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Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása                                        3 .számú napirend 
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. 

ELŐTERJESZTÉS   
a Társulási Tanács  

2011. november 03-i ülésének 3. napirendi pontjához 
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetéséről szóló határozat 
módosítása:  
 
A Társulási Tanács által hozott határozatok, az állami támogatásokra és egyéb támogatásokra 
vonatkozó adatok alapján szükséges az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint: 
 
1. Az állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámok évközi változását tartalmazó 
júliusi állami támogatás pótigény és lemondás adatai alapján az alábbi előirányzat 
módosítások szükségesek: (5/a., 6. számú mellékletben részletezve) 
A közoktatási intézményi feladat mutatószáma változott a Nagyrécsei óvodába és iskolába 
autóbusszal utaztatott gyerekek számának megfelelően.  Az igényelt többlet támogatás teljes 
összege (1.030eFt), amely  átadásra kerül a feladatot ellátók számára. 
 
Előirányzat módosítás: 
Bevételi oldalon (3., 5/a.sz mell.): + 1.030eFt 
Állami támogatások  ei.vált.:                                 + 1.030eFt 
 
Kiadási oldalon (2., 6.sz. mell.):    +1.030eFt 
Támogatásértékű működési kiadás ei.vált.:            +1.030eFt              
 
2. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete által 
ellátott területfejlesztési feladatok működési kiadásaihoz 2011. évben 1.000eFt-tal járul 
hozzá, amely felhasználható a menedzserek személyi juttatásaira és járulékaira.  Ebből 
adódóan az alábbi előirányzat módosítás szükséges: 
Előirányzat módosítás: 
Bevételi oldalon (3., 4/a.sz mell.): +1.000eFt 
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől ei.mód.:   +1.000eFt 
  
Kiadási oldalon (2., 4/a.sz.mell.): +1.000eFt 
Tartalék ei.vált.: +1.000eFt  
 
 
3. A TEFA Bizottság 2011. június 08-i ülésén a beérkezett pályázatok alapján döntött a 2011. 
évben nyújtható TEFA kölcsön összegéről (az eredetileg tervezett 2.500eFt helyett 4.600eFt). 
A korábban megkötött kölcsönszerződéseknek megfelelően pontosítani szükséges a kölcsön 
visszatérülés összegét (3.372eFt helyett 2.872eFt) 
Ennek megfelelően az alábbi előirányzat módosítás szükséges: 
Előirányzat módosítás: 
Bevételi oldalon (3., 4/d.sz.mell.):    -500eFt 
TEFA kölcsön visszatérülés ei.vált.:                                  -500eFt 
 
Kiadási oldalon (2., 4/d.sz.mell.):     -500eFt 
Felhalmozási c. támogatási kölcsön nyújtása ei.vált.:  + 2.100eFt 
Tartalék ei.vált.:                                                            -  2.600eFt 
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4. A NYDOP pályázati támogatással a Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása 
megvalósult a tervezett műszaki tartalommal, azonban a tényleges adatok alapján az 
előirányzatok pontosítása szükséges:  
A felújítás összköltsége a tervezett 21.908eFt helyett a kivitelezői szerződések alapján 
21.560eFt, melyből a 75eFt tervezési költség 2010. évben merült fel, 2011. évben 21.485eFt a 
felújításra fordított összeg.  
A pályázat előírásai szerinti információs tábla 123eFt-ba került, melyet a beruházások között 
(gépek, berendezések) kell tervezni. (a munkaszervezetnél tervezett beruházási kiadások 
előirányzatából átcsoportosítható) 
A pályázat elszámolásakor ki kellett mutatni az elkülönített bankszámlán keletkező kamatot, 
melynek összege 76eFt, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerült dologi költségeket, ami 
201eFt (nyitó, záró rendezvények költségei, reklámtáblák, kiadvány, zászlók, bankköltség)  
A pályázati támogatás felhasználásában a parkoló költségének arányosítása miatt (pályázati 
célhoz közvetlenül szükséges és használható illetve egyéb célra is használható parkoló terület) 
a pályázatban tervezett 16.185eFt támogatás helyett 516eFt-tal kevesebb, 15.669eFt 
támogatást ítéltek meg. (az elfogadott teljes összeg kiutalása megtörtént) 
A fentiek miatt a projekt megvalósításához összességében 6.064eFt saját forrás szükséges a 
tervezett 5.723eFt helyett. 
Ennek megfelelően az alábbi előirányzat módosítás szükséges: 
Előirányzat módosítás: 
Bevételi oldalon (3.,4/a., 4/e.sz.mell.):                           -440eFt 
Intézményi működési bevételek ei.vált.:        +76eFt 
Támért. felhalmozási bev. ei.vált.:               - 516eFt 
Saját forrás (átcsoportosítás)                       + 341eFt 
Saját forrás (átcsoportosítás) ig,terf.(4/a.)    - 341eFt 
 
