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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény /a továbbiakban: Áht./ 70 §-
a alapján a polgármester a jegyzı által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót 
november 30-ig, – a helyi önkormányzati képviselı-testület tagjai általános választásának évében 
legkésıbb december 15-ig – nyújtja be a képviselı-testületnek.  
Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések alapján készült el. 
 
A költségvetés a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb 
alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselıi egész évre meghatározzák a 
gazdálkodással kapcsolatos teendıket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés 
mértékét. 
A költségvetési koncepció összeállítása során számbavételre kerülnek az önkormányzati törvényben 
meghatározott kötelezı, valamint az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások 
elıirányzatai és az azokat biztosító bevételek elıirányzatai. 
 
A költségvetési koncepció az éves költségvetés tervezésének elsı szakasza, már a koncepció készítés 
szakaszában biztosítani kell, hogy a kötelezıen ellátandó feladatok zavartalan mőködtetéséhez szükséges 
források rendelkezésre álljanak. 
 

A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre az elfogadott 2009. évi költségvetési törvény, 
ezért jogszabályi hátérrel megalapozott adatokat nem tudunk az elıterjesztéshez mellékelni, csak a 
beterjesztett, majd visszavont törvény-javaslat alapján végzett elızetes számításokat, ezért szükséges 
hangsúlyozni, hogy az ismertetett bevételi és kiadási tervezet a végleges költségvetés elfogadásáig 
változhat.   
 
 
A költségvetési koncepcióban a 2008. novemberében megjelent harmadik változat tervezett számait 
használtuk fel, mely alapján a normatívák többsége a 2008. évi normatíva alá csökkent, azaz nem kerültek 
beépítésre a Kormány által korábban vállalt kötelezettségek, sıt még az elızı évi szintet sem biztosítják.    
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Az amerikai jelzálogpiacról 2007-ben kiindult pénzügyi zavarok hatására a fejlett gazdaságok zömében 
már 2008. elejétıl láthatóvá váltak a növekedés lassulásának, a gazdasági folyamatok gyengülésének 
jelei. A pénzügyi rendszer stabilizálására és a reálgazdasági hatások mérséklésére irányuló amerikai és 
európai kormányzati és jegybanki mentıakciók egyelıre nem tudtak gátat szabni a piaci szereplık 
recessziós félelmeinek.  
2008. október elejétıl a világgazdasági válság egyre erıteljesebben érezteti negatív hatását 
Magyarországon.  
A Kormány a nemzetközi feltételek gyors ütemő romlására több lépésben reagált. 2008.október 18-án 
módosított költségvetési javaslatot nyújtott be, amiben mérsékelte a 2008. és 2009. évi deficit célokat, és 
figyelembe vette a változások növekedési hatásait.  
2008. október második felében sem csökkent a bizonytalanság, a negatív kockázatok pedig erısödtek. 
Mindezek egyrészt a magyar gazdaság és pénzügyi rendszer stabilitásának erısítését szolgáló további 
lépéseket tettek szükségessé: többek között ennek részeként állapodott meg a Kormány és a Magyar 
Nemzeti Bank az Európai Unióval, a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal egy 20 milliárd eurós 
pénzügyi csomagról.  
A makrogazdasági folyamatok esetében célszerő egy pesszimista forgatókönyvbıl kiindulni, és csak 
olyan eszközökkel, cselekvésekkel számolni, amelyek igénybevételére, végrehajtására a legrosszabb 
kimenet mellett is rendelkezésre állnak a források. A Kormány az államháztartás helyzetének tartós 
stabilizálása érdekében további kiadáscsökkentı lépésekrıl döntött:  

o a közszférát területén 2009-ben a bérek nem növekednek és a 13. havi illetmények kifizetésére a 
Kormány nem vállal kötelezettséget; 

o a nyugdíjak esetében a 13. havi nyugdíj kifizetésére vonatkozó szabály úgy változnak, hogy csak a 
62. évet betöltött öregségi, illetve a rokkantsági nyugdíjban részesülık kapnak plusz havi 
nyugdíjat, viszont ennek összegét 80 ezer forintban maximalizálják. 

