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1.) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők
illetményalapjának módosítása
A jelenleg hatályos jogszabályok az adott évre vonatkozóan, azaz 2017. december 31-ig, lehetőséget adnak az
Önkormányzatoknak az általuk fenntartott közös hivatalok, mint körjegyzőségnél foglalkoztatott
közszolgálati tisztviselők illetményalapjának módosítására, amennyiben a fenntartó önkormányzatok a saját
bevételük terhére, a bértömeg növekedést finanszírozni tudják. A Litér Közös Önkormányzati Hivatalnak
(körjegyzőségnek) a 2016. évi költségvetésében mintegy 5 millió Ft megtakarítása realizálódott, amelyből 3
millió Ft kerülne átcsoportosításra, hogy foglalkoztatott dolgozói bérek a piaci viszonyoknak megfelelően
rendeződjenek, így az érintett két Önkormányzat (Litér, Királyszentistván) költségvetését nem terheli.
Képviselő-testület megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának módosításáról szóló rendeletet.
2.)A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 4. sz. módosítása
A módosítás a személyi és dologi kiadások átcsoportosításából, valamint a népszavazás lebonyolításával
kapcsolatos elszámolásokból adódnak., így a módosított előirányzat 58.223 eFt bevételi és kiadási
főösszegben került rögzítésre, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
3.) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
A „Körjegyzőség” költségvetése 58.618 eFt-ban került meghatározásra. A közös hivatalok finanszírozásával
kapcsolatos jogszabály alapján 2017. évben Királyszentistván 5.113 eFt-tal járul hozzá a közös hivatal
működtetéséhez.
A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
4.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
A költségvetés a már egyhangúlag elfogadott koncepcióra épült.
A bevételek tekintetében a kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújtott állami támogatás mértéke – a 2013.
évtől bevezetett beszámításos rendszer alapján mintegy 1.502.000,- Ft, ami az előző évek támogatásának
töredéke, melyből még 976.000,- Ft-ot szolidaritási hozzájárulás jogcímen elvesz az állam, így a
finanszorozott állami támogatás összesen: 526.000,- Ft. A szolidaritási hozzájárulás újonnan
bevezetett önkormányzatokat sújtó teher, melyet a tehetős önkormányzatokra vetnek ki a 2015. évi
adóerő-képesség alapján.
Tekintettel arra, hogy feladatellátásra minimális összeget kap az Önkormányzat, míg a helyi adókból
beszedhető összeg stagnál, ezért a költségvetés óvatos tervezést igényelt, és a kiadási oldal IGEN jelentős
megszorításokkal készült el, illetve a bevételek tekintetében is szem előtt kellett tartani az óvatos tervezés
elvét: csak azok a bevételek kerültek tervezésre, melyeket biztosan realizálhatók, a bizonytalan bevételekre
nem került kiadás tervezésre.
A megszorítások a költségvetés minden részére kiterjedtek, így érintik a jogi személyiséggel rendelkező-, az
egyházi- és civil szervezetek támogatását, az önkormányzat kulturális rendezvényeit, továbbá a szociális
rendelet módosítását, azt követően a szociális ellátások kiadásait is.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Királyszentistván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését,
melyek főbb számai a következők:
- Működési kiadások összesen:
54.558 eFt
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
15.867 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:
3.323 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások:
16.608 eFt
- támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül:
11.437 eFt
- egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások):
4.153 eFt
- pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:
170 eFt
- általános cél/tartalék:
3.000 eFt
-

Felújítási és felhalmozási kiadások (beruházásokra) összesen:

2017. évi fejlesztési (beruházás, felújítás) kiadások tervezete:
Ravatalozó területi jogviszony rendezése
Buszmegállók felújítása
Színházterem karzat lezárása
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
Kamerarendszer korszerűsítése
Faluházba asztalok beszerzése (5 db)
Laphinta beszerzése a játszótérre
Széchenyi utca útfelújítása (pályázatból)
Rendezési terv, arculati kézikönyv – építési szabályzat (pályázatból)

12.646 eFt

300.000,- Ft
800.000,- Ft
550.000,- Ft
200.000,- Ft
350.000,- Ft
150.000,- Ft
600.000,- Ft
3.981.000,- Ft
5.715.000,- Ft

