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Tárgy:Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2009. évi költségvetési rendelet-tervezete
megvitatása és jóváhagyása (közmeghallgatás elé terjesztése)

Tisztelt Képvisel - testület!

A  Magyar  Köztársaság  2009.  évi  költségvetésér l  szóló  2008.  CII.  tv.  és  az  államháztartásról  szóló  többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-a alapján el terjesztjük önkormányzatunk 2009. évi tervezett
gazdálkodásáról szóló költségvetési rendelet-tervezetünket.

Önkormányzatunk gazdálkodási szempontú szervezeti felépítése az el  évhez viszonyítottan nem változott. Az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (önállóan gazdálkodó költségvetési szerv) mellett egy részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervet tartunk fenn, a Csanyteleki Községi Könyvtárat.

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott pénzügyi – gazdálkodási feladatait az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

Mint valamennyiünk el tt ismeretes, 2007. augusztus 1-t l az alapfokú oktatási, nevelési és szociális alapszolgáltatási
és szakellátási feladatok, valamint a bels  ellen rzés ellátása vonatkozásában csatlakoztunk a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulásához. A Társulásban való részvétel, úgy az intézmény üzemeltetési, feladatellátási mint a
költségvetés készítés és finanszírozási rendszer jelent s átalakítását eredményezte. Ennek lényege, hogy a Társuláson
belül az oktatási-nevelési (korábban részben önálló) intézményeink tagintézménnyé váltak, míg a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központ a társuláson belül is megtartotta részben önállóságát. Valamennyi társulásba integrált
intézményünk meg rizte szakmai önállóságát a megkötött megállapodásokban foglaltak szerint.
A költségvetési kérdéskörök szempontjából a leglényegesebb elem, hogy jelent s kiegészít  állami hozzájárulás
kapcsolódik a társulásban ellátott feladat-mutatós finanszírozási elemekhez. (Ez 2009-ben a három intézmény
vonatkozásában meghaladja a 24 millió forintot.)
A jelzett intézmények alap költségvetése nem a helyi önkormányzati költségvetés része. Önkormányzati
költségvetésünkben a három intézményhez kapcsolódó azon támogatás érték  kiadások jelennek meg, melyek a
korábbi id szakban mint bels  kiegészít  finanszírozás (önkormányzati kiegészít  forrásszükséglet) jelentette a
közvetlen állami támogatások és saját intézményi bevételek melletti forrásokat.
Lényegében a jelenlegi költségvetési rendelet-tervezet az Önkormányzat Hivatala (Polgármesteri Hivatal) és a
Községi Könyvtár által közvetlenül ellátott feladatok finanszírozási, költségelemeit, továbbá közvetett
költségelemként az oktatási, nevelési valamint a szociális intézményeink m ködtetéséhez biztosított kiegészít
támogatások fedezeteit tartalmazza.
A költségvetési rendelet-tervezet összegzései, részletez  mellékletei, az azt megalapozó bevételi-, és kiadási
el irányzatok tételes analitikus számításai (melyek az Adó- és Pénzügyi Irodán megtekinthet ek) a Képvisel - testület
által elfogadott költségvetési koncepció és a rövid- közép- és hosszú- távú gazdálkodási és fejlesztési program alapján
került kidolgozásra, figyelembe véve a hatályos költségvetési törvény adta kereteket és az egyéb szakágazati
jogszabályokból adódó kötelezettségeket és lehet ségeket is.(Pl. közalkalmazotti tv., köztisztvisel i tv., szociális tv.)
Kisz résre kerültek az el  évi egyszeri bevételek, átvett források, és az egyszeri jelleg  kiadások költségvetési
vonzatai.
Egyre inkább tényszer vé válik, hogy az ÖNHIKI támogatási rendszer egyszer en kiüresedik. Az ott korábban
elnyerhet  támogatások jelent s hányada a kistérségi társulások kiegészít  támogatási rendszerébe kerül át,
természetesen megfelel  kritériumok, komoly feltételek megléte esetén (pl.: kapacitás kihasználtság, osztály-csoport
létszámok, stb.). A meglév  költségvetési forráshiányok felszámolásában az önkormányzatok egyre inkább csak
magukra hagyatkozhatnak, hiszen a feltétel rendszer  komoly helyi bevétel növelési kényszert jelent, az elismert
kiadási szintek vonatkozásában pedig a ténylegesen várható költségtöbbletek érvényesítésére egyszer en nincs
lehet ség.
A jelzett kényszerhelyzetb l adódóan azt  a stratégiát választottuk, hogy az egyes bevételi forráselemeknél infláció
követ  díjtétel emelések történtek.  Ahol  ez  nem  lehetséges,  ott a meglév  hátralékok behajtására kívánunk
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még nagyobb hangsúlyt fektetni. A kiadási oldalon az alapvet  közüzemi díjak vonatkozásában a ténylegesen várható
növekményünk hatásai kerültek beépítésre. Az egyéb dologi és m ködési költségelemeknél a központilag jelzett,
tervezett inflációs hatásoknak megfelel  szintek kerültek meghatározásra. Továbbra is kiemelt fontosságú az
észszer  takarékosság és a költség-hatékony megoldások feltárása a bevétel növel  lehet ségek keresése mellett.
Az intézményenként külön-külön kidolgozott keretszámok egyeztetésre kerültek a szervezetileg helyben m köd
tagintézmények vezet ivel és az érdekképviseleti szervek képvisel ivel.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézményeink költségvetési tervezetei külön lépcs ben
szintén egyeztetésre kerültek a tagintézmény vezet kkel, érdekképviseleti megbízottakkal, a részben önálló
tagintézmények vezet ivel, a Társulás Munkaszervezetével és a Társulási Tanács elnökségének képvisel ivel, illetve a
Társulás Pénzügyi Bizottságának képvisel ivel.

