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A  Tolna  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  2008.  február  15-i  ülése
20.  számú napirendi pontja

Beszámoló az Állami Számvevőszék Tolna Megyei Önkormányzatnál
lefolytatott ellenőrzésének tapasztalatairól

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a
Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Állami Számvevőszék a 2007. évi ellenőrzési tervében foglaltaknak megfelelően
az elmúlt évben vizsgálatot folytatott a Tolna Megyei Önkormányzatnál. A Tolna
Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzése
lezárult, az Állami Számvevőszék elnöke megküldte a vizsgálat megállapításait
tartalmazó jelentést, amit az előterjesztés mellékleteként a Közgyűlés tagjai is
megismerhettek.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy
- az önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésben és annak

teljesítése során milyen módon biztosította,
- kellően megalapozott volt-e a költségvetés előkészítése,
- felkészült-e az önkormányzat a szabályozottság és a szervezettség terén az

európai uniós források igénylésére és felhasználására, az e-közigazgatás
bevezetése miatti szervezet-korszerűsítési feladatokra,

- kialakította-e a külső és belső feltételrendszereknek megfelelően a
gazdálkodás belső kontrollrendszerét,

- hozzájárult-e a költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszámadási feladatok
szabályszerű ellátásához a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés, valamint a belsőellenőrzés,

- megfelelően hasznosította-e az önkormányzat a korábbi számvevőszéki
ellenőrzés megállapításait.

Az ellenőrzés a 2004., a 2005., a 2006. évekre és a 2007. év első félévére terjedt ki.

A számvevők az átfogó ellenőrzés keretében többféle vizsgálati módszert
alkalmaztak. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét az összehasonlítás, az európai
uniós források figyelésére, igénylésére, felhasználására való felkészülést a
teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgálták. Az Önkormányzati Hivatalnál
értékelték a gazdálkodás folyamatában a kontrollok működésének megbízhatóságát,
véletlenszerű mintavétel alapján ellenőrizték a szakmai teljesítésigazolásra, az
utalványozásra és ellenjegyzésre kialakított kontrollok végrehajtását. Értékelték, hogy
az Önkormányzati Hivatalnál a költségvetés tervezési, gazdálkodási, zárszámadás
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készítési feladatok belső kontrolljainak kiépítettsége és működése megfelelő
biztosítékot ad-e a gazdálkodási feladatok szabályszerű ellátására. Felmérték, hogy
az e-közigazgatási feladat ellátása, illetve bevezetése, működtetése érdekében
milyen intézkedéseket tett az önkormányzat.

A jelentés főbb megállapításai az alábbiakban foglalhatóak össze:

- A bevételek és kiadások teljesítését az eredeti költségvetési előirányzatokkal
összevetve megállapította az ÁSZ, hogy a költségvetési előirányzatok elmaradtak a
megelőző évi teljesítési adatoktól, rögzítették a jelentésben ennek indokait.
Kimutatták az általunk már ismert tényt, mely szerint az évenkénti tényleges teljesítés
az egyes években a tervezett előirányzatokat rendre meghaladta, ennek oka
elsősorban a nem tervezhető és egyes esetekben a nem tervezett többletbevétel
volt. A teljesített költségvetési bevételek a 2004-2005. években fedezetet nyújtottak a
költségvetési kiadásokra, a működési célú költségvetési bevételek meghaladták a
működési célú kiadásokat, míg a felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítése
a 2005. évben 3,1 %-ban, a 2006. évben 46 %-ban hitelből történt. Az önkormányzat
fizetőképessége 2004-2007. évek között romlott, a költségvetési és a pénzügyi
egyensúly biztosításához növekvő összegű működési és felhalmozási célú hiteleket,
valamint folyószámlahitelt vett igénybe az önkormányzat.

-  Az Önkormányzat a 2003-2006., illetve a 2007-2010. évekre szóló gazdasági
programjaiban meghatározott célkitűzések az önkormányzati kötelező feladatokhoz
kapcsolódtak, illeszkedtek az NFT célkitűzéseihez. Az önkormányzat a 2004-2006.
évek között 13 európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési célkitűzés
megvalósításáról döntött, melyből 6 pályázat támogatásban részesült, míg 7
pályázatot különböző okból adódóan elutasítottak. Az európai uniós forrásokkal
támogatott fejlesztések tervezett összes költségvetési kiadása 783,3 millió Ft volt,
melyből 2007. I. félév végéig 663,2 millió Ft felhasználása történt meg.