 
E két intézkedés következtében egyrészt mérséklıdik az államháztartás finanszírozási szükséglete, 
másrészt ellensúlyozza a gazdasági visszaesés által eredményezett kisebb adó- és járulékbevételeket.   
A kormányzati intézkedések elsıbbséget biztosítanak az EU társfinanszírozással megvalósuló 
projekteknek, elsısorban azoknak melyek a kis- és középvállalkozások támogatását, mőködési, 
finanszírozási feltételeinek javítását célozzák. 
Fentiek eredményeként 2009-re a kitőzött államháztartási hiánycél a GDP 2,9 százaléka helyett a GDP 
2,6 százalékra csökken.  
A feltételezett hozamemelkedés miatt az eredményszemlélető kamatkiadások a GDP 0,2 %-ával nınek. 
A felsorolt intézkedések következtében az Uniós források nélkül számított jövedelemcentralizáció 
mértéke 44 %--ra, az újraelosztás mértéke pedig 46,6 %-ra csökken. 
A kiadási oldalon realizálódó csökkentések, valamint az egyenlegjavulás nem a tartalékok 
felhasználásából származik, a mobilizálható tartalékok közel a 2008. évihez hasonlóan alakulnak. 
Az államháztartás egyensúlyának ilyen nagymértékő javításával biztosítható az, hogy Magyarország a 
korábban tervezetnél hamarabb teljesítse azokat a követelményeket, amelyek az euró bevezetéséhez 
szükségesek. 
 

 
A tervezés során rendelkezésre álló adatok még nem véglegesek, de jelentıs mértékő változás azonban 
nem várható, így megfelelı támpontot adhat a Tisztelt Képviselı-testületnek a koncepció elfogadásához.  
 
 
 

I. Bevételek 

 
Az önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekbıl, átengedett központi adókból, más 
gazdálkodó szervektıl átvett pénzeszközökbıl, központi normatív, valamint kistérségi normatív 
hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg. 
 
A saját bevételek között önkormányzati szinten legjelentısebb tétel a helyi adóbevételekbıl származik, 
melynél 2009-ben minimális bevétel-növekedéssel terveztünk.  
A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXI. törvény alapján a belföldi gépjármővek után a települési 
önkormányzat által beszedett adó 100%-a változatlanul az önkormányzatot illeti meg. 
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Szintén saját bevételként vehetık figyelembe az igazgatási bevételek, a bérleti díjakból származó 
bevételek, a kamat bevételek, a közterület használati díjak, valamint az önkormányzat területén kiszabott 
különbözı bírságok.  
A törvénytervezet szerint továbbra is a termıföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési 
önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési 
önkormányzatot illeti meg.  
A település jegyzıje által külön jogszabályban meghatározott esetben jogerısen kiszabott 
környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi felügyelıség által a települési önkormányzat 
területén jogerısen kiszabott és befolyt bírság összegének 30 %-a az illetékes önkormányzatot illeti meg. 
A szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerısen kiszabott helyszíni bírságoknak a települési 
önkormányzat jegyzıje általi behajtásából származó bevétel 100%-a az önkormányzatot illeti meg. 
 

 
 
A bevételi és kiadás fıösszege /54.589 eFt / 3.154 eFt-tal csökken a 2008. évihez /57.743 eFt/ képest, 
döntıen az elızı évi pénzmaradvány 15.365 eFt-ról 12.000 eFt-ra csökken.    

A támogatások elıirányzata a normatív költségvetési támogatások csökkentése miatt 473 eFt-al 
csökkennek. 

A felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata 360 eFt-ban került megtervezésre, melyben a 
lakók által fizetendı közmőhozzájárulás szerepel. A testület megfontolhatja, hogy 180 eFt-os összeget 
szükséges-e emelni. 2008-ban 3.210 eFt-al szerepelt, mert tartalmazott 2.850 eFt-os önkormányzati 
ingatlanértékesítést.    
 Ugyanakkor el lehet gondolkodni azon, hogy közmőhozzájárulások mértékét /180 eFt/bekötés/ nem 
lenne-e szükségszerő emelni. Az elıirányzatban a korábbi évekhez hasonlóan szerepel egy 5 mFt-os 
önkormányzati ingatlan értékesítése.  

Az átvett pénzeszközök elıirányzata 9.116 eFt-ról 10.767 eFt-ra emelkedik, döntıen azért, mert a 
normatív támogatás csökkenésének ellensúlyozása érdekében a Körjegyzıség mőködésére Bozsok 
községi Önkormányzatnak az eddigi 7.756 eFt-ról 9.577 eFt-ra szükséges emelni a hozzájárulását. Az 
elıirányzat tartalmaz 1.190 eFt-ot a könyvtár mőködésére.  

Az elızı évi pénzmaradvány összege 15.365 eFt-ról 12.000 eFt-ra csökken. 
 
 
 

Megnevezés 2008. 2009. 

Mőködési bevételek   12.272  14.172 

Támogatások   17.659 17.186 

Felhatalmazási és tıke jellegő bevételek   3.210       360 

Átvett pénzeszközök    9.116 10.767 

Támogatási kölcsönök visszatérülése       121       104 

Pénzforgalom nélküli bevételek   15.365   12.000 

Bevételek összesen               57.743                54.589 

 
 
 

Az Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 
 
 

Helyi adók, pótlékok, bírságok 
 

A mőködési bevételek kertén belül 479 eFt adóbevétel-növekedéssel terveztünk, melynek a vállalkozók 
kommunális adója, magánszemélyek kommunális adója, iparőzési adóból kell realizálódnia.  
Megemeltük a talajterhelési díjból, valamint az egyéb sajátos bevételek elıirányzaton belül a közterület-
használat és terembérletbıl származó elıirányzatot is. 
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Mőködési bevételek 2008  2009  

 Helyi adók, pótlékok, bírságok 10.530  9.430  

      Vállalkozók kommunális adója       130  130 

       Magánszemélyek kommunális adója      3.300     3.500 

       Idegenforgalmi adó   1.200        900 

       Iparőzési adó  3.000     2.000 

       Gépjármőadó  2.800     2.800 

        Pótlék        20          20 

        Talajterhelés      40          40 

        Termıföld       40          40 

 Egyéb sajátos bevételek      1.742    4.742  

                    Boróka-villa bérleti díj     420  420 

                    Szeszfızde bérleti díj      1.000     1.000 

                    Közterület-foglalás, terembérlet     300     3.300 

                    Sírhely megváltás         2       2 

                    Kamat      20    20 

Mőködési bevételek összesen    12.272    14.172  

 
 
 

Támogatások 
 

Az Önkormányzatok központi költségvetésbıl származó bevételei a következık: 

o Normatív állami hozzájárulások és támogatások a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti 
feladatmutatók, mutatószámok alapján, 

o A helyi önkormányzatok által felhasználható és általuk igényelhetı központosított elıirányzatok 
kötött felhasználású kötelezettséggel járó forrásokat /pl.: egyes közoktatási feladatok támogatása, 
egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, egyes szociális feladatok kiegészítı támogatása, 
az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása, szociális továbbképzés és 
szakvizsga támogatása/.  

o A központi költségvetés és az önkormányzatok költségvetése között a személyi jövedelemadó 
bevétel megoszlásának alapelve szerint a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely 
szerint az adózók által bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal által településenként 
kimutatott – személyi jövedelemadó 40 %-a, melybıl 32 % normatívan elosztva, 8 % pedig 
lakóhelyen hagyva illeti meg az önkormányzatokat. 