A költségvetés tárgyalásokkor, egyhangúlag az alábbi képviselő-testületi döntések születtek:
- A Litéri Református Általános Iskolába járó királyszentistváni gyermekek után a Közoktatási
Feladatellátási Szerződésben foglaltak alapján 100.000,- Ft/gyermek/év, a Litéri Csivitelő Óvoda és
Bölcsödébe járó királyszentistváni gyermekek után az Óvoda Társulási Megállapodásban foglaltak
szerint 80.000,- Ft/gyermek/év támogatást nyújt Litér Község Önkormányzatának,
mindösszesen: 3.420.000,- Ft összegben.
- A községgazdálkodáson dolgozó fizikai alkalmazottak munkabérét 2017. január 1. napjától a
közterület-rendezés és takarítás munkakörben foglalkoztatott részére bruttó 161.000,- Ft-ban, a
közterület-fenntartáson dolgozó részére pedig bruttó 170.000,- Ft-ban határozta meg. A hivatalsegéd
valamint a részmunkaidőben foglalkoztatott faluházgondnok munkabére a jogszabályi előírásoknak
megfelelően lettek megállapítva, azaz a garantált minimálbérnek (161.000,- Ft/hó) megfelelő
összegben.
- Az Önkormányzat a 2017.-2020. évekre vonatkozó, középtávú gazdasági tervének megalkotására a
gazdasági stabilitási program miatt került sor, mely a jelenlegi gazdasági helyzet figyelembe vételével
került megtervezésre. A képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa az önkormányzat
működőképességét, a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges gazdasági-pénzügyi
alapokat megteremtse és a feladatokat a takarékosság és a hatékonyság elveinek figyelembevételével
lássa el. Az önkormányzat a saját bevételek csökkenésére a működési kiadások és az ellátottak
pénzbeli juttatásai kiadások jelentős csökkentésével reagál. A tárgyévet követő években a felhalmozási
kiadások az előző évek költségvetési maradványából kerülnek finanszírozásra, mely a jövőben is
rendkívül óvatos tervezést igényel a képviselő-testület részéről.
- A közbeszerzésekről szóló törvény alapján a költségvetési év elején az Önkormányzatnak éves
összesített közbeszerzési tervet szükséges készíteni az adott évre, függetlenül attól, hogy adott évre
tervez-e az önkormányzat közbeszerzési értéket elérő beruházást. Az elkészített tervet egyhangúlag
elfogadta a képviselő-testület.
- 2017. augusztus hónapban a Szent Király Szövetség soron következő találkozója Szentistvánon
(Magyarország) kerül megrendezésre. Az idei évben a rendező település – a szűkös anyagi helyzete
miatt – kizárólag a képviselő testület tagjait várja a rendezvényre. Királyszentistván Község
Önkormányzata alapító tagja a Szent Király Szövetségnek, ezért a képviselő-testület a meghívást
egyhangúlag elfogadta csak a testületi-tagok tekintetében, s egyhangúlag úgy határozott, hogy Szent
Király Szövetség 2017. évi találkozójára saját gépjárművel utazik, így a szállítási szolgáltatásra nulla
forintot tervezett.