- A szabályozottság terén az önkormányzat felkészültsége nem volt eredményes az
európai unós források, pályázatok igénybevétele terén. A pályázatfigyelés feladatait
meghatározta az önkormányzat, de nem szabályozta a pályázatkészítés rendjét, az
európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával
kapcsolatos eljárás rendet, nem szabályozta az önkormányzat a pályázatfigyelés,
pályázatkészítés, valamint a lebonyolítás ellenőrzési kötelezettségét, feladatait,
felelőseit. Nem határozta meg az önkormányzat az önkormányzati szintű feladatokat,
döntési jogköröket, valamint a Közgyűlés elnöke és a fejlesztési feladat lebonyolítója
közötti kapcsolattartás rendjét, illetve más információáramlással kapcsolatos eljárás
szabályait sem. A külső lebonyolítóval kötött szerződés nem tartalmazta a
feladatellátás rendjét, a felelősség személyre szóló meghatározását, az ellenőrzési
feladatok megosztását, a megbízott munkájának követhetőségét, a kifizetések
átláthatóságához szükséges feltételeket, a lebonyolítás ellenőrizhetőségét.

- Az önkormányzat informatikai stratégiát nem készített, közép és hosszú távú
informatikai célkitűzéseket nem határozott meg, az e-közigazgatás területén az 1.
elektronikus szolgáltatói szintet (ennek fogalma kormányhatározatban rögzített,
jogszabály nem határozza meg) nem érte el, mivel a költségvetési szerveinél
intézhető ügyekről elektronikusan nem adott tájékoztatást. (Ezt a hiányosságot azóta
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pótoltuk. Az informatikai stratégia elkészítését jogszabály nem írja elő, de a munka
színvonalának javítása miatt elkészítését az ÁSZ indokoltnak tartja.)
- Az önkormányzat az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.
törvényben előírt, a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét
teljesítette.

- Az Önkormányzati Hivatalban a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési
folyamatok szabályozottságának hiányosságai alacsony kockázatot jelentettek a
feladatok szabályszerű végrehajtásában. A költségvetés tervezés és a zárszámadás
készítés folyamatában a működésbeli hibák megelőzésére, feltárására, kijavítására
kialakított kontrollok működésének megbízhatósága összességében kiváló volt.

- Az Önkormányzati Hivatalban a pénzügyi számviteli tevékenység végrehajtásában
a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli tevékenységek végrehajtásában  a
gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok
szabályozottságának hiányai közepes kockázatot jelentettek, mivel nem határozta
meg a Hivatal a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének
szabályzatában a döntéshozatalra jogosultak körét az üzemeltetésre átadott
eszközökre vonatkozóan, továbbá a főjegyző nem készítette el a folyamatba épített
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéssel ( a továbbiakban: FEUVE ) kapcsolatban
az ellenőrzési nyomvonalat, a kockázatkezelés és a szabálytalanságok kezelésének
eljárásrendjét. A gazdálkodás szabályozottsága 2007-ben javult azáltal, hogy ez
utóbbi szabályzatok már elkészültek.

- Az állományba nem tartozók megbízási díjával, a karbantartási és kisjavítási
szolgáltatásokkal, továbbá a gépek, berendezések felszerelések beszerzésével
kapcsolatos kifizetések során a kontrollok működésének megbízhatósága
összességében kiváló volt, mivel a szakmai teljesítésigazolások az utalvány
ellenjegyzés megfelelő biztosítékot adott a gazdálkodási feladatok szabályszerű
ellátására.

- Az informatikai rendszer szabályozottságának hiányosságai közepes kockázatot
jelentettek, mivel az önkormányzat nem rendelkezik informatikai stratégiával, nem
készült katasztrófa elhárítási terv, nem szabályozott az informatikai eszközökhöz való
hozzáférés ellenőrzése és annak dokumentálása, illetve nem gondoskodott az
önkormányzati hivatal arról, hogy az informatikai szabályzatban foglaltakat a
dolgozók megismerjék.

