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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsa dunavarsan . hu
R 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www. dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/1413-1/2021. Tárgy: Javaslat a 2019. évi maradványok módositására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 2021. január I. napjától
hatályos módosítása kötelezővé tette számunkra a 2019. évi maradvány felülvizsgálatát. A felülvizsgálat
során megállapítást nyert, hogy Dunavarsány Város Onkormányzata, valamint a Dunavarsányi Közös
Hivatal maradványa korrekcióra szorul, mivel a maradvány levezetésének struktúrája a jogszabályból
eredően megváltozott.

A fentiek alapján szükséges a jelen előterjesztés mellékletét képezö jegyzökönyvek szerinti
módosított maradványok elfogadása.

Határozati 'avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséról
szóló 47S/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törrenyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4)
bekezdése szerint eljárva Dunavarsány Város Onkormányzata 2019. évi maradványának
jelen határozat meghozatalát segftő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti jegyzőkönyvbe
foglalt korrekcióját elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséról
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIIL törvény 46. §-ának (4)
bekezdése szerint eljárva Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete, mint
a Dunavarsányi Közos Onkormányzati Hivatal egyik fenntartója képviseletében a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal 2019. évi maradványának jelen határozat
meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti jegyzőkönyvbe foglalt
korrekcióját elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



Mellékletek: Jegyzökönyvek (önkormányzat, hivatal)
Maradvány levezetése (önkormányzat, hivatal)
2020. 12. havi idöközi költségvetési jelentés 7/K űrlap (önkormányzat, hivatal)

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2021. január 29.

Az előterjesztés törvéayes:
^.^
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dr. Szilágyi Ros
jegyzo
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Ger^nje Varga Tiinde

ptflgármester



Jegyzőkönyv

Készult: 2021. január 27-én a Dunavarsányi Közös Önkormájiyzati Hivatalban 2336.
Dunavarsány Kossuth L .u. 18. számalatt.

Tárgy: Dunavarsány Város Önkormányzata (PIR 730875) 2019 évi maradvány
korrekciójáról.

Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos jegyző

Vágó Ishfánné pénzügyi osztályvezetö

Képvisetö-testület részéről: Gergőné Varga TOnde polgármester

Jeevzőkönwi készités törvéníifelhatalmazása:

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre keriilt az áUamháztartás
számviteléröl szóló 4/2013. (I. 11.) Komi. rendelet - továbbiakban : Áhsz - és a Beruházás
Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. CXII. 6.) Konn. rendelet módosításáról
szoló 678/2020. CXII. 28.) Konn. rendelet, melynek 8, §-a alapján lehetőség nyflik az
elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekriójára. A maradvány korrekcióról az
Ahsz. 56. /A. §. (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, melyról az
irányítószervet, a képviselötestMetet legkésőbb 202 1. január 31 -ig tájékoztatni kell.
MeeaUapitás:

Megállapítjuk, hogy az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett komgált
maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a
zárszámadási rendelettel elfogadott- maradváay összegéhez, a kon-ekció összege: -
23. 601.372, - Ft azaz mínusz Huszonhírommilló-hatszázegyezer-háromszázhehrenkettő
formt.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követöen: NégyszázharminckettomiUió-
liatszázhatvanegyezer-nyolcvanhárom - Ft, mely megegyezik a 2020. évi 12. havi időközi
költségvetésijelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével.

A komgált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (DC. 19. ) NGM rendelet 1.
melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint, valamint átvezetni az Áht.
34. § (4) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetési rendelet módosításában.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a költségvetési SZCTV 2020. évi 12. havi időközi
költségvetésijelentésének 07/K flriapja és a maradvány levezetését tartalmazó űrlap.

Ezen jegyzőkönywel egyidejfileg a képviselő-testület és a Kincstár tájékoztatása is
megtörténik.

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011,
évi CXXVIU. törvény 46. § (4) bekezdése alapján vészhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testíiletének feladat- és hatáskörét jelenleg a polgármester gyakorolja, aki jelen
esetben dönt ezen maradványjóváhagyásáról.

