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Tisztelt Képviselő -testület!  

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a szerint, a helyi önkormányzat 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti 

elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé 

terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik 

hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.  

 

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul 

a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 

felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

• a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat 

felhasználási tervét, 

• a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, (Újrónafő esetében nem releváns) 

• a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - 

tartalmazó kimutatást, és 

• a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 

tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb 

csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

(a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három évre várható összegét) 

 

b)  a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, (Újrónafő 

esetében nem releváns) 

c) a vagyonkimutatást, és 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

 

Fenti kötelezettségeinek a képviselő-testületnek 2016. május 31-ig kell eleget tennie. 
 

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulását, a 

tartalék felhasználását, a hiány vagy többlet helyzetének alakulását, valamint a helyi 

önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.  

 

Ezen törvényi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat jelen napirend 

megtárgyalásával. 

 
I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 

 

• Az Önkormányzat költségvetési feladatát a Jánossomorja Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el kirendeltsége útján.  

 

• Az elmúlt évben a személyi állományban a betöltetlen részmunkaidős dolgozói 

státusz április hónaptól betöltésre került a feladatok megfelelő színvonalú ellátása 
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érdekében, a tárgyi feltételek területén is változás történt: a köztisztviselők által 

használt informatikai berendezések cseréje megtörtént, amelyek még az előző évben 

nem kerültek modernizálásra. A Hivatal köztisztviselői szakmai továbbképzéseken 

fejlesztették ismeretüket.  

 

• Önkormányzatunk már tagóvodát önállóan nem működtet. A helyi tagóvoda 

társulási fenntartásban van, melyben létszámcsökkenés nem volt. Jelenleg három 

óvónő, egy pedagógus asszisztens és két dajka foglalkozik a gyerekekkel. 

 

• Pályázatot a tavalyi évben egy alkalommal nyújtott be az Önkormányzat, melyen 

1.299 e Ft összegű támogatást nyert közművelődési érdekeltségnövelő célokra. 

Ennek keretében valósulhat meg a sportpályán található színpadi emelvény lefedése. 

 

• 2008-ban az iskola megszűnt. A Tagóvoda Intézményfenntartó Társulás keretében 

működik.  Az alapfokú oktatási feladatokat az Önkormányzat Jánossomorja várossal 

és Várbalog községgel létrehozott Intézményfenntartó Társulás keretein belül 

biztosítja. A település egészségügyi ellátását a területi kötelezettséggel bíró 

mosonszolnoki háziorvos látta el, a szerződés megszűnést követően pedig helyettes 

orvosok látják el a feladatot. Működéséhez az Önkormányzat biztosítja az orvosi 

rendelőt. A fogorvosi ellátást mosonmagyaróvári telephellyel rendelkező fogorvos 

látja el.   

 

• A gyermekjóléti – és családsegítő szolgáltatásokat a Mosonmagyaróvári Térségi 

Társulással kötött megállapodás biztosítja. Ennek keretében egy fő családgondozó és 

egy fő családsegítő heti egy alkalommal tartott fogadóórát a községben és 

foglalkozott az arra rászorult fiatalokkal és idősekkel. 

 

• A konkrét belső ellenőrzési feladatok meghatározását az Önkormányzat által 

készített belső ellenőrzési terv alapján végezzük. A belső ellenőrzési feladatokat 

külső szakemberrel kötött megbízási szerződés alapján látta el az Önkormányzat. 

 

• Az intézményfenntartó társulásban működtetett tagóvoda működtetése során 

szakmai problémák nem merültek fel. A tagintézmény fenntartása az állami 

normatíván felül jelentős önkormányzati hozzájárulást igényel. Csökkentve ezzel a 

települési önkormányzat feladatainak ellátási színvonalát. 

 

• A pénzügyi helyzetet rendkívüli esemény nem befolyásolta. 

 

• Községünkben kisebbségi önkormányzat nem működik. 

 

 

 

II. Bevételi források és azok teljesítése 

 

• Az Önkormányzat bevételei az eredeti előirányzatokhoz képest jelentősen 

növekedtek, melynek oka az adóbevétel, valamint a finanszírozási bevételek 

növekedése. 

