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Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010. (III.4.) számú rendelete
Kistolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. §-ában foglalt hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.(a továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján, valamint
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.
törvényre és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet
előírásaira Kistolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A rendelet hatálya, címrendje
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kistolmács Község Képviselő-testületére (továbbiakban:
Képviselő-testület), és a polgármesterre.
2. §
(1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (2) bekezdés alapján a 2010. évi önkormányzati
költségvetési címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Polgármesteri Hivatal
(3) Az 1. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat mérlegét.
A 2. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit és az önkormányzat kiadásait.

II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei,
költségvetési létszámkerete
3. §
(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési
a) a költségvetési bevételi előirányzatát 43.885 eFt-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 43.885 eFt-ban, állapítja meg.
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4. §
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 28. számú melléklet
szerinti bontásban, 17 főben állapítja meg 2010. január 1-jén.

Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
5. §
A 3. § (1) bek. a)-b) pontjában megállapított bevételi és kiadási főösszegek költségvetési fejezetek,
címek szerinti megoszlását a 3-14. számú melléklet tartalmazza.
6. §
(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 1. számú függelék tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásait a 2. számú függelék tartalmazza.
(3) Az intézményi működési bevételek részletezését a 3. számú függelék rögzíti.
(4) A Sajátos bevételeknek, a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek a
részletezését a 4. számú függelék tartalmazza.
(5) A Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket az 5. számú függelék rögzíti.
(6) A Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket 6. számú függelék tartalmazza.
(7) A Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülését és igénybevételét a 7.
számú függelék rögzíti.
(8) A Polgármesteri hivatal bevételeit, kiadásait a 8. számú függelék tartalmazza.
(9) Az intézmények bevételeit, kiadásait a 12-18. számú függelékek rögzítik.
(10) Az Önkormányzatok által folyósított ellátásokat a 19. számú függelék részletezi.
(11) A Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a 20. számú függelék tartalmazza.
(12) A Felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét a 21. számú függelék tartalmazza.
(13) Az Általános és céltartalékokat a 22. számú függelék részletezi.
(14) Az Előirányzat felhasználási tervet a 24. számú függelék tartalmazza.
(15) A költségvetés 2010-2012. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó mérlegét a
25. számú függelék tartalmazza.
(16) A 28. számú melléklet tartalmazza a létszámadatokat.
(17) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 26. számú függelék rögzíti.
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(18) Az önkormányzatot megillető Normatív állami hozzájárulásokat t a 27. számú függelék
tartalmazza.

III. fejezet
A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. §
(1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és
alapítványi támogatás átvétele, és átadása.
(2) A vissza nem térítendő támogatási keretek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási,
elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettségek a letenyei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztályának feladata.
(4) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet,
magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat (intézményei és gazdasági
társaságai) felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az
önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek
felhasználásáról.
(5) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére
pénzeszközt csak aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak
megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett.
8. §
A Működési célú pénzeszközök átutalásáról a megállapodásoknak, szerződéseknek,
bizottsági határozatoknak megfelelően a letenyei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
gondoskodik.

9. §
A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében
foglalt illetményalap 2010. január 1-től 38.650 Ft.
(2) A személyi juttatások előirányzata tartalmazza az ágazati jogszabályok által biztosított
kötelező pótlékok kifizetéséhez, és a Kjt. előírásainak megfelelő illetményemelés
végrehajtásához, valamint a 316/2009. (XII.28.) Korm. rendelet szerint, a költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben kifizetendő havi kereset-kiegészítéshez szükséges
fedezetet.
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(4) A köztisztviselők és közalkalmazottak részére tárgyévben megállapított természetbeni
juttatás mértéke 6250 Ft, mely összeg tartalmazza a 25%-os közterhet is.

