Ha azt gondolták volna, hogy a
költségvetés készítése annyiból
áll, hogy elõveszik a tavalyit és
leporolják, frissítik az adatokat,
beépítik az inflációt és kész, akkor nagyot tévednek, ugyanis
Pakson minden évben újult erõvel kezdenek neki a feladatnak.
Ez az úgynevezett nullabázisú
költségvetés, tudom meg hivatalos elnevezését a pénzügyi
osztályvezetõtõl. Alulról felfele
haladnak, azaz minden feladatot
átvizsgálva hozzárendelik a
szükséges összeget. Ez egy
parkfenntartás esetében azt jelenti, hogy megnézik, mennyi
park van, hány köbméter víz
szükségeltetik a locsoláshoz, ez
mennyibe kerül, hány közmunkás dolgos keze kell mindehhez
idén, mennyi az ideiglenes
munkaerõ – és még sorolhatnánk. Program költségvetésnek
is nevezik, hiszen nem a bevételi fõösszegtõl kiindulva osztják
szét a pénzeket, hanem a feladatokhoz rendelik a szükséges hátteret. Ha kiderül, hogy valahova
nem jut elegendõ, akkor jöhet a
„tili-toli”, azaz addig keresgélnek a sorok között, amíg nem
találnak átcsoportosítható öszszeget – persze úgy, hogy ahonnét lecsípnek, az a tennivaló se
sérüljön.
Minden évben márciusban
dönt a képviselõ-testület a város
aktuális költségvetésérõl, addig
azonban hosszú út vezet. Ahhoz, hogy egy település tervezni
tudjon, elengedhetetlen, hogy
tudja, mit rejt az ország „tarisznyája”. A tavaly kirobbant gazdasági világválság igencsak
borzolta a pénzügyesek kedélyét, ugyanis kiszámíthatatlanná
tette a prognózisokat, de végül
decemberben megszületett a
parlamentben a költségvetési
törvény, s benne a 2009. évi állami normatívák: milyen bevételekre számíthatnak a települé-
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Kiegyensúlyozott és biztonságos – így jellemezték a
frakciók a város költségvetését, amelyre egyöntetûen
bólintottak rá a városvezetõk. Hogyan is áll össze a
vaskos paksaméta, mi minden befolyásolja elkészültét? Errõl kérdeztük Szántóné dr. Novák Esztert, a
polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetõjét, aki
összefogja és koordinálja az év legfontosabb számviteli feladatát. A mûhelytitkok után megismerhetik 2009
fõbb számait, és ami mögöttük van.
sek és persze az infláció mértéke. Ennek nyomán az új év elsõ
napjaiban nagy erõvel hozzáfogtak, hogy átdolgozzák a városházán a novemberre testet öltött, még csak nyers számokat
tartalmazó költségvetési irányelveket. A tervezési csoport vezetõje, Haáz Ádámné iránymutatásával az intézmények ágazatvezetõi nekiláttak a feladatnak: ki mennyibõl gazdálkodhat
idén. Az óvodától az egészségügyön át a tûzoltóságig különkülön felelõse van egy-egy
szakterületnek, akik pénzügyileg összefogják az azonos vagy
hasonló kategóriába tartozó intézményeket. Legszerteágazóbb mindebbõl a polgármesteri hivatal, ahova sok feladat
tartozik, így a költségvetés
összeállításánál nincs olyan
osztály, aki ne venné ki a feladatát, sorolja Szántóné dr.
Novák Eszter.

A város bevétele fõként a helyi
adókból, az állami normatívákból és a saját bevételekbõl (térítési, bérleti díjak) áll össze. Ha
ez nem elegendõ, akkor kerül
sor hitelfelvételre vagy kötvénykibocsátásra. A kötvény hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír. Az önkormányzat 2007ben 13.500.000 CHF értékû kötvényt bocsátott ki, hogy pályázatok önerejéhez, beruházásokhoz hátteret biztosítson. Ebbõl
eddig 800 millió forintot használtak fel, a fennmaradó rész
pedig olyan módon fial, hogy
forintalapú befektetésekbõl eddig nem csak visszahozta a befizetendõ devizakamat árát, hanem még nyereség is maradt
rajta, osztja meg a kulisszatitkokat a pénzügyi osztályvezetõ.
A kiadások során elõször a kötelezõ feladatokat tervezik, majd
az önként vállaltakat, végül ami
marad, az mehet fejlesztésre, be-