 
 
 

 2008  2009  

 Önkormányzatok költségvetési támogatása 17.159  17.186  

      Normatív támogatások       17.159  17.186 

      Központosított elıirányzatok           -             - 

      Normatív kötött felhasználású          500          500 

Támogatások összesen    17.659    17.186  
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II.  Kiadások   

 
Az önkormányzat kiadásainak tervezése során figyelemmel kell lennünk a jogszabályokban, a helyi 
önkormányzati rendeletekben, a képviselı-testületi határozatokban és koncepciókban, valamint a 
gazdasági programban foglalt feladatokra. 
 
A kiadási fıösszeget - figyelembe véve az elızıekben felvázolt forráslehetıségeket – 54.589 eFt-ban 
határoztuk meg, mely várhatóan lehetıvé teszi a mőködıképesség biztosítását, valamint a jogszabályban 
elıírt kötelezettségek teljesítését. 
 

Megnevezés 2008. 2009. 

Rendszeres személyi juttatások 2.336 2.157 

Nem rendszeres személyi juttatások   112   112 

Külsı személyi juttatások 3.445 3.445 

Munkaadókat terhelı járulékok                1.527                1.434 

Dologi kiadások  6.580 6.580 

Egyéb folyó kiadások 713 713 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás              30.567              32.309 

Önkormányzat által folyósított támogatások                  904                1.286 

Egyéb pénzbeli juttatások                     95                   107 

Felújítás                      -                     - 

Beruházás                      -               5.800 

Céltartalék              11.464                  646 

Kiadások összesen              57.743               54.589 

 
 
 

Személyi juttatások 
 

Az elızetes költségvetési törvénytervezet alapján a bértervezésnél 12 hónappal kell számolnunk, mivel 
2009. évtıl a közszférában dolgozókat megilletı 13. havi külön juttatás 2009. év decemberében kerül 
kifizetésre, mely összeg már a 2010-es költségvetési évet terheli. 
 
A rendszeres személyi juttatások elıirányzata a 13 havi illetmény elmaradása miatt csökken 179 eFt-al 
a 2008. évihez képest, változatlan mértékben került betervezésre a nem rendszeres személyi juttatás.  
  
 

Megnevezés 2008  2009  

 Rendszeres személyi juttatások 2.336  2.157  

              Város és községgazdálkodás  1.887  1.778 

              Januárban fizetett 6/12-ed rész          70  - 

              Egyéb /pl.: közcélú foglalkoztatás/     379     379 

 Nem rendszeres személyi juttatások      112      112  

                    Étkezési hozzájárulás        108     108 

                    Folyószámla költség          4         4 

 Külsı személyi juttatások 3.445  3.445  

                    Polgármester tiszteletdíja      1.820  1.820 

                    Alpolgármester tiszteletdíja         234      234 
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                    Képviselık tiszteletdíja      720      720 

                    Polgármester költségátalánya /30 %/      504     504 

                    Alpolgármester költségátalánya          47      47 

                    Könyvtáros bére        120     120 

Személyi juttatások összesen 3.345  3.242  

 
 
 

Munkaadókat terhelı járulékok 
 

Az elıirányzat a 13. illetményt terhelı járulék mértékével, 93 eFt-al csökken.     
 
 

Megnevezés 2008 2009 

              Város és községgazdálkodás    639   569 

              Januárban kifizetett 6/12-ed rész /32%/         23  - 

              Közcélú /32%/       121   121 

              Ápolási díj járuléka       21     21 

              Könyvtáros bére       13     13 

              Önkormányzat igazgatási tevékenysége       120    120 

Munkaadókat terhelı járulékok összesen                    1.527                1.434 

 
 
 

Dologi kiadások 

 
A költségvetési törvénytervezet nem számol az un. dologi automatizmussal, azaz a dologi kiadások 
növekedése fedezetének biztosításával. A források csak részben nyújtanak fedezetet a dologi kiadásokra, 
ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak egyéb bevételi forrásaiból kell megfinanszíroznia a dologi 
kiadásokban esetlegesen megjelenı inflációs tényezıket, mindez még ésszerőbb és takarékosabb 
gazdálkodásra ösztönöz.   
Az elıirányzatot a 2008. évi finanszírozási szinten határoztuk meg azzal, hogy az energia árak és egyéb 
költségek /telefon, irodaszerek/ megállíthatatlan emelkedésére nehezen lesz tartható. 
Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a dologi kiadások elıirányzaton belüli összegek szabadon 
átcsoportosíthatók, mely biztosíthatja a hatékony gazdálkodást.  
Javasoljuk a Képviselı-testület által 2009. évre meghatározott ünnepségek költségeire fedezet 
biztosítását. 
 
