
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

l0 12015. (XII. 1 5.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról sző|ő 9 1201 4.(Ix.22.)őnko rmányzati rendelet módosításáról



vigántpetend község Önkormányzat képviselő-testülete
101201,5. (nI.15.) önkormányzati rendelete

a h elYi adókról szŐ|Ő 9 1201 4.(lx.22.)őnkormányzati rendelet mó dosítá s áról

Vigántpetend kÖzség ÖnkormrányzatKépviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
tÖrvénY 5. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapjan, Magyarország
AlaPtÖrvén[ 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott fehdátkorében 

-eljárva 
á

következőket rendeli el:

1 . § VigántPetend közsé g Önkormány zata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
9 l 20 I 4 .(Ix.22.önkomlány zaíi rendelete (a továbbiakban : ör. ) 3 . § -; (3 ) bekezdé ssel
egészül ki:

,,(3)Mentes az adő megfizetése alól az ahéaiorvos, védőnő vállalkoző,vagy vállalkozás
akinek, vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adőalapja az adőéően a20 millió
forintot nem haladja meg.

Je l en rende let alkalmazás áb an:
- állami támogatás: az ewópat uniós versenyjogi értelemben vett áltami támogatásokkal

kaPcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011.(III.22.)Korm. rendelet 2.§ 1. pontja szerinti támogatás,

- egY és ugyanazon vállalkozás: az I407/20131EU bizotisági rendelet 2. cíld< (2)
bekezdése szerinti v állalkozás,''

2.§ Az Ör. 3/A §-a egészül ki:

(I) Az Ör 3. § (3) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott
támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizarÁlag az 

"Európai 
Unió

műkÖdéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély cisszegűiámogatásókra való
alkalmazáséről szőlő,2013. december t}-i 140712013/EU bizottság1 rendelet (HL L 352,
2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban I407l2013lEU bizottsági rendólet; szabályai atapjart
lehet nyújtani.

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt az
I407l20I3lEU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével nem
használhatja az 1407l20l3lEu bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatátozott kivételek szerinti célokra, továbbá _ az 1407l2013/EU bizo,ttsági rendelet 3.
cikk (2) bekezdésének megfelelően - kOzúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás
fej éb en történő v é gzé se c é lj ábó 1 tehers zál l ít ő j ármű v ásárlásár a,

(3)A kedvezményezettnek az 1407/2013lEU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figYelembevételével - az oíí meghatánozott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében éi az azt
megelőző két pénzügyi évben nffitott csekély összegű támogatásoktárnogatástartalmáról.

A nyilatkozatot a rendelet 1. melléklete tartalmazza

(4)A kedvezményezett és az l407l20I3lEU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egY és ugÍanazon vállalkozás tészére a folyó pénzngyi évben, valamint az azt



megelőző két pénztigyi év során az l407l2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt
csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja
meg a 200.000 eurónak, kőzűti kereskedelmi iárufuvarozás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 140712013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. |AzátváltásnáIaz európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljarásról és a regionális
támogatási térképről szőlő 3712011. (III. 22.)Korm. rendelet 35. §-a a|apján kell eljárni.]

(5)Az 1407l2013lEU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szőlő szerződés 107. és 108. cikkének az áItalános gazdasági
érdekű szolgá|tatást nyújtó vállalkozások szátmátra nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáről szóló, 2012, április 25-i 360l20I2lEU bizottsági rendeletnek (HL L
||4.,2012.4.26.,8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatássaI a360l20I2lEU
bizottsági rendeletben meghatiározott felső hataríg halmozhatő. Az l407l20I3lEU
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegú támogatással az
I407l20I3lEU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső
hatarig halmozható.

(6)A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozást célú intézkedés vonatkozáséhart
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatfuozott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.

(7)A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10

évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott
köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról
azEurőpai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(8) A támogatást nffitó írásban tájékozíatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó
támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és anól, hogy az csekély összegűnek
minősül. Az igazo|ás jelen rendelet 2. mellékletétképezí.

3.§ E rendelet 20l6.január 1-

t - t
1 _,-\--.' (,---I

Takácstász]'őné)
jegyző

íj ACJ
TakácíLászlórlb

jegyző

Kihirdetve : 2015. december 1 5.