ruházásra. A kötelezõ feladatok
közé tartozik például az óvodai
nevelés, alapfokú oktatás, egészségügyi és szociális alapellátás,
ivóvíz, közvilágítás, köztemetõk
és utak fenntartása és még számos feladat. Nem kötelezõ többek között az idõsek otthona, a
rendelõintézet, a középfokú oktatási intézmény, múzeum, hajléktalanok átmeneti szállásának
fenntartása, a mûvészetoktatás
biztosítása. Olyan tevékenység
nincs, amit az állam száz százalékig finanszírozna. Az úgynevezett láthatatlan feladatokat, tehát,
hogy víz folyik a csapból vagy
elviszik a szemetet, az állampolgárok – amíg nincs probléma –
természetesnek veszik. Látványos feladatok a beruházások és
a felújítások, a képviselõk is leginkább ezen a területen fejtik ki
lobbitevékenységeiket: ilyenkor
mindenki azon igyekszik, hogy a
számára legfontosabb fejlesztés
megvalósulhasson. A kiadások
sorába illeszkedik még az önkormányzati intézmények fenntartása, a két kisebbségi önkormányzat támogatása, a polgármesteri
hivatalhoz tartozó igazgatási
feladatok ellátása, szociális kiadások, városüzemeltetés, támogatások egyházaknak és civil
szervezeteknek, és a már említett beruházásokon túl tartalék
képzése is, ami például a nem
várt feladatokat vagy bevételkieséseket fedezi.
Íme egy kis ízelítõ, mibõl is áll
össze Paks költségvetése, amit
elõször februárban tárgyalt a
képviselõ-testület, majd a még
kieszközölt módosításokat belevéve, márciusban végleg rábólintott. Bizonyára idén sem került bele minden járda, vagy
„nem igaz, hogy erre nem jut
pénz” dolog, belekerült azonban
sok minden más – több mint
másfél milliárd jut fejlesztésre.
Dávid Ildikó
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PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Paks Város Önkormányzatának bevételi és
kiadási fõösszege 8.619.233 ezer Forint
(továbbiakban eFt). Ez közel 1 milliárd
forinttal haladja meg a 2008. évi eredeti
elõirányzatot.

Bevételek
Paks Város Önkormányzatának legjelentõsebb bevételi forrása a helyi adóbevétel,
ami az összes bevétel 47%-a. Az adóbevételek megoszlása adónemenként várhatóÉpítményadó
Magánszemélyek kommunális adója
Vállalkozók kommunális adója
Helyi iparûzési adó
Idegenforgalmi adó

445.000 eFt
30.000 eFt
20.000 eFt
3.541.711 eFt
800 eFt
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an a következõk szerint alakul:
Az önkormányzat 2009. január 1-tõl új
adónemként bevezette az idegenforgalmi
adót. Ez ugyan nem jelent nagy bevételi
forrást az önkormányzat számára, de a
turisztikai pályázatokon csak akkor vehet részt az önkormányzat, ha rendelkezik idegenforgalmi adóbevétellel. Minden beszedett adóforinthoz az állami
költségvetésbõl 2 Ft hozzájárulás igényelhetõ. A hatályos szabályozás szerint
a vendégéjszakánként fizetendõ idegenforgalmi adó mértéke 300 Ft. Az adómentesség feltételeit a helyi adókról szóló törvény határozza meg. A helyi iparûzési adó esetében az ideiglenes (31 napot meghaladó, de 180 napot el nem érõ
idõtartamban végzett) iparûzési tevékenységet végzõk esetén 2008. december