Kiadási oldalon (2.,4/e.,7., 11.sz.mell.):                         -440eFt 
Felújítás ei.vált.:                                          - 423eFt 
Beruházás ei.vált .(szoc.pr.-inf.tábla):         +123eFt 
Beruházás ei.vált .(ig.terfejl.-ügyvit.eszk) : -123eFt 
Dologi kiadás ei.vált.:                                  +201eFt 
 
Tartalék ei.vált.:                                           -218eFt 
  
5. A Tárulási Tanács döntése értelmében a Bajza utcai ingatlan őrzés-védelme a jövőben 
távfelügyelettel történik. A beérkezett ajánlatok alapján 1.300eFt összegű felújítási költséggel 
számolhatunk. A távfelügyeleti rendszer kiépítéséhez szükséges forrás biztosítható a 
felhalmozási kiadások előirányzatán belüli átcsoportosítással.   
Előirányzat módosítás: 
Kiadási oldalon (2.,4/a., 7.sz.melléklet):           0 Ft 
Felújítás ei.vált.:                                     + 1.300eFt   
Számítástechnikai, ügyvit.eszk.ei.vált.:  - 1.300eFt 
 
6. A Munkaügyi Központ támogatásával történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan technikai 
jellegű pontosításokat szükséges elvégezni az előirányzatoknál a tényleges adatok 
ismeretében:  
6/a. Családsegítő szolgálatban foglalkoztatott családgondozók foglalkoztatásához 
kapcsolódóan (2011.06.01-től 2011.12.31-ig 3 fő) a tervezett előirányzathoz képest a 
személyi juttatások előirányzata 1.710eFt-ról 1.351eFt-ra módosul (-359eFt), mivel teljes 
munkaidős helyett részmunkaidős foglalkoztatás történik.  
A járulékok előirányzata 462eFt-ról 182eFt-ra módosul (-280eFt), mivel a 
közfoglalkoztatottak után a járulék 50%-ával kell számolnunk.  



 4 

A fentiek hatására a Munkaügyi Központ által adott támogatás is módosul 1.520eFt-ról 
1.073eFt-ra (-447eFt) 
Előirányzat módosítás: 
Bevételi oldalon (3., 4/c.sz.mell.):                           -447eFt 
Támért. működési bev. ei.vált.:              - 447eFt 
Átcsoportosítás ált.norm.terhére            - 192eFt 
Átcsop.ált.norm.terhére -  ig,terfejl.:     + 192eFt 
 
Kiadási oldalon (2.,4/c.,7.,10.sz.mell.):                   -447eFt 
Személyi juttatás ei.vált.:                           -359eFt 
Teljes munkaidős bér ei.vált.: -1.710eFt 
Részmunkairős bér ei.vált.:    +1.351eFt                                
Járulék ei.vált.:                                          -280eFt 
 
Tartalék ei.vált:                                        +192eFt            
 
6/b. A Munkaszervezetben foglalkoztatottakra vonatkozóan (2011.08.01-től 2011.12.31-ig 1 
fő takarítónő, 2011.09.19-től 2011.12.31-ig 1fő parkgondozó) a személyi juttatások 
előirányzata 240eFt-ról 319eFt-ra módosul (+79eFt). A járulékok előirányzata 65eFt-ról 
43eFt-ra módosul (-22eFt), mivel a közfoglalkoztatottak után a járulék 50%-ával kell 
számolnunk.  
A fentiek hatására a Munkaügyi Központ által adott támogatás is módosul 214eFt-ról 253eFt-
ra (+39eFt). 
Előirányzat módosítás: 
Bevételi oldalon (3., 4/a.sz.mell.):                           +39eFt 
Támért. működési bev. ei.vált.:                  +39eFt 
 
Kiadási oldalon (2.,4/c.,7.,10.sz.mell.):                   +39eFt 
Személyi juttatás ei.vált.:                            +79eFt 
Teljes munkaidős bér ei.vált.: -240eFt 
Részmunkairős bér ei.vált.:    +319eFt                                
Járulék ei.vált.:                                            -22eFt 
Tartalék ei.vált.:                                          -18eFt 
 
