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Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ózd
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.
(II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság,
a 2. melléklet 2.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2.
melléklet 4.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
teljesítését
9.541.761 E Ft bevételi
8.323.926 E Ft kiadási
főösszeggel állapítja meg.
2.§
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az 1.
melléklet tartalmazza.
(2) Az 1.§-ban megállapított bevételek jogcímek szerinti részletezését a 2.
melléklet, címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az 1.§-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti
részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési létszámkeretének alakulását a 4/a.
melléklet tartalmazza.
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(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított
támogatás alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet, az
Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a 7. melléklet, a
felújítási kiadások teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 9. melléklet, a
felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 10.
melléklet, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont
mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(8)Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a 12. melléklet, a közvetett
támogatások éves összegét a 13. melléklet, a többéves kihatással járó
kötelezettségvállalásokat a 14. melléklet, a pénzeszköz-állományának
alakulását a 15. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok pénzforgalmi bevételeinek és
kiadásainak teljesítését a 16. melléklet, az Önkormányzat tulajdonában álló
gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és
részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 18. melléklet tartalmazza.
3.§
(1) A 2014. évi maradvány összege 1.217.835 E Ft.
(2) A maradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselőtestület külön előterjesztés alapján határoz.
4.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet.
Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

Általános indokolás
Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
önkormányzati rendeletéhez

1.) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Ózd Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetésének kidolgozásánál
figyelembe vette
- a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit, a
feladatfinanszírozással kapcsolatos követelményeket,
- a kötelező és nem kötelező feladatok és finanszírozásuk kötelező
szétválasztásának követelményét,
- az
önkormányzati
feladatellátásokra
vonatkozó
ágazati
jogszabályok előírásait,
- az államháztartás számviteléről szóló jogszabályok szerinti
előírásokat,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
önkormányzatokra vonatkozó előírásait.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése összeállítását
alapvetően meghatározták a Képviselő-testület
274/2013.
(XI.28.) határozatával elfogadott, a 2014. évre vonatkozó
költségvetési koncepcióban megfogalmazott alábbi elvek és
iránymutatások, melyek szerint a költségvetésnek kiemelten kell
kezelnie:
- a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok
ellátását,
- a Társulás fenntartásában ellátott szociális és gyermekvédelmi
alapfeladatok megfelelő színvonalon történő ellátását,
- a kötelező feladatokat ellátó intézmények költségtakarékossági
pályázataihoz az önerő biztosítását,
- a folyamatban lévő infrastruktúra fejlesztési és kötelező
feladatellátást biztosító épületeiket célzó felújítási pályázatok
költségelőirányzaton belüli végrehajtását.

Az önkormányzat kötelező feladatellátásának szervezeti kereteiben az előző
évhez képest alapvető változás nem történt.
A helyi adórendeletben változásra nem került sor, az adómértékek nem
változtak.
A központi költségvetésből származó, a kötelező önkormányzati feladatokat
finanszírozó támogatások mellett az önkormányzat saját bevételeinek mértéke
igen jelentős szerepet játszott abban, hogy 2014-ben az önkormányzatnak
likviditási problémái nem voltak.
Az intézmények működéséhez és a költségvetésben jóváhagyott feladatok
ellátásához szükséges forrás egész évben megfelelő szinten és időben biztosítva
volt, az önkormányzatnak és intézményeinek határidőn túli tartozása nem volt, a
felhalmozási kiadások fedezete a rendelkezésre álló felhalmozási tartalékból
időben és folyamatosan rendelkezésre állt.
Az önkormányzat által ellátott feladatok, azok ellátásának
szervezeti keretei:

módja,

A
víz- és csatornaszolgáltatási feladatokat bérleti-üzemeltetési
szerződés alapján az állami tulajdonban lévő Észak-magyarországi
Regionális Vízművek Zrt. látta el.
A lakosság víz- és csatornaszolgáltatási díjának mérséklésére
központosított előirányzatból a víziközmű szolgáltató, az önkormányzaton
keresztül 11.647 E Ft támogatásban részesült.
2014-ben az óvodai nevelés és iskolai oktatás és nevelés területén
lényeges változásra nem került sor, az önkormányzat feladata továbbra is
az óvodai feladatokat ellátó intézmények fenntartása és működtetése,
valamint az alapfokú oktatást ellátó köznevelési intézmények
feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése.
Az alapfokú oktatást ellátó köznevelési intézmények működtetését az
önkormányzatnak alapvetően a saját bevételeiből kellett megoldani, ehhez
központi forrásból mindössze 8.400 Eft került biztosításra.
Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés.