 



 

• A helyi adók vonatkozásában gondot okoz a külföldi ingatlan tulajdonosok 

adófizetési kötelezettségének teljesítése, illetve a helyi lakosság hátralékainak 

behajtása, és ebből adódik, hogy a kintlévőségek összegét nehéz csökkenteni.  

A kintlévőségeink végrehajtására az intézkedések folyamatosan történnek, fizetési 

letiltásokkal, jelzálogjog bejegyzésekkel, valamint tavalyi év folyamán - a fennálló 

tartozás összegére tekintettel – árverezéseket kezdeményeztünk több ingatlannal 

kapcsolatban. 

 

• A működési és fejlesztési kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, nem volt 

szükség arra, hogy a fejlesztési célú bevételekből működési kiadásokat 

finanszírozzunk. 

  

• Az Önkormányzat közigazgatási területén három helyi adónemet vezetett be, melyek 

a következők: iparűzési adó, építmény- és telekadó. Iparűzési adóra mentesség 

nincs, telekadóban mentesség illeti meg azt, aki vállalja, hogy a vásárlástól számított 

3 éven belül lakóházat épít. Építményadóban alanyi mentesség illeti meg a vakok 

személyi járadékában, hadigondozottak ellátásában, időskorúak járadékában illetve 

fogyatékossági támogatásban részesülőket. 

A telekadó mentesség oka a lakosságszám növekedésének elősegítése. Az 

építményadó mentesség oka a szociálisan rászorulók segítése. A tavalyi év végén a 

testület módosította adó rendeletét, melynek hatásai a 2016. év során jelentkeznek. 

 

• Az Önkormányzat EU-s támogatásban nem részesült. 

 

 

 

III. Kiadások alakulása 

 

• Az Önkormányzat kiadásait az elmúlt évhez viszonyítva növeltük. A működési 

kiadások hasonlóan alakultak az előző évhez képest, a fejlesztési kiadások 

emelkedtek. 

 

•    A bevételi források elegendőnek bizonyultak az alapvető önkormányzati feladatok 

ellátására. 

 

•   A költségvetési kiadások csökkentése érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a 

dologi kiadásokra.  

 

•    A folyó működési kiadások, így a személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, a 

dologi kiadás, a szociálpolitikai kiadás a következőképpen alakult: 

 

- A személyi kiadások csak a soros előrelépések összegével növekedtek 

- 2015. év folyamán jutalmazásra minimális összeget fordítottunk, ezen kívül étkezési 

hozzájárulást fizettünk a dolgozók részére.  

- Működési célú pénzeszköz átadás összegének döntő részét az Intézményfenntartó 

Társulás gesztora részére történő átutalások, valamint a Közös Hivatalhoz átadott 

pénzeszköz adja ki. Ezenkívül támogattuk a községben működő civil szervezeteket.  

- A szociálpolitikai kiadások egy része az első két hónapban a Közös Hivatalnál 

jelentkezett, majd az év többi részében az Önkormányzatnál jelentkezett. 



 

• Az ágazati feladatok ellátásánál az oktatás és az egészségügyi ellátás társulási szinten 

megoldott. Tűzoltósággal nem rendelkezik a község.  

 

• A közművelődés biztosított a könyvtárhasználat által, melyet a Térségi Társulás 

finanszíroz. Ezen kívül a civil szervezetek által szervezett programok biztosítanak 

lehetőséget a közművelődésre 

 

• Településünk kiépített szennyvíz hálózattal rendelkezik. A szennyvizet a közös 

beruházásban megvalósított jánossomorjai telep fogadja be, melynek kapacitása 

teljesen kihasznált, így szükség lenne kapacitásbővítésre. Gondot okoz Császárrét 

szennyvízhálózatának kiépítése, melynek legnagyobb gátja, hogy az ott élő lakosok 

jövedelmi viszonyaik alapján képtelenek a kivitelezési költségekhez hozzájárulni.  

 

 

 

IV. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai 

 

1. A költségvetés 2015. évi pénzmaradványa 10.008,- E Ft.  

 

2. A pénzmaradvány növekedett az előző évihez képest, mivel a tavalyi iparűzési adó 

befizetés kedvezően alakult. 

