adója tekintetében nincs lehetõség kedvezmények
adására. A törvény szerinti maximális adómérték 2.000 Ft/fõ, ami
megfelel a jelenleg az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott mértéknek. Az iparûzési adó esetében a törvény szerint helyi adó mentesség csak annak adható, akinek a vállalkozás szintû
adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ezt a rendelkezést az önkormányzat beépítette a helyi rendeletébe.
Az adóbevételek megoszlása adónemenként várhatóan a következõk szerint alakul:

Építményadó
700.000
Magánszemélyek kommunális adója
31.000
Vállalkozók kommunális adója
18.000
Helyi iparûzési adó
2.900.000

ezer
ezer
ezer
ezer

Ft
Ft
Ft
Ft

Az önkormányzat saját bevételei közé tartoznak az átengedett
központi adók. Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó helyben maradó része, a jövedelem differenciálódás mérséklés, valamint a gépjármûadó.
A települési önkormányzatokat megilleti a településre kimutatott
személyi jövedelemadó 8%-a, ami Paks Város Önkormányzata
esetében 454.320 ezer Ft. A jövedelem differenciálódás mérséklés
városunkat elvonásként érinti. Az egy fõre jutó adóerõképesség
(számítási alapja a helyben maradó személyi jövedelemadó és az
iparûzési adó) nagyon magas, aminek következtében 693.074 ezer
Ft elvonás terheli a várost. Összességében a személyi jövedelemadó elõirányzata –98.754 ezer Ft. A gépjármûadóból befolyt bevétel 100%-a az önkormányzatokat illeti meg. Az adótétel a törvénybõl adódóan a maximumon van.
A bevételek 21 %-a állami támogatásokból származik. Ezek jelentõs része normatív támogatás, ami feladatmutatók, illetve a lakosságszám alapján kerül kiosztásra és az önkormányzat igazgatási, területi igazgatási, szociális, közoktatási, közmûvelõdési és
sport feladataihoz, valamint a tûzoltóságok feladatellátáshoz kapcsolódik. Ezek a támogatások természetesen nem fedezik az adott
feladat ellátást (kivételt képez a Városi Tûzoltóság normatív kötött támogatása), annak csak bizonyos hányadára nyújtanak fedezetet.
Az államháztartás alrendszereitõl átvett egyéb pénzeszközök
tervezett bevétele tartalmazza az egészségügyi feladatok OEP
támogatását (275.000 ezer Ft), melyet nyilvánvalóan az egész-
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ségügyi feladatok finanszírozására kell felhasználni. Az
OEP támogatás sem fedezi az
intézmény teljes költségvetését, a feladatellátás önkormányzati saját források bevonását is szükségessé teszi. A
bevétel másik jelentõs részét a
kistérségi társult önkormányzatok, illetve a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fizeti a
közösen szervezett, paksi intézményekkel ellátott feladatok költségeinek térítésére. Itt
került tervezésre a panel programban 2007. évben nyert és
le nem hívott állami támogatás is. A végleges pénzeszköz
átvétel legnagyobb részét a
panel program lakossági önereje alkotja.
Hitel felvételt az önkormányzat mindössze 26.352 ezer Ft
értékben tervezett. Ez kedvezményes kamatozású, a panel
program önkormányzati részének fedezetére szolgáló hitel,
amire a hitelszerzõdést még
2006. évben kötötte meg az önkormányzat.
A költségvetés kiadásainak és
bevételeinek
egyensúlyát
679.500 ezer Ft 2007. évi szabad felhasználású pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.
A kiadások az önkormányzati
intézmények, a kisebbségi önkormányzatok és a Polgármesteri Hivatal kiadásait tartalmazzák.
Az összes kiadás 46 %-át az
intézmények mûködésének kiadásai teszik ki. Azt, hogy az
önkormányzati feladatot ellátó
intézmények feladatalapú állami normatív támogatása a kiÖnkormányzati intézmények