5)Döntés a Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési terv elkészítésével kapcsolatos
feladatokról
Az építésügy korábbi rendszere 2013. január 1-től jelentősen átalakult, melynek egyik elemeként bevezetésre
került a partnerségi egyeztetés intézménye továbbá a jogszabályi változások miatt kötelező települési arculati
kézikönyv készítése, mely megalapozza a településrendezési terv és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)
kidolgozását.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása miatt is szükséges e feladatok elvégzése, mely
felhívásban észrevétellel élt Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé, mely szerint a
2007. évben elfogadott Helyi Építési Szabályzatot, és Településrendezési Tervet felül kell vizsgálnunk, és a
hatályos jogszabályokhoz igazítanunk, melyet 2018. december 31-ig kell a Képviselő-testületnek elvégeznie.
Fentieken kívül az idei évben új feladatként jelent meg a településképi rendelet megalkotása és a településképi
arculati kézikönyv elkészítése, melynek határideje: 2017. október 1. napja.
A településrendezés terv és a HÉSZ elkészíttetésére 4.500.000,- Ft-ot nyert az Önkormányzat az
adósságkonszolidációban nem részesült Önkormányzatok részére kiírt pályázaton. A pályázat benyújtásakor
az arculati kézikönyv elkészíttetésének kötelezettsége még nem volt ismert előttünk, ezért külön kértünk
árajánlatot a kézikönyv elkészítésére és a településrendezési terv és HÉSZ elkészítésére. Fentieken kívül,
szintén jogszabályi változás miatt fenti tevékenység idejére kötelező az önkormányzatoknak főépítészt
foglalkoztatnia, mely tevékenységet megbízási szerződéssel fogjuk ellátni.
A települési arculati kézkönyv építészeti szemlélet formáló célt szolgál majd, ami jelenleg a HÉSZ-nek felel
meg, mely a települési környezet megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat foglalja össze. A
településkép védelmét a jövőben önkormányzati rendeletben biztosítjuk. (Településképi rendelet)
1.) Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet alapján egyhangúlag elfogadta a Partnerségi egyeztetés szabályait.
2.) Képviselő-testület megtárgyalta a településképi arculati kézikönyv, és az ehhez kapcsolódó rendelet
elkészítésére beérkezett árajánlatokat, és úgy határozott, hogy a „PLANTEUS” Kft-t (8273 Monoszló, Fő u.
23.) bízza meg az árajánlatában szereplő bruttó 1.000.000,- Ft díjazás fejében a munka elvégzésével.
3.) Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti terv elkészítésére beérkezett árajánlatokat is megtárgyalta,
és úgy határozott, hogy a „PLANTEUS” Kft-t (8273 Monoszló, Fő u. 23.) bízza meg az árajánlatában
szereplő bruttó 4.500.000,- Ft díjazás fejében a munka elvégzésével.
4.) Az irányadó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel egyhangúlag döntött továbbá, hogy Epres Róbert
Balatonrendes, László Gy. u. 3. szám alatti lakost, okleveles építészt (kamarai nyilvántartási száma: É-19-0297)
2017. március 1. napjától megbízza Királyszentistván község településszerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátásával. A főépítész megbízási díját a
képviselő-testület bruttó 63.500,- Ft-ban határozta meg.

6)Döntés a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című EFOP pályázaton történő
indulásról
2016. december 30-án megjelent az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP-1.5.2-16 kódszámú felhívás a humán
közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a
társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítására.
A felhívás célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi
programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó
területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
Mivel a pályázat indulási feltételei, az abban meghatározott célcsoportok, az önkormányzatok részére kiírt
indikátorok teljesítése kemény feladatót ró jövőben a településünkre így a pályázaton történő indulást
konzorciumban valósítjuk meg.
Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújt be,
konzorciumi partnerként Balatonfűzfő Város Önkormányzata konzorcium vezetővel és Csajág Község
Önkormányzata, Küngös Község Önkormányzata és Papkeszi Község Önkormányzata konzorciumi
partnerekkel az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) „Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben” című, EFOP-1.5.2-16 kódszámú felhívás keretében a humán közszolgáltatások
hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás
folyamatát erősítő projekt megvalósítására. A pályázat keretében településünk az Önkormányzat tulajdonát
képező ingatlan felújítására, eszközbeszerzésre, zöldfelület növelésére, egészségfejlesztés és közösségépítésen
belül hulladékgyűjtés megvalósítására, valamint rekreációs foglalkozásokra (torna, nordic walking) nyújtunk be
pályázatot. Képviselő-testület egyhangúlag elrendelte a támogatási kérelem benyújtásához szükséges
dokumentáció elkészítését, és felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges

dokumentációk aláírására, amennyiben az indikátor feltételek a jövőben, azaz a pályázat megvalósítási
időszaka alatt illetve a fenntartási időszaka alatt nem rónak az Önkormányzatra teljesíthetetlen
kötelezettségeket.