Önkormányzatunk társadalmi-, gazdasági- és infrastrukturális szempontból hátrányos helyzet  település, a szintén
hátrányos helyzet nek min sített Csongrádi Kistérség tagja, 3000 f  körüli állandó lakónépességgel. Jelent s a
munkanélküliek  aránya,  a  lakosság  korösszetétele  is  elég  kedvez tlen.  Szintén  magas  azon  lakosok  aránya,  akik  a
szociális ellátási rendszer igénybevételével tudják csak kiegészíteni minimális jövedelmüket. Településünkön
nincsenek nagy ipari, kereskedelmi létesítmények, a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. Adóer
képességünk alacsony.

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán (mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerven belül) kezeljük a
közösségi szint  fejlesztési, felújítási feladatokat, valamennyi szociálpolitikai ellátást, (pénzbeli és természetbeni
juttatások) segélyezést, a kötelez en ellátandó közszolgáltatási feladatokat, (Pl.: közvilágítás, szilárd hulladék kezelés,
egészségügyi ellátások köre, útfenntartás stb.) szakigazgatási feladatokat, ingatlanok hasznosítását, közcélú
foglalkoztatást, tisztségvisel kkel kapcsolatos kifizetéseket, hitelm veletekkel kapcsolatos finanszírozási feladatokat,
non-profit szervezetek támogatását, sport- és kulturális feladatokat és egyéb címkézetten nem finanszírozott de
kötelez en ellátandó teend ket. Az állandó foglalkoztatotti létszám mellett 2009-ben jelent sen átalakul a közcélú
foglalkoztatási rendszer. Szoros kapcsolat lesz a szociális ellátási rendszer és a közfoglalkoztatási rendszer között.

A fentiekben felsorolt feladatok mellett, külön megállapodások alapján a 100%-os önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság (KÉBSZ Kft.) által biztosítjuk az egészséges ivóvíz ellátást, közétkeztetést, gyermek-és
diákétkeztetés és a szociális ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetést,  valamint  a közösségi szintér (Faluház)
üzemeltetését, melyhez átadott pénzeszközként kiegészít  forrást biztosítunk a normatív támogatáson felül.