Az óvodák fenntartásával és működtetésével kapcsolatos gazdasági
feladatokat, az alapfokú oktatási intézmények működtetési és a
gyermekétkeztetési feladatokat az Ózdi Köznevelési Intézmények
Gondnoksága (korábban: Gazdasági Ellátó Központ ) látta el.
A Nemzetőr úti Tagóvoda 3 csoportos bővítésével 2014. szeptember
1-től 1285 férőhelyen, 53 csoportban, 1145 fő gyermek óvodáztatására
került sor. Az átlagos feltöltöttség 90 %-os, a kihasználtság 78 %-os volt.
Az óvodákban és az alapfokú köznevelési intézményekben 2014-ben
22.686 E Ft összegű felújításra, és 12.238 E Ft értékű beruházásra került
sor.
A város közművelődési feladatait továbbra is a három
intézményegységgel
(muzeális gyűjtemény, nyilvános könyvtár,
művelődési központ) rendelkező Ózdi Művelődési Intézmények látta el.
A közművelődési intézmények működéséhez, feladatainak ellátásához
szükséges pénzügyi feltételeket a feladat finanszírozás keretében kapott
42.074 Eft központi támogatáson felül az önkormányzat egész évben
folyamatosan biztosította.
A Városi Könyvtár a térség legnagyobb könyvtári közgyűjteményével
rendelkezik, az állomány száma meghaladja a 106 ezer egységet.
A Művelődési Központ (Olvasó) a helyreállított műemlék épületben
működik. Az intézmény ad helyet a színházi előadásoknak, a kulturális
civil kezdeményezéseknek, műhelyeknek, kiállításoknak.
A sport feladatok ellátását, a tárgyi feltételek biztosítását a Város- és
Sportlétesítmény- Üzemeltető intézmény látta el. A PPP konstrukcióban
megépítésre került Tanuszoda üzemeltetését is ez a költségvetési szerv
végezte. A Tanuszoda biztosítja az általános iskolás tanulók kötelező
úszásoktatásának feltételeit is.
A PPP konstrukcióban épült Tanuszoda épületegyüttese 520.000 Eft
állami támogatás segítségével az önkormányzat tulajdonába került.
Az önkormányzat a sportszervezeteket a sportlétesítmények fenntartásán
kívül összesen 45.245 E Ft-tal támogatta.
A civil szervezetek és egyházak önkormányzati támogatása 2014-ben
több mint 20 M Ft volt.
Az egészségügyi és szociális alapellátás feladatait az Ózd Kistérség
Többcélú Társulása látta el.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint közcélú foglalkoztatásra
– a sajátosan nehéz megélhetési viszonyok, a munkahelyek csökkenésével
összefüggő magas munkanélküliség, a folyamatosan romló etnikai és
korösszetétel miatt – Ózd Város Önkormányzata az előző évekhez
hasonlóan 2014. évben is igen jelentős mértékű kiadásokat fordított.
Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások összege 2014. évben
összesen 810.991 E Ft volt. Ebből 462.624 E Ft a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, 169.416 E Ft a normatív lakásfenntartási
támogatás és 103.985 E Ft a rendszeres szociális segély volt.
Havi átlagban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 1900 fő,
lakásfenntartási támogatásban 1580 fő, rendszeres szociális segélyben 348
fő részesült.
A helyi közutak, közterületek, sportlétesítmények fenntartása a
Város- és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény feladata volt.
A köztemetők, a városi piac fenntartását és üzemeltetését az
önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Ózdinvest Kft látta el.
Az Ózdinvest Kft látta el az önkormányzat tulajdonában lévő,
forgalomképes 984 db lakás és 177 db nem lakáscélú ingatlan
üzemeltetését és vagyonkezelését is.
Az Ózdinvest Kft-nek üzemeltetésbe és vagyonkezelésbe adott lakás és
nem lakáscélú ingatlanok nettó értéke december 31-én 2.102 M Ft volt.
Az önkormányzat tájékoztatási feladatait a 100 %-os önkormányzati
tulajdonban lévő, 50.080 E Ft-os önkormányzati működési támogatással
működő Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft közreműködésével látta el.
A személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a
helyi közösségi közlekedés biztosítása az önkormányzat önként vállalt
feladata. Ezt a feladatot pályázat útján 2014-ben a Borsod Volán Zrt. látta
el összesen 42.714 E Ft-os önkormányzati működési támogatással. A
működési támogatásból az előző évitől
( 8.860 E Ft) lényegesen kevesebb 5.553 E Ft volt az önkormányzat
részére pályázat alapján megítélt támogatás.

