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Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról.
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
Költségvetése végrehajtásának I.-III negyedévi állásáról szóló polgármesteri beszámolót
az 1-15. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
109./2012. határozat
Tárgy: Tard község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének koncepció
A teljesen átalakuló jogi környezet, a szinte követhetetlen jogszabályi változások, a
végrehajtáshoz hiányzó megfontolt útmutatások hiánya, a települési önkormányzatok
helyének, szerepének újra fogalmazása, járási hivatalok kialakítása, az oktatás
működtetésének az oktatási év közbeni átszervezése mind-mind olyan tényező, amely a
költségvetés tervezését jelentős mértékben megnehezíti, sőt bizonytalanná teszi. A gazdasági
válság, a nemzeti nehézségek, a recesszió eddig soha nem tapasztalt hátrányos helyzetbe
sodorta az önkormányzatokat.
A csökkenő normatív támogatás mellett várják el, hogy az önkormányzatok a helyben
képződő bevételek növelésével lássák el feladataikat.
A jövőbeni feladatok költségigénye messze meghaladja a település pénzügyi lehetőségeit. A
végleges költségvetés összeállításánál ezért alapvető szempontként kell figyelembe venni az
önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét,
hitelfelvételi korlátait. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat az
önhibáján kívül bekövetkezett hiánynövekedést központi pénzek igénybevétele útján
biztosítsa.
Az önkormányzat a továbbiakban is törekszik a gazdálkodó szervezetekkel, a
településkörnyéki önkormányzatokkal fennálló kapcsolatának javítására, a terhek kölcsönös
előnyökön alapuló megosztására.
Az itt megfogalmazottak figyelembevételével Tard község Önkormányzatának
képviselőtestülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezésére vonatkozóan az
alábbi elveket – koncepciót – fogalmazza meg:
Az elvégzendő feladatok közül a prioritásokat élvező területek konkrét céljai:
•
•
•
•
•
•
•
•

a község működőképességének legalább a jelenlegi szinten történő megtartása.
az óvoda fenntartása,
környezetvédelem terén az illegális szemétlerakások megelőzése,
zöldhulladék lerakó, település szintű komposztáló,
járda-, és útépítés, (korszerűsítés) prioritási sorrend alapján
eszközfejlesztés,
a település közbiztonságának fokozása, (kamerarendszer, a polgárőrség)
a csapadék elvezető árkok kiépítése és folyamatos tisztántartása,

• zártkerti (külterületi) önkormányzati tulajdonú dűlőutak karbantartása
• civil szervezetek részére célhoz kötötten forrás biztosítása a költségvetésben a
támogatásra,
• egészségügyi korszerű diagnosztikai eszközökkel való ellátása
Az Önkormányzat várható bevételei:
Jelenleg még nem ismert a központi költségvetés 2013. évi önkormányzati támogatás
szerkezete és a hozzá rendelt előirányzat nagysága, ezért ezzel pillanatnyilag nem tudunk
konkrétan tervezni.
A feladatfinanszírozás viszont számos területen további kiadás-csökkentést prognosztizál és
fog kényszerű módon előirányozni az önkormányzatok részére. Ez érinteni fogja a
Polgármesteri Hivatal személyi állományát - mert a járások megalakulásához átvett
feladatokkal arányosan köztisztviselők is átkerülnek a járási hivatal állományba, valamint a
közös önkormányzati hivatalok létrehozása is nagy mértékben kihat a köztisztviselői
állomány létszámára. A megmaradó feladatok racionális átszervezése, illetve a funkcionális
területek feladatcsoportjainak átgondolása indokolt .
Az önkormányzat több éve nem változtatott a helyi adók mértékén, tekintettel a lakosság és a
helyi vállalkozások évek óta folyamatosan romló anyagi helyzetére. Még mindig jelentős
mértékűnek tekintendő az adóhátralékosok száma és összegszerűsége annak ellenére, hogy a
kintlévőségek folyamatosan csökkenek.
• Célszerű előirányozni az adóbevételek növelését, amely a felderítéssel és a kintlévőségek
csökkentésével érhető el. Fokozni kell a behajtások eredményességét, és különös hangsúlyt
kell fektetni az adóellenőrzésekre.
A település megtartó képességét fokozni kell, azonban indokolt számot vetni azzal a
szükségességgel, amely a helyi rendeletekben meghatározott díjtételek szerény mértékű
emelését irányozza elő. Ez legfeljebb az infláció terheit csökkentheti, de önmagában a hiányt
megszűntetni nem fogja.
• Ennek érdekében felül kell vizsgálni mindazon rendeleteket, határozatokat, amelyek az
Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjtételeit tartalmazzák.
Az alábbi működési bevételeket az infláció mértékével arányosan indokolt emelni.
- ingatlanok bérbeadása (Önkormányzati lakások, Faluház, Teleház, stb.)
- élelmezési nyersanyag norma felülvizsgálata (2013. III. 1-től,
- talajterhelési díj
- a közterület igénybevételének díja
- gépjárművek igénybevétele
- szociális étkeztetés térítési díja,
- saját konyha étkezési térítési díja,
- a használatban lévő fénymásoló gépek, faxok lakossági szolgálata
- Az ingatlan értékesítés. Javaslom értékesíteni azokat az ingatlanokat, amelyek a
vagyonrendeletben a forgalomképes vagyontárgyak körébe tartoznak és nélkülözhetőek az
önkormányzat számára. Ezeket az ingatlanokat megfelelő adatokkal részletezve a 2013-as
költségvetési rendelethez csatolt mellékletben tételesen célszerű felsorolni.
A központi döntésektől függően kell majd, várhatóan évközben a járási hivatalok
létrehozásával, és egyéb szervezési intézkedésekkel összefüggésben további intézkedéseket
tenni, amely érinteni fogja a 2013-as költségvetést, legalább is az első időszakban.

