Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.03.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.3.) számú rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
I.
Módosító rendelkezések
1. §
A Rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul:
„7. § A Képviselő-testület tagjainak száma 9 fő (8 képviselő és a polgármester). A képviselők
névsorát a 2. számú függelék tartalmazza.”
2. §
A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előterjesztéshez minden esetben a 4. számú melléklet szerinti előlapot kell
mellékelni.”
3. §
A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előterjesztés készítője felel a megfelelő színvonalú és döntésre alkalmas
előterjesztéséért. Az előterjesztést a hivatal irodái készítik elő.”
4. §
A Rendelet 10. §-a a következő új (4), és (5) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) Az előkészített javaslatok törvényességéért a jegyző felel.
(5) Az előterjesztésben ismertetni kell:
a.) Az előterjesztés tárgyát, az azt megalapozó jogszabályt, valamint a Képviselő-testület
döntési hatáskörére vonatkozó jogszabályi utalást.
b.) A tárggyal kapcsolatos előzményeket, ennek keretében a korábbi képviselő-testületi,
illetőleg bizottsági döntéseket, a végrehajtás tapasztalatait.
c.) A lefolytatott egyeztetések eredményét, valamint mindazokat a körülményeket,
megállapításokat, amelyek indokolttá teszik a döntést.
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hátrányokat, valamint a tervezett döntés várható következményeit.
e.) Javaslatot, javaslatokat a tárgyban hozott korábbi döntések (határozatok, rendeletek)
hatályon kívül helyezésére, vagy érvényben tartására.
f.) A határozati javaslatot, javaslatokat. A határozati javaslat úgy kerüljön megfogalmazásra,
hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a döntés tárgya, a végrehajtandó feladat, a
döntéssel érintett szerv, vagy személy, a végrehajtás határideje, a végrehajtásért felelős
személy neve.
g.) A tájékoztató és beszámoló tárgyú előterjesztés esetén is kell határozati javaslatot
készíteni.”
5. §
A Rendelet a következő új 10/A. §-al egészül ki:
„Határozatok, rendeletek előkészítésének szabályai
10/A. §
(1) Az előterjesztést olyan időpontban kell megküldeni egyeztetésre, hogy a véleményezőnek
legalább 5 munkanap, illetve a jogszabályokban előírt idő álljon rendelkezésre az
előterjesztéssel kapcsolatos álláspontja kialakítására.
(2) Az egyeztetések biztosítása, lebonyolítása az előterjesztés előkészítéséért felelős Hivatali
személy feladata.
(3) Költségvetési kihatással együtt járó előterjesztés esetében a Pénzügyi Irodával előzetesen
egyeztetni kell.
(4) Az előterjesztéseket a képviselő-testületi, bizottsági ülésre történő előterjesztés előtt
jegyzőnek törvényességi ellenőrzésre meg kell küldeni. A jegyző ennek keretében ellenőrzi,
hogy:
- az előterjesztés megfelel-e az SZMSZ előírásainak,
- a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik-e,
- a határozati javaslat összhangban van-e a jogszabályokkal és a Képviselő-testület
határozataival, rendeleteivel.
(5) Amennyiben a jegyző azt állapítja meg, hogy az előterjesztésben javasolt döntés
(határozat, rendelet) tervezet jogszabálysértő, illetve nem felel meg az SZMSZ előírásainak,
köteles az előterjesztés készítőjét erről tájékoztatni és annak előírás szerinti elkészítéséig nem
terjeszthető a Képviselő-testület, illetve az illetékes bizottság napirendjére.
(6) Amennyiben az előterjesztés a (4) bekezdésben foglalt feltételek valamelyikének nem felel
meg, a jegyző az előterjesztést kézjegyével nem láthatja el.”
6. §
A Rendelet 16. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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vagy a Képviselő-testület bármely bizottságának a rendkívüli ülés tárgyát és indokát
tartalmazó indítványára, valamint a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgálónak az
Ötv. 92/C. §-ának (6) bekezdése szerinti kérésére. A rendkívüli ülést a polgármesternek az
indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül kell összehívni. Amennyiben a rendkívüli