Egészségügyi intézmény
Szociális intézmények
Oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Tûzoltóság
Összesen

adásokat milyen mértékben fedezi és milyen mértékben kell
az önkormányzatnak hozzájárulni a saját bevételeibõl az intézmények finanszírozásához,
a lenti táblázat szemlélteti.
Szervezeti változás az egészségügyi ágazatban következett
be. A képviselõ-testület döntésének megfelelõen 2008. január 01-tõl megszûnt a Háziorvosi Szolgálat, a feladatok
átkerültek a Városi Rendelõintézetbe. A szociális ágazatban a Bóbita Bölcsõdét érinti
az a képviselõ-testületi döntés, miszerint 2008. szeptember 01-tõl megszûnik a Kápolna utcai telephely. Az egyre
szûkösebb források megkövetelik, hogy a képviselõ-testület folyamatosan racionalizáljon azokon a területeken, ahol
lehetõség van rá.
A településen két kisebbségi
önkormányzat mûködik. A kisebbségi
önkormányzatok
költségvetése beépül a város

költségvetésébe.
Összesen
7.534 ezer Ft bevételi és kiadási elõirányzatból gazdálkodhatnak, melybõl az állami támogatás 1.110 ezer Ft.
A Polgármesteri Hivatal kiadási elõirányzata az összes kiadás 52 %-át teszi ki.
Az igazgatási feladatok kiadási elõirányzata ennek 28 %a. Az igazgatási kiadások nyújtanak fedezetet többek között a
Polgármesteri Hivatal és az
Okmányiroda dolgozónak, a
kistérési munkaszervezet dolgozóinak illetményére, a munkáltatót terhelõ járulékokra, és
a mûködéshez szükséges dologi kiadásokra, továbbá ezek
között szerepelnek a városi
rendezvények várható kiadásai, a város nemzetközi kapcsolatainak ápolására szolgáló
kiadások, a nemzetközi eredményeket elérõ sportolók támogatásának költségei, az önkormányzat által alapított díjak
költségelõirányzatai.
2008.
elõirányzat
ezer Ft-ban

Kiadások
Részben önállóan
gazdálkodó intézmények
Kisebbségi önkormányzatok
Polgármesteri Hivatal
kiadásai összesen

3 558 226
7 534
4 016 426

igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok
szociális gondoskodás
városüzemeltetés
támogatások
Beruházások, felújítások
Tartalékok
Hitel

978
806
399
644
399
226

Saját
bevétel
(ezer Ft)
33
164
262
2
14
477

920
445
034
360
685
444

1 143
277
771
334
1 205
284
80

223
732
208
885
257
121
062

7 662 248

Kiadások összesen

Kiadás
(ezer Ft)

457
475
2 219
123
281
3 558
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Normatív
támogatás
(ezer Ft)
275
159
949
22
266
1 672

000
229
106
913
714
962

A szociális gondoskodás
2008. évi tervezett elõirányzata 277.732 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadási elõirányzatain belül. A jogcímekben nincs változás, továbbra is
biztosított rászorultság alapján
a rendszeres nevelési segély,
az ápolási díj, a rendszeres
szociális segély, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a közgyógyellátás, az
átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a fûtési támogatás, a temetési segély, a
kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az
idõskorúak járadéka, a gyógyszertámogatás, a kábeltelevízió támogatás, és az esélyegyenlõségi támogatás. Továbbra is igényelhetõ rászorultsági alapon lakóház építéséhez, vásárlásához, bõvítéséhez illetve felújításához
viszszatérítendõ helyi támogatás, melynek maximális összege 600.000 Ft-ra növekedett.
Fiatal házaspárok részére
nyújtható vissza nem térítendõ
támogatás az elsõ lakás megvételéhez, építéséhez, melynek öszszege 300.000 Ft. Biztosítja az önkormányzat a
Gyapáról és Cseresznyésbõl
óvodába, iskolába járó gyermekek külön busszal történõ
szállítását, a paksi általánosés középiskolai tanulók részére a helyi rendeletben meghatározottak szerint a helyi járatú
autóbusz bérletet, az óvodákban és az általános iskolákban
az iskolatejet. A Bursa
Hungarica Ösztöndíj pályázat
keretében jelenleg 96 felsõoktatásban tanuló diák részesül
ösztöndíjban. Erre 2008. évben is lehetõség van pályázni.