10. §
Forrásbiztosítással kapcsolatos jogkörök és döntések

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület véleményét
figyelembe véve a pénzintézetekkel folytatott egyeztetést követően - az önkormányzat
hitelképességét az egyes hitelfajták igénybevételi lehetőségeit mérlegelve – döntsön a
pénzintézeti hitelkonstrukció igénybevételéről, futamidő alatti konvertálásáról, időszakos
lekötésekről és írja alá a hitel/finanszírozási szerződést.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az év folyamán, a bérkifizetésekhez a
likviditás fenntartása érdekében szükségessé váló munkabérhitelek felvételére.
(3) Letenye Város Önkormányzatával körjegyzőséget alkotó önkormányzatok (Kistolmács,
Murarátka, Zajk) amennyiben az év során fizetési problémákkal küzdenek, úgy részükre
gazdálkodási nehézségeik áthidalására pénzeszközöket lehet átvezetni, amelyhez a
polgármesterek egyetértése szükséges. A pénzösszegeket legkésőbb tárgyév december 31.-ig
vissza kell vezetni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a letenyei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztályának vezetőjét, hogy az önkormányzat átmenetileg szabaddá váló pénzeszközeit,
valamint a felhalmozási bevételekből képződő átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket
kedvező kamatozású, 3 hónapnál rövidebb lejárati idejű betétben helyezze el, vagy
kincstárjegy, állampapír vásárlással történő lekötés formájában.
(5) Az ideiglenesen szabad pénzeszközök 3 hónapot meghaladó, de éven belüli hasznosítását
a polgármester végzi a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(6) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a
költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt
esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a bevételkiesés
okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt
intézkedésről.
(7) Amennyiben az év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások
következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a
polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati
körben – a kötelezettségvállalási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.
(8) Azon kiadási előirányzatoknál, amelyekkel kapcsolatban államháztartáson kívüli forrás is
bevonásra kerül, a kötelezettségvállalás csak a bevétel teljesítése után történhet.
(9) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy hitelfelvétel esetén az önkormányzat nem esik
törvényi korlátozás alá (1990. évi LXV. tv. 88 §-a.).
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(10) Kistolmács község Önkormányzata a bevételeit és kiadásait csak az OTP Bank Nyrt.
letenyei fiókjánál vezetett költségvetési elszámolási számlán teljesítheti.
(11) A 2009. évi pénzmaradványt felül kell vizsgálni és a kötött pénzmaradványon kívüli
összeg felhasználására, valamint a negatív értékű pénzmaradvány összegének fedezésére a
költségvetés tervezése során javaslatot kell adni. A működési célú pénzmaradvány összegét
a 2010. évi bevételek között kell figyelembe venni, ezen összegeket csak működési
kiadásokra lehet felhasználni.
(12) Az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő ingatlan és ingó vagyontárgyakra
a biztosítást a letenyei Polgármesteri Hivatal ügyintézői kötik meg a polgármester
jóváhagyásával.
(13) Az önkormányzat a karbantartási feladatainak megvalósítására 1.000 eFt értékhatár
felett versenytárgyalást köteles kiírni.
(14) Az intézményi beruházások és felújítások esetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési
értékhatárok:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint;
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

11.§
Az önkormányzat finanszírozására, előirányzat módosítására és a pénzmaradvány
megállapítására vonatkozó szabályok

(1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a
takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok
sérelme nélkül a polgármester a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a letenyei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztálya végzi, a finanszírozással kapcsolatos feladatok szabályait a letenyei Polgármesteri
Hivatal egyes gazdálkodási szabályzatai tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat működése során felmerülő kiadások finanszírozása Kistolmács Község
Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájáról történik. A kiadások
finanszírozásánál a rendszeres bérkifizetések teljesítése, az adósságszolgálat terhei, valamint
a rezsiköltségek megelőznek minden más kiadást.
(4) Az önkormányzat köteles valamennyi bevételét az elszámolási számlán tartani.
Céljellegű, elsősorban nem költségvetési források elkülönítésére- amennyiben azt a támogató
a pályázati felhívásban, vagy a megkötött támogatási szerződésben kiköti – külön engedély
nélkül is lehetőség van. Az elkülönített források kezelését, felhasználását külön
szabályzatban meghatározott rend szerint, a letenyei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztálya végzi.
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(5) Az önkormányzat a költségvetési kiadási előirányzataikon belül saját hatáskörben
gazdálkodhat.
12. §
A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, a
Képviselő-testület.
13. §

(1) A normatív támogatások hátrány nélküli lemondására illetve pótigény benyújtására 2010.
április 1-ig valamint július 1-ig van lehetőség.