ülés összehívásáról a polgármester 8 napon belül nem intézkedik, a Képviselő-testület ülését a
Pest Megyei Kormányhivatal vezetője hívja össze.”
7. §
A Rendelet 17. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) Zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a nem képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármester, a kisebbségi szószóló, a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a
szakértő, valamint a Polgármesteri Hivatalnak a jegyző által – a polgármester egyetértésével –
kijelölt köztisztviselője vehet részt. Az érintett és a szakértő csak a képviselő testület egyszeri
egyedi döntése alapján vehet részt a zárt ülésen.”
8. §
A Rendelet 34. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(6) A képviselőknek kérésükre a jegyzőkönyv egyes részeiről vagy egészéről teljes másolatot
kell átadni.”
9. §
A Rendelet 49. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A jegyzőkönyvet az elnök írja alá. A jegyzőkönyv mellékletei: a meghívó, az
előterjesztések, és az egyéb írásos indítványok.”
10. §
A Rendelet 61. § (2) bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c.) köteles az ülést követő 15 napon belül megküldeni a Pest Megyei Kormányhivatal részére
a Képviselő-testület, a bizottság, a kisebbségi önkormányzat üléséről készült
jegyzőkönyveket, továbbá a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben
hozott határozatát.”
11. §
A Rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„2. számú melléklet
az 5/2007. (IV.03.) számú rendelethez, a Képviselő-testület által átruházott
feladat- és hatáskörökről, illetőleg az állandó bizottságok egyéb
feladat- és hatásköreiről
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I. A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök:
1) Megállapítja a temetési segélyt, átmeneti segélyt, rendkívüli átmeneti segélyt, a
normatív lakásfenntartási támogatást, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B. §-a szerinti ápolási díjat, az étkezési
térítési díj kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást helyi rendelet
alapján.
2) Átadja a helyi kitüntetéseket és díjakat a vonatkozó helyi rendelet alapján.
3) Elbírálja az állattartással kapcsolatos kérelmeket az állattartási rendelet alapján.
4) Gyakorolja az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
helyi rendelet szerinti vagyonhasznosítással kapcsolatos jogköreit.
5) Engedélyezi a képviselők természetbeni juttatását, kezdeményezheti a tiszteletdíj
megvonását, mérséklését a települési képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről,
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló helyi rendelet
szerint.
6) Gyakorolja az éves költségvetési rendeletben meghatározott jogosítványokat.
7) Az egyszerű közbeszerzési értékhatárok alatt kötelezettségvállalásra jogosult, a
kötelezettségvállalást megelőző eljárás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerint.
8) Egyszerű közbeszerzési eljárásban gyakorolja az ajánlatkérő jogosítványait
(ajánlattételi felhívás, dönt a bíráló bizottság javaslatának figyelembevételével stb.) az
önkormányzat közbeszerzési szabályzata szerint.
9) Megadja a közműbekötésekhez szükséges önkormányzati tulajdonosi hozzájárulást,
amennyiben a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésre került. (nyomvonalas közmű
fővezeték telepítésével/felújításával kapcsolatos közterületi bontás/használat)
10) Értékhatár nélkül jogosult kötelezettséget vállalni élet-, balesetveszély elhárítást,
illetőleg azonnali intézkedést igénylő műszaki jellegű ügyekben.
11) Jogosult beszereztetni, megrendelni a Falugondnokság működéséhez szükséges,
azonnali intézkedést igénylő eszközöket.
12) Kötelezettséget vállalhat a költésvetési rendeletben a polgármester részére
megállapított
reprezentációs
keret,
illetőleg
testvérközségi
kapcsolatok
előirányzatának terhére.
13) Jogosult megkötni, módosítani az önkormányzat és a közüzemi szolgáltatók közötti
szerződéseket.
14) Jogosult megkötni
megállapodást.

