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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2017. évi költségvetés módosítását az állami támogatás, többletbevételek keletkezése, testü-
leti kötelezettségvállalás és egyéb hatáskörben kezdeményezett tételek indokolják. 
 
Város költségvetése 
 
Bevételek: 

- Szociális tűzifa támogatásra 1.706.880 Ft-ot kaptunk. 
- Kulturális pótlék többletéből korábban 3 havi rész került feladásra, a várható támogatás 

1.047.864 Ft többlet előirányzat feladását igényli. 
- Köznevelési támogatásként a várható többletbevétel 1.735.062 Ft. 
- Gyermekétkeztetés várható többlete 2.275.052 Ft. 

 
Az állami támogatások tényleges teljesítése miatt várhatóan még módosítani szükséges a 
2017. évi előirányzatokat.  
 

- A védőnői finanszírozás tekintetében 514.580 Ft összeggel COFOG-ok közötti átveze-
tést kezdeményezünk a Család és nővédelmi gondozás és az Ifjúságegészségügy 
COFOG-ok között. 

- A Rákóczi út 34. I/2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás bérbeadása miatt a 3 
havi bérleti díj 46.746 Ft-os összegével kezdeményezzük a működési bevételi előirány-
zat növelését. 

- Az Agrárkamarának leszámlázásra került a szerződés szerinti 32.000 Ft, mely köztiszt-
viselő többletjuttatására nyújt fedezetet. 

- Építményadó tekintetében 200.000 Ft többletbevétel várható a tervezethez képest. 
- A rendkívüli hideg téli időjárás miatt megnövekedett a közvetített szolgálatatások kiadá-

sa (gáz, elektromos áram). A rovat bevételi és kiadási szinten is korrekcióra szorul 
(1.500 eFt + 405 eFt). 

- A szociális étkezést a tervezethez képest több ellátott veszi igénybe. Becslésünk alapján 
bruttó 635 eFt többletelőirányzat szükséges.  

- Védőnői többletjuttatásokra 2 havi többletet 2 fő x 33.000 Ft x 2 hó kapunk.  
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra 861.000 Ft értékű Erzsébet utalványt igé-

nyeltünk. 
 
Kiadások: 
 

- A szociális tűzifa ellenértéke állami támogatás és tartalék felhasználás terhére került 
ütemezésre (1.828.800 Ft). 
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- Az ágazati pótlékok folyamatosan érkeznek bankszámlánkra. A kiadásokat az eredeti 
költségvetésben ütemeztünk, jelenleg tartalékot képezünk a többletbevételből 
(4.010.114 Ft és 1.047.864 Ft). 

- A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére elfogadásra került a műszaki ellenőri fel-
adatokra benyújtott árajánlat (185/2017. Kt. határozat). 360.000 + 97.200 Ft átvezetésé-
re teszünk javaslatot. 

- A 187/2017. Kt. határozattal a bölcsőde tervezési munkák határidő módosítása elfoga-
dásra került. A határidő módosítás miatt a kiadások is átütemeződtek 2016. évről 2017. 
évre (170.000 Ft + 45.900 Ft,80.000 Ft + 21.600 Ft, 65.000 Ft, 50.000 Ft, 80.000 Ft). A 
költségek forrásaként a fejlesztési feladatokra elkülönített 50 millió forintos keret került 
megnevezésre. A COFOG-ok közötti átvezetés is feladásra kerül.  

- A 189/2017. Kt. határozattal fogadta el a Képviselő-testület a Környezetvédelmi prog-
ramra érkezett árajánlatot, melynek költsége 1.200.000 Ft +324.000 Ft. 

- A 192/2017. Kt. határozat alapján a betlehemi figurák 628.400 Ft + 169.668 Ft-os ösz-
szege, illetve az adventi koszorú 680.000 Ft + 183.600 Ft-os összege feladásra kerül.  

- A 194/2017. Kt. határozat alapján intézményfinanszírozásként kerül ütemezésre a Pol-
gármesteri Hivatal internetelőfizetés sávnövekedésének költsége (50.800 Ft). 

- A 199/2017. Kt. határozattal 1.370.673 Ft + 370.082 Ft áfa összeget biztosított a lakta-
nya közvilágítás-bővítésre. A kivitelezés elkészült, a számla benyújtásra került. A fejlesz-
tés forrásaként az elkülönített 50 millió forint került megjelölésre. Az átvezetésekre ja-
vaslatot teszünk. 