14. §
(1) A költségvetési szerv a 200.000 Ft-ot meghaladó karbantartási, beruházási, felújítási
igényét a Műszaki Osztály vezetőjével egyeztetni köteles, valamint csak írásos hozzájárulása
alapján rendelhetők meg. Ez nem vonatkozik a működést gátló azonnali beavatkozást
igénylő feladatokra. A munkák kifizetése a műszaki osztályvezető által igazolt számla
alapján történhet.
(2) A tárgyév december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott
eszközöket és forrásokat évente leltározni kell, a leltározást és a mérleg tételeit leltárral kell
alátámasztani.
(3) Ha az Áht. 15/A. §-ában részletezett, egy költségvetési éven belül folyósított támogatások
együttes összege, egy támogatott vonatkozásában eléri, vagy meghaladja a 200.000 Ft-ot,
akkor az önkormányzat köteles nyilvánosságra hozni a kedvezményezett nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó
adatokat.
(4) Közzététel mellőzhető, ha a költségvetési éven belül folyósított támogatások együttes
összege, egy támogatott vonatkozásában nem éri el az (3) bekezdésben meghatározott
összeget.
(5) Az Áht. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összegfüggő – árubeszerzésre,
beruházásra, szolgáltatásra, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, koncesszióba adásra
vonatkozó szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő
szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja az évenkénti nettó 5 millió forintot.

15. §
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A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerv behajthatatlan követeléseinek törléséről az
önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint kell eljárni.

Adósságrendezés
16. §
(1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy
hitelezői nem kezdeményezték – pénzügyi gondnokot rendel ki a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a (3) bekezdésben
meghatározott időt és mértéket eléri.
(2) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetőjének tájékoztatni kell a Képviselőtestületet arról a tartozás állományról, amely az esedékességet követő 30. napig nem nyert
kiegyenlítést.
(3) Amennyiben a 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozásállomány az önkormányzat által
fenntartott költségvetési szerv bármelyikénél eléri a 2.000.000 Ft-ot vagy az éves eredeti
költségvetési előirányzat 10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá
szorítani, úgy a Képviselő-testület pénzügyi gondnokot jelöl ki a költségvetési szervnél.
További kötelezettségvállalás illetve kifizetés teljesítése csak az önkormányzati biztos
ellenjegyzése mellett lehetséges.
(4) A pénzügyi gondnok kirendelését az (3) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány
elérése esetén a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:
a) a polgármester
b) a jegyző, a polgármesteren keresztül
(5) A pénzügyi gondnokot a Képviselő-testület döntése alapján a jogszabályok
figyelembevételével a polgármester bízza meg.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezetére, az önkormányzati feladatok
megoldására működési hitel felvételével egyetért. A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek,
futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz.

IV. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések

17. §
A Képviselő-testület megbízza a letenyei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a
MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított
központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő
beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse a
költségvetésben.
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18. §
(1) Az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztésekhez kapcsolódó határozati
javaslatoknak tartalmaznia kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos
elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többlet kiadást ellentételező bevételi
forrást is.
(2) A felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására a források teljesítéséhez igazodóan
vállalható kötelezettség.
19. §
Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.

20. §
A polgármester, az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi, valamint az I-III.
negyedéves gazdálkodási helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a
Képviselő-testületet.
21. §
(1) E rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban teljesített bevételek
és kiadások, figyelemmel az Áht . 77. § (1)-(2) bekezdéseire, a rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Az önkormányzat hivatala és intézményei gazdálkodására, költségvetésük
végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben –
a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény, és az Államháztartásról szóló
többször módosított Áht.-ban előírtak az irányadók.

(3) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010.
január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Baloghné dr.Andel Zsuzsanna
jegyző

