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KOTELEZO FELADATOK

Kiemcll c|óiíányzat m€8n€većse

hel!'i önkomáĺyatok álblános můkodćsóhe 6 ág@ti

műkodési @|ú L'ánlogaĹások bcvćtc|ci á|Iilůáänáson bęlülÍől

fc|ha|rnozási @lú vissatéńtendö uho8atásoL kö|sönök

ćíékesitése és mcgszűntctšéhez kapso|iló bevć@lek

támogaráskmt fo|!ósĺtoí lámogatás fid6i sfánlán

támogatáskml folyósitoft támogatás ńa6i sfám|áĺ

ĄgĄ



KicmcI1 c|óiÍányzaĺ me8neveése

si €lú ussäĺćÍitcndő limogarások. kölsönök

műkódćsi @lú vissatćńtcndő tiÍnogaLások. kôl6ônók

nůkddćsi @lú Limogatások bcvćrclci álleháfuiíson be|ü|rö|

hc|].i önkomán}.atok álb|iĺnos működćsćhcz 6 ág@ti

ebbö|: fclhálmozási ď|ú vissatćńtendó rłm@atások. ko|sonók

ebből: fclhalmofási @|ú üssatéńtcndö támogatásot kölst'nök

Résfesc16ek éíéksítso ćs mcgszijntctćsćhcz kap6olodó bevéte|ek

felhalmozási e|ú vissatéńrcndő ráft ogatisok, kölśönók

támogatŁkćnt fol}ósÍtoft Lirnoga|ás ńdsi szłmlán
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