A költségvetésnek külön tükröznie kell egy adott település vezetésének szemlélet-rendszerét. Ez a szándék létezik, él
és a folyamatos egyeztetéseknek köszönhet en a tervezett keretszámokban megjelenik. Az érzékeltetni kívánt
prioritások és lehet ségek koordinálása a legnagyobb feladat. Ebben kell konszenzusra jutnunk az évközi tényleges
finanszírozási és likviditási nehézségek közepette is. Továbbra is kiemelt szempont, hogy a kötelez  m ködési
alapfeladatokkal párhuzamosan a fejlesztési célkit zésekre is tudjunk forrásokat elkülöníteni. A kialakult
pénzügyi és gazdasági (világ) válsághelyzet számos kockázati tényez t hordoz az önkormányzatokat illet en is.
Változások sorozatára számíthatunk.

A 2009. évi költségvetésünkben a bevételi forráselemek, illetve a kiadási költségelemek változatlanok az el  évhez
viszonyítottak. Az egyes keretszámokat a Képvisel -testület által elfogadott költségvetési koncepció elvei alapján
határoztuk meg.

A 2009. évi költségvetés kiemelt f összegei:

A forrás megosztási rendszer elveiben történ lényeges változás az el  évhez viszonyítottan, hogy a tervezett
lakossági kommunális adó bevétel 100%-át a fejlesztési alap forrásaihoz javasoljuk átcsoportosítani. Ezt
els dlegesen az indokolja, hogy 3 kiemelt beruházás (óvodab vítés, piaccsarnok építés, utak szilárd burkolattal
történ  ellátása) megvalósítására is sor kerülhet az évben. Ez a fedezet átrendezés több szempontból is figyelemre
méltó és indokolt intézkedés.

- Az EU-s és nemzeti forrásokra épül  fejlesztési pályázati rendszer lehet ségei kiszélesednek, e lehet ségeket maximálisan ki kell
használnunk.
- Amennyiben a település tartós fejl dését (különösen az infrastrukturális hátrányok felszámolását) biztosítani kívánjuk, úgy megfelel
saját forrás kereteket kell évente elkülönítenünk az egyes pályázatokhoz.
- A kistérségi kiegészít  állami támogatások hatásaként csökken a m ködés számított forráshiánya és ezzel párhuzamosan a
kistérségben m köd  tagintézményeinkhez rendelend  kiegészít  önkormányzati támogatások forrásszükséglete.
- A racionális fejlesztéseken és az alapfeladatok színvonalas ellátása által tartható fenn a település lakosságmegtartó képessége és a
megélhetési lehet ségek javítása is..
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Mindenesetre év közben figyelmet kell fordítani a forrás átcsoportosítás hatásainak folyamatos elemzésére, mert az
ÖNHIKI feltételrendszert (biztonsági elemként) célszer  fenntartani még akkor is, ha ez a támogatási forma egyre
inkább kiüresedik és eredeti megközelítésben m ködési forráshiánnyal nem kell számolnunk.

A bevételek községi szint  f összege 306.949.- eFt.

Ebb l az intézményi m ködési bevételek összege 18.382.- eFt (3. melléklet).

A sajátos m ködési bevételek forráselemei szintén nem változnak. (4. melléklet)

A helyi adókból származó bevételek tervezett összege 26.205.- eFt. Ezen a területen komoly eredménynek
számítana a 2008. évi szint elérése, ugyanis az ipar zési adó bevétel területén a gazdasági válság hatásaként jelent s
bevételkiesésre számíthatunk. A SZJA-ból származó bevételek összege 105.219.- eFt, amely a központilag
meghatározott  egyik  f  bevételi  forráselemünk.  Ez  a  bevétel  több  mint  4  millió  forinttal  haladja  meg  a  2008-as
szintet.
Az átengedett központi adók összegét 13.011.- eFt-ban javasoljuk meghatározni, s ezen belül a gépjárm adóból
származó bevételek összegét (12.970.- eFt) az el  évi szinten tervezzük. Az egyéb sajátos folyó bevételeken belül
a lakás- és garázsbérleti díjakat 7%-kal javasoljuk emelni. A felhalmozási bevételek köre minimális, így a tervszám
330.- eFt-ban került meghatározásra.