Á.̂ . .^ ^
jegyző ^oÍgíSaMs:



Adatelhnőizö kód: -l-6b-7f7f-3d-t74a34-G270-73778b-U15e41Mb31

Fe ezeti 'eltemző adatok

a
fejeza-1 cfm/alcfm

A fejezet megnevezése, székhelye:

önkormén ti' flemzö adatok

13
megye

1002
pénzügyl rzet

75
tetepütós-

típus

A megye megnevezése, onkonnányzat székhelye

730875
PtR-lörzsszám

Aszarv megnevezése. székheJye;
DUNAVARSÁNYVAROS ÖNKORMÁNYZATA

2336 Dynevarsácy Kossuth Lajos utca 18

Iranyftó (fejezet&t írányftó) szerv:

Szeiv szám'de

12S4
szektor

841105
szakégazat

Időközi költségvetési jelentés -12. hó

tfpus év hónap naptól honap napig

o!^.^É((^........................, ^(.. :.v..... ia^,,,
.,........ ^........................, ...,.... l.... o.......y nap

a szerv gazdasági vezelfije

Kesz(fetje>j)|, felvilágpsllést nyült:

iXj/^
M^'O/bO

'név)

(telefon)

a szerv gdatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit eüátó
költségvetésl szerv PIR-töfZsszáma

(iviüülfA

^..^
..............^^la. fi. ^lQ^...........

i'ezetőjö
I/

Az irónyltó (fejezetet Irányitó) szerv részérSIJóváhagyta;

. (aláfrás)

. (név, tetefon)

a szerv könyvvtóötési feladatainak taljesítésére hasznátt
számviteli program neve
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2019. éri maradvanytevBzetéae

Az Ahsz. 17. nseffétdet 4. pont d) aSpon^a szermtí Z0j9. évl óvas ifaitségvetósi üeszótmíó 07/A. flrtiap maiadvány C) összes maradvSny éríéké/seff levezetése az
éves icöfiségvetési üsszámofüt eiétémasztö fökönyvi fovonat wíaíai alapján

fc^azot/ clm-aicfm/
PIR-törzsszám AHTazonosftö azektor meflVB pénzügyf körzst __szakáflaaat

7 la lo le IT Is 1
McgrKvezés

aite u us
O 7

14 16 11

év
2018

2 16 |4 1 13

Sor-
>zám Megnevezés

2.

fortntban

Öasug
<af>k8nyvben

aanplfi
etöjBlneft

megfelffan)

.l A.) 32-33. azámlák záró tírayidfl>zakl egyntege Ouze>en ("2+3)
32. ml k
33. sz*nlák

zaki +321+322+323
e +3311+3312+3321+3322

4 B.) Komkclós tétetok 6*wsw (.6+...+36)

5 Adottelőte hez olódóelfizetesenfetezémítottlevonhatóáttalános iadózárö +/-36411
6 hezka ekteet<8W felazanBott nem tovonna ájtalános Imiadózárö +(-3641
7 e ödónzatendöéHatónos bnladözátó +/-36421
8 Immateriállt rakraadott +/-36511

9 Beruházásokra Wú ftásokra adott döl ek zéró e +/-36512
10 Készletekreadott záró +/-36513

11 ' adottelöf 2árö +/-36514
12 F lalkoztatottaknak adott záró nl +/-36516

13 Tűfflzetések lévesés ró kifzetéaek zéró <-/-3S516
14 ImmatefláJfs krasdotte értékvesztóse 6s annak visfizafrása zéró +/-3661B1
15 Beruház&raadottelöl (c kveszlése és armak vteszafréw zéró +/-3661
16 szfetehnadott értékvesztése és annak visazaírósa záró e +/-365183
17 ' vett ajott értikvnizUseésannakvlsszaftisazáfú e */-365184
18 F lalkoztetottoknak &dott k értékvesztése és annak visszalrása zd-ö +/-38518
19 Tú k tóves és rt kifizetósek értékvesztése és annak visszatrása záró +,'365186
20 Tcvábbadásl cétoöi Itotttám ellátásokefszámotósaazánla dró +/-3852
21 Más áftal beszedett bevétntok elszámolása számla zérö e +/-3653

elszámoiásaszémla zéró +/-3854

in sa nzü
1 ' séneketezámo +/-3656

F Bott blztalUaléscsa dlátáuk etaz*noBaa számte

22

23

24

Bjal

25 Letétre are
26 DecsmberhaviUtetmé

ir
t/

eztíésre U kok tezáró
muokabérefc a azámoldsg szémla záró c n + I

8 , szpénz- eszköznek nem min

+/.366
+/-385S

68

28 TúBzetések tévesfe
29

+/-36711

<f-387

bBllzetéaekzáró
E bka kzáró +/-36712

30 Továbbadási célböf ftotttá tásdc elBtósok eJszámoIása számla zárt n
31 Más azfirvezetBt Blefö bevétetek elszámofása számla záró +/-3673

s tttí ésa nzOgyf alapjai
dszámolásal tésének e +/-36

33 Latétre fiffiétvett nzeszkdzök biztosflékok számla z&íi +/-3678
34 Nematközt tisf ramok számlazárö +/-3S791

és s méiteg megátlap nem rea
e r/-855

n s^| tM tönapi érték nem nalizált
*/-935

37 C.j 32^ 3311., 3312., 3321. és 3322. azémlák összevont korrigtít z*r6 eoyenlege (=A + B)

32

egyen

özeu

mnyeresége

432661083



AdrtlenBaS kód: -5a29. 8234ü6a5e257-28-3clf76-53-552e7l:77-3S

Fe'ezeti ellemző adatok

G
féjezet cím/alcfm

A (ejezet megnevezése, székhelye:

önkormán ti 'eltemzö adatok

13
megye

1002
p nzűgyi köjzet tBtepüfés-

tfpus

A megye megnevezése, Bnkonnányzat székhelye

730875
PIR-törzsszám

A szerv megnevezéss, ezékhetye;
DUNAVARSANY VÁROS ÖNKOBMANYZATA

2336 Dtuiavarsány Kosuth Lajos utcs 18

Irányító ffojBzelet irényftö) szerv:

Szerv szém'ete

1254
szsklor

841105
szakágazat

Eves költségvetési beszámoló

tfpus év hónap na.otól hónap Jiapig

re.í/^

Ké^zItfjBpriH. felyl^g^sftást nyűjt:

'6M 
. (név)

. (telefon)

/^h^
hé... :.. ^. "... nap

a szerv adatezolgáltatásl, beszámolásl tevékenységejt ellátó
köftségvatési szerv PIR-törzsszáma

r<rmí l3

ÖL.

^};Ú^\C1^
"p.:

a szerv vezétSje

Az Irényitó (fejezetet iranyfto) szerv részérdljiváhagyta:

. (aláftás)

.(név, telefon)

a szerv könywazetési felatíaíBJnak teljesftésére hasznáft
számviteR program neve

J
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Éves ktítségvetési beszámoló
DUN'AVARSÁNY VÁEOS ÖNKOKMÁNYZATA
AIegye; 13 PéDzügyi ]íörwf 1002
Szaliág. 841105 Szdnor: 1254 MSszak: 2019.2

JVtí&AUU. ^V^A. U^. ^O J.^.03

'-.,ff"L^A-^,V^,-^i, ^' ;\-^p--.. "'..? ." ?.^

1-u . :-v?^.!^"-;'i.-lS'lMf.'.; fc;. >.

'%>. < :>*>. . :>>; . ' s;;.s.^

'" . '. '. '< ,';'8:'-<iii--..;(Mt7^^W/'y'
07/A Maradván kimutatás

Adatellcn6T k6d: -5829-8234fiea5e2S7-28-3clf76-59-55287c77-35
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Éves höltségvetési hessámoló
DUNAVARSANY VAROS ŰNKORMÁNYZATA
Megye: 13 Penzugyj körzet: 1002
Szakág: 841105 Szektor: 1254Jdoszak: 2019.2

iveaAiUL. Í.UÍ. IMI.̂ Q ii.,03

">.. ^vs^sM-' .w.'s
'^? y^.TVi^-'í-^, '- ..'^.. '..". '\^ '..^ .".

B <S>;j ' '. y-vr'1" ''^^Sr^'., :^^^^ ^-

A/latollnn^filf/;^- J'yi'30. >1^f1C, >t.. ^C'7 ^d '3^1 t-7? Cft ei
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Jegyzőkönyv

Készült: 2021. január 27-én a Dunavarsányi KÖzös Önkormányzati Hivatalban 2336.
Dunavarsány Kossuth L .u. 18. számalatt.

Tárgy: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hlvatal (PIR 811097) 2019 évi
maradvány korrekciójáróL

Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos jegyző

Vágó Istvánné pénzügyi osztályvezetö

Irányító szerv részéről: Dunavarsány Város Önkormányzata - székhely önkomiányzat -
polgánnestere Gergőné Varga Tünde.

Je zőkön i készítés törvén " feUiatahnazása:

A Magyar Kőzlony 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet - továbbiakban: Áhsz. - és a Beniházás
Elökészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Konn. rendelet módosításáról
szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyffik az
elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A maradváfly koirdccióról az
Ahsz. 56. /A § (3) bekezdése alapjánjegyzőkönyvetkell készíteni, melyről az irányítószervet,
a képviselö-testületet legkésőbb 2021. január 31 -ig tájékoztatni kell.

Meaállaoítás:

Megállapitjulc, hogy az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett konigált
maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szeieplö, - a
zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege:- 11.130.- Ft
azaz nunusz tízenegyezer-egyszizhanninc forint.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 1.910. 510,- Ft, mely megegyezik a
2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott komgált maradvány
összegével.

