
J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, 
Szociális és Kulturális Bizottságának és Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2016. február 15-én 
13 óra 30 perckor tartott összevont, nyílt ülésén.-  
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme.  
 
Jelen vannak:  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:  
Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes, Bodor Tamás, Farkas Istvánné 
bizottsági tagok. 
 
Bejelentéssel távol: Dr. Bencze Miklós, Tóth-Szabó Márta, Fehérné Szendrei Ibolya 
bizottsági tagok. 
 
Bejelentés nélkül távol: ------- 
 
Szociális és Kulturális Bizottság:   
Bodor Tamás elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes, Ács Andrea Éva, Veresné Nagy Margit 
bizottsági tagok. 
. 
Bejelentéssel távol:  Dr. Bencze Miklós, Balogh Károlyné, Szűcs Anita bizottsági tagok. 
 
Bejelentés nélkül távol: ------   
 
Ügyrendi és Jogi Bizottság:  
Baktai Kálmán elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes. 
 
Bejelentéssel távol: Balázsiné Hubai Ildikó bizottsági tag. 
 
Bejelentés nélkül távol: ------- 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Tóth Tiborné alpolgármester, Orosz Mihály aljegyző, 
Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető, Mikola Istvánné a 
Városi Könyvtár intézményvezetője, Majzikné Hanyicska Valéria a Kenderesi Gondozási 
Központ intézményvezetője. 
Jelen vannak továbbá: Lódi Jánosné jegyzőkönyvvezető. 
 
Napirendi pontok:   
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet 

véleményezése             
Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

2./  Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 

 Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
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VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 

hogy a 7 fős Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból 4 fő van jelen.    
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Más javaslat nem volt.  

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

5/2016.(II.15.) számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. 

február 15-i ülése napirendjének elfogadásáról 

 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
            Veresné Nagy Margit elnök napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben  
                           é r t e s ü l n e k .    
 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 

Szociális és Kulturális Bizottságból 4 fő van jelen.    
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Más javaslat nem volt.  

Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 1/2016.(II.15.) 

számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2016. február 15-i 

ülése napirendjének elfogadásáról 

 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
            Bodor Tamás elnök napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben  
                          é r t e s ü l n e k .   
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BAKTAI KÁLMÁN bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 3 

fős Ügyrendi és Jogi Bizottságból 2 fő van jelen.    
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Más javaslat nem volt.  

Kenderes Városi Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2 fő egyhangú szavazatával 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 1/2016.(II.15.) számú 

határozata  
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015. február 16-i 

ülése napirendjének elfogadásáról 

Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
            Baktai Kálmán elnök napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai, Helyben  
      é r t e s ü l n e k .  
 
 
1.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet 
véleményezése             
 
VERESNÉ NAGY MARGIT Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megkérte 
Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetőt, hogy amennyiben 
van kiegészítése a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatosan, tegye 
meg.   
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető elmondta, hogy a költségvetési rendelet-
tervezet továbbítását követően még apróbb módosításokra volt szükség. Az előterjesztés 1. 
számú mellékletében a beruházások összegét meg kellett emelni 1 millió forinttal, míg a 
felújítások összegét 1 millió forinttal csökkenteni kellett. Az önkormányzat 2016. évi 
összevont költségvetési főösszegét 604.349,- ezer forint bevételi és 622.426,- ezer forint 
kiadási előirányzatban javasolja megállapítani. A működési bevételeknél a működési célú 
állami támogatások összege 205.298,- ezer forint. Közhatalmi bevételeiket 93.990,- ezer 
forinttal tervezték. Működési bevételeiket 235.874,- ezer forinttal tervezeték. Ez az összeg az 
előző évinél kicsit magasabb, az önkormányzat telepén foglalkoztatott munkavállalók 
létszámának köszönhetően. A támogatás értékű működési bevétel 66.997,- ezer forint, amely 
a közmunkához, illetve a társadalombiztosítás finanszírozásához kapcsolódik. A működési 
célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.017,- ezer forint. Személyi juttatásokra 
önkormányzati szinten 260.841,- ezer forintot terveztek. Ehhez kapcsolódóan a munkaadókat 
terhelő járulékok összege 64.608,- ezer forint, a dologi jellegű kiadások 209.846,- ezer forint. 
Ellátottak pénzbeli támogatása 51.959,- ezer forint, mely összeget az önkormányzat rendelete  
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alapján önkormányzati segélyre lehet fordítani, illetve ez az összeg szolgál a közmunka 
program önerejének a biztosítására. Működési kölcsönök nyújtása 30.922,- ezer forint, ebben 
szerepel az a megelőlegezés, ami technikai jellegű összeg. Ilyen megelőlegezett összeget 
kaptak decemberben a Gondozási Központ működtetéséhez is, illetve az óvodánál jelentkező 
visszafizetési kötelezettségre. Egyéb kölcsönök nyújtásánál szerepel a civil szervezeteknek 
adandó 6 millió forintos támogatás. A felhalmozási bevételeknél az elmúlt évben 
megtervezték az önkormányzat gépjárművének értékesítéséből származó bevételt. A 
felhalmozási kiadások biztosításához az előző évi pénzmaradványból 26.345,- ezer forintot 
kellett felhasználni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BODOR TAMÁS a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke arról érdeklődött, hogy a civil 
szervezetek támogatása milyen formában történik. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető elmondta, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság közreműködésével fogják kidolgozni a támogatáshoz szükséges 
pályázati rendszert. A pályázat benyújtásának előfeltétele a nullás igazolás és a bevallási és 
fizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítése. A költségvetés jelenleg még nem 
tartalmazza a civil szervezetek támogatásáról szóló mellékletet. 
 