 

3. A forgatási célú értékpapírok állománya a kamatokkal növekedett. 

 

4. Működési pénzmaradvánnyal nem rendelkezik az Önkormányzat, fejlesztési 

pénzmaradvány 8.944,- E Ft. 

 

5. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.064,- E Ft, amely államháztartáson belüli 

megelőlegezésből, valamint visszafizetési kötelezettségből áll. 

 

6. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 

V. Értékpapír és hitelművelet alakulása 

 

1. Az Önkormányzat értékpapírral rendelkezik 26.560,- E Ft értékben. 

 

2. Hitelfelvételre nem került sor. 

 

3. Az Önkormányzatnak nincs hitelállománya. 

 

4. Az Önkormányzat nem rendelkezik kötvényállománnyal. 

 

VI. A vagyon alakulása 

 

1. Az Önkormányzat vagyona 2015-ös év során jelentősen nem változott. 

 

2. Az Önkormányzat 2015. év során nem értékesített ingatlant.  

 

3. Tárgyi eszközeink állapota kisebb karbantartásokkal megfelelőnek mondható. 

 



 

4. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonvesztés nem 

történt.  

 

5. Önkormányzatunk 100,-E Ft törzstőkével rendelkezik az AQUA Kft-ben. 

 

6. A községgazdálkodás működéséhez több gépet vásárolt az Önkormányzat, melyet saját 

forrásból finanszírozott. 

 

7. A lekötött betét összege a kamattal növekedett. 

 

 

 

Újrónafő, 2016. május 13. 

  

 

                                                                                                    Kertész Attila s.k., 

 polgármester 



 

Újrónafő Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

../2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 
Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok 

és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 

2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 93.944 ezer Ft bevétellel és 83.936 

ezer Ft kiadással az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  

 
2. § 

 

Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését 10.156 ezer Ft összegben 

fogadja el.  

 

3. §  

 
Az Önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2. melléklet szerint 

állapítja meg.  

4. § 

 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványát 10.008 

ezer Ft-tal jóváhagyja, mely felhasználásáról a 2016. évi költségvetési rendeletben már 

döntött.  

 

(2) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.064 ezer Ft, államháztartáson belüli 

megelőlegezés visszafizetése 525 ezer Ft, valamint visszafizetési kötelezettség 539 ezer Ft. 

Szabad pénzmaradvány 8.944 ezer Ft. 

 

 

5. § 

 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
Kertész Attila s.k.,                                         dr. Péntek Tímea s.k., 

                       polgármester                                                             jegyző 

 



 

1. melléklet a ../2016. (..) önkormányzati rendelethez 

 

A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege 

 

 

Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások 

Rovatok 
2015. 

tény 

2014. 

tény 

2013. 

tény 
Rovatok 

2015. 

 

2014. 

tény 

2013. 

tény 

B11. 

Önkormányzatok 

működési 

támogatásai 

7.230 15.102 22.505 K11. 

Foglalkoztatottak 

személyi juttatásai 

3.359 4.360 2.883 

B12. Elvonások és 

befizetések 

bevételei 

   K12. Külső személyi 

juttatások 

3.390 2.834 2.052 

B13. Működési célú 

garancia- és 

kezességvállalásból 

származó 

megtérülések 

államháztartáson 

belülről 

6.131   K1. Személyi 

juttatások 

6.749 7.194 4.935 

B14. Működési célú 

visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök 

visszatérülése 

1.200   K2. Munkaadókat 

terhelő járulékok és 

szociális 

hozzájárulási adó 

1.544 1.276 1.055 

B15. Működési célú 

visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök 

igénybevétele 

államháztartáson 

belülről 

258   K31. 

Készletbeszerzés 

2.849 1.661 1.407 

B16. Egyéb 

működési célú 

támogatások 

bevételei 

államháztartáson 

belülről 

3.277 8.053 6.308 K32. 