31-ig az átalány mértéke napi 500 Ft
volt. 2009. január 1-tõl a piaci és vásározó tevékenység esetében marad a korábbi díjtétel, de a többi tevékenység esetében 3.000 Ft-ra nõtt a napi átalány. A
többi adónemben nem történt változás a
korábbi évhez képest.
Az önkormányzat bevételeinek egy része
átengedett központi adókból származik.
Ez Paks esetében nem bevételt, hanem fizetendõ 36.839 eFt-ot jelent a következõk
miatt. A települési önkormányzatokat
megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a, ami Paks Város
Önkormányzata esetében 492.420 eFt. A
jövedelem differenciálódás miatti személyi jövedelemadó elosztás a települések
között városunkat elvonásként érinti. Az
egy fõre jutó adóerõképesség a jelentõs
mértékû személyi jövedelemadó és iparûzési adó miatt nagyon magas, aminek
következtében várhatóan 674.259 eFt elvonás terheli a várost. Összességében a
személyi jövedelemadó elõirányzata
–181.839 eFt. A gépjármûadóból befolyt
bevétel 100%-a az önkormányzatokat illeti meg, ami várhatóan 145.000 eFt bevételt jelent a városnak.
A bevételeknek mindössze 18%-a állami
támogatás. A feladatellátáshoz igényelhetõ, illetve a lakosságszámhoz kötött igazgatási normatívák messze nem fedezik a
feladatellátás kiadásait. Év közben lehetõsége lesz az önkormányzatnak további állami források megszerzésére a központosított elõirányzatból, ezekre a forrásokra
azonban pályázni kell.

Az önkormányzat bevételeinek további
13%-a az államháztartás egyéb alrendszereitõl átvett bevétel. Ennek az egyik jelentõs tétele az OEP támogatás (315.000 eFt),
melyet nyilvánvalóan az egészségügyi feladatok finanszírozására kell felhasználni.
Az OEP támogatás sem nyújt teljes mértékben fedezetet az intézmény mûködési
kiadásaihoz. 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.
A költségvetés kiadásainak és bevételeinek egyensúlyát 1.193.580 eFt 2008. évi
szabad felhasználású pénzmaradvány
igénybevétele biztosítja. Hitelfelvételt
nem tervezett az önkormányzat.

