ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. február 26-i ülésére
Tárgy: A Társulás 2014. évi költségvetési határozatának módosítása
Tisztelt Társulási Tanács!
A 2014. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. SZEOB Játékvár Óvoda
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
dologi kiadás
felhalmozási kiadás
fedezete:
Tám.ért.bev.önk
2.Gondozási Központ
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
dologi kiadás
felhalmozási kiadás
fedezete:
Tám.ért.bev.onk
3.Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Kiadási előirányzat
ebből
felhalmozási kiadás
fedezete:
Tám.ért.bev.onk
4.Társulás
Kiadási előirányzat
ebből
dologi kiadás
műk.c.tartalék
felhalmozási kiadás
fedezete:
Tám.ért.bev.

4 456 e/Ft
74 e/Ft
2 e/Ft
1448 e/Ft
2 932 e/Ft
4 456 e/Ft
15 373 e/Ft
543 e/Ft
-29 e/Ft
12 473 e/Ft
2 386 e/Ft
15 373 e/Ft
871 e/Ft
871 e/Ft
871 e/Ft
-6 346 e/Ft
1 084 e/Ft
-8 282 e/Ft
852 e/Ft
– 6 346 e/Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2014. évi
költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 1 /2014. számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 537 834 e/Ft-ban
állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata
13 297 e/Ft-tal nőtt/.
2. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 537 834 e/Ft-ban
állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat
13 297 e/Ft-tal nőtt./
3. A határozat egyebekben nem változik.
4. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1.
számú melléklet tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Szentgotthárd, 2015. február 12.
Huszár Gábor
elnök
Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2014. évi költségvetésének módosítása

I.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a
Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi 537 834e/Ft
költségvetésének bevételi főösszege
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi 537 834 e/Ft
költségvetésének kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
2. Bevételi főösszeg forrásait a 3., és 3/a.sz. melléklet tartalmazza
537 834 e/Ft
Intézményi működési bevétel
58 632 e/Ft
Támogatásértékű bevétel
424 805 e/Ft
Pénzmaradvány
54 397 e/Ft

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása
2. sz. melléklet
Személyi juttatások
277 428 e/Ft
Munkaadót terhelő jár.
83 044 e/Ft
Dologi kiadások
131 344 e/Ft
Támért műk kiad
1 569 e/Ft
Tartalék
33 553 e/Ft
4. Felhalmozási kiadások összesen
5. A határozat egyebekben változatlan

526 928 e/Ft

10 906 e/Ft

Tájékoztató
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. február 26-i ülésére

Tárgy: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzéséről.

Tisztelt Társulási Tanács!
A Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. július 10-én ellenőrzést tartott a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményében. Az intézmény családsegítő szolgálat
működésének ellenőrzésére került sor – arra, hogy a jogszabályban előírtak, a működési
engedélyben illetve a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően történik – e a szolgáltatás.
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a Hivatal 2014.december hónapban megküldte a fenntartó
számára, mely az 1. sz. mellékletben olvasható.
Az összegzés szerint a szakmai munka minősége megfelel a jogszabályi követelményeknek, a
munkatársak

pedig

az

igénybevevők

érdekeit

szem

előtt

tartva,

lelkiismeretesen

végzik

munkájukat.
Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatót megismerni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd

és

Térsége

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Tanácsa

a

Családsegítő

és

Gyermekjóléti Szolgálat intézményénél lezajlott ellenőrzésről szóló 1. sz. melléklet szerinti
tájékoztatót megismerte, az intézménynek további eredményes munkát kíván.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor elnök
Uhor Anita intézményvezető
Szentgotthárd, 2015. február 17.

Huszár Gábor
elnök

Tájékoztató
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. február 26-i ülésére
Tárgy:

Tájékoztató

a

SZEOB

hatósági

ellenőrzéséről,

valamint

Bázisóvoda

cím

elnyeréséről

Tisztelt Társulási Tanács!
A Vas Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 79.§ (2) bek.,
illetve a nemzeti köznevelési szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. ( VIII. 28.)