Kommunikációs 

szolgáltatások 

244 224 171 

B1. Működési célú 

támogatások 

államháztartáson 

belülről  

18.096 23.155 28.813 K33. Szolgáltatási 

kiadások 

19.673 17.067 15.442 

B21. Felhalmozási 

célú önkormányzati 

támogatások 

1.299   K34. Kiküldetések, 

reklám- és 

propagandakiadások 

16 27 1.559 

B22. Felhalmozási 

célú garancia- és 

kezességvállalásból 

   K35. Különféle 

befizetések és egyéb 

dologi kiadások 

8.608 4.347 3.595 



 

származó 

megtérülések 

államháztartáson 

belülről 

B23. Felhalmozási 

célú visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök 

visszatérülése 

   K3. Dologi kiadások 31.390 23.326 22.174 

B24. Felhalmozási 

célú visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök 

igénybevétele 

államháztartáson 

belülről 

   K41. 

Társadalombiztosítási 

ellátások 

   

B25. Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások 

bevételei 

államháztartáson 

belülről 

  298 K42. Családi 

támogatások 

  20 

B2. Felhalmozási 

célú támogatások 

államháztartáson 

belülről 

1.299  298 K43. Pénzbeli 

kárpótlások, 

kártérítések 

   

B31. 

Jövedelemadók 

   K44. Betegséggel 

kapcsolatos (nem 

társadalombiztosítási) 

ellátások 

47 283 283 

B32. Szociális 

hozzájárulási adó és 

járulékok 

   K45. 

Foglalkoztatással, 

munkanélküliséggel 

kapcsolatos ellátások 

   

B33. Bérhez és 

foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó adók 

   K46. Lakhatással 

kapcsolatos ellátások 

   

B34. Vagyoni 

típusú adók 

4.794 3402 4.155 K47. Intézményi 

ellátottak pénzbeli 

juttatásai 

   

B35. Termékek és 

szolgáltatások adói 

41.764 34244 24.592 K48. Egyéb nem 

intézményi ellátások 

2.936 574 85 

B36. Egyéb 

közhatalmi 

bevételek 

294 575 1.222 K4. Ellátottak 

pénzbeli juttatásai 

2.983 857 388 

B3. Közhatalmi 

bevételek 

46.852 38221 29.969 K501. Nemzetközi 

kötelezettségek 

   

B401. 

Készletértékesítés 

ellenértéke 

   K502. Elvonások és 

befizetések 

417 114  



 

B402. 

Szolgáltatások 

ellenértéke 

794   K503. Működési célú 

garancia- és 

kezességvállalásból 

származó kifizetés 

államháztartáson 

belülre 

   

B403. Közvetített 

szolgáltatások 

ellenértéke 

   K504. Működési célú 

visszatérítendő 

támogatok, 

kölcsönök nyújtása 

államháztartáson 

belülre 

   

B404. Tulajdonosi 

bevételek 

391 1.063 751 K505. Működési célú 

visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök törlesztése 

államháztartáson 

belülre 

   

B405. Ellátási díjak 474 1051 1.239 K506. Egyéb 

működési célú 

támogatások 

államháztartáson 

belülre 

7.743 14.971 26.520 

B406. Kiszámlázott 

általános forgalmi 

adó 

151 285 335 K507. Működési célú 

garancia- és 

kezességvállalásból 

származó kifizetés 

államháztartáson 

kívülre 

   

B407. Általános 

forgalmi adó 

visszatérítése 

349 301  K508. Működési célú 

visszafizetendő 

támogatások, 

kölcsönök nyújtása 

államháztartáson 

belülre 

468  4.833 

B408. 

Kamatbevételek 

241 441 623 K509. 

Árkiegészítések, 

ártámogatások 

   

B409. Egyéb 

pénzügyi műveletek 

bevételei 

  10.000 K510. 

Kamattámogatások 

   

B410. Biztosító 

által fizetett 

kártérítés 

 122      

B411. Egyéb 

működési bevételek 

  6.288 K512. Egyéb 

működési célú 

támogatások 

államháztartáson 

kívülre 

1.952 935 1.605 

B4. Működési 2.400 3263 19.236 K513. Tartalékok    



 

bevételek 

B51. Immateriális 

javak 

   K5. Egyéb 

működési célú 

kiadások 

10.580 16.020 32.958 

B52. Ingatlanok 

értékesítése 

   K61. Immateriális 

javak beszerzése, 

létesítése 

   