Kiadások
A kiadások az önkormányzati intézmények, a kisebbségi önkormányzatok és a
polgármesteri hivatal kiadásait tartalmazzák.
Az összes kiadás 41%-át az intézmények
mûködésének kiadásai teszik ki. Az intézményi kiadásoknak mindössze a 39%-át
fedezik az állami normatívák, 21%-át a saját bevételeikbõl fedezik, így az önkormányzat saját bevételeibõl a kiadásaik
40%-át szükséges fedezni.
A településen mûködõ két kisebbségi önkormányzat költségvetése beépül a város
költségvetésébe.
(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás a következõ oldalról)
Összesen 7.940 eFt bevételi és kiadási elõirányzatból gazdálkodhatnak, melybõl az
állami támogatás 1.141 eFt, az önkormányzat pedig 6.548 eFt-tal járul hozzá a
feladataik ellátásához.
A polgármesteri hivatal kiadási elõirányzata az összes kiadás 58%-át teszi ki. Ez
viszonylag magas aránynak tûnhet, de tudni kell, hogy ebbõl 18% tartalék elõirányzat, ami a bevételi elmaradások, év közben
bekövetkezõ, elõre nem látható események kiadásainak a fedezésére szolgál, illetve meghatározott célokra kerültek elkülönítésre annak érdekében, hogy ha a cél
megvalósítása esedékessé válik, mindenképpen legyen rá forrás.
Az igazgatási feladatok kiadási elõirányzata 20%-kal csökkent az elõzõ évi elõirányzathoz képest. Az igazgatási kiadások
nyújtanak fedezetet többek között a polgármesteri hivatal és az okmányiroda dolgozóinak, a kistérségi 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 adományozható címekkel járó jutalmak kiadásai.
A szociális gondoskodás 2009. évi tervezett
elõirányzata közel 300 millió forintot tesz ki
a polgármesteri hivatal kiadási elõirányzatain belül. A jogcímekben nincs változás, továbbra is biztosított rászorultság alapján a
rendszeres nevelési segély, az ápolási díj, a
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a közgyógyellátás, az átmeneti segély, a
lakásfenntartási támogatás, a fûtési támogatás, a temetési segély, a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli gyermek-
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védelmi támogatás, az idõskorúak járadéka,
a kábeltelevízió támogatás és az esélyegyenlõségi támogatás. Továbbra is igényelhetõ rászorultsági alapon lakóház építéséhez, vásárlásához, bõvítéséhez, illetve felújításához visszatérítendõ helyi támogatás.
Fiatal házaspárok részére nyújtható vissza
nem térítendõ támogatás az elsõ lakás megvételéhez, építéséhez. Biztosítja az önkormányzat a Gyapáról és Cseresznyésbõl óvodába, iskolába járó gyermekek külön buszszal történõ szállítását, a paksi általános és
középiskolai tanulók részére a helyi rendeletben meghatározottak szerint a helyi járatú autóbuszbérletet, az óvodákban és az általános iskolákban az iskolatejet. A Bursa
Hungarica Ösztöndíj pályázathoz már 2000
óta minden évben csatlakozik az önkormányzat. Így lesz ez 2009-ben is. Évek óta
a legalacsonyabb nyugellátásból élõ személyek részére karácsonyi csomagot biztosít
az önkormányzat, ami ebben az évben is
folytatódik. Pár évvel ezelõtt kezdõdött a
nyári szociális gyermekétkeztetés. 2008ban 200 gyermek részesült ebben 30 napon
keresztül. Ennek a forrása a központi költségvetésben biztosított. 2009-ben került bevezetésre az országban az „Út a munkához”
program, aminek a fõ célja a szociális segélyezés feltételrendszerének átalakítása, a
rendszeres szociális segélyen lévõ tartósan
munkanélküliek munkára ösztönzése és
foglalkoztathatóságának javítása. Paks Város Önkormányzata elkészítette a foglalkoztatási tervet, aminek a keretében várhatóan
150 ember foglalkoztatására kerülhet sor.
A polgármesteri hivatal kiadásainak másik
nagy összetevõje a városüzemeltetés. A
feladatellátáshoz szükséges elõirányzata
meghaladja az 1 milliárd forintot. Ez mintegy 280 millió forinttal több az elõzõ évi
elõirányzatnál. Ez a keret nyújt fedezetet
többek között a köztisztasági szolgáltatásokra, parkok fenntartására, karbantartására, a strandszolgáltatásra, települési víz-
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ellátásra, helyi utak fenntartására, közvilágításra stb. Problémát jelentett az intézményekben a karbantartó hiánya már évek
óta. Most az önkormányzat a DC
Dunakom Kft.-n keresztül biztosítja majd
az oktatási intézmények karbantartási feladatainak ellátását, továbbá az intézmények játszótereinek fenntartását. 2009. április 1-tõl az önkormányzat heti egy alkalommal buszjáratot biztosít a Gyapán,
Cseresznyésben, Csámpán és Biritón élõk
számára, hogy ügyeiket intézhessék. 2004.
december 31-én megszûnt a közterületfelügyelet. Ennek a visszaállítására nincs
lehetõség, de 2009-tõl a DC Dunakom alkalmazhat két fõ városgazdát.
A polgármesteri hivatal kiadásai között
szerepelnek a támogatások. 348 millió forint áll rendelkezésre a civil szervezetek
támogatására. Ezek között szerepel a Paksi Közmûvelõdési Kht. és a Paksi SE, melyek az önkormányzat kötelezõ feladatait
is ellátják. Támogatja a város a nemzetközi hírû Gastroblues 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. Továbbra is igényelhetõ letelepedési támogatás, valamint életkezdési
támogatás.