- A 206/2017. Kt. határozattal fogadta el a Képviselő-testület az utak karbantartására ér-
kezett árajánlatot. A bruttó 29.646.322 Ft átvezetésére javaslatot teszünk. 

- A 2014/2017. Kt. határozattal került elfogadásra az útfelújítások műszaki ellenőrzése. A 
bruttó 635.000 Ft átvezetését kezdeményezzük a fejlesztésre elkülönített keret terhére. 

- A 221/2017. Kt határozat alapján az Óvoda intézmény finanszírozásra 461.160 Ft-ot ve-
zetünk át SNIS-s gyermek ellátására. 

- A 224/2017. Kt. határozat alapján a szüreti rendezvény étkezési költségeire a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár részére 100.000 Ft intézményfinanszírozás többlet fel-
adását elvégezzük.  

- Az Agrárkamarai választásokra leszámlázott 32.000 Ft terhére a Polgármesteri Hivatal 
részére intézményfinanszírozást vezetünk át, a köztisztviselő megbízási díjának fedeze-
tére. 

- A 239/2017. Kt. határozat alapján bruttó 160.000 Ft anyagköltség kerül biztosításra a 
Betlehem kialakításához. 

- A 255/2017. Kt. határozattal biztosította a Képviselő-testület a tanuszodához a telekala-
kítás költségeit, bruttó 112.395 Ft-os összegben. 

- A 257/2017. Kt. határozattal került elfogadásra az uszoda miatti Rendezési Terv módosí-
tásának a tervezői munkái bruttó 317.500 Ft-os összeggel. 

- A szociális tűzifa szállítására a 259/2017. Kt. határozattal bruttó 304.800 Ft került elfo-
gadásra. 

- A Városi Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett augusztus 20-i ünnep prog-
ramjaira 1.117.600 Ft került biztosításra, a város költségvetésében intézményfinanszíro-
zásként. Az intézmény ugyanakkor többletbevételhez jutott a bérleti díjakból, a többlet 
1.040.000 Ft-os összegével az intézményfinanszírozás csökkenthető. 

- Átvett pénzeszközök terhére kerül feladásra a védőnőknek biztosított 33.000 Ft/fő/hó já-
rulékkal növelt támogatás. A decemberre leutalt támogatásból tartalékképzést üteme-
zünk, tekintettel arra, hogy a december havi bér a 2018. évi költségvetést terheli. 

- Feladásra kerül a természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) kifize-
tése is 861.000 Ft-os összegel. 

- Egyéb és technikai hatáskörben rovatokon belüli technikai átvezetéseket kezdeménye-
zünk. 

- A korrekciók között az alábbi tételek szerepelnek: 
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• Az önkormányzati igazgatás COFOG-on nem került tervezésre irodaszer, nyom-
tatvány (fénymásoló papír és informatikai szolgáltatás). Pótelőirányzatként 
50.000 Ft és 10.000 Ft biztosítását kérjük. 

• Az önkormányzati vagyon COFOG-on a tervezett anyagköltség elfogyott.   A no-
vember végi és a decemberi számlák fedezetére 150.000 Ft többletelőirányzat 
szükséges.  

• Az év eleji hóeltakarításokra kértünk és kaptunk előirányzatot. Az előirányzatot a 
felhasználás alapján terveztük. A november végén leesett nagymennyiségű hó is 
több órás éjszakai, hajnali munkát követelt. 10.000 Ft pótelőirányzat biztosítását 
kérjük a dolgozók részére védőitalra.  

• A közvetített szolgáltatások kiadási rovaton túllépés tapasztalható. A közüzemi 
díjakat kifizettük. 750.000 Ft pótelőirányzat szükséges. A kiadás fedezete a be-
vételi oldalon ütemezésre került. 

• A 2016. évi beszámolóban megállapított visszafizetés kamatkülönbözete 10.000 
Ft pótelőirányzatot igényel. 

• A zöldterület kezelés COFOG-on is szükséges a karbantartási anyagok előirány-
zatának növelése. Becslésünk alapján 50.000 Ft előirányzat biztosítása indokolt. 

• A biztosítási díjakra (gépjármű)  10.000 Ft előirányzat biztosítása vált szükséges-
sé. 