- Az informatikai rendszer működtetésénél a működésbeli hibák megelőzésére,
feltárására, kijavítására kialakított kontrollok működésének megbízhatósága
összességében kiváló volt, mivel számítógépes program biztosította a főkönyv és a
költségvetési beszámoló adatainak egyezőségét, megoldott a szolgáltatott adatok
rendszeres ellenőrzése. A kontrollok működése annak ellenére kiváló volt, hogy nem
automatikus a számítógépen vezetett analitikus nyilvántartás és főkönyvi könyvelés
kapcsolata, nem megoldott az adatok egyszeri bevitele, a bizonylatok adatainak
rögzítésénél a számszaki pontosság automatikus, számítástechnikai úton
megvalósuló ellenőrzése. (Ez utóbbi feladat elvégzésére csak integrált rendszerek
képesek, amely az önkormányzatnál források hiányában még nem került
alkalmazásra.)
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- A belső ellenőrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belső
ellenőrzés végrehajtásában összességében alacsony kockázatot jelentett, mivel a
belső ellenőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges függetlenített belső
ellenőrzési szervezetet kialakította az önkormányzat és szabályozásra került a
szervezet működése. A belső ellenőrzés rendelkezett kockázatkezeléssel
alátámasztott stratégiai tervvel, az éves ellenőrzési tervben meghatározott
vizsgálatok lefolytatásához az előírt követelményeknek megfelelő tartalmú
ellenőrzési programokat készítettek. Annak ellenére összességében alacsony volt a
kockázat, hogy a 2006. évi ellenőrzési terv a kockázatelemzés hiánya miatt nem
felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

- A belső ellenőrzéshez kialakított kontrollok működésének megbízhatósága
összességében jó volt, mivel az intézményeknél tervezett ellenőrzések 80 %-át
végrehajtották, de az Önkormányzati Hivatalnál 2006-ban belső ellenőrzést nem
végeztek.

- A megyei főjegyző az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai
alapján a 2006. évi költségvetési beszámoló keretében beszámolt a FEUVE rendszer
és a belső ellenőrzés működéséről, a Közgyűlés elnöke a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben előírtaknak megfelelően a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg a Közgyűlés elé terjesztette a költségvetési szervek
éves ellenőrzési jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

- Az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2004. évi átfogó ellenőrzése során az
ÁSZ által tett javaslatok végrehajtására intézkedési terv készült, amelyet a Közgyűlés
határozatban jóváhagyott. Az összes javaslat 68 %-a megvalósult, 8 %-át részben
hasznosította az önkormányzat. Az ÁSZ egyéb ellenőrzése során született javaslatok
teljes körűen megvalósultak.

Az ellenőrzés során feltárt egyes hiányosságokat már a vizsgálat időtartama alatt,
illetve azt követően haladéktalanul megszüntettük, a hibákat javítottuk, egyes
szabályzatokat pótoltunk, módosítottuk a munkaköri leírásokat, ahol ez indokolt volt.
A jelentés lábjegyzetei a megtett intézkedésekre is utalnak.

A megállapításokkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az Állami Számvevőszék
nemcsak a törvényekben, egyéb jogszabályokban előírt követelmények meglétét
ellenőrzi, hanem a munka javítása érdekében maga is javaslatokat, ajánlásokat tesz,
illetve ezen szempontok szerint is vizsgálja az önkormányzatok tevékenységét
szabályozottságát.

Az ÁSZ javaslataiban a szabályszerűség érdekében tett javaslatok és a munka
színvonala javítása érdekében indokoltnak tartott javaslatok elkülönülnek. Az
intézkedési tervben is ennek megfelelő elkülönítésben találhatják meg a tett
intézkedéseket. A munka színvonala szempontjából érintett esetekben tehát
jogszabálysértésre nem került sor, de a megállapítások alapján tett intézkedésekkel
javulhat az Önkormányzati Hivatalban végzett munka színvonala, a munka
szabályozottsága közelíthet az ÁSZ elvárásinak megfelelő színvonalhoz.



5

A fenti megállapítások közül az európai uniós források, pályázatok figyelésével,
igénybevételével kapcsolatos szabályozást, az informatikai stratégia és az
informatikai rendszer működésével kapcsolatos elvárások nem jogszabályi előíráson
alapuló kötelezettségek, hanem a munka színvonalát javító elvárások az ÁSZ
részéről. Indokolt megjegyezni azt is, hogy az európai uniós pályázatok elkészítésére
olyan rövid idő állt az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az önkormányzati
rendeletek, szabályzatok megalkotására nem maradt idő, elsődlegesnek mindenki a
pályázat elkészítését tartotta, míg a szabályozottság kialakítására kevesebb figyelem
és energia fordítódott.

Az Állami Számvevőszék javaslatai alapján intézkedési terv készült, amelyet az
előterjesztéshez mellékletünk.