7)Döntés a Leader tagdíj megfizetéséről, és a HACS által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégia Helyi
közösségépítő és együttműködési programok támogatása pályázaton történő indulásról
Királyszentistván Község Önkormányzata megalakulásától tagja a Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesületnek (Leader Egyesületnek). Jelenleg a települések éves szinten 90 Ft/fő tagdíjat fizetnek
a programozási időszak alatt, és ennek az éves összegnek a kilencszeresét célzott támogatásként pályázhatják
meg az Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájában megfogalmazott intézkedés keretében. Ezen intézkedés
keretén belül csakis olyan elképzelésekre van lehetőség pályázatot benyújtani, ami nem kötelezően ellátandó
feladata az Önkormányzatnak, tehát bármilyen jellegű rendezvény, vagy a kötelező feladatok körébe nem
sorolható kivitelezés. Olyan jellegű elképzelést kerestünk, amely értékálló, az utókor részére is megmarad, így
rendezvényre nem szeretnénk pályázatot benyújtani. Több éven keresztül felmerült a volt konditerem
helyreállítása, ami jelen pillanatban raktárként funkcionál. Új tárolási lehetőség létrehozásával az
önkormányzat tulajdonában levő telken (Rózsadombon), kiüríthető lenne a konditerem helyisége, és
megvalósulhatna a fejlesztés. Az új tárolási lehetőség egy raktárkonténer vásárlása (az ártól függően újonnan,
vagy használt) és letelepítése lenne, a jelenlegi helyiség felújításával párhuzamosan.
Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2017. évben 206.000,- Ft vissza nem térítendő működési támogatást
nyújt a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS)
részére. A Képviselő-testület egyhangúlag kifejezi azon szándékát, hogy részt vesz a HACS által elkészített
Helyi Fejlesztési Stratégia Helyi közösségépítő és együttműködési programok támogatása című intézkedésre
2.795.000,- Ft keretösszeg erejéig, a forrás lekötésére projektet tervez, melyben az alábbi fejlesztéseket tervezi
megvalósítani:
1.) Tároló konténer vásárlása, és az Önkormányzat Rózsadomb utcai ingatlanán elhelyezése
2.) Az 1.) pontban megvalósuló fejlesztéssel az önkormányzat épületében felszabaduló helyiségben
konditerem megvalósítása, a helyiség felújításával, és eszköz vásárlásával.
3.) Ugráló-vár beszerzése

8)Központi orvosi ügyeleti megállapodás módosítása
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIIII. törvény 5. §-a szerint a települési önkormányzat
kötelező feladata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról való gondoskodás. Az
önkormányzati feladat ellátására Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,
Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja, Királyszentistván és Papkeszi települések - Balatonalmádi
Város Önkormányzata gesztorsága mellett - önkormányzataival keret-megállapodást kötött a Balatonalmádi
Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.-vel. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a megállapodást 2016.
december 31-i hatállyal jogszerűen felmondta, a hat hónapos felmondási idő lejártát követően a feladatot más
módon látja el. Szentkirályszabadja kiválása miatt az önkormányzati hozzájárulás összegének 2,- Ft-tal történő
emeléséhez a képviselő-testület egyhangúlag hozzájárult, így ez az önkormányzatunknak 43,- Ft x lakos x hó
kiadást jelent az idei évben. (összességében 270.000,- Ft)
9)A Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított házi segítségnyújtás ellátásának 2017. évi
önköltségi és intézményi térítési díjának elfogadása
A Balatonalmádi Szociális Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központja elkészítette a házi segítségnyújtás
ellátásának 2017. évi önköltségi és intézményi térítési díjának kalkulációját, mely a 2016. évi összegekkel
szemben jelentős növekedést mutat, melynek oka a jogszabályi változás miatt egyrészről, hogy a házi
segítségnyújtás tekintetében két új fogalom került bevezetésre, a szociális segítés és a személyi gondoskodás. A
két feladat állami finanszírozása nagymértékben eltér egymástól, így a szociális segítés esetében ez 25.000,Ft/fő/év, míg a személyes gondoskodás esetében 221.000,- Ft/fő/év a támogatás mértéke. Másrészről a
változás oka a szociális ágazatban dolgozók jogszabály szerint változtatott, kötelező béremelése.
A képviselő-testület a javasolt térítési díjakat egyhangúlag elfogadta.
10)A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjáról szóló rendelet
felülvizsgálata
A képviselő-testület a Balatonalmádi Szociális Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központja által a házi
segítségnyújtás ellátására kalkulált önköltségi (1.550,-Ft/óra), illetve intézményi (szociális segítés tekintetében
1.435,- Ft/óra, személyi gondozás esetén 315,- Ft/óra) térítési díjait az előzőekben már elfogadta. A szociális
étkeztetést biztosító Susogó Team Kft. (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.) az elmúlt évben elfogadott
áron tudja biztosítani a szociális étkeztetés szolgáltatását. A megváltozott díjakhoz igazított rendeletét a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