A települési szilárd hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelését
2014. szeptember 30-ig a Katasztrófavédelem által kijelölt Ózdi
Hulladékgazdálkodási Kft végezte, majd ezt követően a szolgáltatást a
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás által létrehozott ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.
látta el. A feladatellátás finanszírozására a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláson keresztül az
önkormányzat 2014-ben 17.484 Eft-ot biztosított.
A nemzetiségek jogainak érvényesítését 2014-ben 4.265 E Ft-os
önkormányzati támogatással az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
látta el.
A 2014. évi választásokat követően megalakult Ózdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatásban nem
részesült.
Kistérségi feladatellátás:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény által előírt kötelező szociális, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által megállapított
kötelező gyermekjóléti és gyermekvédelmi, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti kötelező
egészségügyi alapellátási, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.)
ESzCsM rendelet szerinti orvosi ügyelettel kapcsolatos kötelező feladatok
ellátására 2014-ben a településeket érintően is az Ózd Kistérség Többcélú
Társulásában került sor.
A társulás jelentős feladatokat látott el a kistérségi települések
önkormányzatai és intézményei pénzügyi-gazdasági ellenőrzése területén
is.
A Társulás az alábbi feladatokat látta el:
- központi felnőtt és gyermek orvosi ügyeletek és
diszpécserszolgálat működtetése,
- időskorúak bentlakásos otthona,
- családsegítés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátás és támogató szolgálat,
- átmeneti szállás,

- szenvedélybetegek nappali intézménye,
- nappali melegedő,
- szociális étkeztetés,
- idősek nappali ellátása,
- éjjeli menedékhely,
- bölcsődei ellátás,
- gyermekjóléti központ,
- belső ellenőrzés,
- területfejlesztés.
A társulás keretében ellátott feladatok központi forrását Ózd Város
Önkormányzatának kell megigényelni és annak felhasználásáról is az
önkormányzatnak kell számot adni.
Az egészségügyi és szociális feladatok ellátásának finanszírozásához a
csökkenő feladatalapú és kiegészítő ösztönző támogatások mellett, Ózd
Város Önkormányzatának igen jelentős, 174 M Ft-ot meghaladó
összegben kellett hozzájárulni.
A feladatellátásokra az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény keretében került sor.
A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások néhány jellemzője 2014ben:
- a szociális étkeztetés igénybevétele havi szinten 358 fő és 460 fő
között változott,
- a házi segítségnyújtást a lehetséges 180 fő helyett átlagban 110-120
fő vette igénybe,
- az idősek klubja kihasználtsága átlagosan 75 %-os volt,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás,
közösségi ellátás igénybevétele 95-110 %-os volt,
- az idősek otthona ellátására várakozók száma stagnált,
- a hajléktalan-, és szenvedélybetegek ellátását biztosító egység
kihasználtsága 90-110 %-os volt,
- a gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők száma az előző évekhez
képest mintegy 100 fővel növekedett,
- a bölcsődék esetében a beíratott gyermekek száma nem érte el az
engedélyezett létszámot, a ténylegesen igénybevevők száma, mely
után központi támogatás igényelhető, mindössze 45-75 % között
mozgott.

2.)