A központi költségvetési támogatások, mint a második kiemelt f  bevételi forrásunk összege 111.265.- eFt.
– A normatív támogatások összege 42.462.- eFt.
– A kötött felhasználású támogatások tervezett összege 68.803.- eFt, melyb l a szoc. segélyezéshez kapcsolódó

támogatás 45.736.- eFt, míg a közcélú foglalkoztatáshoz számított támogatás összegét 23.067.- eFt-ban
javasoljuk meghatározni.

– Központosított el irányzatként eredeti forrás nem került beépítésre a költségvetésbe. Ezen a terülten évközi
pótel irányzatok megszerzésére nyílik lehet ség többféle jogcímen.

Az államháztartáson kívülr l átvett pénzeszközök és támogatási érték  bevételek keretét az 5. melléklet szerint
javasoljuk meghatározni.  A m ködési célú támogatás érték  bevételek tervezett összege 9.544.- eFt, míg a fejlesztési
célú ilyen jogcím  bevételi forrás 1.667.- eFt.
A m ködési célú átvett pénzeszközök forráskerete összesen 110.- eFt.
A kölcsönök visszatérüléséb l 170.- eFt bevételt tervezünk 2009-re. Ebb l lakás vásárlási és építési kölcsönök
visszatérülése jogcímen 150.- eFt-ot, míg szociális és temetési kölcsönök visszatérüléséb l 20.- eFt-ot javasolunk
meghatározni a kölcsön nyilvántartások alapján.

Hitel felvételek jogcímen összesen 20.440.- eFt-ot javasolunk meghatározni a kiemelt beruházásokkal összefügg
pályázatok saját er  biztosításaként. Ezen tervezett keret egy részének kiváltása az ÖM-hez benyújtandó EU-Öner
pályázat kapcsán történhet meg. A hitel igénybevételek tervezetét a 11. melléklet tartalmazza. Ténylegesen m ködési
hitel felvételét a tárgyévben sem tervezünk, eredeti el irányzatként m ködési forráshiánnyal nem számolunk.
Az el  évi pénzmaradvány a 2008. évi beszámoló keretében kerül meghatározásra. Abból a ténylegesen igénybe
vehet  rész külön Képvisel -testületi döntés alapján évközi pótel irányzatként épülhet be a 2009. évi költségvetésbe.

A Kiadások községi szint  f összege 306.949.- eFt.

Ezen belül:
Személyi juttatások, vagyis a 2009. évi bértömeg költségkeretét 71.049.- eFt-ban javasoljuk meghatározni. Ez a keret a
2009. évi összkiadási el irányzatok 23 % -a.

A bértömegen belüli intézményi megosztások a következ k:
   Önkormányzat és hivatala 69.096.-  eFt
   Községi Könyvtár   1.953.-  eFt

A tárgyévi bértömeg általános bérfejlesztést és 13. havi juttatásokat nem tartalmaz. A bértömegen belül a közcélú
foglalkoztatáshoz kapcsolódó bruttó bérek tervezete 20.700.- eFt.

A munkaadót terhel  járulékok éves keretösszege 20.700.- eFt.
Ebb l TB járulék 18.217.-  eFt,  munkaadói  járulék  1.660.-  eFt,  egészségügyi  hozzájárulás  823.-  eFt.  Az
önkormányzat hivatalánál a bértömegre es  TB járulék összege mellett további járulékfizetési kötelezettség is
felmerül  a  szoc.  ágazaton belüli  ápolási  díjak  után.  Ez  a  TB járulék  2.166.-  eFt.  Az  ápolási  díjak  TB járulékából  a
visszaigényelhet  összeg 1.949.- eFt.
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A dologi és egyéb folyó kiadások együttes összege 51.316.- eFt. A kiemelt el irányzat csoporton belül a községi
szint  tervadatok a következ k:
- készletbeszerzések:           6.666.- eFt
- szolgáltatások:                                  32.080.- eFt
- egyéb dologi kiadások:                          8.217.- eFt
- munkáltató által fizetend  SZJA:            177.- eFt
- különféle adók, díjak, egyéb befizetések:  1.100.- eFt
- kamat kiadások:                                3.076.- eFt