Összességében: várható, hogy az ellátandó feladatok költségei nem állnak arányban a
központi finanszírozással. Az önkormányzatnak továbbra is jelentős forrásokat kellene
biztosítani a kötelező feladatai ellátásához.
Az Önkormányzat kiadásai és azok csökkentésének lehetőségei:
- valamennyi meglévő szerződésünket felül kell vizsgálni indokoltság, díj, szolgáltatás
színvonala tekintetében, (ahol indokolt ott önkormányzati szintű egységes szolgáltatási
igénybevételre kell törekedni a takarékosság és a célszerűség érdekében)
- meg kell szüntetni azokat a megállapodásokat, amelyek célszerűtlen, párhuzamos – és
hasznosságában alacsony hatásfokúak, valamint törekedni kell arra, hogy a legkedvezőbb
árajánlatot vegye figyelembe az önkormányzat,
- a szolgáltatási megállapodások lehetőleg költségvetési évre szóljanak, de legfeljebb a
következő költségvetés elfogadásáig terjedjenek. Ennek célja, hogy ne húzódjanak át a
kiadások a következő költségvetési időszakra, nem adva lehetőséget a döntéshozónak, hogy
felülvizsgálja azokat.
- a költségvetési rendelet tartalmazza mindazon fékeket, amelyek a kiadások alakulásának
folyamatos elemzését teszik lehetővé a döntéshozó részére,
- figyelemmel kell kísérni a közműveink fogyasztási helyeinek havonkénti felhasználási
mutatóit és elemzés alapján vizsgálni kell az indokolatlan, vagy kiugró felhasználások okait,
- valamennyi költségvetési szervnél elvárás kell, hogy legyen az energiával való
takarékoskodás akként, hogy az ne menjen a hatékonyság-, illetve az egészség rovására,
- az energiafelhasználás csökkentése indokolt, hisz az energiaárak növekedését valamilyen
módon kompenzálni kell (a fogyasztást havonta rendszeresen figyelemmel kell kísérni és,
ahol indokolatlan emelkedést tapasztalunk ott intézkedés szükséges, illetve az eddigi
önkormányzati mérőórákat a fogyasztó nevére kell íratni a felelősség növelése érdekében)
- a fejlesztéseket akként kell meghatározni, hogy azok a szolgáltatásaink minőségének
javítását, kismértékű korszerűsítést és célszerűséget tartalmazzanak,
- legyen kiemelt cél a pályázatokon való folyamatos részvétel és ennek eredményessége a
kiadások csökkenését eredményezze,
- továbbra is vizsgálni kell, hogy a többcélú kistérségi társulás 2012. december 31-i
megszűnése (amennyiben az megszűnik) milyen módon befolyásolja település azon
ellátásainak terheit, amelyet eddig a társulás keretei között biztosítottunk.
- az állami támogatás drasztikus csökkenését, az önkormányzat bevételi forrásainak hihetetlen
szűkülését figyelembe véve, ismételten át kell tekinteni, a kötelező- és nem kötelező feladatok
körét, az intézményi struktúrát, az ésszerűsítés lehetőségeit, a szolgáltatások elhagyását, vagy
más módon való ellátását, illetve a térítésmentes és eddig ingyenesen ellátott feladatok
költségesítését.
A végleges költségvetés összeállításához a személyi kiadásoknál alapvetően csak a
jogszabályi kötelezettségek biztosítását lehet célként megfogalmazni. Az ésszerűség határain
belül a leghatékonyabb közszolgálati szervezetek létrehozására kell törekedni mind a humán
erőforrás, mind a dologi kiadások tekintetében. Elsődleges feladat természetesen minden
intézménynél a folyamatos üzemeltetés biztosítása.
A 2013. évi előrejelzések alapján a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében
számíthatunk változásokra. A legtöbb ellátási formában az igénylők számának emelkedése
prognosztizálható. A legkomolyabb változás az aktív korúak ellátására jogosultak körében
várható a központi támogatások felső határának szabályozásával
Nem tolerálható továbbra sem azok körének passzív életvitele, akik csak a támogatásból
élnek.
Határidő : 2013. évi költségvetés elfogadásáig
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Tárgy: Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda alapító okiratának a módosítása
Tard Község Képviselő-testülete a Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda alapító
okiratának a módosítását az alábbiak szerint elfogadta.
Tard – Bükkzsérc – Cserépfalu – Cserépváralja községek
Önkormányzata által fenntartott
„BÜKK KINCSEI „ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
ALAPÍTÓOKIRAT
(Egységes szerkezetben )
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. és a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. Törvény valamint a kapcsolódó rendeletek alapján a
Tard - Bükkzsérc - Cserépfalu - és Cserépváralja Községek Önkormányzatai a
„ BÜKK KINCSEI „NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA alapító-okiratát a módosítások
figyelembevételével, egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg.
1. A költségvetési szerv neve: „ BÜKK KINCSEI „ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
2.A költségvetési szerv székhelye: 3416 Tard Rákóczi út 6 szám
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály a 2011. évi CXC törvény a Nemzeti
Köznevelésről valamint,
28/2007 (V.08) ÖK .határozat TARD,
25/2007 ( V.08) ÖK. határozat BÜKKZSÉRC,
32/2007 ( V.08) ÖK. határozat CSERÉPFALU,
22/2007(V.08)ÖK.határozat CSERÉPVÁRALJA,
határozatok.
4. Közvetlen jogelődjének nevei és
székhelyei :