a

kisebbségi

önkormányzatokkal

való

együttműködési
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II.
A.) A Képviselő-testület által a Pénzügyi Településfejlesztési,
Környezetvédelmi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök

Ügyrendi

és

1) Éves szinten 25 millió Ft értékhatárig dönthet a költségvetési rendelet előirányzatainak
átcsoportosításáról, tételenként maximum 5 millió Ft értékhatárig, melyről a Bizottság
elnöke a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
2) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi
rendelet alapján gyakorolja a vagyongazdálkodás területén az átruházott hatásköröket.
3) Jóváhagyja az Önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet.
4) Feladatkörében az 50 millió Ft alatti támogatást megcélzó – költségvetési
előirányzatban megjelölt összegek felett – pályázatokon való részvétel kérdésében
dönt.
B.) A Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság egyéb
feladat- és hatásköre:
Gazdálkodás:
1) Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet
alapján gyakorolja a vagyongazdálkodás területén az átruházott hatásköröket.
2) Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon kezelésével, nyilvántartásával és
leltározásával kapcsolatos feladatok ellátását.
3) Vagyongazdálkodási koncepciót dolgoz ki, és terjeszt a Képviselő-testület elé,
figyelemmel kíséri annak végrehajtását.
4) Véleményezi az önkormányzati tulajdonú telkek eladását, vállalkozásba vitelét,
megosztását, bérbeadását.
5) Véleményezi a lakás/helyiséggazdálkodást is érintő előterjesztéseket.
6) Javaslatot tehet önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására.
7) A költségvetési beruházási előirányzat keretei között előkészíti az éves beruházási
programot, és a Képviselő-testület elé terjeszti.
8) A költségvetési rendelet (tárgyév február) elfogadása után az önkormányzat beruházási
előirányzatához igazodó beruházási ütemtervet fogad el.
9) Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerződéseit, megállapodásait és azok
megvalósulását.
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növelésére, illetve véleményezi az ilyen irányú javaslatokat. Évente egy alkalommal
áttekinti az önkormányzat adóztatási tevékenységét.
Vállalkozás:
1) Előkészíti az Önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló
előterjesztéseket, és javaslatot tesz a társaság vezetői tisztségviselőire (ügyvezető,
könyvvizsgáló, felügyelő bizottsági tagok), valamint a társaságban az Önkormányzatot
képviselő személyre.
2) Értékeli gazdaságilag, pénzügyileg az önkormányzat gazdasági társaságban való
részvételét.
Költségvetés:
1) Előkészíti az Önkormányzat gazdasági programját, költségvetési és zárszámadási
tervezetét, a költségvetés módosításait.
2) Negyedévente áttekinti a költségvetés helyzetét.
3) Véleményezi a gazdasági, pénzügyi kihatású előterjesztéseket.
4) Véleményezi a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és tartalék
felhasználására vonatkozó előterjesztéseket.
5) Javaslatokat tehet az Önkormányzat saját bevételei növelésének, illetve kiadásai
csökkentésének lehetőségeire.
6) Véleményezi az éves költségvetés bevételi vagy kiadási előirányzatainak módosulását
eredményező előterjesztéseket.
7) Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, folyamatosan vizsgálja az
alapszerűen kezelt céltartalékok és egyéb pénzügyi alapok célirányos és hatékony
felhasználását.
8) Figyelemmel kíséri a képviselő-testület által hozott pénzügyi döntések végrehajtását.
9) Véleményezi a pénzügyi befektetéseket és a portfoliókezeléseket.
10) Az Önkormányzatnál és intézményeinél:
- véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló tervezeteit,
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés,-csökkenés) alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat,
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti
a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem
érvényesítését.
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Képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati
jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek (Ötv.
92. §)
Ügyrendi:
1) Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására
irányuló, a polgármester által a Bizottság részére átadott kezdeményezést és a
kezdeményezés tárgyában előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek (a helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.
törvény 9. §-a)
2) Az Ötv. 33/B. §-ában, 103. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzati
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. §ában foglaltak szerint: nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, az alpolgármesterek és
az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát, továbbá az előzőekben felsoroltak
hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát. Lefolytatja a Bizottságnál kezdeményezett
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, és az eljárás eredményéről tájékoztatja a
soron következő ülésen a Képviselő-testületet.
3) Figyelemmel kíséri az önkormányzat SZMSZ-ének hatályosulását, javaslatot tesz a
módosításra.
4) Javaslatot tesz a polgármester, valamint az alpolgármesterek tiszteletdíjának,
jutalmának megállapítására.
Településfejlesztés:
1) Ellenőrzi és koordinálja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos
feladatokat.
2) Figyelemmel kíséri a településfejlesztési koncepció, illetve a településrendezési tervek
érvényesülését, szükség esetén kezdeményezi módosításukat.
3) Véleményezi az övezeti átminősítési és belterületbe vonási terveket.
4) Kezdeményezi a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos
jogintézmények alkalmazását, illetve véleményezi az ezzel kapcsolatos
előterjesztéseket.
5) Kezdeményezheti településrendezési tervpályázat kiírását.
6) Javaslatot tehet a település közlekedés fejlesztésére.
7) Javaslatot tesz utcák, terek elnevezésére.
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1) Elkészítteti az Önkormányzat rövid- és hosszú távú környezetvédelmi programját és a
Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra A környezetvédelmi programot szükség
szerint, de legalább kétévente felülvizsgáltatja, gondoskodik a programban foglaltak
végrehajtásáról
2) A környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, külön jogszabályban meghatározott
olyan tervekre, illetve programokra, illetve ezek módosításaira, amelyeket a
Képviselő-testület fogad el, külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában
foglaló környezeti vizsgálatot kezdeményezésére tesz javaslatot.
3) Véleményezi az Önkormányzat tervezett környezetvédelmi intézkedéseit.
4) Javaslatot tesz környezetvédelmi intézkedések megtételére, természeti és épített
környezet helyi védelem alá helyezésére.
5) Véleményezi a környezetvédelmi kihatású helyi rendelet-tervezeteket.
6) Szervezi a propaganda tevékenységet a települési környezet- és természetvédelem
területén. (pl. lakossági akciókat szervezhet)
7) Kétévente beszámolót készít a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról.
Gondoskodik a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás
feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri a tervekben foglalt feladatok
megoldását.
8) Figyelemmel kíséri a települési hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
feladatok ellátását, javaslatot tehet a hatékonyság, gazdaságosság, szolgáltatás
színvonalának növelése érdekében.
9) Figyelemmel kíséri a település köztisztasági helyzetét és szükség esetén intézkedést
kezdeményez.