7. A Magyar Államkincstár helyszíni vizsgálatot tartott a Társulás központi költségvetésből 
származó hozzájárulásai, támogatásai igénybevételével és elszámolásával kapcsolatban. Az 
ellenőrzésről készült jegyzőkönyv számszaki adatai alapján a Társulás részére 3.317eFt-tal 
több támogatást utaltak ki a mutatószámok alapján járó támogatáshoz képest. (Ez abból 
adódott, hogy 2007. évben a belső ellenőrzési mutatószámok még tartalmazták a kisebbségi 
önkormányzatokat is).  
A jegyzőkönyv adatai, valamint az Önkormányzatoknál korábban végzett ellenőrzések adatai 
alapján felhívásban fogják rögzíteni a Társulásra vonatkozó végleges megállapításokat, 
várhatóan 2012. év elején, azonban a jegyzőkönyv alapján a megállapított összeget a felhívás 
kézhezvételét megelőzően is vissza lehet fizetni. 
A dologi kiadások átcsoportosításával 2011. évben teljesíthető a 3.317eFt állami támogatás 
visszafizetése (igazgatás, területfejlesztésnél tervezve).  
Előirányzat módosítás: 
Kiadási oldalon (4/a.,4/b.,4/c.,11.sz.melléklet):    0 Ft 
Dologi kiadásokon belül átcsoportosítás (részletezve 10. számú mellékletben) : 
Dologi kiadások ei.vált:                    -2.667eFt 
Költségvetési befizetések ei.vált:     +3.317eFt 
Adók, díjak, befizetések ei.vált.:         - 650eFt 
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Szervezetenként a dologi kiadások változása: 
Igazgatás, területfejlesztés: +1.383eFt 
Belső ellenőrzés:                   -  791eFt 
Családsegítő szolg.:                -592eFt 
 
 
8. Elvégeztük a költségvetési előirányzataink teljeskörű felülvizsgálatát az államkincstári 
ellenőrzést követően, a vállalt feladataink teljesítését a fentiekben jelzett átcsoportosításokkal, 
takarékos gazdálkodással teljesíteni tudjuk, az utófinanszírozott pályázati támogatást 
megkaptuk, ennek következtében 2011. évben várhatóan nem lesz szükség hitel felvételére, 
ennek megfelelően az előirányzatok között sem szükséges szerepeltetni. 
Előirányzat módosítás: 
Bevételi oldalon (3., 4/a.sz.mell.):                           -10.000eFt 
Hitel ei.vált.:              - 10.000eFt 
 
Kiadási oldalon (2.,4/a.sz.mell.):                             -10.000eFt 
Tartalék ei.vált:          -10.000eFt            
 
9. A 2011. évi költségvetésünkben céltartalékban szerepel tervezett jutalom összeg 
(3.065eFt), amely a kedvezményes adózású cafeteria összeg csökkenésének kompenzálása 
miatt került elkülönítésre, annak a konkrét fedezetére.  
A költségvetés készítésekor a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a III. negyedéves beszámoló 
tárgyalásakor, a konkrét számok ismeretében határoznak arról, hogy a cafeteria különbözet 
összege jutalomként kifizethető-e.   
Az I-III. negyedéves tény, illetve a várható telesítés adatok alapján látható, hogy a személyi 
juttatások összköltségében jelentkező megtakarítás összege fedezetet nyújt a 2011. 
februárban meghatározott, létszámarányos jutalomösszegre, a céltartalék összegének erre 
a célra történő felhasználása nélkül. A céltartalék összege átcsoportosítható, az általános 
tartalék előirányzatát növelheti.  
A személyi juttatások előirányzatán  belüli átcsoportosítással fedezet biztosítható a cafeteria 
különbözet összegének jutalomként történő kifizetésére (jutalom: 2.216eFt, járulék 598eFt). 
Az átcsoportosításon kívül a személyi juttatások előirányzata csökkenthető további 578eFt-
tal, ami a nem rendszeres kifizetések között kötelezően tervezett 2%-os keretösszeg (egyéb 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként nem került felhasználásra), valamint a fel nem 
használt közlekedési költségtérítés előirányzat csökkenéséből adódik.  
A járulékok előirányzata a fentieknek megfelelően módosul (összességében 86eFt-tal 
csökken). 
Előirányzat módosítás: (részletezve a 10.számú mellékleten) 
Kiadási oldalon (2., 4/a.,4/b,4/c.,10.sz. mell.):   
Személyi juttatások ei. vált.: -     578eFt 
Járulékok ei.vált.:                  -       86eFt 
Céltartalék ei. vált.:               -  3.065eFt 
Általános tartalék ei. vált.:    + 3.729eFt 
 