Bükkalja Napköziotthonos Óvoda
3416 TARD, Rákóczi út 6 szám
„ÓDORVÁR”Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda
3414 BÜKKZSÉRC, Petőfi út 1 szám.
Napköziotthonos Óvoda
3413 CSERÉPFALU, Kossuth út 115 szám.
Bükkalja Napköziotthonos Óvoda
3417 CSERÉPVÁRALJA, Jókai út 20-21 szám.

5. A jogszabályban meghatározott
közfeladatai :

A gyermekek három éves kortól a
tankötelezettség kezdetéig terjedő nevelési
tevékenység, amely magába foglalja a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító feladatokat is.

5.1. Alaptevékenység :

Az óvodai nevelés alapelvei, célkitűzései alapján
ellátni
azokat
a
nevelési
feladatokat,
tevékenységeket,
amelyek
biztosítják
a
gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi
életre történő felkészítését.
a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
differenciált fejlesztését, fejlődését.
A gyermek és ifjúság védelemmel összefüggő
pedagógiai feladatok ellátása.
A gyermekek életkori sajátosságaihoz kapcsolódó
művészeti, sport, nyelvi és egyéb foglalkozások
szervezése és ellátása.
Óvodáskorú gyermekek közétkeztetése.
851011 Óvodai nevelés, ellátás.
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége
a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenessége, ezen belül
motoros diszfázia
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.
562917 Munkahelyi étkeztetés.