A komgált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (Dí. 19.) NOM rendelet 1.
melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint, valamint átyezetni az Áht.
34. § (4) bekezdése szerint a székhely önkonnányzat 2020. évi költségvetési rendelet
módosításában is.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a költségvetési szerv 2020. évi 12. havi időközi
költségvetésijelentésének 07/K űrlapja és a maradvány levezrtését tartalmazó űrlap.

Ezenjegyzökönywel egyidejűleg az iranyító szerv és a Kincstár tájékoztatása is megtörténik.

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján vészhelyzefbesa a települési önkormáayzat
képviselö-testületének feladat- és hatáskörét jelenleg a polgánnester gyakorolja, áki jelen
esetben dönt ezen maradvány kon-ekció jóváhagyásáról, Hivatal vonafkozásában
Dunavarsány Város Onkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata feimtartó
település polgánnesterei határozatban döntenek.

A. ^-í -^f f ,-feni. f.

jegyzö 'F polgáímester tő'



AdaUlKiarzö kód: lf8-2b563-71-322S785a56l-ll-437365-b-5e-lbIO

Fe' zeti 'eflemzö adatok

fej'ezet c m/alcrm

A fejezet megnevezése, székhelye;

önitorman ti eltemző adatok

13
nwgye

1002
pínzugyi körzet lalepülés-

tfpus

A megye megnevezése, önkorményzat székhelye

811097
PIR-törzsszém

Szerv szám'ele

1251

szektor

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAVARSÁNYI KÖZÖ5 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18

Irányftö (fejszeiet írányitó) azerv;

841105
szakáfifazat

Időközi költségvetési jelentés -12. hő

típus 6v hónap naptól hónap napig

. fr.,

á^. C. L& . .^
:L.y..i

a BZBTV gazdatógl vezetöfe

Készlt^B&<ill. felvilggoslttst nyújt:

. (név)
Ifl;

. (telefon)

a szerv adatszolgáltatáéi, beszémoBsÍ tevékenységeft ellátó
költségvetesi azerv PIR-törzsszáma

a SZCTV vezetöj'e

Az irényltó (fejezetet franyftó) szerv részértiljovéhagyta:

. (afáírás)

.(név, telefon)

a szerv könywazelési fetedertflfnak teljesftésére haszndlt
számvfteli program neve
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2019. évf marsdvény leyuetéw

Az Atisx. 17. meiféldeí 4. pont d) aipon^a szerínS 2019. éví éw8 fcöttségvBíósl twszómolő 07/A. úriap maradvány C) Osszos maradvány értékéneK fevezötése az
éves ffűflségveSésí besíSfnofót alStímassíű fOkűnyví kiwnat adetei atafífón

fejezet/ cfm-atefm/
plR-tofzsszém AHTazonosttö sztíüOt me^e i&énzugylIkwmt szakágazat

Megrwvazés
Ortó tí us év

07 2 2019

111 O [5

Sor-

szám
MegnwBaés

1.

1 A.) 32-33. aiámlék záró táigyidOszak) egyenlcg* Osszasan ("2+3}

32. Elámlák rú
33. mlékzinitá kl

e +321+322+323
e *3311*3312*3a21+

4 B.)Ktim.tehSattt1ek<<azeaen(-5+... +3e)
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22
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26

27

28
26
3C
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32

35
34

3E

ae

Adott hez eUzatesmlWsaimltoukivonhatóéltalÉnos atoiladódni e +/-36411
Adott to ódó etöasetesen tofetímrtott nem tevonható ártafdnos imi a rö +/-3641
Ka ez otódó ftzetentfö óttalános fü ' adö záró +/-36421
ImmatsriáBa' ra adott a kzáró n) +/-36611

B feU adoU zifó .W-3651
KfaztetekreadoB zirt t/-36513
lé szo ttatásokra adott elöle kzáróe +/-36514

F Itlkozlatottakiriiadottel kzíró +;-36515
TUteettMk tómésvla hjBzslések zéró */-38516
hnmatoriális avafya adött értékveaztése és armak vfsszafrása záró +/-365181
Beruházásra adott érfékvesztéseésannakvtsszalrésazáró nl e +,"365182
Készfetekre adotl értékvesztése és annak vlsszaírása r6 +/-365183

n bevett Itettora adott elői értékvesztéee armakvisszaFrásazáró n +/-365184

F iBlkoztatottaknakadoUelöl érték sa s annak vTsszafrása zárö nl e+/-366185
Tüffizetós&k, téves és vi ró ftífiztrtésak értékvegztése és annak vlsszalrása záró
Tovibbadiil célból totttám elWUsok elszámoláaa számla záni
MdsáltalbefizedeabevétolékelszámaiásaszémFa riró +/-36

eetezérro sa száfflla záró +/-3664
emta B nzü aa a terhelö kifizetett sa a

elaza 1 sal záró +
Fo zetttá omb 'éscaa ellátásoke mol
Letó öraésre fiedezettezdésre tiiztosftékok számla záró

havlHlstmén k. munkabérek elszámol számlazárö nl e +/-3661
Utah/án , 9 son , nz-to ítö siesz ne nem
f/-3662