III.
A.) A Képviselő-testület által a Jóléti Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök
1) Dönt az oktatási intézményeknek a tanév rendje módosítására vonatkozó kérelméről.
2) Dönt a közoktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékével
kapcsolatos ügyekben.
3) Jóváhagyja a nevelési-oktatási és közművelődési intézmények szervezeti és működési
szabályzatát, nevelési, pedagógiai programját, házirendjét, valamint minőségirányítási
programját.
4) Évenként beszámoltatja az oktatási és közművelődési intézmények vezetőit az
intézmény tevékenységéről.
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5) Jóváhagyja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót.
6) Feladatkörében az 50 millió Ft alatti támogatást megcélzó - költségvetési
előirányzatban megjelölt összegek felett - pályázatokon való részvétel kérdésében
dönt.
7) Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra érkező pályázatok ügyében.
8) Az önkormányzati bérlakásokra pályázatot ír ki és kijelöli a bérlőt.
B.) A Jóléti Bizottság egyéb feladat- és hatásköre:
1) Ellenőrzi az oktatásüggyel és művelődéssel kapcsolatos önkormányzati döntések
végrehajtását.
2) Ellenőrizheti az önkormányzati oktatási- nevelési és közművelődési intézményeinek
gazdálkodását, működését.
3) Szervezi a feladatkörébe utalt művelődési tevékenységet.
4) Közreműködik az Önkormányzat feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve kidolgozásában, véleményezi a települési oktatásfejlesztési
koncepciót, fejlesztési terveket.
5) Részt vesz az iskoláztatással kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködő
szervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében.
6) Előkészíti az önkormányzat közoktatási megállapodásait, azokat évente felülvizsgálja,
és szükség szerint módosítási javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé.
7) Javaslatot tesz közművelődési, nevelési-oktatási intézmények fejlesztésére,
átszervezésére, alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának
módosítására.
8) Figyelemmel kíséri a közművelődési, nevelési-oktatási intézmények fejlesztését
szolgáló intézményi pályázatokat.
9) Feladatkörében javaslatot tehet kitüntetés adományozására
kezdeményezések, illetve saját elhatározása alapján.