5.2. Vállalkozási tevékenység:

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre :

TARD –BÜKKZSÉRC-CSERÉPFALUCSERÉPVÁRALJA Községek közigazgatási
területe.

7.

Az intézmény törzskönyvi
azonosító adatai :
7.1. OM azonosító

200989

7.2. Törzskönyvi azonosító :

635527

7.3. KSH. Statisztikai számjele:

16679838-8510-322-05

7.4. KSH. Területi számjele:
7.5 Szakágazati besorolása:

05-08165
851020

7.6. KSH. Gazdálkodási forma :

322 Helyi Önkormányzat által felügyelt
költségvetési szerv
Önállóan működő

7.7. Gazdálkodási besorolása:

7.8. Szerv ( település) típus,
szektorszám :
7.9. Az alapítás ideje :
8. Irányító szerve és székhelye :
9. Alapító joggal felhatalmazott
irányító szerv neve és székhelye :

94, illetve 1251
2007.év július hó.
TARD Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
TARD Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
BÜKKZSÉRC Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4 szám.
CSERÉPFALU, Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.szám.
CSERÉPVÁRALJA Községi Önkormányzat
Képviselőtestület
3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52 szám.

10. Felügyeleti szerve és székhelye:

TARD Községi Önkormányzat Képviselőtestület
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.

11. Típus szerinti besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai
célú költségvetéssel rendelkezik.
Az intézmény dologi előirányzatai feletti jogokat,
számviteli, informatikai feladatait az Ám.
rendelet alapján, megállapodás szerint az alapítók
és fenntartók hivatalai látják el :
Polgármesteri Hivatalok :
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1 szám.
3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4 szám.
3413 Cserépfalu, Kossuth út125 szám.
3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52 szám.

12. Vezetőjének kinevezési rendje :

Megbízása az önkormányzatok képviselő
testületei által, pályázat útján, a törvényben előírt
meghatározott időtartamra szól.
Egyéb munkáltatói jogokat a magasabb vezető
beosztás fölött a gesztor ( Tard ) önkormányzat
polgármestere gyakorolja.
Magasabb vezetői munkakörének megnevezése :
„ Óvodavezető”
Jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényen alapszik, besorolása
közalkalmazott.

Képviseli a költségvetési szervet harmadik
személlyel szemben, mely jogát esetenként
írásban átruházhatja
13. Alkalmazottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése

Az óvoda vezető. Mint magasabb vezető
besorolású- valamint a tagintézmények vezetői
és az alkalmazottak jogviszonyai :
Közalkalmazotti jogviszony.
A költségvetési intézmény teljes körben
foglalkoztathat vezényelt munkavállalókat.

14. Alapítók és fenntartók
nevei és címei :

TARD Községi Önkormányzat
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1 szám.
BÜKKZSÉRC Községi Önkormányzat
3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4 szám.
CSERÉPFALU, Községi Önkormányzat
3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.szám.
CSERÉPVÁRALJA Községi Önkormányzat
3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52 szám.

15. Az intézmény típusa :

Óvoda, mint közoktatási nevelő és
oktatóintézmény.

16. Tagintézményei és
azok telephelyei :

Napköziotthonos Tagóvoda
3414 Bükkzsérc, Petőfi út 1 szám.
Napköziotthonos Tagóvoda
3413 Cserépfalu, Kossuth út 115 szám,
Kihelyezett Óvodai csoport
3417 Cserépváralja, Jókai út 20-21 szám.

17. A feladat ellátását szolgáló
vagyon :

Az alapító és fenntartó önkormányzatok
tulajdonában telekkönyvileg bejegyzett
ingatlanok és az alapításkor leltárilag felmért
ingóságok ( eszközök , készletek, anyagok )
mennyisége.
A vagyon tulajdonjoga és mennyisége a
településeken lévő gesztor és tagintézményi
szinteken leltárilag dokumentált.