Túffizetéseft. tévas és vtssza ánö befizetösek záró e +/-36711

E elfl ckzáró <-;-3671
Továbüadásj célbAI fol 'stotttémo atósok eUátások Btezámdása szémla záró e +/-367

1 +,.365186
t/-3662

s nzügyiatapj s

la zfiró +/.365
*1

ntban

Osueg
(affikönyvben

.wrepMt

.Mjrtmk
megfeWfCT)

3.

14<W
1404

SD8

0 eszközök elaza sa egyentege

letö bevétefek elszémoiása számla záröMác szervezetet
em

mol t ftésének dszámoláfia záró
Letétre re fedezeltezalésre ótvett
Nemzetkőri támo tásl ramok

n éssajátos

e 1 <.
s sa elszámoláso

n <. -9352

1

+

Mztoslté
szémfa zárö n

eg napi

*f-3e73
a rsatfakNnb

mlazárö

*M6791
se nmefl

Rás pénzügyi a egymás

+/-3678

u nap e se során mngállapí nem rea á ofyamnysre

37 C.) 32., 3311., 3312, 3321. ÓB 3322. tzimlik Sssievont korrigiKdró egyenlege (.A + B) 1810510



Adatohn6lz6 Köd: 13-547a-b54-79-10-2f-c-ld-4c6M76535663<i-51. 25f

Feezetí eltemzö adatok

o
fejezel cfm/alcftn

A fejezet megnevezé$a, székhelye:

önkormán gti ellemző adatok

13
megye

1002
nzügyi ÍiQfZBt

CP
tetopulés-

tfpus

A niegye megnevezése, önkomiányzat székhelye

811097
PIR-töfzsszám

Szervszém' Je

1 1251
szektor

A szerv megnevezése, székhélye:
DUNAVAKSANYI KÖZÖS OMCOIIMANYZATI HIVATAl

2336 Dunavarsány Kossuth Lajos litca 18

Irónyítö (fejezetet irányftój szenf;

MllOS
szakágezat

Eves költségvetési beszámoló

típus év hónap napfól hónap napig

a (világosftás nyújt:

^
. (név)

.(telefon)

a szerv adatszolgáitatási, beszámolésj tevékenységeit eflátá
költségvetésl szerv PIR-tőrzsszama

. év. öf.
.0....^,

nap

Í^. CLQ . .^s.
a szerv Vteetfije

Az irónyltó (fejezetet Ininyllú) szerv részéról j'óváhagyta:

. (aláirás)

. (név, telefon)

8 sz6rv könywezelési felatíatalnak teljesftésére hasznáft
számviteli program neve



riA; oí-iuy/

Éves költsegvetési beszáaoió
DUNAVARSANYI KflZÖS ÖNKORMÁNYZATI fflVATAL
Mrgye; 13 Pénzügyi höraet; 1002
Szakág; 841105 Szelrtor 1251 Idoszak; 2019.2

n-ttAUU. -ÍU^A. UA. ^0 JLJ., tU

Í-k . W ^ rfsW

*" ' 

J:'- :;if"'í. sM"y^s í^s'st"S

07/A Maradván künutatás

^iwi. ^-afe-te,.. -. .>&.,,..,

^yí

AdalEBen6n(ik6d;13-547a-b54-79-10-2f-c-li-4c60-476535663d-51-25f



nn. : od. ?uy/

Éves kSJtségvttési beszáinolő
DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKOSMANYZATI TOVATAL
Mcgye: 13 Pénzügyi körzet: 10D2
Sakíg: 841105 Szdnor: 1251 IdBsiafc 2019.2

r^ti&iilin: ^ví. i.\i?. ?.o ir.^u

" '^^?^s"syy^ ^ . "ss'?'""'''*'' ' 

'-.?A>a?; "-.-aA'>J'y?.< ...^.^.;
--5r>"-:. -^^ ;yb^^, - .--. ". %^ -. ,^- ^^

AdltcIlenonS kód: 13-5478-bM-79-10-2f-c-lii-4c60-47653S663d-51-25f
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