Tóth Károly
polgármester
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INDOKOLÁS
Kistolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Országgyűlés a 2009. évi CXXX. törvénnyel fogadta el a Magyar Köztársaság 2010. évi
központi költségvetését.
A költségvetési törvény által biztosított állami támogatás, valamint a saját források
lehetőségeinek figyelembe vételével készítettük el a költségvetési rendelet-tervezetet. A
költségvetési terv összeállításánál alapvető célkitűzés volt az önkormányzat
működőképességének biztosítása.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény, tervezésre gyakorolt hatását
az alábbiakban ismertetjük:
A köztisztviselőknél az illetményalap 2010. január 1-től 38.650 forint.
A tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnt, a TB járulék 27 %-ra csökkent.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 100 %-a a földterület fekvése
szerinti önkormányzatot illeti meg. Azonban az öt évre vagy ennél hosszabb időre kötött
bérleti szerződések után ezt az adót nem kell megfizetni. A kiszabott környezetvédelmi
bírság összegének 30 %-a az önkormányzatot illeti meg.
A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó
összege 100 %-ban az önkormányzatnál marad.
A szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerősen kiszabott helyszíni bírságoknak a
települési önkormányzat jegyzője által behajtásból származó bevétel 100 %-a továbbra is az
önkormányzatot illeti meg.
BEVÉTELEK
Kistolmács Község Önkormányzat 2010. évi tervezett bevétele 43.885 eFt.
Az önkormányzat további bevételei intézményi működési bevételekből, előző évi
pénzmaradványból tevődnek ki.
Az állami támogatások mellett a legjelentősebb önkormányzati és intézményi bevételek az
idegenforgalmi adóból, iparűzési adóból, bérleti díjakból, gépjárműadóból tevődnek össze.
Ebben az évben, az iparűzési adóban további jelentős csökkenés várható az előző évekhez
képest, az országos gazdasági válság hatása helyben is érezhető, így 400 eFt bevétellel
számoltunk.
Gépjármű adó tekintetében az adó mértéke 15%-al emelkedett, így ebben az évben 800 eFt
bevétellel számolunk.
Jelentős kamatbevétellel továbbra sem tudunk számolni.
A bérleti és közterület használati díj bevételek 550 eFt összeggel szerepelnek a
költségvetésben. Az állami támogatás összege a szociális feladatok 95%-os támogatását is
figyelembe véve terveink szerint 14,265 eFt lesz.
Ezen kívül a gyermekvédelmi és szociális feladatokhoz tervezünk fejezeti támogatást 364 eFt
összeget.
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KIADÁSOK
Kistolmács Község Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadása 43.885 eFt.
A képviselői tiszteletdíjak illetve az alpolgármester tiszteletdíja nem került emelésre. A
polgármester illetményét a tavalyi évhez hasonlóan a minimum szorzószámmal tervezzük a
költségvetésben.
Az önkormányzatnál alkalmazásban lévő 2 fő bére tervezésre került, kereset-kiegészítés
fedezetét a központi költségvetés finanszírozza, mely 2 főt érint.
A tavalyi évhez hasonlóan a dolgozók természetbeni juttatásban részesülnek, melynek
mértéke a teljes munkaidős munkavállalók esetében 6250 Ft/hó/fő amely a 25%-os
közterhet is magában foglalja.
Az év folyamán 15 fő közcélú munkás alkalmazását tervezzük.
A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás tagdíjára állandó lakosonként 100 forint
összeggel számoltunk, amely 19 eFt-ot tesz ki. Az orvosi ügyelet fenntartására 42,6
Ft/lakosságszám/hó tervezett összeggel számoltunk.
Az igazgatási feladatok ellátásához a községi önkormányzat külön megállapodás alapján
hozzájárulást biztosít (4000 eFt), amelynek összege megegyezik az előző évi hozzájárulás
összegével.
A dologi kiadások tervezése nem túlzott igények valamint a tavalyi év felhasználása alapján
történt, az emelkedés mértéke nem éri el az infláció mértéket.
Beruházási kiadásokra 500 eFt-ot terveztünk, melyet garázskapu beszerzésre kívánunk
fordítani. A Képviselő-testület meg kívánja fontolni a Kistolmács, Fő u. 8.sz.alatti ingatlan
megvásárlását valamint bérlakássá való kijelölését.
A szociális ellátások kiadása az évek folyamán fokozatosan növekszik, amely a lakosság
egyre romló anyagi helyzetére utal. Ezen feladatok ellátása minden évben nagy terhet ró az
önkormányzatra. Az ápolási díj egy része 75 %-ban visszaigényelhető illetve a rendszeres
segélyekhez is 90 %-os, RÁT-hoz 80%-os állami támogatás igényelhető továbbra is.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 300 eFt a tervezett kiadás. Ápolási díjra 282 eFtot tervezünk, melyből a nem normatív módon fizetendő ápolási díjhoz 75 %-os támogatás
igényelhető. Rendszeres szociális segélyre 308 eFt összeget terveztünk. Rendelkezésre állási
támogatásra 6.840 eFt a tervezett kiadás, amelyet az állam 80%-ban finanszíroz.
Lakásfenntartási támogatásra 750 eFt összeget terveztünk.
Átmeneti segélyekre 358 eFt, mely tartalmazza a szociális földprogramban résztvevők
támogatását is.
A beadni tervezett pályázatokhoz szükséges saját források nem kerültek tervezésre, azokat
sikeres pályázati elbírálás esetén kívánjuk beépíteni a költségvetésbe.
2 tavalyról áthúzódó pályázat esetében önerő biztosítása, - egyik a forrás és környékének
rendezéséhez 901 eFt illetve a hatékony közfoglalkoztatás keretében megvalósuló
eszközbeszerzéshez 230 eFt - átadása szükséges.
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