Önkormányzati
támogatás
(ezer Ft)
149
152
1 008
98

058
132
259
371
0
1 407 820

Kiadások
állami támogatásokkal
történõ finanszírozása (%)
60
33
43
19
95
47
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Évek óta a legalacsonyabb nyugellátásból
élõ személyek részére karácsonyi csomagot biztosít az önkormányzat, ami 2008.
évben is folytatódik.
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak másik nagy összetevõje a városüzemeltetés,
melynek elõirányzata 771.208 ezer Ft. Ez
az elõirányzat nyújt fedezetet többek között a köztisztasági szolgáltatásokra, parkok fenntartására karbantartása a strandszolgáltatásra, települési vízellátásra, helyi utak fenntartására. Paks területén évi 6
alkalommal történik szúnyogirtás. Az önkormányzat 172 db bérlakással rendelkezik, végzi ezek karbantartását, felújítását,
biztosítja az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetését és karbantartását.
Kötelezõ feladatai keretében gondoskodik
a közvilágításról. Minden évben biztosít
keretet a pinceveszély elhárítására. Mezõõri szolgálatot tart fenn, melynek keretében 3 mezõõrt foglalkoztat. Minden évben
él az önkormányzat a közcélú és közhasznú foglalkoztatás lehetõségével. A városgazdálkodási feladatokat összehangolja a
foglalkoztatás elõsegítésével.
A Polgármesteri Hivatal kiadásai között
szerepelnek a támogatások. 334.885 ezer
Ft-ot biztosít civil szervezetek támogatására a város. Ezek között szerepel a Közmûvelõdési Kht, és a PSE, melyek az önkormányzat kötelezõ feladatait is ellátják.
Támogatja a város a nemzetközi hírû
Gasztroblues Fesztivál, a Paksi Tavasz,
Paksi Nyár, Paksi Õsz és a Pünkösdi Fesztivál megrendezését. Ezen túl támogatja az
egyházakat, valamint a város szempontjából jelentõs alapítványokat, egyesületeket.
A 2008. évi költségvetés is tartalmazza a
letelepedési támogatás, továbbá a fiatalok
életkezdési támogatásának elõirányzatát.
Szintén a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szerepelnek a beruházási és
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felújítási munkák. Az erre tervezett
1.205.257 ezer Ft a hivatali kiadások között 30 %-ot, a teljes városi költségvetésben 16 %-ot képvisel. A kiadások között
szerepel 2005. évben elkészült szilárd
belterületi utak, a hulladékudvar és a
Kurcz György utca út- és közmûépítés
jóteljesítési garanciájának kifizetése, a
történelmi városközpont rekonstrukció
tervének, a Deák-ház teljes kiviteli tervének, kerékpárút tervének elkészítése, a
Lussonium II. üteme és néhány olyan intézményi felújítás, amirõl még 2007. évben született döntés. Elkülönítésre került
2.000 ezer Ft a kutyamenhely problémájának megoldására. Beruházások között
szerepel még a fizio- és balneoterápia
tervezése, a hévízkút tervezése és kivitelezése, térfigyelõ rendszer kiépítése, a
Május 1. utca út- és közmûépítés elõkészítõ munkái, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában játszótér építése, elkerülõ út melletti kerékpárút kivitelezése, a
PSE lelátó és öltözõ felújítása, a Városi
Rendelõintézet árnyékolása, az Árok utca és a Páli zsilip belvízmentesítõ szivattyúállás kialakítása. 2008-ban válik
esedékessé az orvosi ügyelet és a mûvészeti iskola felújítás jóteljesítési garanciájának kifizetése. Folytatódik az utak
felújítását megelõzõ tervezés. Sor kerül a
Tavasz, az Árok és a Rókus utca teljes
út- és közmû rekonstrukciójára. Ahhoz,
hogy a város pályázni tudjon a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására,
valamint a Városi Mûvelõdési Központ
és a lakótelepi központi tér és park felújítására, el kell készíteni már most a terveket.
Folytatódik a 2007. évben panel pályázaton nyert lakóépületek felújítása, továbbá
40.000 ezer Ft került elkülönítésre a 2008.
évben kiírt pályázat önkormányzati részének biztosítására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bejegyzett alapítványok, egyesületek, és társadalmi szervezetek számára
ír ki pályázatot az egészségügyi és szociális bizottság.
A pályázat célja a folyamatos és sürgõsségi betegellátás színvonalának és hozzáférhetõségének javítása; az egészségmegõrzés, a szenvedélybetegségek megelõzését, gyógyítását és utógondozását segítõ tevékenységek támogatása; a lakosság egészségi állapotának javítását célzó szûrési, gondozási feladatok támogatása; az egészségügyi ellátás informatikai rendszere továbbfejlesztésének támogatása; a város egészségügyi és szociális ellátásában résztvevõ szakemberek
képzése, továbbképzése; a család szerepének erõsítését, zavarainak leküzdését
célzó tanácsadások, szolgáltatások fejlesztése; a lakosság szociális és gyermekjóléti alapellátási, szakellátási színvonalának javítása, a már meglévõ szolgáltatások fejlesztését megvalósító programok támogatása; szociális támogatás biztosítása a nem kötelezõ szervezett programokon való részvételre.
A pályázatot 2008. május 5-ig egy példányban kell benyújtani a polgármesteri
hivatal szociális osztályára személyesen vagy postai úton.
A részletes pályázati kiírás a www.paksihirnok.hu honlapon olvasható.