B53. Egyéb tárgyi 

eszközök 

értékesítése 

   K62. Ingatlanok 

beszerzése, létesítése 

4.066 1.416 731 

B54. Részesedések 

értékesítése 

   K63. Informatikai 

eszközök beszerzése, 

létesítése 

175 1.039  

B55. Részesedések 

megszüntetéséhez 

kapcsolódó 

bevételek 

   K64. Egyéb tárgyi 

eszközök beszerzése, 

létesítése 

2.693 2.125  

B5. Felhalmozási 

bevételek 

   K65. Részesedések 

beszerzése 

   

B61. Működési célú 

garancia- és 

kezességvállalásból 

származó 

megtérülések 

államháztartáson 

kívülről 

   K66. Meglévő 

részesedések 

növeléséhez 

kapcsolódó kiadások 

   

B62. Működési célú 

visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök 

visszatérülése az 

Európai Uniótól 

 211  K67. Beruházási célú 

előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

1.622 1.051 394 

B63. Működési célú 

visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök 

visszatérülése 

kormányoktól és 

más nemzetközi 

szervezetektől 

 893  K6. Beruházások 8.556 5.631 1.125 

B64. Működési célú 

visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök 

visszatérülése 

államháztartáson 

kívülről 

450  258 K71. Ingatlanok 

felújítása 

1.260 7.506 9.835 

B65. Egyéb 

működési célú 

átvett pénzeszköz 

   K72. Informatikai 

eszközök felújítása 

   



 

B6. Működési célú 

átvett 

pénzeszközök 

450 1104 258 K73. Egyéb tárgyi 

eszközök felújítása 

   

B71. Felhalmozási 

célú garancia- és 

kezességvállalásból 

származó 

megtérülések 

államháztartáson 

kívülről 

   K74. Felújítási célú 

előzetesen 

felszámított általános 

forgalmi adó 

340 2.027 2.853 

B72. Felhalmozási 

célú visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök 

visszatérülése az 

Európai Uniótól 

   K7. Felújítások 1.600 9.533 12.688 

B73. Felhalmozási 

célú visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök 

visszatérülése 

kormányoktól és 

más nemzetközi 

szervezetektől 

   K81. Felhalmozási 

célú garancia- és 

kezességvállalásból 

származó kifizetés 

államháztartáson 

belülre 

   

B74. Felhalmozási 

célú visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök 

visszatérülése 

államháztartáson 

kívülről 

   K82. Felhalmozási 

célú visszatérítendő 

támogatok, 

kölcsönök nyújtása 

államháztartáson 

belülre 

   

B75. Egyéb 

felhalmozási célú 

átvett pénzeszköz 

   K83. Felhalmozási 

célú visszatérítendő 

támogatások, 

kölcsönök törlesztése 

államháztartáson 

belülre 

   

B7. Működési célú 

átvett 

pénzeszközök 

   K84. Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson 

belülre 

   

B812.Finanszírozási 

bevétel 

20.000 10.022      

B8131. Előző évi 

pénzmaradvány 

igénybevétele  

4.322 2.197 18.878 K85. Felhalmozási 

célú garancia- és 

kezességvállalásból 

származó kifizetés 

államháztartáson 

kívülre 

   



 

B814. ÁHT. belüli 

megelőlegezés 

525 534  K86. Felhalmozási 

célú visszafizetendő 

támogatások, 

kölcsönök nyújtása 

államháztartáson 

belülre 

   

B8. Egyéb 

finanszírozási 

bevétel 

24.847 12.753 18.878 K 87. 

Lakástámogatás 

   

    K88. Felhalmozási 

célú támogatások az 

Európai Uniónak 

   

 

 

   K89. Egyéb 

felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson 

kívülre 

   

    K8. Egyéb 

felhalmozási célú 

kiadások  

   

    K912. Értékpapír 

vásárlás 

20.000 10.337 10.000 

    K914. AHT-n belüli 

megelőleg. Visszafiz. 

534   

Átfutó, függő 

bevételek 

  -6.306 Átfutó, függő 

kiadások 

  -1.737 

Költségvetési 

bevételek  

(B1+B2+....+B8) 

93.944 78496 91.146 Költségvetési 

kiadások  

(K1+K2+....+K8) 

83.936 74.174 83.586 

 



 



 

 

 

2. melléklet a ../2016. (..) önkormányzati rendelethez 



 

 

 


