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Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.28.28



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

2 0 9 4 Nagykovácsi

Boglya utca

20

    

1 3 0 1 0 1 1 0 0   

1 1 P k 6 3 4 4 4  1 9 9 6 0 1

1 8 6 6 8 2 0 5 1 1 3

Gát Anna

Nagykovácsi 2 0 1 8 0 5 2 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.28.28



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

3 142 14 832

3 142 14 832

17 942 10 117

11

17 931 10 117

21 084 24 949

21 084 24 949

50 50

12 699 21 034

8 335 3 865

21 084 24 949

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.28.28



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

6 18 6 18

54 957 57 850 54 957 57 850

54 954 57 850 54 954 57 850

5 2 5 2

54 968 57 870 54 968 57 870

54 968 57 870 54 968 57 870

4 353 5 444 4 353 5 444

180 443 180 443

42 100 48 118 42 100 48 118

46 633 54 005 46 633 54 005

46 633 54 006 46 633 54 006

8 335 3 865 8 335 3 865

8 335 3 865 8 335 3 865

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.28.28



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

41 948 43 726 41 948 43 726

41 948 43 726 41 948 43 726

3 262 3 742 3 262 3 742

640 654 640 654

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.28.29



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2 0 9 4 Nagykovácsi

Boglya utca

20

    

1 1 P k 6 3 4 4 4  1 9 9 6 0 1

1 3 0 1 0 1 1 0 0   

1 8 6 6 8 2 0 5 1 1 3

Gát Anna

oktatás-nevelés

közoktatás

2011. év CXC. törvény a köznevelésről

nagykovácsi és környéki gyermekek, fiatalok

600

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.28.29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

42 100 48 117

42 100 48 117

42 100 48 117

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.28.29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

54 968 57 870

640 654

41 948 48 117

12 380 9 099

46 633 54 005

46 633 54 006

8 335 3 865

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.28.29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2017.01.01.-2017.12.31.

43 726 289

43 726 289

43 726 289

43 726 289

43 726 289

43 726 289

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.28.29



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.28.29
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Nagykovácsi Zenei Alapítvány 
Közhasznúsági jelentése 

a 2017-as esztendőről 
 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Nagykovácsi Zenei Alapítvány 2017. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági 
mellékletet állított össze. A mérleg főösszege 24.949 ezer Ft, a saját tőke 24.949 ezer Ft. A 
részletes kimutatásokat jelentésünk tartalmazza. 
 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben a Nagykovácsi Zenei Alapítvány (NZA) 43.726 ezer Ft állami támogatást kapott, 
mely az általa fenntartott Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola (NAMI) normatív 
támogatásául szolgál – és azt teljes egészében fel is használta, azaz továbbadta. A kapott 
támogatás összege 1.778 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés oka a 
gyermek létszám növekedése és a normatív támogatás rendszerének változása volt. A kapott 
költségvetési támogatásokat részletesen és a változások részleteit a mellékletek mutatják be. 
 
  
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Előző évhez képest a Nagykovácsi Zenei Alapítvány tartaléka (vagyona) 3.865 ezer Ft 
összeggel nőtt. Az alapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket 
fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében, azonban évközben tartalékolásra kell 
törekednie, mivel a nyári tanítási szünet időszakára az iskola bevétele jelentősen visszaesik, 
de a felmerülő kiadásokat erre az időszakra is fizetni kell. A december 31.-ei állapot továbbá 
azt mutatja, hogy a januári iskolai működési költségeknek már decemberben rendelkezésre 
kellett állniuk. A vagyon felhasználását jelentésünk melléklete mutatja be. 
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4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Szervezetünk mint fenntartó az általa működtetett iskola részére nyújtott, adott át 
pénzeszközt, melyet a melléklet tartalmaz. 
 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK 
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben szervezetünk összesen 47.468.289,-Ft támogatást kapott különböző címen fenti 
támogatóktól. Ebből 43.726.289,-Ft kifejezetten a fenntartott alapfokú művészetoktatási 
intézménynek nyújtandó állami támogatás, melyet teljes egészében annak át is adott az 
alapítvány. A kapott támogatások részletes bemutatását a melléklet tartalmazza. 
 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 
Alapítványunknak személyi jellegű ráfordítása nem volt a 2017. évben. Szervezetünk 
tisztségviselői társadalmi munkában végzik tevékenységüket, 2017. évben költségtérítésben 
nem részesültek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt.  
 