Részletezve: 
Igazgatás, területfejlesztés személyi juttatások előirányzata ei. vált.: -1.325eFt 
Közalkalmazotti bér ei. vált.:                                           -2.040eFt 
Étkezési költségtérítés ei. vált:                                        -    168eFt 
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ei.vált.:      -    305eFt 
Jutalom ei., vált.:                                                             +1.188eFt      
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Belső ellenőrzés személyi juttatások előirányzata ei. vált.:  +266eFt 
Közlekedési költségtérítés ei. vált:                                  -    100eFt 
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ei.vált.:      -      30eFt 
Jutalom ei., vált.:                                                             +    396eFt      
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. személyi juttatások előirányzata ei. vált.:  +481eFt 
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ei.vált.:      -    151eFt 
Jutalom ei., vált.:                                                             +    632eFt      
 
Járulékok ei. vált.:   -86 eFt 
Ebből:  
igazgatás, területfejlesztés:                                 -311eFt 
belső ellenőrzés:                                                 + 99eFt 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:            +126eFt 
          
 
A dologi és személyi előirányzatok módosítása következtében az általános normatíva terhére 
történő átcsoportosítás összege a belső ellenőrzésnél a tervezett 2.888eFt helyett 2.462eFt 
(426eFt-tal kevesebb), a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál a tervezett 1.705eFt 
helyett 1.528eFt (177eFt-tal kevesebb). 
 
 
A fenti módosítások hatására az előirányzatok összesítve az alábbiak szerint változnak: 
Bevételeknél:     
Intézményi működési bevételek előirányzatát 1 820 eFt-ról 1 896 eFt-ra 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Sajátos felhalmozási bevételek előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Állami támogatások előirányzatát 223 435 eFt-ról 224 465 eFt-ra 
Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát 20 459 eFt-ról 21 051 eFt-ra 
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 0 eFt-ról  eFt-ra 
Támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatát 11 520 eFt-ról 11 004 eFt-ra 
Előző évi költségvetési visszatérülések előirányzatát  eFt-ról  eFt-ra 
Kölcsönök igénybevét., visszatérülés előirányzatát 3 372 eFt-ról 2 872 eFt-ra 
Hitelek, értékpapírok bevételeinek előirányzatát 10 000 eFt-ról 0 eFt-ra 
Előző évi pénzmaradvány felhasználás előirányzatát 23 690 eFt-ról 23 690 eFt-ra 
Kiadásoknál:     
Személyi juttatások előirányzatát 39 082 eFt-ról 38 224 eFt-ra 
Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 9 449 eFt-ról 9 061 eFt-ra 
Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát 20 320 eFt-ról 20 521 eFt-ra 
Támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 179 612 eFt-ról 180 642 eFt-ra 
Működési célú pénzeszközátadás előirányzatát 500 eFt-ról 500 eFt-ra 
Támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Felújítások előirányzatát 21 908 eFt-ról 22 785 eFt-ra 
Beruházások előirányzatát 5 000 eFt-ról 3 700 eFt-ra 
Pénzügyi befektetések előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Kölcsönök nyújtás, törlesztés előirányzatát 2 500 eFt-ról 4 600 eFt-ra 
Hitelek, értékpapírok kiadási előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Tartalék előirányzatát 15 925 eFt-ról 4 945 eFt-ra 
módosítja.     

 
A Többcélú Társulás 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege  
294.296ezerFt-ról  284.978 ezer Ft-ra módosul. 
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A bevételi és kiadási előirányzatok változása összességében -9.318eFt. A hitel összegének 
10.000eFt előirányzata 0 Ft-ra módosul. 
A TEFA tartalék előirányzata 2.600eFt-tal csökkent, a felhasználható TEFA tartalék 3.111eFt.  
A felhasználható általános tartalék összege 1.834eFt. (az előirányzat módosítás előtt 
10.000eFt-os hitel mellett a 3.065eFt-os céltartalékkal, valamint 7.149eFt általános tartalékkal 
számoltunk, tehát a felhasználható tartalék hitel nélkül 214eFt lett volna) 
 
 
Kérjem a Tisztelt Társulási Tanácsot a költségvetési határozat módosításának megtárgyalására 
és elfogadására. 
  

Határozati javaslat: 
  …… /2011. (XI.03.) NKTT számú határozat: 

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2011. évi 
költségvetéséről szóló 5/2011.(02.04.) NKTT. számú határozatának módosítását a  
mellékelt határozatnak megfelelően, 284.978eFt bevételi és kiadási előirányzattal  
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 

 
Nagykanizsa, 2011. október 24.  
 