 

Megnevezés 2008  2009  

 Irodaszerek   100   100  

 Folyóirat    30     30  

 Hajtó és kenıanyag    80     80  

 Kis értékő tárgyi eszköz   100   100  

 Munkaruha    30    30  

 Telefon    80     80  

 Egyéb kommunikáció /Katawin/    30    30  

 Villamos energia         3.000      3.000  
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 Víz- és csatornadíjak   100   100  

 Karbantartás   120   120  

 Egyéb üzemeltetés         1.080      1.080  

                 Önkormányzati kuka  40  40 

                 Kultúr kuka   40  40 

                 Lomtalanítás         200          200 

                 Hóeltakarítás          200          200 

                 Virágosítás            100          100 

                 Bélyeg   40  40 

                 Karácsonyi világosítás           100          100 

                 Kirándulás         300          300 

                 Kéményseprés   10  10 

                 ATLANTISZ Tőzvédelem  50  50 

  ÁFA   950     950  

  Belföldi kiküldetés      30       30  

  Reprezentáció  100     100  

  Reklám- és propaganda kiadások   700 *    700  

Dologi kiadások összesen         5.618       5.618                 

 
* prospektus, falunap 
 
 
 

Egyéb folyó kiadások 

 
Az elıirányzat a tavalyi szinten került betervezésre.  
 
 

Megnevezés 2008 2009 

         TÖOSZ-tagdíj    7   7 

 İrségi hozzájárulás 130 130 

 Hó ügyeleti díj   40   40 

 Szél Józsefné   10   10 

 Vagyonbiztosítás 126 126 

 Bankköltség 400 400 

Egyéb folyó kiadások összesen 713 713 

 
 
 

Pénzeszközátadás 
 

Az elıirányzatot 1.742 eFt-al szükséges emelni, melyben döntıen a Körjegyzıség mőködéséhez 
szükséges hozzájárulás emelése miatt következik be. Szükséges ugyanakkor kiemelni, hogy a 2009. év 
speciális abból a szempontból, hogy egyszerre jelentkezik egy 35 éves jubileumi jutalom és 
köztisztviselıi egy besorolás-változás költségigénye.      
Jelentısen, 608 eFt-al emelkedik  az óvoda mőködéséhez szükséges hozzájárulás mértéke.  
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A támogatás értékő mőködési célú pénzeszköz átadások között a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen 
a 2009. évi költségvetésben is javasoljuk meghatározott összeg elkülönítését a településen mőködı 
társadalmi szervezetek támogatására.  
 
 

Megnevezés 2008 2009 

  Tám. felügyelet alá tartozó ktg. szerv részére 21.979 23.553 

Mőködési célú pénzeszközátadás 8.588 8.756 

 Óvoda 2.773 3.381 

 Iskola és napközi                   2.804 2.563 

 Fıépítész   36      36 

 Könyvelık 104       36 

 Zsombori Pál 149    149 

 Vasi VOLÁN  213     213 

 Központi orvosi ügyelet 238     238 

 Fogászat    34       34 

 Családsegítı Szolgálat -      - 

 Pedagógiai Szakszolgálat 102       126 

 Gyermekjóléti Szolgálat   66      - 

 Zeneiskola 400      309 

 Könyvtár                  1.190 1.190 

 Sportkör -    - 

 Többcélú Kistérségi Társulás  68      69 

 Naturpark 50      50 

 Kıszeghegyaljai Idegenforgalmi Egyesület 30      30 

 Szociális Gondozási Központ /munkanélküliek/ 12      12 

Tőzoltóság                   120     120 

VELAK                    100     100 

Civil szervezetek /pályázatok/                     99      100 

Pénzeszközátadás összesen              30.567                32.309 

 
 
 

Az Önkormányzat által folyósított ellátások 
 

A költségvetési nehézségek miatt 213 eFt-al csökken az elıirányzat, ezen belül a pénzbeli ellátások 
csökkennek, ugyanakkor a természetben nyújtott támogatások mértékét növeltük.   
 