A tartalékok között további 159.175 ezer
Ft áll rendelkezésre felhalmozási célok
megvalósítására.
A tartalékok között került elkülönítésre
47.000 ezer Ft a nagyadózói rendelkezésekre. 2007. évben ezt a képviselõ-testület a
szûkös anyagi körülmények miatt megszüntette, de 2008-ban újra lehetõség nyílt ennek
visszaállítására. A bizottságok által pályázati
úton kiosztható keret 2.000 ezer Ft-tal emelkedett az elmúlt évhez képest. A Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság is 500
ezer Ft-tal több támogatást oszthat ki civil
szervezetek és alapítványok számára, mint
2007-ben. Paks Város Önkormányzatát
2008. évben 80.062 ezer Ft hitel visszafizetési kötelezettség terheli. 2008. január 01-én
a város hitelállománya 354.205 ezer Ft,
melynek törlesztése 2008-2016. években
terheli az önkormányzatot Ez teljes mértékben a beruházásokhoz kapcsolódó hitel,
amibõl az önkormányzat vagyona növekedett. 2007-ben 13.500.000 CHF értékû kötvényt bocsátott ki az önkormányzat, ami
szintén a képviselõ-testület által jóváhagyott
beruházásokhoz, illetve a pályázatok önerejének biztosításához nyújt fedezetet. Ebbõl
2007. évben 442.220 ezer Ft került lehívásra, 1.657.780 ezer Ft 2008-2010. években
még az önkormányzat rendelkezésére áll.
A költségvetés fõösszegét a bevételek
nagysága határozza meg. A kiadási oldalon
ennek terhére elsõsorban az önkormányzat
kötelezõ feladatainak végrehajtásához szükséges pénzeszközöket kell biztosítani, és a
fennmaradó források fordíthatóak felhalmozási célokra. A város abban a szerencsés
helyzetben van, hogy még mindig a bevételek jelentõs hányadát tudja beruházásokra
és felújításokra költeni. A város 2008. évi
költségvetését a képviselõ-testület egyhangúlag fogadta el 2008. március 12-én.
Szántóné dr. Novák Eszter
pénzügyi osztályvezetõ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Védett épületek felújítási, korszerûsítési, építési munkáinak támogatására ír ki pályázatot a városépítõ bizottság. Pályázni lehet a város közigazgatási területén található, mûemléki védelem, helyi egyedi védelem alatt álló épületek, továbbá helyi egyedi védelem alatt álló
épülettel vizuális egységet alkotó épület, valamint a védett környezetben álló épület teljes felújítási, korszerûsítési, külsõ és az ezzel összefüggõ belsõ helyreállítási munkáival.
A pályázattal elnyerhetõ támogatás összege
- mûemléki védelem alatt álló épület esetén a bizottság által meghatározott összeg, melynek
50%-a vissza nem térítendõ támogatás, 50% 60 hónap alatt visszafizetendõ kamatmentes kölcsön.
- helyi egyedi védelem alatt álló épület esetén a támogatható építési munka költségének
50%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft, melynek 50%-a vissza nem térítendõ támogatás, 50%a 60 hónap alatt visszafizetendõ kamatmentes kölcsön.
- védett környezetben álló vagy védett épülettel vizuális egységet alkotó épület esetén a
támogatható építési munka költségének 50%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft mint 60 hónap
alatt visszafizetendõ kamatmentes kölcsön.
A pályázatokat 2008. május 31-ig kell két példányban kell benyújtani dr. Blazsek Balázs
jegyzõhöz, a polgármesteri hivatalba. A bizottság június 15-ig hoz döntést.
A részletes pályázati kiírás a www.paksihirnok.hu honlapon olvasható.