• Augusztus 1-én hatalmas vihar tombolt városunkban. Több fát kidöntött, vastag 
gallyakat tört le. A vis major helyzet elhárítására vállalkozót kellett bevonni. A 
kárt a biztosítónak bejelentettük, de azt a tájékoztatást kaptuk, hogy vis major 
helyzetre nem fizetnek térítést. A vállalkozó a munkát elvégezte (régi óvoda, 
sportpálya, temető, Rákóczi út 34. szám alatti épület stb.). Bruttó 350.050 Ft pót-
előirányzat szükséges az előirányzat rendezésére. 

• A Fogorvosi szolgálatnál táppénz hozzájárulás nem került tervezésre. 80.000 Ft 
pótelőirányzat indokolt. 

• Szociális étkeztetés kiadása a megnövekedett ellátotti létszám miatt várhatóan 
800.000 Ft + 216.000 Ft áfa összegű pótelőirányzatot igényel. 

• Tapasztalat hiányában nagyon nehéz volt becsülni a Család- és Gyermekjóléti 
Központ rezsiköltségét. Elektromos áramra és gázenergia szolgáltatásra bruttó 
444.500 Ft fedezet biztosítása szükséges 

 
A javasolt tételek átvezetését követően a város költségvetésének színvonala 10.576.604 Ft-tal 
emelkedik. 
 
Polgármesteri Hivatal költségvetése 
 
Kiadási oldalon az agrárkamarai választások miatti megbízási díj és az internet előfizetés több-
lete került feladásra. A kiadások fedezete az intézményfinanszírozás (összesen 82.800 Ft) 
Technikai átvezetést kezdeményezünk az ASP rendszerre történő átállás miatt a beruházási 
kiadásokból a szolgáltatási kiadások közé. 
 
Napköziotthonos óvoda költségvetése  
  

Az SNI-s gyermek ellátása miatt biztosított 461.160 Ft-os többletelőirányzat kerül átvezetésre. A 
kiadás fedezete az intézményfinanszírozás. 
 
 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése 

Bevételi oldalon a bérleti díjból származó többletbevétel (1.040 eFt), illetve az intézményfinan-
szírozás került rendezésre. 
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Kiadási oldalon 
Az augusztus 20-i rendezvény 1.117.600 Ft-os összege, a szüreti rendezvény bruttó 100.000 
Ft-os vásárolt élelmezés összege kerül többletelőirányzatként biztosításra.  
Technikai átvezetést kezdeményezünk az intézménynél. A színpad padlózatát nem sikerült 
2017. évben megjavítani. Ennek oka a szakemberhiány, senki nem vállalta a munka elvégzé-
sét. Évek óta kérés a színpadot használóktól a balettszőnyeg beszerzése. A színpadjavításra 
tervezett előirányzat átvezetését kezdeményezzük a beszerzésre.  
 
Az átvezetések után az intézmény költségvetési színvonala 1.217.600 Ft-tal emelkedik. 
    
Az összevont költségvetés színvonala az átvezetések hatására 12.784 eFt-tal emelkedik és 
1.122.877 eFt-ra változik. A tartalék összege mérsékelten, 370 eFt-tal csökken és 70.134 eFt-
ra módosul.     

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. december 7. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Rendelet-tervezet: Előterjesztéshez csatolva 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2017. (……..) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi  költségvetésről szóló, 2/2017. (II.27.) rendelet módosításáról  
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
2015. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi 
kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 

 
 

             1.§ 
 
 
(2) A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.122.877 eFt-ban állapítja 
meg. 

 
 

2.§ 
 

A R. 4. §  (1) -(2) bekezdése és (4.) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép,  
 

(1) A Képviselő-testület az 1.122.877 ezer Ft bevételi főösszegből  
a) felhalmozás célú bevételt 6 200 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 739 011 ezer Ft-ban
C) 2016. évi pénzmaradványt 126 966 ezer Ft-ban
d) Befektetés visszatérülés 250 700 ezer Ft-ban  

 
állapítja meg. 

 
 
  

(2) Az 1.122.877 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg: 



Önkormányzat összesen: 
Beruházás 22 545 ezer Ft-ban
Felújítás 35 579 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen 58 124 ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás 214 614 ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok 43 924 ezer Ft-ban
Dologi kiadás 213 282 ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás 2 097 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 12 928 ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása 216 419 ezer Ft-ban
Szociális ellátás 41 355 ezer Ft-ban
Működési kiadás 744 619 ezer Ft-ban
Tartalék 70 134 ezer Ft-ban
befektetés 250 000 ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 1 122 877 ezer Ft-ban  

 
 

(4) Az önkormányzat  
a) m

űködési egyenlegét - 22.690 eFt-ban, 
b) f

ejlesztési egyenlegét -51.224 eFt-ban, 
c) t

artalék és befektetés egyenlegét 320.134 eFt-ban állapítja meg. 
 

3.§ 
 
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg  
 

                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  
Bevételi főösszeg 884 534 Kiadási főösszeg 884 534
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 38 707 Személyi jellegű kiadás 82 134
Támogatásérték bev. 57 482 Járulék 14 414
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 149 421
Helyi adó 306 750 Pénzbeni ellátás 41 355
Átengedett adó 8 300 Támogatásértékű kiadás 2 097
Központi támogatás 103 711 ÁHT-n k. pe. Átadás 12 928
Működési bevétel össz. 514 950 Intézményfinanszírozás 216 419
Fejlesztési célú bevétel 200 Fejlesztési kiadás 45 632
Pénzmaradvány 118 684 Tartalék 70 134
Visszatérülés 250 700 Befektetés 250 000  
 
 (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-

13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 
 
                                                                   4.§ 

 
A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
                                                                                                                   (1000 Ft-ban) 

 



Bevételi főösszeg 91 416 Kiadási főösszeg 91 416
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 2 453 Személyi jellegű kiadás 48 942
Támogatásérték bev. 0 Járulék 11 003
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 28 171
Önkormányzati támogatás 82 895 Fejlesztési kiadás 3 300
Működési bevétel össz. 85 348 Tartalék 0
Pénzmaradvány 68
Fejlesztési bevétel 6 000  

(2) A Polgármesteri Hivatal 
kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek 
szerint jóváhagyja. 
 

 
5.§ 

 
A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
7.§ (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
                                                                                                                   (1000 Ft-ban) 

 
Bevételi főösszeg 59 303 Kiadási főösszeg 59 303
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 21 Személyi jellegű kiadás 43 562
Támogatásérték bev. 0 Járulék 9 874
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 5 867
Önkormányzati támogatás 57 025 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 57 046 Tartalék 0
Pénzmaradvány 2 257
Fejlesztési bevétel 0  

(1) A Napköziotthonos Óvoda 
kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú mellékletek 
szerint jóváhagyja. 

 
6.§ 

 
A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
6.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja 
meg. 

                                                                                                                   (1000 Ft-ban) 
 

Bevételi főösszeg 71 062 Kiadási főösszeg 71 062
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 3 631 Személyi jellegű kiadás 27 496
Támogatásérték bev. 0 Járulék 6 008
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 28 366
Önkormányzati támogatás 61 474 Fejlesztési kiadás 9 192
Működési bevétel össz. 65 105 Tartalék 0
Pénzmaradvány 5 957
Fejlesztési bevétel 0  

(1) A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV /1-3. és 5-8. számú 
mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
 
 



 
 

A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 

9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének  
bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 

 
 

 
                                                                  (1000 Ft-ban) 

 
Bevételi főösszeg 16 562 Kiadási főösszeg 16 562
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 12 480
Támogatásérték bev. 1 537 Járulék 2 625
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 1 457
Önkormányzati támogatás 15 025 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 16 562 Tartalék 0
Pénzmaradvány 0  
(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a 

V./1-3. és V./5-8.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja.  
 
 
 

                                                                          8.§ 
 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
(4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
(5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép 
(6) A

 R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
(7) A

 R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

9.§ 
 

(1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép 
(3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. 
(4) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. 
(6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép. 
(7) A

 R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép. 
 

10.§ 
 

(1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép. 
(4) A R II/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/5. számú melléklete lép. 
(5) A R II/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép. 

 
11. § 



 
 
(1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép. 

(2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép. 
(4) A R III/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép. 

 
12.§ 

 
(1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép. 

(2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép. 
(4) A R IV/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. 
(5) A R IV/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép. 

 
13.§ 

 
(1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép. 

(2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép. 
(4) A R V/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép. 

 
 
                                                                     14.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Varga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 

 
Kihirdetési záradék 
 
 
A rendelet 2017. ………………….napon kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     jegyző 
 
 
 
 
 