 
 

Megnevezés 2008 2009 

 Rászorultságtól függı ellátások   714 1.146 

              Rendszeres szociális segély                        -    342 

              Idıskorúak járadéka   309    309 

              Lakásfenntartási támogatás    145    185 

              Ápolási díj    260    260 

              Átmeneti segély      -      50 



 9 

 Természetben nyújtott szociális ellátások     95     107 

              Átmeneti segély     12       24 

              Közgyógyellátás     50       50 

              Szoc. étkeztetés     140       40 

Mindösszesen 904 1.286 

 
 
 
Az egyéb pénzbeli juttatások elıirányzatát 12 eFT-al megemeltük, melybıl a temetési támogatás 
elıirányzatát 12 eFt-ról 24 eFt-ra emeltük, a BURSA HUNGARICA felsıoktatási pályázat támogatása 
maradt 80 eFt-on. 
  
Felújítást – anyagi forrás hiányában – 2009. évre nem terveztünk. 

A beruházás keretében a Jókai utcai út-,csatorna- és vízelvezetés befejezésére 5.000 eFt-ot, kistraktor 
beszerzésére 800 eFt-ot terveztünk.  
A 646 eFt-os szabad felhasználású céltartalékot különítettünk a nem tervezett kiadásokra, illetve az 
elıirányzott, de de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására. 
 
 
Velem községi Önkormányzat költségvetési koncepciójának prioritása a költségvetési egyensúly 
megtartása, az Önkormányzat mőködıképességének megırzése, a kötelezı feladatellátás feltételeinek 
biztosítása. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és Velem községi 
Önkormányzata 2009. évi költségvetése tervezési koncepcióját tartalmazó határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
 
                                                                                                 Határozati javaslat 
 

1. Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos 
elıterjesztést, és azt a 2009. évi költségvetés-készítés kiindulási alapjának 
tekinti. 

2. A Képviselı-testületek a gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével 
elsıdleges célként jelöli meg a költségvetési egyensúly megtartását, a 
Körjegyzıség mőködıképességének megırzését, valamint a kötelezı 
feladatellátás feltételeinek megteremtését. 

3. A Képviselı-testület a költségvetési egyensúly megtartása érdekében a 
következı intézkedések megtételét tartja szükségesnek: 
a) a költségvetési törvény jóváhagyását követıen pontosítani kell az 

önkormányzatot a központi költségvetésbıl megilletı forrásokat /normatív 
állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb./; 

b) az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési 
munka hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévıségeket; 

c) a már eddig elnyert pályázatok mellett keresni kell a további 
pályázatokhoz való kapcsolódás lehetıségét mind az önkormányzat, mind 
a Körjegyzıség vonatkozásában, a külsı források bıvítése érdekében. A 
rendelkezésre álló saját források szőkössége miatt a beruházások területén 
meg kell kísérelni a vállalkozói tıke még erıteljesebb bevonását a 
fejlesztésekbe. 
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4. A testületek utasítják Horváth Miklós polgármestert, hogy az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési tervezetének összeállítása során a jelen határozatban 
foglaltakat érvényesítse.  

 

                                  Felelıs:                 Horváth Miklós polgármester 
                                                                  Közremőködik:    Dr. Görög István körjegyzı 
                                                                                                Cserkutiné Stipsics Edina   
                                                                  Határidı:              2009. február 15., illetve folyamatos 

 

 
 
Velem, 2008. november 17. 
 
 
 
 

    /: Horváth Miklós sk.:/ 
                          polgármester    
   