 
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 

7.1. Nagykovácsi és környéki gyermekek és fiatalok művészeti nevelése 
 Alapítványunk az általa működtetett Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskolán 
 keresztül a nagykovácsi gyermekek részére színvonalas művészeti képzést 
 biztosít a következő területeken: zeneművészet, táncművészet, színművészet és 
 képzőművészet. Az elmúlt évben 268 helybeli és környékbeli gyermek járt 
 intézményünkbe, akik nagyrészt a helyi általános iskola tanulói. Növendékeink és 
 csoportjaink 2017-ben is szép eredményeket értek el különböző rangos országos 
 versenyeken. 
 Az egyre növekvő gyermeklétszám miatt a nekünk is helyet biztosító általános 
 iskolából egyre inkább kiszorult a művészetoktatás. A 2017-es év nagy változást 
 hozott a Nagykovácsi Zenei Alapítvány és az általa működtetett Nagykovácsi 
 Alapfokú Művészeti Iskola életében. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 15+5 
 évre rendelkezésünkre bocsájtotta a Kossuth utca 64- szám alatti épület jobb 
 szárnyát művészeti oktatás céljából, így iskolánk új telephellyel bővült. Az épület 
 erőteljes felújításra szorult. A felújítást Alapítványunk 2016 december 1-jén kezdte 
 meg. A munkálatok 2017. szeptember 1-jére befejeződtek, az épület 2017. 
 szeptember 8-án hivatalosan is átadásra került. Ennek köszönhetően a 2017/18-as 
 tanévben a Kossuth utca 64.  szám alatt immár négy zenei tanteremben folyik egyéni 
 hangszeres oktatás, és itt kapott helyet az Alapfokú Művészeti Iskola irodája is. A 
 2018-as év célkitűzése az épület belső kialakításának még színvonalasabbé tétele. 
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 Terveink között szerepel 2022-ig két további tanterem kialakítása az épület hátsó 
 részében. 
 Mivel ez az épület kicsi ahhoz, hogy minden tanórát itt tarthassunk meg, az órák 
 egy része továbbra is székhelyünkön, a Nagykovácsi Általános Iskolában  zajlik.  
 
7.2. Kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, ismeretterjesztés 

 
Alapítványunk és iskolánk kiemelt szerepet játszik a község kulturális életében. Szinte 
valamennyi helyi rendezvényen részt vesznek növendékeink és tanáraink. Az elmúlt 
évben több saját szervezésű programja volt iskolánknak, melyek közül kiemelkednek 
a hagyományos év végi gála előadások. A 2017-ös évben a zeneművészeti tanszak és 
a néptánc tanszak külön-külön tartott évzáró előadására több száz néző látogatott el. 
Kiemelkedő esemény volt a 2017. decemberében, Kodály Zoltán tiszteletére 
megrendezett emlékkoncert, ahol növendékeink és tanáraink mellet szakmailag 
elismert hírességek is felléptek.  
 
Az általunk szervezett programokra Nagykovácsi lakosain kívül sokan ellátogatnak a 
környékről és Budapest külső kerületeiből is. Növendékkoncertjeinket 
ismeretterjesztő, népszerűsítő szövegekkel gazdagítottuk, és a koncert látogatási 
etikett megismertetésével bővítettük. A helyi folklór megóvásához és a népszokások 
felelevenítéséhez néptánccsoportjaink húsvétolással és betlehemezéssel járulnak 
hozzá.  
Más helyi és nem helyi intézmények szervezésében megvalósuló programokban is 
szép számmal részt vett iskolánk (idősek világnapja, március 15-ei ünnepség, október 
23-ai ünnepség). Az ezeken való közreműködést és a diákok felkészítését tanáraink 
díjazás nélkül vállalják. 
 

7.3. A művészet nevelő erejének kihasználása 
 
Hiszünk benne, hogy a művészeti nevelés elengedhetetlen a személyiség harmonikus 
fejlődéséhez. Arra törekszünk, hogy tanítványaink az általunk oktatott művészeti 
tevékenységeken keresztül megtapasztalják az összetartozás, összehangolódás 
örömét, képesek legyenek közös munkára, együttműködésre. A gyakorlás által 
kitartásra, türelemre neveljük őket. A művészetek tanulásának társadalmi összetartó 
erejét és egyéni képesség kibontakoztató hatását a szülők körében rendezvényeink 
alkalmával rendszeresen propagáljuk, erről a témáról ismeretterjesztő előadásokat is 
tartunk. A helyi általános iskolával szoros együttműködésben igyekszünk a 
legfogékonyabb korosztályt, az 1-2. osztályosokat egyre nagyobb számban bevonni a 
művészetoktatásba. Ennek érdekében helyi speciális tanterveket vezettünk be a 
2013-14-es tanévtől a kicsik részére, mely nagy sikert aratott a szülők és a gyerekek 
körében is, ezért a 2014/15-ös tanévben még egy további tantervet vezettünk be 
kifejezetten erre a korosztályra szabva. Ezek a speciális tantervek a 2016/17-es 
tanévben is jól működtek.  
 

7.4. Esélyegyenlőség  és tehetségek felkarolása 
Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít a tehetséges és a hátrányos helyzetű 
gyermekek felkarolására egyaránt. A művészeti képzést szeretnénk minden 
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társadalmi réteg számára elérhetővé tenni, ezért az alapítvány támogatja a 
tehetséges, de anyagilag hátrányos helyzetben lévő tanulókat. A halmozottan 
hátrányos gyermekek az alapítvány kuratóriumának döntése értelmében az állami 
zeneiskolákhoz hasonlóan mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól. A 
kiemelkedő tehetségeket segítjük a művészeti pályára való felkészülésben, számukra 
koncerteket, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk. 
A tanulásban akadályozott és/vagy viselkedésproblémás gyermekek képzésében 
véleményünk szerint kiemelt szerepet tölthetnek be a művészeti tárgyak, ezért az 
iskola felvállalja az integráltan oktatható sérült, vagy tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekek oktatását. 

 
 
 
Nagykovácsi, 2018. május 20. 
 
  
 Gát Anna 
   elnök 
 
 
 

Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Nagykovácsi Zenei Alapítvány közgyűlése 2018. május 20-ai 
ülésén elfogadta. Határozat száma: 1/2018 (05.20) 
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