Korm.

rendelet 38.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján hatósági ellenőrzést tartott a
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményében, melynek tárgya a
köznevelési

intézményben

az

alkalmazási

feltételekre

vonatkozó

rendelkezésekben

foglaltak megtartásának vizsgálata.
A helyszíni ellenőrzés 2015. február 5-én volt, ahol a Kormányhivatal két kollégája ellenőrizte az
intézmény alapdokumentumait és a személyügyi anyagokat. Az ellenőrzést követően arról
JEGYZŐKÖNYV készült, melyet az 1. sz. mellékletben olvashat a Tisztelt Társulási Tanács. Az
ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, a dokumentumok rendelkezésre állnak és a jogszabályi
feltételeknek mindenben eleget tesznek.
Tájékoztatjuk továbbá a Társulási Tanácsot, hogy a SZEOB a Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája címet nyerte el. Az erről szóló értesítést és a
kihelyezendő táblát a 2. sz. mellékletben csatoltuk. Az Egyetem partnerintézményeként az
intézmény a továbbiakban hivatalos bázisintézményként fogadja a hallgatókat szakmai gyakorlatra.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatót megismerni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1./ A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB intézményében
lezajlott ellenőrzésről szóló tájékoztatót az 1. számú mellélet szerint megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor elnök
Kovács Tiborné igazgató
2./ Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB Bázisóvoda
címről szóló értesítést megismerte. Felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a bázisintézményként
történő működésre vonatkozó együttműködési megállapodást – annak aláírása előtt - a fenntartó
képviselőjével ellenjegyeztesse.
Határidő: azonnal
Felelős

: Huszár Gábor elnök
Kovács Tiborné igazgató

Szentgotthárd, 2015. február 17.
Huszár Gábor
elnök

Előterjesztés
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. február 26-i ülésére

Tárgy: A SZEOB nyári zárva tartása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) igazgatója - az előző
évekhez hasonlóan – a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz, az intézmény
nyár zárva tartása tárgyában (lásd: 1. számú melléklet).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja alapján a
fenntartó dönt az általa fenntartott óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
Az intézmény 2010. július 01. napjától hatályos SZMSZ-ének 11.1 pontja szabályozza a
székhely óvoda és a 2014. július 1. napjától már csak két tagóvoda, valamint a bölcsőde nyári
karbantartási szünetének meghatározását. Mindezek alapján a szentgotthárdi Játékvár Óvoda,
az óvodai intézményegység tagóvodái, valamint a Tótágas Bölcsőde kapcsán szükséges dönteni
a nyári zárva tartásokról.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a SZEOB igazgatója felmérte az igényeket, és az Opel gyár és a
nagyobb

vállalatok

tervezett

nyári

leállásához

igazodva

kéri

a

nyári

zárva

tartás

meghatározását, az alábbiak szerint:

Játékvár Óvoda

2015. július 20-től

2015. augusztus 08-ig

Micimackó Tagóvoda
Magyarlak

2015. július 20-tól

2015. augusztus 28-ig

6 hét 29
munkanap

Csillagvirág Tagóvoda
Csörötnek

2015. július 20-től

2015. augusztus 28-ig

6 hét 29 munkanap

Tótágas Bölcsőde

2015. július 20-től

2015. augusztus 08-ig

3 hét, 16
munkanap

Szentgotthárd

3 hét, 16
munkanap

A 2015 évben az intézmény igazgatója javaslata alapján a székhely Játékvár Óvoda
biztosítaná a nyári zárva tartás ellenére is 1 csoportban, max. 30 fős gyermeklétszám
erejéig az „ügyeleti” ellátást. Ez alapján minden család számára adott a lehetőség adott

arra, hogy óvodás gyermekének elhelyezési gondja megoldott legyen akár egész nyáron is, az
intézmény bármely óvodájában is jár az év más időszakában.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és tárgyában dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB nyári zárva
tartását az alábbiak szerint határozza meg:
1.1. A SZEOB Játékvár Óvoda székhely intézményében 2015. július 20. időponttól 2015.
augusztus 08. időpontig (3 hét),
1.2. A SZEOB Micimackó Tagóvoda Magyarlak intézményében 2015. július 28.
időponttól 2015. augusztus 28. időpontig (6 hét),
1.3. A SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek intézményében 2015. július 20.
időponttól 2015. augusztus 28. időpontig (6 hét)
1.4. A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében 2015. július 20. időponttól 2015.
augusztus 08. időpontig (3 hét) terjedő időtartamban.

Határidő : azonnal
Felelős

: Kovács Tiborné óvodaigazgató
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető

Szentgotthárd, 2015. január 14.