A jelentés alapján összességében megállapítható, hogy bár vannak az
önkormányzatnál olyan szabályozásbeli hiányosságok, elmaradások, amelyek
pótlásáról, kijavításáról gondoskodni kell, illetve a munka színvonalának javítása
érdekében célszerű megtenni a szükséges intézkedéseket, a tervezéssel,
beszámolással, gazdálkodással, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok
működése megbízható, biztosított, hogy a közpénzek felhasználása ellenőrzött,
megbízható módon valósul meg.

Pénzügyi helyzetünk alakulását a Közgyűlés döntései befolyásolják. Anyagi
helyzetünk folyamatos romlásával mi magunk is tisztában vagyunk. Lehetőségeink
szerint a Közgyűlések meg is tették a hiány csökkentését célzó intézkedéseket. A
gazdálkodás során arra kell törekednünk, hogy döntéseinkkel ne súlyosbítsuk
helyzetünket, hanem a költségvetési egyensúly javítását tartsuk szem előtt.

Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2008. (II. 15.)
közgyűlési határozata az Állami Számvevőszék
Tolna Megyei Önkormányzatnál végzett
ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az
Állami Számvevőszék Tolna Megyei
Önkormányzatnál végzett ellenőrzéséről szóló
beszámolót elfogadja.

2. A Közgyűlés a határozat melléklete szerinti
intézkedési tervet tudomásul veszi.

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: értelem szerint, illetve folyamatos

Szekszárd, 2008. január 25.

       dr. Puskás Imre
     a Közgyűlés elnöke



INTÉZKEDÉSI TERV

az Állami Számvevőszél által készített, a Tolna Megyei Önkormányzat
gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről szóló jelentés

javaslatainak végrehajtására

A Közgyűlés elnökének a munka színvonalának javítása érdekében szükséges
intézkedése:

Az Állami Számvevőszék által készített, a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási
rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről szóló jelentést, valamint a feltárt
hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési tervet a Közgyűlés elé
kell terjeszteni.
Felelős: az előterjesztés előkészítésért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: 2008. február 10.

A megyei főjegyző hatáskörébe tartozó intézkedések

A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében szükséges intézkedések:

1. Az ÁSZ javaslata 1. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében az utalvány
ellenjegyzőjének minden alkalommal meg kell győződnie arról, hogy az
utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra és a kötelezettségvállalás
ellenjegyzésére vonatkozó, az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 134. § (8)
bekezdésében foglalt előírásokat. Az ellenjegyzésre csak ezt követően kerülhet
sor. Hiányosság észlelése esetén a megyei főjegyzőnél kell kezdeményezni a
hiányosság megszüntetését.
Felelős: az utalványozás ellenjegyzésére jogosult, illetve felhatalmazott

köztisztviselők;
Határidő: folyamatos

2. Az ÁSZ javaslata 2. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében az éves
ellenőrzési tervben a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál tervezett belső
ellenőrzési feladatok kijelölésekor biztosítani kell, hogy a FEUVE rendszer
kiépítésének, működésének vizsgálatára is meghatározott időszakonként sor
kerüljön.
Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és Mándity Béláné belső
ellenőrzési csoportvezető
Határidő: az ellenőrzési terv elkészítésének időpontja

3. Az ÁSZ javaslata 3. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében:
a) A központi költségvetésből biztosított önkormányzatot illető pótelőirányzatok
miatt az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítási tervezetét az Ámr.
53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő gyakorisággal, negyedévente kell
előkészíteni.
Felelős: az előterjesztés előkészítésért Kőfalvi Aranka, a Pénzügyi és

Intézményfenntartó Osztály vezetője
Határidő: a Közgyűlés munkaterve szerint.
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b) A Közgyűlést a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosításairól az Ámr. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően kell tájékoztatni. Az erről szóló előterjesztést a jogszabályi előírás
szerinti határidő betartásával kell elkészíteni.
Felelős: a tájékoztatás elkészítéséért Kőfalvi Aranka, a Pénzügyi és

Intézményfenntartó Osztály vezetője, a Közgyűlés tájékoztatásáért dr.
Bartos Georgina  megyei főjegyző;

Határidő: folyamatos
c) Az éves ellenőrzési tervet a feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások
összhangjának biztosításával kell összeállítani, gondoskodni kell arról, hogy az
ellenőrzési tervben foglaltak maradéktalanul megvalósuljanak.
Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és Mándity Béláné belső

ellenőrzési csoportvezető
Határidő: az ellenőrzési terv elkészítésének időpontja, illetve folyamatos