Szociálpolitikai ellátásokra 56.775.- eFt-os keret került elkülönítésre. Ez a keret az el  évi el irányzatoknak
megfelel  nagyságrend.
Az el irányzat f csoport kiadási f összegéhez 48.296.- eFt leigényelhet  támogatás tartozik, részben az átvett
pénzeszközök között, részben kötött felhasználású és normatív támogatásként. Kedvez  körülmény a kiadás

csoporton belül, hogy jelent s mértékben megn tt a normatív ápolási díjak aránya (melyhez 90%-os központi
költségvetési támogatás kapcsolódik) és csökkent a helyi méltányossági alapú ápolási díjban részesül k köre. Az egyes
segélynemek növekményét kell  mértékben ellensúlyozza, hogy a rendszeres szociális segélyezetti körb l jelent s
számban átkerülnek az arra jogosultak id legesen a közfoglalkoztatási rendszerbe.

A kölcsön nyújtások keretét 2009. évben 200.-  eFt-ban javasoljuk meghatározni. M ködési jelleg  kölcsönnyújtást
nem tervezünk. A jelezett keretet lakáscélú kölcsönként javasoljuk elkülöníteni.

A hitel törlesztések tárgyévi  el irányzatát  3.004.-  eFt-ban  javasoljuk  meghatározni.  Ez  a  keret  az  Ady  Endre  u.
kiépítésével összefügg  hosszú-távú  fejlesztési célú hitel 2009. évi törleszt  részlete.
Az egyes hitelekhez tartozó kamatkiadások a dologi kiadásokon belül kerülnek elkülönítésre (kapcsolódó mellékletek:
7/b és 11).

Fejlesztési, felhalmozási kiadások:
A fejlesztési alapba helyezhet  források körét a 6/a melléklet tartalmazza. A 2009. évi fejlesztési keretünk így 56.845.-
eFt.
A fejlesztési, a felhalmozási keret felosztása összhangban van a rövid, - közép távú önkormányzati gazdálkodási és fejlesztési
programmal, valamint a költségvetési koncepció fejlesztésekre vonatkozó fejezeteivel. A tárgyévi beruházások kerete ÁFA-val
35.572.-  eFt,  a  felújításokra  el irányzott  forrásrész  750.-  eFt.  Az  egyéb  fejlesztési  alapot  terhel  kiadások  összege
hitel, lízing és kamattörlesztésekkel együtt 20.523.- eFt.
A teljes kör  keretfelosztást a rendelet-tervezet 6/b melléklete szerint javasoljuk elfogadni.
A forráskeret  meghatározásnál  jelent s  változás  az  el  évhez  mérten,  hogy  a  kommunális  adó tervezett  bevételi
összegének 100%-a (10.200.- eFt) a fejlesztési kiadások fedezeteként kerül figyelembe vételre.

A m ködési célú pénzeszköz átadások és támogatás érték  kiadások együttes összegét 52.815.- eFt-ban javasoljuk
meghatározni. A tételes keretfelosztást a 9. számú melléklet tartalmazza. A fenti keretszámon belüli kiemelt tétel a
Kistérségi Társulásba integrált 3 intézményünk kiegészít  önkormányzati támogatása, összességében 46.403.- e Ft.

Tartalékok: a tárgyévben is  minimális összeg  m ködési tartalékot tudunk elkülöníteni. Ez a keret 200.- eFt, melyb l
vis maior tartalék el irányzat 100.- e Ft, általános m ködési tartalék szintén 100.- e Ft. Fejlesztési tartalékra
6.730.- e Ft-ot javasolunk meghatározni, els dlegesen tárgyévi új pályázatok (CÉDE, TEKI, TPEA, stb.)  saját forrás
kereteinek biztosításához.

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a Csanyteleki Községi Könyvtár a Polgármesteri Hivatalon
keresztül kapja meg (intézmény finanszírozásként) a kiadásai fedezetére szolgáló kereteket, ugyanis közvetlen
bevétele nincs az intézménynek. Ez a keret éves szinten 3.278.- eFt.