BODOR TAMÁS a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke a költségvetési tartalék 
összegéről érdeklődött. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a 
tartalékról még pontos számadat nem áll rendelkezésére. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: amennyiben 
jól értelmezi a civil szervezetek támogatásához a szervezeteknek egy-egy kérelmet kell 
benyújtani. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető véleménye szerint, a civil szervezetek 
támogatását kidolgozott pályázati rendszerben kell biztosítani. A tervezhetőség és 
kiszámíthatóság érdekében a pályázatok benyújtási határidejét pontosan meg kell határozni. 
 
BAKTAI KÁLMÁN Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke az óvodánál jelentkező 24 millió 
forintos visszafizetésről érdeklődött, továbbá arról, hogy ki az, akit részmunkaidőben 
foglalkoztatnak, és kinek kell végkielégítést fizetni. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, 
hogy technikailag, a nyugdíjba vonulás miatti felmentési időre járó díjazást csak a 
végkielégítési soron tudta szerepeltetni. Az óvodánál jelentkező visszafizetési kötelezettség 
abból adódik, hogy a normatívát egy évben csak két alkalommal lehet módosítani. Az óvoda 
2015. szeptember 1-től egyházi fenntartásba került, de december 31-ig az önkormányzat 
megkapta rá a normatívát, ami miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Részmunkaidős 
foglalkoztatással dolgozik egy fő a Gondozási Központban és egy fő takarító a Védőnői 
Szolgálatnál. 
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BODOR TAMÁS a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke szeretné megtudni, hogy a 
pályázatokhoz szükséges önerő a tartalék összegén belül került megtervezésre. 

 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a pályázatokhoz szükséges pénzösszegek a 
felújításoknál szerepelnek. 
 
BAKTAI KÁLMÁN Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke arról érdeklődött, hogy az 
önkormányzati támogatás elnyeréséhez a háziorvosoknak is pályázatot kell benyújtani. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a háziorvosok egyéni vállalkozók. Az 
említett pályáztatási rendszer csak a civil szervezetek támogatására vonatkozik. Amennyiben 
a képviselő-testület támogatást kíván nyújtani a háziorvosoknak, azt a tartalékból tudja 
biztosítani. 
 
BAKTAI KÁLMÁN Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke a beszerzések felől érdeklődött. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a beszerzések leginkább a Gondozási 
Központot érintik. A működéshez elengedhetetlenül szükséges tárgyak, felszerelések 
beszerzését tartalmazza ez az összeg (hűtő, mosógép, televízió). 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke mivel több 
kérdés, hozzászólás nem volt, így bizottságonként szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte 
Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét  és 4 
fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
6/2016.(II.15.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet  
véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről  
 szóló rendelet-tervezetét, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.  
            

Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      é r t e s ü l n e k .    
  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte Kenderes 
Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és 4 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2/2016.(II.15.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte  

Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet- 
tervezetét, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 

 
 Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
            é r t e s ü l n e k.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte Kenderes Város 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét és 2 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2/2015.(II.15.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte  

Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről  
 szóló rendelet-tervezetét, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
  é r t e s ü l n e k   
 
 
2.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: ezt a napirendi pontot a képviselő-
testületnek minden évben határozattal kell elfogadni. Az évfolyamán induló beruházásokhoz 
szükséges ez a határozat, amennyiben az önkormányzatnak hitelt kell felvenni. Ez a határozat 
a költségvetési terv alapján tartalmazza a bevételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
bizottságonként szavazásra bocsátotta Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a 
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló 
előterjesztést. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
7/2016.(II.15.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a  Stabilitási    
            törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
            kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
            szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 

é r t e s ü l n e k .    
  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 3/2016.(II.15.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási    
            törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
            kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
            szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
            é r t e s ü l n e k.  



-    8     - 
 
 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 3/2016.(II.15.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte  
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási törvény  

            3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
            kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
            szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről:  1./ Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 

3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
             é r t e s ü l n e k.  
 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke mivel más 
napirendi pont nem volt az ülést 13 óra 55 perckor bezárta.  
 
 
 
              K f m.  
 
 
 
Veresné Nagy Margit                     Bodor Tamás  
           elnök            bizottsági tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ő k ö n y v  
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, 
Szociális és Kulturális Bizottságának és Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2016. február 15-én 
13 óra 30 perckor tartott összevont, nyílt ülésén.-  
 
 
 
 

        M u t a t ó  
 
Napirendi pontok:         Szám:  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2016. február 15.-i ülése napirendjének elfogadásáról 5/2016.(II.15.) 

    
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális   
Bizottságának 2016. február 15.-i ülése napirendjének elfogadásáról 1/2016.(II.15.)  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának  
2016. február 15.-i ülése napirendjének elfogadásáról     1/2016.(II.15.)  
 
1./   
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési  
Bizottságának határozata:  
Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési  
rendelet-tervezet véleményezéséről                 6/2016.(II.15.) 
 
1./  
Kenderes Városi Önkormányzat  Szociális és Kulturális   
Bizottságának határozata:  
Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési  
rendelet-tervezet véleményezéséről      2/2016.(II.15.)  
 
1./  
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának  
határozata:  
Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési  
rendelet-tervezet véleményezéséről      2/2016.(II.15.) 
 
2./ 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési  
Bizottságának határozata:  
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási  
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három  
évre várható összegéről       7/2016.(II.15.) 
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2./ 
Kenderes Városi Önkormányzat  Szociális  és   Kulturális  
Bizottságának határozata:  
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három  
évre várható összegéről       3/2016.(II.15.) 
 
 
2./ 
Kenderes Városi Önkormányzat  Ügyrendi   és   Jogi   
Bizottságának határozata:  
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási 
 törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három  
évre várható összegéről        3/2016.(II.15.) 
 
 
 
 
 
 
 