A munka színvonalának javítása érdekében indokolt intézkedések:

4. Az ÁSZ javaslata 4. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében belső
szabályzatot kell készíteni az európai uniós forrásokkal összefüggésben a
pályázat figyelés, pályázatkészítés rendjéről, a projektek lebonyolításának
eljárási rendjéről, az ellenőrzés folyamatairól, kötelezettségéről, valamint az
európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával
kapcsolatos folyamatba épített és belső ellenőrzési rend szabályairól.
Felelős: a szabályzat előkészítésért dr Bartos Georgina megyei főjegyző.
Határidő: 2008. szeptember 30.

5. Az ÁSZ javaslata 5. pontjában foglaltaknak végrehajtása érdekében javaslatot
kell kidolgozni az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával
kapcsolatos önkormányzati szintű feladatok, döntési jogkörök szabályozására, a
Közgyűlés elnöke és a fejlesztés lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjének
kialakítására, az európai uniós forrásokkal kapcsolatosan az önkormányzati
szintű pályázat koordinálás feladatainak és felelőseinek meghatározására, az
önkormányzati szintű pályázat nyilvántartás felelősének kijelölésére, a pályázat
figyelést végzők és a döntési jogkörrel rendelkezők közötti információ áramlás
rendjének szabályozására. A Közgyűlés elnökénél kezdeményezni kell a
szükséges szabályozás Közgyűlést, Közgyűlés elnökét érintő részeinek
meghatározását, illetve jóváhagyását.
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: 2008. szeptember 30.

6. Az ÁSZ javaslata 6. pontjában foglaltaknak végrehajtása érdekében az európai
uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladat lebonyolítására külső szervezettel
kötött szerződés aláírását megelőzően meg kell vizsgálni, tartalmazza-e a
szerződés tervezet a feladatellátás rendjét, a felelősség személyre szóló
meghatározását, az ellenőrzési feladatok megosztását, a megbízott munkájának
követhetőségét, a kifizetések átutalásához szükséges feltételeket, a lebonyolítás
ellenőrizhetőségét. Hiányosság esetén javaslatot kell tenni a Közgyűlés
elnökének a szerződéstervezet megfelelő kiegészítésére.
Felelős: a szerződések felülvizsgálatáért dr. Erményi Gyula aljegyző.
Határidő: folyamatos
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7. Az ÁSZ javaslata 7. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében módosítani kell
a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatát az
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök vonatkozásában. A módosításban
meg kell határozni a döntéshozatalra jogosultak körét.
Felelős: a módosítás előkészítésért Kőfalvi Aranka, a Pénzügyi és

Intézményfenntartó Osztály vezetője.
Határidő: 2008. április 30.

8. Az ÁSZ javaslatai 8. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében el kell készíteni
a Tolna Megyei Önkormányzat Informatikai Stratégiai tervezetét, és
kezdeményezni kell a stratégia Közgyűlés által történő jóváhagyását.
Felelős: a tervezet előkészítésért dr. Erményi Gyula aljegyző és Bozsolik Zoltán

az Igazgatási és Beruházási Osztály osztályvezető-helyettese, a tervezet
Közgyűlés elé terjesztésének kezdeményezésért a megyei főjegyző.

Határidő: 2008. december 31.

9. Az ÁSZ javaslatai 9. pontjában foglaltaknak végrehajtása érdekében meg kell
vizsgálni olyan informatikai rendszer kialakításának pénzügyi, személyi és
technikai lehetőségét, amellyel biztosítható lenne a főkönyvi könyvelés és az
analitikus nyilvántartás automatikus kapcsolata, az adatok egyszeri bevitele, a
bizonylatok rögzítésénél a számszaki pontosság automatikus ellenőrzése. A
vizsgálat eredményét írásba kell foglalni, a vizsgálat eredményéről a megyei
főjegyzőt és a Közgyűlés elnökét tájékoztatni kell.
Felelős: dr. Erményi Gyula aljegyző és Kőfalvi Aranka a Pénzügyi és
Intézményfenntartó Osztály vezetője
Határidő: 2008. szeptember 30.

Szekszárd, 2008. január 24.

             dr. Puskás Imre                                                 dr. Bartos Georgina
                      elnök                                                             megyei főjegyző
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