a

beérkezett

10) Javaslatot tehet új kulturális, művészeti, sport díjak, alapítványok létrehozására.
11) Feladatkörében javaslatot tehet külföldi szakmai utak anyagi támogatására.
12) Közreműködik a helyi kulturális-, ifjúsági-, sportrendezvények megszervezésében és
lebonyolításában.
13) Javaslatot tesz köztéri műalkotások elhelyezésére, áthelyezésére, megszüntetésére.
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14) Gondoskodik a település kulturális hagyományainak ápolásáról, megújításáról.
15) Figyelemmel kíséri a településen folyó közművelődési, kulturális tevékenységet, a
települési diák- és tömegsportot, javaslatot tehet egyesületek támogatására.
16) Figyelemmel kíséri a szociális alapellátásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat), a szükséges szerződés-módosításokat előkészíti.
17) Előkészíti az Önkormányzat által működtetett intézmények vezetői állására a
pályázatok kiírását és véleményezi a benyújtott pályázatokat.
18) Figyelemmel kíséri és elemzi a település hátrányos helyzetben élő polgárai, rétegei
szociális helyzetének alakulását, előkészíti a szociális és gyermekvédelmi rendeletek
módosításait.
19) Koordinálja a karitatív célú adományok elosztását.
11) Javaslatot tesz a civil szervezetek támogatásának módjára, és mértékére.
Egészségügy:
1) Véleményezi a
előterjesztéseket.

Képviselő-testület

elé

kerülő

egészségüggyel

kapcsolatos

2) Figyelemmel kíséri a település népegészségügyi és járványügyi helyzetét, és
egészségügyi alapellátását.
3) Időszakonként és szükség esetén felülvizsgálja az Önkormányzattal közösen az
orvosok (házi- és fogorvosok) szerződéseit.
Közbiztonság
1) Előkészíti, illetve
előterjesztéseket.

véleményezi

a

közrenddel,

közbiztonsággal

kapcsolatos

2) Figyelemmel kíséri a rendőrség (körzeti megbízott) közbiztonság megszilárdítása
ügyében végzett munkáját.
3) Kapcsolatot tart a polgárőrséggel, az éves szakmai beszámolót elfogadja.”

12. §
A Rendelet az alábbi 4. számú melléklettel egészül ki:

- 11 „4. számú melléklet
előlap előterjesztéshez
ELŐLAP

Előterjesztő

…………… számú napirend
Előterjesztve: ………………………… bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület …………………..-i ülésére

Tárgy: ………………………………………..
Készítette: ……………………………………
(név, beosztás)

A ………… napirendet
nyilvános ülésen lehet tárgyalni
zárt ülésen kell tárgyalni

A döntés elfogadásához

egyszerű szavazattöbbség szükséges.
minősített szavazattöbbség szükséges.

Törvényességi szempontból kifogást nem teszek:

……………………………………
jegyző

Törvényességi szempontból kifogást teszek:

……………………………………
jegyző”

- 12 13. §
A rendelet az alábbi 2. számú függelékkel egészül ki:
„2. számú függelék
a települési képviselők névsoráról
Dr. Badacsonyi Zoltán
Bálint Judit
Dr. Bognár András
Gábor Ákos
Szabó István
Székely László
Szeitz Zsolt
Tollner József
Zsarnóczay István”

II.
Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 15. § (6) bekezdése és a 21., 22. §-ai.
(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző

Záradék:
E rendelet 2011. május 20. napján lett kihirdetve.
Dr. Guba Zsolt
jegyző