Beruházás, felújítás
Szintén a polgármesteri hivatal kiadásai
között szerepelnek a beruházási és felújítási munkák. Az erre tervezett 1,5 milliárd
forint a hivatali kiadások között 30%-ot, a
teljes városi költségvetésben 17%-ot képvisel. 2009-ben több olyan beruházás is
szerepel a költségvetésben, amihez sikerült a városnak EU-s támogatást nyerni.
(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás a következõ oldalról)
Ilyen a szennyvíztisztító telep bõvítése és
fejlesztése, az Árok utcai és Páli zsilip belvízmentesítõ szivattyúállásának kialakítása, a Lussonium felújítása és az önkormányzat szervezetfejlesztése. Megkezdõdik a közvilágítás korszerûsítése, játszótér
épül a Toldi utcában, mûfüves pálya és
térburkolat készül a PSE-nél, megújul a
Jézus Szíve templom elõtti tér, sor kerül a
gyapai faluház fûtéskorszerûsítésére, a
cseresznyési út felújítására, a cseresznyési
erdei iskola infrastrukturális fejlesztésére.
Megkezdõdik a Csárda utca, Jókai utca,
Táncsics – Kosár utcákat összekötõ út felújítása, folytatódik a Zápor utcai járda, kapubejáró és csapadékcsatorna kivitelezése.
Elindul a Kurcsatov utcai park felújítása, a
Barátság utca és a Szabó Erzsébet utca közötti tömbbelsõ rehabilitációja. Megkezdõdik a Hattyú utca, a Kornis utca, a Hunyadi utca és a Ságvári Endre utca felújításának tervezése és még számos kisebb
beruházásra, felújításra kerül sor 2009ben. Folytatódik a panelprogram. Annyi
változás történt azonban az elmúlt évekhez képest, hogy már nem az önkormányzatok, hanem a társasházak nyújtják be a
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pályázatot, nekik kell az adminisztratív
munkát is intézni. Az önkormányzat ehhez
több mint 200 millió forint támogatást
nyújt. A hagyományos épületek energiatakarékos felújítására is 30 millió forint támogatás áll rendelkezésre.

Hitelállomány
Paks Város Önkormányzatát 2009. évben
35.062 eFt hitel visszafizetési kötelezettség terheli. 2009. január 1-jén a város beruházási hitelállománya 245.433 eFt,
melynek törlesztése 2016-ban jár le.
2007-ben 13.500.000 CHF értékû kötvényt bocsátott ki az önkormányzat, ami
szintén a fejlesztések forrásául szolgál.
A pénzügyi válság súlyosan érinti az önkormányzatokat is. Ezt az évet azok a települési önkormányzatok lesznek képesek
viszonylag jó állapotban átvészelni, amelyek jelentõs helyiadó-bevétellel rendelkeznek. Az önkormányzatok bevételei között a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás
látványos növekedése tapasztalható az
utóbbi két évben, és 2009-re is ezt prognosztizálják a központi számítások. Ez a
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jelenség önmagában nem minõsíthetõ negatívnak, ha az önkormányzatok ezt a
plusz forrást olyan fejlesztésekre fordítják,
amelyek az életminõséget javítják, a közszolgáltatások színvonalát növelik, és
amelyek mûködtetése az önkormányzati
forrásokból biztosítható.
Az viszont már súlyos jelzés, ha az önkormányzatok ennek a plusz forrásnak nagy
részét mûködési célra, mûködõképességük
fenntartására használják fel, azaz „felélik”. A kölcsönforrások visszafizetésének
ez esetben nem teremtõdik meg a fedezete, növekszik az eladósodás, beindul az
adósságspirál. Paksot ez nem veszélyezteti. A 2009. évi költségvetés nem tartalmaz
intézményszerkezeti változásokat. Még
biztosítani tudja a város a megyei feladatot ellátó intézmények mûködését is. Még
jut pénz támogatásra, sõt, jelentõs fejlesztési forrásokat is tartalmaz a 2009. évi
költségvetés.
A város 2009. évi költségvetését a képviselõ-testület egyhangúlag fogadta el 2009.
március 11-én.
Szántóné dr. Novák Eszter
pénzügyi osztályvezetõ
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Paks Város Képviselõ-testületének Ifjúsági-,
Sport- és Esélyegyenlõségi Bizottsága pályázatot
hirdet fiatal szakképzett pályakezdõk Pakson történõ letelepedésének támogatására.

Paks Város Önkormányzati Képviselõ-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága pályázatot
hirdet a városban mûködõ civil szervezetek, egyesületek, bejegyzett alapítványok, közalapítványok
és egyéni alkotók számára.

Paks Város Képviselõ-testületének Ifjúsági-,
Sport- és Esélyegyenlõségi Bizottsága pályázatot
hirdet Pakson mûködõ, bejegyzett alapítványok,
egyesületek, és társadalmi szervezetek számára.