Az önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak teljesítése:
a) Bevételek teljesülése:
Az intézmények és az önkormányzat bevételeinek kiemelt
előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a bevételi források
intézményenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
Az intézmények és az önkormányzat eredetileg jóváhagyott 5.664.557 E
Ft-os bevételi előirányzata év közben 9.465.668 E Ft-ra módosult, mely
9.541.761 E Ft-ra teljesült. A teljesítés mértéke a módosított
előirányzathoz képest 100,8 %.
Az intézmények és önkormányzat működési bevétele a 6.592.114 E Ft
módosított előirányzattal szemben 6.699.690 E Ft-ra, 101,6 %-ra, (9.
melléklet), a felhalmozási célú bevételek a 2.873.554 E Ft módosított
előirányzattal szemben 2.842.071 E Ft-ra, 98,9 %-ra teljesültek.(10.
melléklet)
Az önkormányzat bevételein belül a közhatalmi bevételek 105,3 %-ra
teljesültek.
Az önkormányzat az Ózd Kistérség Többcélú Társulástól a
munkaszervezeti és belső ellenőrzési feladatellátásra 14.028 E Ft
támogatásban részesült.
b) A Kiadások alakulása:
Az intézmények és az önkormányzat kiadásait és azok teljesülését
címenként és kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet, a létszámkeretek
alakulását a 4/a. melléklet, az intézmények irányító szervtől kapott
támogatásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
A 2014. évi költségvetés módosított kiadási előirányzata 9.465.668 E Ft
volt, mely 8.323.926 E Ft-ra, 87,9 %-ra teljesült.
A kiadási előirányzatokon belül a működési célú kiadások (9. melléklet)
90,6 %-ra, a felhalmozási célú kiadások 81,7 %-ra (10. melléklet)
teljesültek.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési
célú kiadásai 91,7 %-ra, az önkormányzat működési célú előirányzata
89,4 %-ra teljesült.
Az intézmények működési célú kiadásain belül a személyi juttatások és
járulékok 71,2 %-ot, a dologi kiadások 28,2 %-ot tettek ki.
Az önkormányzat működési célú kiadásain belül az államháztartáson
kívülre történő pénzeszközátadások és ellátottak pénzbeli juttatásai 39,9
%-ot tettek ki.
A 2014. évi felhalmozási célú kiadások (10. melléklet) összege
2.341.124 E Ft volt, melynek 6,5 %-a intézményi és 93,5 %-a
önkormányzati felhalmozási célú kiadás.
A beruházások előirányzatának teljesítését a 7. melléklet, a felújítások
előirányzatának teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások összevont mérlegét a 11. melléklet, a
hitelállomány alakulását a 12. melléklet, a 2013-ban adott közvetett
támogatásokat a 13. melléklet, a több éves kihatással járó
kötelezettségvállalások részletezését a 14. melléklet, az önkormányzat
pénzeszközállomány változását a 15. melléklet, az Európai Uniós
forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet,
a bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt, valamint az
államigazgatási
feladatok szerinti megbontását a 18. melléklet
tartalmazza.
Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek 2014.
december 31-én fennálló kötelezettségeinek és az önkormányzat
részesedéseinek alakulása a 17. mellékletben kerül bemutatásra.
3.) Az önkormányzat vagyonváltozása:
Az önkormányzat vagyonának költségvetési szervenkénti változását a 6.
melléklet tartalmazza.
Ózd Város Önkormányzata összes vagyonának 2014. december 31-ei záró
nettó állománya 21.842.349 E Ft volt.
A vagyonon belül a befektetett eszközök nettó értéke 20.357.910 E Ft-ot
(93,2 % ), ezen belül a tárgyi eszközök nettó értéke 18.829.442 Eft-ot, a
befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke 1.018.942 Eft-ot, az

államháztartáson kívüli szervezetek részére vagyonkezelésbe adott
eszközök nettó értéke 501.197 E Ft-ot tett ki.
Az önkormányzat eszközeinek forrása 89,8 %-ban a saját tőke.
A kötelezettségek 2014. december 31-ei állománya 760.333 E Ft.
Az államháztartáson belüli szervezetek részére vagyonkezelésbe adott
eszközök nettó értéke 2014. december 31-én 646.532 Eft.

A 2014. évi költségvetésben megfogalmazott feladatokat, alkalmazkodva az új
feladatfinanszírozási rendszerhez és a jogszabályok által megszigorított
gazdálkodási feltételekhez az önkormányzat maradéktalanul teljesítette, az
intézmények működtetése, finanszírozása a csökkenő központi források ellenére,
a jelentős mértékű saját bevétel segítségével folyamatosan biztosított volt.

Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A rendelkezés a 2014. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási
főösszegeit tartalmazza.
a 2. §-hoz
A rendelkezés az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek bevételei és kiadásai teljesítését, az átlagos statisztikai
létszámot, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére
nyújtott támogatást, a beruházások, felújítások teljesítését intézményenként és
feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének
mérlegeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok 2014. évi bevételei és kiadásai teljesítését, valamint a bevételek és
kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti
megbontását tartalmazza.
Tartalmazza továbbá azokat a mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a
zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére
tájékoztatásul be kell mutatni.
a 3. §-hoz
Ózd Város Önkormányzata 2014. évi maradványa összegét tartalmazza.
a 4- §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/....(...) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
2. A képviselő-testületi ülés időpontja:
2015. április 23.
3. Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.
4. Gazdasági hatások
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen gazdasági hatása.
5. Költségvetési hatások
A 2014. évi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező maradvány növeli
az önkormányzat 2015. évi finanszírozási forrását.
6. Környezeti következmények
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.
7. Egészségi következmények
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.
8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.
9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdése szerint a
helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselőtestület 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.
10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételei
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek adottak.