Huszár Gábor
elnök

1. számú melléklet

CSATOLVA

Előterjesztés
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. február 26-i ülésére
Tárgy: A Társulás 2015. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!
Az önkormányzati társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése
értelmében a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg, amely meghatározza az
éves gazdálkodási lehetőségeket.

A Társulási Tanács 2014. novemberi ülésén megtárgyalta a

2015. évi költségvetési tervezetet, melyet módosítás nélkül elfogadott. Ennek alapján, valamint az
Áht-val összhangban készítettük elő elfogadásra a Társulás 2015. évi költségvetési határozatát.
A költségvetési tervezetet meghatározó alapelvek, keretek
Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét a mellékletek összeállításakor érvényesítettük, és az
előző évben kialakított szerkezetű táblázatokat készítettük el.
Költségvetési

határozat

tervezetünkben,

ill.

annak

mellékleteként

csatolt

táblázatokban

bemutatásra kerülnek a Társulás több éves kihatással járó feladatai. A több éves kihatással
járó döntések számszerűsítését tartalmazó határozattervezet melléklet (9. számú melléklet)
nemleges.
Külön táblázatban mutatjuk be a Társulás hitelterheit. (8. számú melléklet)
A költségvetési határozathoz mellékeljük a Társulás közvetett támogatásait bemutató
táblázatot. (10. számú melléklet)
A Társulás Európai Uniós projektekben való részvétele táblázatban mutatjuk be a projektek
bevételeit támogató szervezetenként, ill. támogatásonként és önerő megbontásban, valamint
kiadásait, évenként és összesen bontásban. (7. számú melléklet)
Elkészítettük és a költségvetési határozat tervezetünkhöz mellékeltük az Áht. 23.§, és 24.§-ban,
valamint az Ávr. 24. §, és 28.§-ban előírt mérlegeket, kimutatásokat.
Bemutatjuk és az előterjesztéshez - az Áht. 29.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel –
határozati javaslatban rögzítjük a Stabilitási törvény végrehajtási rendeletében meghatározott
önkormányzati

saját

bevételek

és

adósságot

keletkeztető

ügyleteiből

eredő

fizetési

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit – középtávú
tervezés. (12. számú melléklet)
A Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak alapján
érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében
működési forráshiány nem tervezhető.
A stabilitási törvény) 10. § (7) és (7a) bekezdése értelmében előzetes adatszolgáltatást minden, az
önkormányzat év végi adósságállományát növelő ügylet esetén teljesíteni kell, akkor is, ha azok
nem engedélykötelesek.
Így csak a likvid, reorganizációs és adósságmegújító hitelekre, valamint a kezesség- és
garanciavállalásokra vonatkozóan nem kell előzetes adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előzetes adatszolgáltatás leadási határideje március 16-a. Amennyiben az önkormányzat
elmulasztja az adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy az ügyletének megkötéséhez a Kormány
előzetes hozzájárulását kell kérnie, abban az esetben is, ha az ügylet nem lenne engedélyköteles

(pl.: EU-s támogatás megelőlegező hitel, vagy EU-s támogatáshoz kapcsolódó önrészt szolgáló
hitel), de nem tartozik a fenti kategóriákba (likvid-, reorganizációs-, vagy adósság megújító hitel,
illetve kezesség-, vagy garanciavállalás).” Erről a határozati javaslat 2. pontjában kell dönteni.
A jogszabályi előírások szerinti előirányzat-felhasználási tervet is csatoljuk. (8/a)
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetését 462.933 e/Ft bevételi,
s ugyanannyi kiadási főösszeggel terveztük. Ezen rendkívül takarékos tervezés eredményeképpen
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege egyensúlyban van.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az az előterjesztést megvitatni, s a Társulás 2015. évi
költségvetési határozatát megalkotni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.)

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére
tekintettel az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit 12.
számú melléklete szerint határozza meg.

2.)

A Társulási Tanács 2015. évben előzetes adatszolgáltatást adósságot keletkeztető ügylethez
kérelmet NEM nyújt be.

3.)

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetését az 1. számú melléklet szerint / a
következő módosításokkal fogadja el:
-

……………………………………………

-

……………………………………………

Határidő : azonnal
Felelős:

Huszár Gábor elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2015. február 12.

Huszár Gábor
elnök

1. számú melléklet

Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2015. évi költségvetéséről

I.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a Társulás
által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
II.
6. Szentgotthárd

és

A költségvetés bevételei és kiadásai

Térsége

Önkormányzati

Társulás

2015.