A jelenlegi címrend szerinti önállóan gazdálkodó költségvetési szerv  illetve részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv bels  ellen rzését a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében valósítjuk meg az
egyeztetett éves ellen rzési programok alapján. Az ellen rzések tapasztalatairól a Képvisel -testület külön napirend
keretében kap tájékoztatást.

A 2009-es gazdálkodási id szakot érint en elkészítend éves közbeszerzési tervünkben – eredményes pályázat
esetén – a becsült ÁFA-nélküli összköltség alapján a Nefelejcs u., József A. utca  és Nagy I. u. kiépítése, valamint a
piaccsarnok kialakítása  szerepeltetend .
Oktatási és nevelési tagintézményeink korszer sítésével, felújításával kapcsolatosan a pályázatok benyújtója nem az
önkormányzat, hanem a Kistérségi Társulás, így az ide vonatkozó esetleges közbeszerzési eljárások tervezését,
ütemezését a Társulás végzi.
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A jóváhagyott kiadási el irányzatok csak realizált bevételi forrásokkal lefedetten kerülhetnek ténylegesen és
id arányosan kiutalásra a rendelet-tervezet ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelel en. A kiutalt keretekb l az
intézményvezet knek garantálni kell a kötelez  bérelemek és az alapvet  közüzemi díjak rendezésének
els dlegességét.

A 2008. évi várható tény és 2009. évi javasolt terv adatok összehasonlítására szolgáló összefoglaló adatokat az alábbi
táblázatok tartalmazzák:

Bevételek alakulása (Önkormányzat Hivatala és Községi Könyvtár)
- tájékoztató adatok -

 (ezer Ft)
Megnevezés 2008. évi várható tény 2009. évi terv eredeti el irányzat

Helyi m ködési bevételek
              Ebb l: egyszerinek min sített bevétel

8.189.-
800.-

18.878.-
Ebb l visszaigényelhet  ÁFA:

11.289.-
Helyi adók 29.037.- 26.205.-

Átengedett központi adók 112.140.- 118.230.-

Állami támogatások 112.096.- 111.265.-

Felhalmozási bevételek 56.- 330.-

Átvett pénzeszközök, támogatás érték  bevételek 16.768.- 11.431.-

Kölcsönök visszatérülése 236.- 170.-

Fejlesztési célú hitel felvét (forgalmi egyenleg) - 20.440.-

ködési célú hitel felvét (forg.egyenleg)
* Forráshiány

- -

El  évi pénzmaradvány 2.090.- -

El irányzathoz kötött bevételek összesen 280.612.- 306.949.-

Kiadások alakulása
- tájékoztató adatok -

(ezer Ft)
Megnevezés 2008. évi várható tény 2009. évi terv eredeti el irányzat

Bértömeg 59.276.- 71.049.-
Ebb l új közc. fogl.: 20.700.-

Járulék 22.476.- 20.700.-

Dologi és egyéb folyó kiadások 45.230.- 51.316.-

Szociálpolitikai ellátások 64.111.- 56.775.-

Kölcsönnyújtások - 200.-

Hiteltörlesztések:     fejlesztési
                               m ködési

4.430.-
-

3.004.-
-

Beruházások, felújítások ÁFA-val 15.968.- 36.322.-

Pénzeszköz átadások, támog. érték  kiadások 57.645.- 60.653.-

Tartalékok
Ebb l zárolt központi tartalék

- 6.930.-

El irányzathoz kapcs. kiadások összesen 269.136.- 306.949.-
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A fenti  tájékoztató  adatokból  kisz résre  került  a  2008.  évi  várható  tény  oszlopban az  Alsó-Tisza  Menti  PritavitCa
Akciócsoport m ködtetésével összefügg  gesztori feladatokhoz nyújtott bevételi forrás és valamennyi költségelem is.
A gesztori feladatok lezárása 2008. augusztus végén megtörtént.

Tisztelt Képvisel - testület!

Javasoljuk az el terjesztésben és rendelet-tervezetben foglaltak megtárgyalását, közmeghallgatás elé terjesztését és
változtatás nélküli elfogadását

Csanytelek, 2009. február 3.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz


