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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete  2008.  márciusi  ülésére

Tárgy :  Az önkormányzat 2008. év i köl tségvetése végrehaj tásáról beszámoló

Tiszte lt  Képvise l -  testüle t!

Az  Államháztartásról  szóló  többször  módosított  1992.  évi  XXXVIII.  tv.  80.  §-a,  valamint  az  Államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel en elkészítettük az önkormányzat 2008. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámolót.

E beszámoló központi szabályozókban megadott szempontokra épül, mely a 2008. évi gazdálkodásról átfogó képet
nyújt.

1.) Az Önkormányzatunk hatósági igazgatási társulásban nem, viszont intézmény irányító társulásban
2007.08.01-t l  részt vesz.

2.) Az Önkormányzati igazgatásban (Polgármesteri Hivatalban) dolgozók létszáma 2008. január 1-jén 12 f , és
2009. január 1-jén is 12 f .

3.) A 2005. március 29-t l m köd  többcélú kistérségi Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében az alábbi
részágazatokban vett részt önkormányzatunk 2008. évben:

- pedagógiai szakszolgálat m ködtetése,
- átmeneti otthonban (Csongrád) történ  elhelyezési lehet ség,
- környezetvédelem (közös hulladékgazdálkodási terv),
- központi orvosi ügyelet m ködtetése,
- jelz rendszeres házi segítségnyújtás,
- bels  ellen rzés,
- fejlesztési célú társulás keretében alapvet en a közép,- és hosszútávú infrastrukturális fejlesztési

célok program el késztésében m ködünk együtt a késtérségen belüli önkormányzatokkal.
Önkormányzatunk 2007. augusztus 1-t l az alapfokú oktatási, nevelési és a szociális intézményi alapfeladatok
ellátását integrálta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába.

4.) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

A beszámolási id szakban szervezeti és gazdálkodási jogkörökben változások nem történtek.
Az Önkormányzat Hivatala – mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – mellett három részben
önállóan gazdálkodó intézmény feladat-ellátása Kistérségi Társulás keretében valósul meg 2007.08.01-t l.
Ezek az intézmények a:
- Szent László Általános Iskola (Társulás tagintézménye),
- Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (Társulás tagintézménye),
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Társulás részben önállóan gazdálkodó intézménye).

A jelzett id ponttól kezd en a Községi Könyvtár az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó
intézménye lett.
- Az önkormányzati intézmények gazdálkodásával összefügg  számviteli politika alapelvei a beszámolási
id szakban nem változtak.
Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. A vagyonelemek könyv szerinti, illetve becsült
értéken kerülnek kimutatásra, az önkormányzat nem élt a piaci értéken történ  értékelés lehet ségével. (A
vagyonelemeket érint  értékvesztés elszámolása nem volt indokolt.)
A hatályos számviteli el írásoknak megfelel en az éves zárómérleg eszköz tételeiben az adósok
állományából kivezetésre került a 90, 180 és a 360 napot meghaladó fizetési követelések összegéb l az
egyszer sített értékelési eljárással megállapított rész.
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- Az éves költségvetés, az évközi költségvetési rendelet módosítások és az év végi beszámoló könyvvizsgálói
felülvizsgálata és véleményezése hiánytalanul megtörtént.
-  A bels  ellen rzési feladatok ellátása éves munkaterv alapján történt,  az elvégzett munkálatokról az éves
ellen rzési, valamint összefoglaló ellen rzési jelentés elkészült.. Az év közben folyamatosan végzett bels
ellen rzés –melynek ellátása 2008. 01. hótól szintén a Kistérségi Társulás keretében valósul meg - nem tárt
fel  olyan  hiányosságokat,  amelyek  alapján  akár  a  korábbi  id szakok  mérleg  tételeit,  vagy  a  költségvetési
beszámolók egyes tételeit módosítani kellett volna.
- Önkormányzatunk hatékonyan együttm ködik a helyi civil szervezetekkel. 2008. évben a támogatott
szervezetek száma elérte a 9-et. Az egyéb non-profit és civil szervezeteknek, a kötelez  alapfeladatok
ellátásával összefügg  szervezeteknek (pl: szilárd hulladékkezelés, orvosi ügyelet), és egyes szociális jelleg
lakossági támogatásoknak, valamint a kistérségi együttm ködés keretében Csongrád Város
Önkormányzatának átadott pénzeszközök részletezését a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
- Településünkön kisebbségi önkormányzat nem m ködik.
- Önkormányzatunk 100 %-os tulajdonosa a Közm ,- Épít ,- Beruházó és Szolgáltató Kft-nek, mely
könyvviteli mérlegben részesedésként kimutatott (mérleg III. Befektetett eszközök 17. sor. Egyéb tartós
részesedés 5150 eFt). A Kft által az önkormányzat átruházott hatáskörében ellátott önkormányzati
feladatokhoz (ivóvíz- ellátás, gyermek- és diákétkeztetés, szociális célú étkeztetés, Faluház üzemeltetése)
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökkel biztosítja a m ködtetés feltételeit.

A Kistérségi Társulásba integrált intézmények tekintetében az érintett ingatlanok (épületek, intézmények),
tárgyi eszközök és egyéb eszközök (tételes leltár alapján) önkormányzati tulajdonban maradtak a Társulás
használati jogának biztosítása mellett.

A szilárd hulladék gy jtését, szállítását és kezelését, valamint a kéménysepr - ipari közszolgáltatást
vállalkozásba adás útján biztosítjuk a településen, mint kötelez  közszolgáltatást, míg a folyékony hulladék
szállítás és ártalmatlanítása egyéni vállalkozók áltat történik.

Az Önkormányzat Hivatalánál 2008. évben foglalkoztatott közhasznú- és közcélú munkát végz k száma
elérte a 20 f t. Az intézményeknél a Képvisel -testület által engedélyezett éves létszámkeret túllépés nem
volt.

A 2008. évi gazdálkodásunkat 5.600 eFt-os számított forráshiánnyal kezdtük. Ez a hiány a tervezett eredeti
ködési célú bevételi forrásaink közel 2%-át jelentette, mint hitel felvételként tervezend  forrás. A

realizált többletbevételek, valamint a takarékossági intézkedések következtében ezt a hiányt felszámoltuk.

ÖNHIKI-s pályázatot nem nyújtottunk be 2008-ban. Intézményeink m ködtetését alapfeladatainak ellátását egy
nagyon átgondolt gazdálkodási program mellett biztosítottuk. Pénzügyi pozíciónk nem romlott.
Az alapvet  kötelez  m ködési feladatok mellett fokozott hangsúlyt kapott a fejlesztési célkit zések folyamatos
megvalósítása is. Az egyes pályázatok sikere mellett a saját er  megteremtése nagy körültekintést igényelt.
Önkormányzatunk 2008. évi hitel korlát mutatója a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítését követ en 26.921 eFt,
mint az adósságot keletkeztet  éves kötelezettség- vállalások fels  határa. Ebb l a tárgyévet terhel  teljesített –
likvidhitel forgalom nélküli – rövid lejáratú kötelezettség 4.427 eFt –volt (16,4%), melyet hiánytalanul teljesítettünk.
A  kötelezettségek  záró  állománya   (20.865  eFt)  több  mint  9  millió  forinttal  alatta  marad  az  el  évi  záró
állománynak. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege minimális mértékben csökkent az el  évhez
viszonyítottan.
A kötelezettségeken belül a hosszútávú kötelezettségek állománya (hosszútávú fejlesztési c. hitel Ady E. u. kiépítése,
SUZUKI terepjáró lízing kötelezettség) 4.658 eFt. A következ  évi törlesztési kötelezettség ezekb l a
konstrukciókból már a rövid távú kötelezettségek között kerül kimutatásra, melyeknek az így számított állománya
16.207 eFt. Ez az összeg tartalmazza a fejlesztési célú folyószámla hitelkeret igénybevétel záró állományát is, mely
hitelkeret a TÉSZ-es ingatlan-komplexum megvásárlásához került igénybevételre. Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségként kell számításba venni a helyi adó túlfizetésekb l és az ipar zési adó feltöltési többletb l adódó
kötelezettségeket is. (3.554 eFt) Kötelezettségeink rendezése folyamatosan történik, az esedékességi id pontokat
figyelembe véve. Az önkormányzatnak 60 napon túli esedékes tartozása illetve szállítói tartozása 2008. év végén nem
volt.

2008. évben is részt vettünk a CEDE,TEKI, TPEA pályázati programokban. (Részletezést a 6/a melléklet tartalmazza.)

A pályázati támogatásokat az ütemezéseknek megfelel en realizálni tudtuk. A pályázatokhoz kapcsolódó helyszíni
ellen rzések és egyéb vizsgálatok hiányosságokat nem tártak fel. 2008. augusztus 31.-én lezártuk a Leader+
pályázattal összefügg  gesztori feladatainkat, a záró elszámolásokat határid re leadtuk az illetékes hatóságnak.



5.) Tervezett bevételeink alakulása

A községi szint  el irányzathoz kötött bevételi f öszeg teljesítési szintje 101,3% (282.817 eFt).

- Az intézményi m ködési bevételek összege 7.368 eFt. (A teljesítések részletezését a rendelet 3.  melléklete
tartalmazza)

- Sajátos m ködési bevételek jogcímén 141.814 eFt-ot teljesítettünk 2008-ben. (Részletezés a 4. mellékletben.)
- A fenti bevételi forrásból a helyi adók összege: 29.037 eFt (105,2%). SZJA-ból származó bevételünk 99.130

eFt (100%). Átengedett központi adók (gépjárm  és föld bérbeadás forrásadója 13.011 eFt (100,1%).
Egyéb sajátos bevételek (bírságok, lakbérek, stb.) 636 eFt (126,4%).

- A központi támogatások jelentik költségvetésünk kiemelt bevételi forrását az el  pontban részletezett
SZJA és átengedett központi adók mellett. (1. sz. melléklet II. pont szerint részletezve)
108.356 eFt központi támogatást kapott önkormányzatunk 2008. évben.
Ezen belül a normatív (feladat mutatós és lakosságszámhoz kötött állami támogatások összege: 41.945 eFt.
A kötött felhasználású támogatások összege 55.770 eFt.
A központosított el irányzaton belül 2.842 eFt- ot realizáltunk.
Az egyéb központi támogatások között került elszámolásra a TEKI,CÉDE pályázati támogatások kerete
valamint az évközi kereset kiegészítések és áthúzódó 13. havi illetmények fedezete (7.799 e Ft).Vis- maior
támogatást nem igényeltünk 2008-ban.

-   Felhalmozási célú bevételként 2008.  évben  56  eFt-ot  tudtunk  biztosítani  a  fejlesztési  alapba.  Meglév
vagyonelemeinkb l nem értékesítettünk a beszámolási id szakban.

- Átvett pénzeszközeink nagyságrendje éves szinten 22.905 eFt. (Részletezés az 5. mellékletben.)
Ebb l: - a támogatás érték  bevételek összege 22.853 eFt (teljesítés 100,4 %)
           - az államháztartáson kívüli területr l átvett források összege 52 eFt

- Kölcsönök visszatérüléséb l 2008. évben 236 eFt-ot realizáltunk. Szociális és temetési kölcsönökb l 148
eFt visszafizetésére került sor, míg a korábbi évek belvízzel összefügg  és lakáskölcsönökkel kapcsolatos
fejlesztési célú törlesztések összege 88 eFt.

- Hitelfelvételb l származó bevételek:
Fejlesztési célú és a m ködési folyószámla likvid hitelen túli tényleges m ködési hitel felvételére 2008. évben
nem került sor. A m ködési likvid-hitel felvét és visszatörlesztés éves forgalma megegyezik így m ködési
célú folyószámla hitelállományunk 2008. december 31.- én nem volt.
Fejlesztési célú folyószámla hitelkeretünk (15 millió Ft) terhére 9.944 eFt került igénybevételre a tárgyévben.
Az igénybevett keret visszatöltésére 9.300 eFt –ot fordítottunk. E keret záró állománya 2008.12.31-én 8.518
eFt.

- Pénzforgalom nélküli bevételként került elszámolásra az el  évi pénzmaradvány teljes összege. Ebb l az
önkormányzat által szabadon felhasználható tárgyévi pénzmaradvány 703 eFt. A központi költségvetésbe
befizetett normatív és egyéb elszámolások összege 1.379 eFt.

Az el irányzathoz nem kötött nyitó pénzkészlettel korrigált függ , átfutó, kiegyenlít  bevételek együttes
összege 9.451 eFt. Ezen nettósított elszámolás tartalmazza a 2009. évi el finanszírozást is.
Így összességében a tényleges pénzforgalmú és a pénzforgalom nélküli bevételek 2008. évi együttes összege
292.268 eFt.

A 2008. évi záró pénzkészlet összege: (bank és pénztárszámlák együttes záró egyenlege) 17.734 eFt.

6.) A 2008. évi kiadások alakulása: (Részletezés a beszámoló rendelet 2. sz. melléklet)

- Személyi juttatásokra 61.051 eFt-ot fordítottunk 2008. évben. Teljesítési szint: 97,4%.
- Az ehhez kapcsolódó és a szociális ellátásokon belüli ápolási díjakhoz tartozó munkaadói járulékok összege

23.027 eFt. Teljesítési szint: 96,8 %.
- Dologi kiadásokra 41.149 eFt-ot költött önkormányzatunk 2008-ban. Ez a tervezett módosított el irányzat

89,7 %-a. A tárgyévben ezen kiemelt el irányzat csoportnál értük el a legjelent sebb költség megtakarítást.
(4.746 eFt)

- Egyéb folyó kiadások tárgyévi ráfordítása 4.411 eFt. (116,2%) (állammal szembeni elszámolások visszafizetési
kötelezettsége, munkáltató által fizetend  SZJA, különféle adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek,
engedélyezési költségek, m ködési és fejlesztési célú hitel kamatok).

- Szociálpolitikai ellátásokra, pénzbeni és természetbeni ellátásokra a tárgyévben 64.111 eFt került
felhasználásra. A kifizetések jelent s hányadához központi kiegészít  támogatás kapcsolódik. A kifizetési
jogcímek részletezését a beszámoló rendelet tervezet 8.  melléklete tartalmazza. A teljesítési szint: 100 %.

- Kölcsön folyósítására  2008 évben nem került sor.



- Hitel törlesztési kötelezettségek: Az Ady Endre út kiépítésének saját forrás fedezetéhez 2005. évben igénybe
vett 13.516 eFt-os hosszútávú fejlesztési célú hitelnek az aktuális törlesztend  részlete 3.004 eFt volt.  Ezt a
kötelezettségünket az esedékes kamat költségekkel együtt hiánytalanul teljesítettük a negyedéves
ütemezéseknek megfelel en. (7/b) melléklet, 11. melléklet.) Ezen felül egyenlegében 1.426 eFt-tal
törlesztettünk vissza többet a fejlesztési célú likvid hitel számlán mint az éves felvét összege.

- Beruházások, felújítások: (Részletes kimutatást a rendelet tervezet 6/b  melléklete tartalmazza) 2008. évben
cél- vagy címzett támogatással megvalósuló beruházásunk nem volt. Beruházásaink összege (ÁFÁ-val) 2008.
évben meghaladta a 9,5 millió forintot. Felújításokra összesen 6.284 eFt-ot használtunk fel.

Fejlesztési célú kifizetéseink megvalósításához, befejezett és folyamatban lév  beruházásainkhoz komoly pályázati
támogatások kapcsolódnak. (Rendelet tervezet 6/a.  melléklete).
Ezek közül a leglényegesebb elemek:

- TEKI- támogatások: 3.332 eFt,
- CÉDE támogatás 1.980 eFt,
- LEADER+ pályázati projekt támogatás fejlesztési része gesztori feladatokhoz 442 eFt,
- Pályázati El készít  Alap (TPEA/2008) támogatása:1.464 eFt

Pénzeszköz átadások és támogatás érték  kiadások 2008. évi felhasznált forráskerete 57.646 eFt. (99,9 %).
Ebb l: a m ködési célú támogatások összege 54.874 eFt, míg a fejlesztési célú pénzeszköz átadásokra és támogatás
érték  kiadásokra  fordított keret 2.772 eFt. A pénzeszköz átadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

   A kiadásokon belül a Polgármesteri Hivatal m ködési kiadásainak részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

Tartalékok alakulása: Az el irányzatként megjelölt tartalék keret módosított el irányzata 903 eFt, melyb l a
ködési „vis-maior” tartalék összege 100 eFt, míg a fejlesztési tartalék el irányzati keret 803 eFt. A tervezett

tartalék keret összegei év végén beépültek a bevételi többletekb l és költség megtakarításokból ered  tárgyévi
pénzmaradvány összegébe.

Az el irányzathoz kapcsolódó kiadások teljesítésének együttes összege 2008. évben 271.793 eFt. Ez a tervezett
éves községi szint  kiadási f összeg 97,3 %-a.

7.) A 2008. évi pénzmaradvány alakulása:

Az egyszer sített pénzmaradvány kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza. A tárgyévben képz dött
helyesbített pénzmaradvány összege 11.024 eFt.. A tárgyévi ipar zési adóer  képesség alakulása kapcsán 48 eFt
többlet támogatásra jogosult az önkormányzat. Ezzel szemben befizetési kötelezettségként kell elszámolnunk az
el  évi (2007.) adóer  képesség felülvizsgálatához kapcsolódóan 1.926 eFt, valamint a központosított el irányzatok
keretéb l éves szintre finanszírozott, de csak tört id szakra felhasznált (2008.08.31.) LEADER+ projekthez
kapcsolódó bérfejlesztési keret maradványát 27 eFt-os összeggel. Az alap tárgyévben képz dött pénzmaradvány,  a
részünkre kiutalandó állami támogatási többlet és a fentiekben részletezett visszafizetési kötelezettség együttes hatása
azt eredményezi, hogy a ténylegesen igénybe vehet  2008. évi pénzmaradványunk 9.119 eFt.

8.) Az önkormányzati vagyon alakulása

A kötelezettségekkel nem terhelt 2008. évi nettó eszköz érték állomány 396.712 eFt.
Ez az összeg 11.213 eFt-tal haladja meg az el  évi szintet, alakulásának okai azonban sokrét ek.

- Az elszámolt értékcsökkenések kapcsán az immateriális javak nettó értéke 3.117 eFt-al csökken.
- Az értékcsökkenés elszámolásának hatásán túl a tárgyi eszközök nettó értéke a Kistérségi

Társuláshoz üzemeltetésre átadott ingatlan és egyéb tárgyi eszköz állomány értékével szintén
csökken (-61.990 eFt). A fentiekb l adódóan 58.432 eFt-al n  az üzemeltetésre átadott nettó
eszközérték állomány.

- A kölcsön állomány csökkenése miatt 95 eFt-tal csökken a befektetett pénzügyi eszközök
állománya is.

A felsorolt tételek együttes hatása azt eredményezi, hogy a befektetett eszközök összesített állománya  6.770 eFt-tal
csökken az el  évi záró állományhoz viszonyítottan.
A forgóeszközök összesített állománya viszont 8.627 eFt-tal növekedett a beszámolási id szakban. Ezen belül a
követelések állománya változatlan szinten maradt, viszont a pénzeszközök (bank és pénztár számlák) állománya 7.948
eFt-tal haladja meg az el  évi záró szintet. Az aktív pénzügyi elszámolásoknál (függ , átfutó, kiegyenlít
elszámolások) ez a növekmény 658 eFt.



Nagyon lényeges momentum, hogy rövid, - és hosszúlejáratú kötelezettségeink állománya több mint 9.356 e Ft-tal
csökkent az el  évi záró állományhoz viszonyítottan.
Eszközeink forrás állományán belül a saját t ke összértéke 385.679 eFt. (növekmény 2.271 eFt) A költségvetési
tartalékok záró állománya 11.033 eFt. (növekmény el  évhez viszonyítottan: 8.942 eFt) Hosszú lejáratú
kötelezettségeink állománya (4.658 eFt) 3.657 eFt-tal, míg a rövid lejáratú kötelezettségek állománya (16.207 eFt)
5.363 e Ft-tal csökkent az el  évi záró állományhoz viszonyítottan. A passzív pénzügyi elszámolások (10.048 eFt)
egyenlege kisebb mértékben, de szintén csökkenést mutat. (-336 eFt)

9.)   EU-s forrásokból megvalósuló fejlesztések:

A 2008. évi költségvetésben közvetlen EU- s forrásokból megvalósuló fejlesztési kiadásunk, beruházásunk nem volt.

A 2005. évben SAPARD támogatással megépített (Ady Endre út.  064/1 és 064/2 hrsz.-ú) útszakaszok folyamatos
üzemeltetését biztosítottuk. A megépül  útszakaszon a kivitelezésb l adódó, garancia id n belüli hibákat nem
tapasztaltunk. Az útszakaszhoz tartozó padka és csatorna részeken a szükséges gyomirtási és egyéb fenntartói
feladatokat elvégeztük. A pályázati program támogatási szerz désének VI.4. pontjában vállalt éves jelentési
kötelezettségünknek eleget teszünk. A projekt megvalósításának utóellen rzése több lépcs ben is megtörtént.
Hiányosságot az eddigi ellen rzések nem tártak fel.

A tárgyévi fejlesztéseink decentralizált támogatási keretekhez (TEKI, CÉDE, TPEA) valamint fejezeti kezelés
forrásokhoz kapcsolódtak els dlegesen. Ezek bemutatása a korábbi fejezetekben részletesen megtörtént. A tárgyévi
befejezett és folyamatban lév  fejlesztésekr l az éves elszámolásokat az Államkincstár részére határid re
elkészítettük.
A LEADER+ pályázati program keretében az Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport gesztori teend it a pályázat
támogatási szerz désében foglaltaknak megfelel en folyamatosan elvégeztük. A feladatok ellátásához biztosított
támogatási keret indokolt és elismert támogatási hányadait id arányosan lehívtuk. A programkövetési id szakot is
fegyelembe véve a záró elszámolásokat határid re benyújtottuk a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

10.)   A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatok m ködtetésének tapasztalatai

Intézményeink 2007. augusztus 1-t l csatlakoztak a Társuláshoz. Az alap megállapodások kell  garanciát biztosítanak
az érintett intézmények szakmai önállóságának meg rzésére, az önkormányzat véleményezési és egyetértési jogának
széleskör  gyakorlására. Az átadott feladatokhoz a társuláson belül jelent s nagyságrend  kiegészít  állami
támogatások kapcsolódtak. Ez önkormányzatunk viszonylatában elérte a 24 millió forintot a gazdálkodási évben.
Ilyen nagyságrenddel csökkent azon forrásszükséglet, melyet az önkormányzat saját helyi kereteib l kényszerült
kiegészít  támogatásként biztosítani az intézmények költségvetéseihez. Ezzel a kiegészít  központi kerettel
gyakorlatilag csökkent az érintett önkormányzatok számított m ködési forráshiánya is. Alapvet en a társulási feladat-
ellátás eddigi tapasztalatai pozitívak. Hosszabb távon (a jelenlegi kiegészít  támogatások megtartása mellett) stabilan
érvényre juttathatók költséghatékonysági és ezzel párhuzamosan létszám racionalizációs elvek is. A jelenlegi
fejlesztési célú pályázati rendszerben több ponton is el nyt jelenthetnek a Társulás támogatásával, az abban résztvev
önkormányzatok egyetértésével elindított fejlesztési projektek, így reményeink szerint sikerül megvalósítani
tagintézményeink tervezett korszer sítési, felújítási munkálatait is a közeljöv ben az egyeztetett programoknak
megfelel en.

Tisztelt Képvisel - testület!

A 2008. évi gazdálkodás végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet, az ahhoz csatolt részletez  mellékletek, valamint
ezen  szöveges beszámolóban foglaltak teljeskör  képet adnak a 2008. évi gazdálkodásunk körülményeir l.
Indítványozzuk a rendelet- tervezet, ezen el terjesztéssel együtt való tárgyalását és annak változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2009. március 14.

Tisztelettel:

        Forgó Henrik Kató Pálné
        polgármester    jegyz