évi

462.429 e/Ft

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének

462.429 e/Ft

költségvetésének bevételi főösszege
kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1-2. sz. melléklet tartalmazza.
7. Bevételi főösszeg forrásait a 4..sz. melléklet tartalmazza
Intézményi működési bevétel

44 752 e/Ft

Támogatásértékű bevétel

418 181 e/Ft

462.933 e/Ft

8. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása

459 445 e/Ft

3. sz. melléklet
Személyi juttatások

274 833 e/Ft

Munkaadót terhelő jár.

82 663 e/Ft

Dologi kiadások

100 326 e/Ft

Támért műk.c.tám.

1.623 e/Ft

9. Felhalmozási kiadások összesen

3 488 e/Ft

4. sz. melléklet
10. A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot képzett: 0 e/Ft (céltartalékot).
11. A Társulás engedélyezett létszámát a 6. sz. melléklet határozza meg.
12. Az önkormányzatok intézményi támogatás összegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.
13. A Társulás 2015. évi költségvetésében Európai Uniós projekt tervezésére nem került sor.
(7. sz. melléklet)
14. A 8. sz. melléklet a hitelteher bemutatása (a Társulásnak nincs hiteltartozása), a 8. sz.
mellékelt az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
15. A Társulás 2015. évi költségvetése több éves kihatással járó kiadásokat nem tartalmaz. (9.
sz. melléklet)
16. A Társulás 2015. évi költségvetése közvetett kiadásokat nem tartalmaz. (10. sz. melléklet)
III. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. Az

Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait Szentgotthárdi Közös Önkormányzati

Hivatala által látja el.
2. A

Társulási

szintű

költségvetés

végrehajtásáért

a

Társulási

Tanács

elnöke,

a

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
3. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
4. A Társulási Tanács az államháztartási törvény 34.§ bekezdése alapján jóváhagyott kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a Társulási Tanács elnökére ruházza.
5. A 4.) pontban foglalt átcsoportosításról az érintettek – a Társulási Tanács elnöke

koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő Társulási Tanács ülésén kötelesek
beszámolni. A költségvetési határozat módosítására a Társulási Tanács elnöke ezzel
egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
6. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok elosztásáról – ha érdemi döntést
igényel – a Társulási Tanács dönt a Társulási Tanács elnökének előterjesztésében, a
költségvetési határozat egyidejű módosításával.
7. A 6) pontban nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési határozat
módosításáról a Társulási Tanács negyedévente dönt.
8. A Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes
kiadási előirányzatok

teljesítését

felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem

szereplő kiadásokat is teljesíthet maximum 100.000 Ft értékben.
9. A

költségvetési

szervek

kötelesek

bevételeik

növelésére

irányuló

pályázataikkal

kapcsolatban a munkaszervezet vezetőjének véleményét kikérni. Ennek során be kell
mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat Társulásra háruló egyszeri, illetve
folyamatos költségigényét. A jegyző véleménye alapján a pályázathoz szükséges önerő
biztosításáról a Társulási Tanács dönt.
A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú,
rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi költségvetés
terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Társulási Tanács előzetes engedéllyel vállalhatnak
kötelezettséget.
A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag a
Társulási Tanács előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak.
10. Szentgotthárd

és

Térsége

Önkormányzati

Társulás

és

intézményei

számlavezető

pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Nyugat-dunántúli
Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. Az intézmények finanszírozása a „kiskincstár”
keretében a számlavezető pénzintézet útján, megállapodás alapján történik.
11. A 2013. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az
alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi
ellátási díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az
ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat
maradvány elvonásra kerül,
b) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a
meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa elvonásra
kerül,
c) A

fenti

pontok

alapján

elvonásra

kerülő

összeggel

a

2014.

évi

költségvetési előirányzatok zárolásra kerülnek és a fenntartó (Társulás)
által

az

önkormányzatoktól

igényelt

támogatást

ezen

összeggel

csökkenti.
IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
A költségvetés végrehajtását a munkaszervezet vezetője köteles ellenőrizni, illetve eseti ellenőrzési
feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján, vagy szükség esetén elrendelni. Az ellenőrzés
tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat tervezet előterjesztésekor
köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.
Ezen határozat rendelkezéseit 2015. január 01. időponttól kell alkalmazni.

Dr. Dancsecs Zsolt

Huszár Gábor

jegyző

elnök