11)A Királyszentistván 4/3 helyrajzi-számú ingatlan tulajdonosi jogállásának rendezése
Királyszentistván, Vilonya és Papkeszi települések az önkormányzati rendszer kialakítását megelőzően közös
tanácsba tömörülve biztosították a települések működtetését. Az önkormányzatiság kialakításakor (1990. év)
4/3 hrsz-ú ingatlant a földhivatalban tévesen jegyezték be a tulajdonosi jogállást, az ingatlan tulajdonosaként
Papkeszi Önkormányzatát jegyezte be, miközben az ingatlan Királyszentistván közigazgatási területén
helyezkedik el, és a Királyszentistván Község Önkormányzata tulajdonát képezte.
A képviselő-testülete eghangúlag úgy határozott, hogy kezdeményezi a Földhivatalnál, a Papkeszi
Önkormányzata nevére tévesen bejegyzett 4/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogi javíttatását.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.
Más Hírek:
1.) Tájékoztatom a település lakóit, hogy a bűzhatás megszüntetése érdekében Balatonfűzfő,
Királyszentistván, Litér, Papkeszi és Vilonya települések közösen kívánnak lépéseket tenni, ezért
Önkormányzatunk képviseletében aláírtam egy felhatalmazó levelet, amely alapján az Önkormányzatok
felhatalmaznak egy Igazságügyi Szakértői Irodát, hogy a királyszentistváni hulladéklerakó
tevékenységével kapcsolatban, valamint a lerakóval határos településeken érezhető bűzszennyezéshez
kötődően adatokat, információkat gyűjtsenek. A későbbi megbízás költségekkel fog járni, mely
költségeket előzetes egyeztetés alapján lakosságszám arányában vállalnák a települések, kivéve Vilonyát,
mely önkormányzat előzetesen azt jelezte, hogy az anyagi kötelezettséget csak a képviselő-testülete
döntése alapján áll módjában vállalni.
2.) Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az avar és kerti hulladék égetését a rendeletünkben
meghatározott helyen, napokon és módon szabad csak! Környezetvédelemről szóló rendeletünk 3. § (5)
bekezdése értelmében hulladékot égetni tehát szeptember 1. és május 31. között, szélcsendes időben:
hétfőtől - péntekig 9.00 óra előtt és 18.00 óra után, szombaton 18.00 órától 20.00 óráig lehet! Vasárnap
és ünnepnap égetni tilos!!!!! Továbbá a 3. § (6) bekezdés szerint az előzőekben meghatározott időszakon
kívül növényi hulladék égetése csak rendkívüli esetben és a polgármester külön engedélye mellett
lehetséges. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom (2017. március 3.
napjától tűzgyújtási tilalom lett elrendelve - visszavonásig!), úgy az égetést előzetesen engedélyeztetni
szükséges a tűzvédelmi hatósággal.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve a jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett
tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság
nem kevés bírságot szabhat ki.
3.) Megbeszélést tartottunk a Nőnap megrendezéséről. (március 11-én, 19.00-kor) A falu lakosai nagy
lelkesedéssel készülnek a királyszentistváni hölgyek köszöntésére, továbbá szívesen fogadjuk a
rendezvény még színvonalasabb lebonyolítása érdekében a tombolatárgy felajánlásokat is.
Tájékoztatom, továbbá a tisztelt érdeklődőket, hogy a rendezvényre a belépőjegy a hölgyek számára
2.000,- Ft, mely a vacsorát, a műsort és a párja belépőjét is tartalmazza, továbbá azoknak, akik nem
kívánnak részt venni a vacsorán és a műsoron, a belépőjegy személyenként 1.000,- Ft-ba kerül.
4.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Hivatalban megtekinthetők, vagy
honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2017. március 8.
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