18. A vagyon feletti rendelkezési joga:

A vagyon-ingatlan és ingóságok- fölött az a
települési önkormányzat rendelkezik, akinek
illetékességi területén a gesztor vagy a –
tagintézmény működik. A vagyont az
önkormányzat csak használatra bocsátja
rendelkezésre, a kezelő ( óvodai gesztor és
tagintézmények ) nem jogosultak elidegeníteni,
illetve biztosítékként azt felhasználni.
Az ingóvagyon visszapótlásáról illetve
fejlesztéséről ( az eszköz fejlesztési terv alapján)

minden önkormányzat az illetékességi területén
működő gesztor, illetve a tagintézmények
vonatkozásában kötelesek gondoskodni.
19. Maximális gyermeklétszám

175 fő ( férőhely )
Tardi telephely: 50 fő
Bükkzsérci telephely: 50 fő
Cserépfalu telephely: 50 fő
Cserépváralja kihelyezett csoport: 25 fő

20. ZÁRADÉK :

A kiegészített és módosított alapító-okiratot
megtárgyalás után:
A Tard község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 110 / 2012. (XII. 11.) számú,
A Bükkzsérc község Önkormányzatának Képviselőtestülete ............... számú,
A Cserépfalu község Önkormányzatának
Képviselőtestülete ..................számú,
A Cserépváralja község Önkormányzatának
Képviselőtestülete ........... számú határozataikban
elfogadták.

Jelen alapító okirat elfogadásával minden korábbi Alapító Okirat hatályát veszti.

Derekas Sándor
jegyző

Gál János
polgármester

Határidő: elfogadást követően
Felelős: Polgármester
111./ 2012.(XII. 11.) Határozata
Tárgy: Általános iskola átadása KIK részére
Tard község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó Zoltán tagiskola átadásához
kapcsolódó kérdéseket megtárgyalta. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontja és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján az intézménnyel kapcsolatos
fenntartói, működtetői valamint egyes irányító jogokat átadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő aláírására.
Tard község Önkormányzatának Képviselő testülete ingyenesen használatra átadja a Szabó
Zoltán tagiskola önkormányzat tulajdonát képező Tard Béke tér 3. szám alatti 361 Hrsz-on
található 13 helyiségből álló …….. m2 nagyságú köznevelési feladatok ellátására alkalmas
iskola épület részét a szokásos berendezési és felszerelési tárgyakkal.
Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Polgármester
112 / 2012. (XII. 13.) Határozat
Tárgy: szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közös önkormányzati
hivatal létrehozására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkövesd, Borsodivánka,
Egerlövő, Négyes, Szomolya, Tiszabábolna és Tiszavalk településekkel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-a alapján Mezőkövesdi
Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös hivatalt hoz létre és kíván működtetni
2013. január 01. napjától.
2./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét
képező megállapodást változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a megállapodást Tard Község Önkormányzata nevében aláírja.
3./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatalnak az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Alapító Okiratát
elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot Tard Község
Önkormányzata nevében aláírja.
4./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tard Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala (székhely: 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1. sz..) elnevezésű
költségvetési szervet 2012. december 31. napjával megszünteti és a költségvetési szerv
előterjesztés 3. számú mellékletét képező megszüntető okiratát elfogadja. Felhatalmazza a
Polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzati
hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokat ellássa.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
113 / 2012. (XII. 13.) Határozata
Tárgy: Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentése
Tard község önkormányzatának képviselő testülete az általa fenntartott önálló Polgármesteri
Hivatal 2012. december 31.-el történő megszűnése, és 2013. január 1-el közös Önkormányzati
hivatal létrehozása miatt a Polgármesteri Hivatal jelenlegi álláshelyeinek számát 2013. január
1. napjától 2 fővel – 6 főről 4 főre – csökkenti. A megszüntetett álláshelyeken
foglalkoztatottak közül 1 fő a 2013. január 1.-el megalakuló Járási Kormányhivatal részére
átadásra kerül, 1 fő létszám leépítéséről e döntésnek megfelelően 2012. december 31.-ig a
jegyző – a polgármester egyetértésével- intézkedni köteles.
A képviselő testület a létszámleépítéssel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat
fenntartói körén belül a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatellátás következtében a fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

A létszám leépítéséhez kapcsolódó költségek enyhítésére az önkormányzat pályázatot kíván
benyújtani a központi költségvetéshez.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: jegyző