A pályázat célja:
Egyszeri – pénzintézet útján felhasználható –
vissza nem térítendõ helyi támogatás nyújtása lakás-, családi ház vásárlására vagy építésére.
Pályázati feltételek:
Pályázó
- a 35. életévét még nem töltötte be,
- az elsõ szakképesítését legfeljebb 10 éve szerezte,
- jelenleg is – képzettségének megfelelõ munkakörben – Pakson dolgozik vagy a közeljövõben –
szintén képzettségének megfelelõ munkakörben –
Pakson fog elhelyezkedni,
- pályázatához a kért dokumentumokat hiánytalanul csatolja.
A pályázatot formanyomtatványon kell benyújtani,
amely beszerezhetõ személyesen: Polgármesteri
Hivatal Paks, Dózsa Gy. út 55-61. (Szabó Istvánné
Családvédelmi és Szociális Osztály 131. iroda)
vagy letölthetõ a www.paks.hu internetes oldalról,
ahol a pályázat további részleteit is elolvashatják.
A pályázatot átvételi elismervény ellenében személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán, Paks, Dózsa Gy. út. 55-61., Szabó Istvánné,
131. sz. iroda, vagy postai úton Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. címre lehet
benyújtani, személyesen: 2009. május 29-én 12
óra, postán: 2009. május 29-i postabélyegzõ.
A
pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni:
„ISEB - fiatal szakképzett pályakezdõk Pakson
történõ letelepedésének támogatása pályázat
2009”, valamint a pályázó nevét és lakcímét.

A pályázat célja:
Pénzbeli támogatás nyújtása azon szervezetek,
csoportok, egyéni alkotók részére, akik
- kulturális alkotások, események létrehozására,
- a város kulturális értékeinek, hagyományainak
megõrzésére, ápolására, illetve fejlesztésére vállalkoznak.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot, a pályázati adatlapot, a nyilatkozatokat és a csatolt dokumentumokat 1 példányban, átvételi elismervény ellenében, személyesen a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Csoportjánál vagy postai úton (a Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György út 55-61. címre) lehet
benyújtani. A pályázatoknak 2009. május 8-án
12.00 óráig kell beérkezniük.
A pályázati adatlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Csoportjánál, vagy letölthetõ a www.paks.hu honlapról, ahol a pályázat további részleteit is elolvashatják. A pályázatokat
tartalmazó borítékra kérjük, írják rá: „OKB pályázat 2009”.

A pályázat célja:
1.) Pénzbeli támogatás nyújtása azon bejegyzett
alapítványok, egyesületek, és társadalmi szervezetek részére, amelyek diák- és szabadidõsport programok megszervezésére vállalkoznak.
2.) Hátrányos helyzetûek és/vagy fogyatékosok
aktív részvételével lebonyolításra kerülõ közösségi, szabadidõs programok támogatása.
3.) Gyermekek és fiatalok aktív részvételével zajló
rendezvények támogatása.
4.) Amatõr kategóriájú sportolók felkészülési támogatása, akik 2008. január 1-je után EB-n, VB-n
vagy olimpián pontszerzõ helyen végeztek.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat, a pályázati adatlapot, a nyilatkozatokat és a csatolt dokumentumokat 1 példányban,
átvételi elismervény ellenében, személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán I. emelet
131. sz. ajtó, vagy postai úton (a Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. címre)
lehet benyújtani.
A pályázati adatlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Paks, Dózsa Gy. út 55-61. I. emelet 131. sz. irodában, Szabó Istvánnénál, vagy letölthetõ a
www.paks.hu honlapról, ahol a pályázat további
részleteit is elolvashatják.
A pályázatokat tartalmazó borítékra kérjük írják
rá: „ISEB pályázat 2009”.
A pályázathoz mellékelni kell az alapítvány, egyesület, társadalmi szervezet létrehozásáról szóló dokumentumokat, alapító okiratot, társasági szerzõdést, a bejegyzés igazolását.
A pályázatoknak 2009. május 8. 12.00 óráig kell beérkezniük, postán 2009. május 8-ai postabélyegzõ.