Készítette: Horváth Istvánné 

           Pénzügyi ügyintéző                                                        
                                      
 
 
                                                                                         ……………………………… 

                                                                                                         Cseresnyés Péter 
                                                                                                          elnök     
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A  N A G Y K A N I Z S A I   K I S T É R S É G  T Ö B B C É L Ú 
 T Á R S U L Á S A 

 
/2011. (11.03.) NKTT. számú határozata 

a Társulás 2011. évi költségvetéséről  
 
A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Magyar Köztársaság a Magyar 

Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény, az 

Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  65. §.,  a Települési önkormányzatok 

többcélú társulásáról szóló  2004. évi CVII. Törvény  alapján és a 292/2009.(XII.29). számú 

az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 

2011.évi költségvetéséről hozott, 31/2011.(05.12.) NKTT számú határozattal módosított, 

5/2011.(02.04.) NKTT számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

I. 

 

A Határozat III./3., 4., 5.   pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„3. 
(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét  294.296 ezer Ft-ról  284.978 ezer Ft-ra módosítja. 

 
(2) A Társulási Tanács a 2011. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét az 1.számú 

melléklet szerint 
Bevételeknél:     
Intézményi működési bevételek előirányzatát 1 820 eFt-ról 1 896 eFt-ra 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Sajátos felhalmozási bevételek előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Állami támogatások előirányzatát 223 435 eFt-ról 224 465 eFt-ra 
Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát 20 459 eFt-ról 21 051 eFt-ra 
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 0 eFt-ról  eFt-ra 
Támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatát 11 520 eFt-ról 11 004 eFt-ra 
Előző évi költségvetési visszatérülések előirányzatát  eFt-ról  eFt-ra 
Kölcsönök igénybevét., visszatérülés előirányzatát 3 372 eFt-ról 2 872 eFt-ra 
Hitelek, értékpapírok bevételeinek előirányzatát 10 000 eFt-ról 0 eFt-ra 
Előző évi pénzmaradvány felhasználás előirányzatát 23 690 eFt-ról 23 690 eFt-ra 
Kiadásoknál:     
Személyi juttatások előirányzatát 39 082 eFt-ról 38 224 eFt-ra 
Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 9 449 eFt-ról 9 061 eFt-ra 
Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát 20 320 eFt-ról 20 521 eFt-ra 
Támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 179 612 eFt-ról 180 642 eFt-ra 
Működési célú pénzeszközátadás előirányzatát 500 eFt-ról 500 eFt-ra 
Támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
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Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Felújítások előirányzatát 21 908 eFt-ról 22 785 eFt-ra 
Beruházások előirányzatát 5 000 eFt-ról 3 700 eFt-ra 
Pénzügyi befektetések előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Kölcsönök nyújtás, törlesztés előirányzatát 2 500 eFt-ról 4 600 eFt-ra 
Hitelek, értékpapírok kiadási előirányzatát 0 eFt-ról  eFt-ra 
Tartalék előirányzatát 15 925 eFt-ról 4 945 eFt-ra 
módosítja.     

(3) A kiadásokat jogcímcsoportonként a 2.számú melléklet tartalmazza. 
(4) A bevételeket jogcímcsoportonként a 3.számú melléklet tartalmazza. 
(5) A bevételek és kiadások szervezetenkénti, projektenkénti részletezését az 4/a, 4/b, 4/c, 
4/d, 4/e, 4/f számú mellékletek tartalmazzák. 
 

4. 
(1) Az állami támogatások összegét az 5.a számú melléklet szerint határozza meg. 
(2) A 2010.évi beszámoló állami támogatás elszámolás alapján visszafizetendő, ill. kiutalandó 
támogatás összegét intézmény-fenntartónként az 5.b számú melléklet szerint határozza meg. 
(3) A feladatra igényelt normatív kötött felhasználású  támogatások bevételeiből  nyújtott 
működési célú támogatásértékű kiadás összegét a  6.számú melléklet szerint állapítja meg. 

 
5. 

(1) A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

 
II. 

 
(1) A Társulási Tanács a tartalék előirányzatát 15.925eFt-ról  4.945eFt-ra módosítja. 
 

III.  
 

(1) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Polai György Cseresnyés Péter 
Munkaszervezet vezetője Társulási Tanács Elnöke 

 
 
 
 
 


	Cseresnyés Péter