HATÁSvIZSGÁLAT

A 2011. januar l-jétől hatályos, a jogalkotásról szőlő 2010. évi C)o(X, törvény (a
továbbiakban: Jat.)Í7. §-a szerint: A jogszabály etőkészítője _ a jogszabály feltételezeit
hatásaihoz igazodő részletességű -előzetes hatásvizsgálat elveglésével felméri a
szabáIYozás várható következményeit. Az előzetes hátásvizsgálai eredményéről 10
/2015.(XII.15.) ÖnkormánYzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét
tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tew ezett j o gszabály valamennyi j elentősnek ítélt hatását, különö sen
aa) társadalmi, gazdasági, ktlltségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminis ztrativ terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásiának szükségess égét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabáIy alkalmazásához sztikséges személyi, szewezeti,targyiés pénzügyi
feltételeket".
A HelYi adókról szóló módosított rendeletben foglaltak vérhatőhatásaí _ a
Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tiikrében _ az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek íté|thatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdaságio költségvetési hatásai
A rendelet elfogadása a helyi társadalmi hatása egy szűkebb kört érint _ a háziorvos részéte
iPanizési adómentességet biztosít. Kisebb összegű - 89.800.-ft. - bevételkiesésre lehet
számítani. A mentesség megadásával aháziowosi praxis betöltése hosszabb távon biáosított.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendeletben foglaltaknak közvetlen kömyezeti és egészségi követke zményeinincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendeletmódosításnak adminisáratív terheket befolyásoló hatásanincs.
b) A jogszabály megalkotásának szükségess ége, ajogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosítását jogszabáIyi változás tette lehetővé, abéaiorvos részére az
önkormanyzatiparfuési adó fizetése alóli mentességet biztosíthat, mely csekély összegú
támogatásnak minősül. Igénybevételhez nyilatkozatot kell benyújtani.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,tárgriés pénzügyi
feltételek
A módosított rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,szervezetl,tárgyi és
pénzngyi feltételt nem igényel

Monostorapáti, 2015. december 1 1. | /'^r
r/ -\ 

(---{
Takácsllászlőná )

I

jegyző

Indokolás

1 . § -2 § az adőflzetési kötelezettség alóli mentessége t szabá|y ozza
3.§ a hatályba léptető rendelkezéseket szabályozza



1. melléklet a 10/201S.(XII.15.) rendelethez
NYILATKOZXr

az EuróPai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való a||<almazásáról szóló,2013. december 18-i1407t2013/BUbizoftúgi
rendelet (HL L 352.,20t3.12.24.,1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás

esetén

l. kedvezm énvezett adatai
Név:

Adószám:

Elérhetőség:

Aláírásra j ogosult képviseló :

E-mail cím:

(jelalje X-szel )
D Egyesülés a folyamatban lévő és azaztmegelőzőkét adóév
D Szétválás a folyamatban lévő és az azt megilőzőkétadóév

Soran
soran

Egyesülés, szétv áIás idej e :

G9 (hónap) (nap)

Ezúton nYilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az aztmegelőző két pénzügyi év során a
kedvezménYezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kódvezÁényezett az
I407l20l3lEU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapjan egy és ugyan.Lzon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély össregii-iamogatás(ok)ban
részesültek.

NYilatkozatom aíTa is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelYekkel a kedvezményezett egy és vgyaflazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély
Összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekrő1 nem
kell nyilatkozni, csak azol<ről, amelyek elbírálása folyamatban van).

NYilatkozatom a I407l2013lEU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
b etartásához sztiksé ge s adatokat is tartalmazzék.I

1Az 
egYesÜlés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az

egYesÜlés révén létrejÖvŐ, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe, Az egyesülést megelózően
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás késóbb is jogszerű marad.

Ha egY vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott cseké|y összegű támogatást az
eredetileg a támo8atásban részesÜlő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenYséget átVállalta, Ha ennek meghatározására nincs lehetóség, a csekély összegű támogatási a saját tőkének a
szétvá|ás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
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3. Adatok az ew és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az I40712013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbí vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
vállalkozá§ neve Adószáma

Az I40112013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozhatő
azonos elszámolható költségek vonatkozásábarl, nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockazatfinanszirozási célú intézkedéssel, amelyhez a1401l2013lEU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az F,utőpai Bizottság határozatéhan
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően
a kedvezm ény ezett vonatkozás éhan az alábbiakról nyilatkozom.5

Nyilatkozatom arTa is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmaző, vagy milyen kockázatfinanszírozási céIú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokrőI. amelyek elbírálása folyamatban
van).

' ltt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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NYilatkozom, hogY a kedvezményezett aláirásra jogosult képviselője vagyok, és a fent
megadott adatok helyesek.

Hozzájarulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadla.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítéléseg ktizotti
időszakban egYéb csekély összegú vagy a támogatáshalmozás szJmpontjából figyelembe
Y'9"99 más támogatást Ítélnek oda a kedvezméiyezett szátmár4 a keavezményezett erről
haladéktalanul - még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt _ értesíteni kötelesa támogatást nYÚjtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal ri;iot nat fta1,- ajelen nyilatkozatot.

Kelt:

Kedvezményezett
(alűrás, pecsét)

9 A csekélY Összegű !ámogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalm azandőnemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének'jogát á t"ou.rrényezett
vállalkozásra ruházzák, fÜggetlenül a csekély tissiegú Fmógatás folyósítasának időpon§ától.
9_.^"5"JI.o?=:9Ű 

támogatást tartalmazó szeződéénet petáaul- 
"i'uI'Őapo]it áltatáuan aszeftooes kelte.



2 melléklet a 10l2015.(KI.15.) rendelethez

Igazolás csekély összegű támogatásról

AlulÍrott... a... minttámogatástnyújtó képviseletében eljárva ezűtonigazolom, hogy a...
mint kedvezményezett .... bizottsági rendelet (HL ..., dátum, oldal) (atovábbiakban: ...
bizottsági rendelet) alapjána következő csekély összegű támogatásban részesü1:

Projekí megnevezése:

Támogatíst nyujtó döntésének szána:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatassal érintett céIra a(z)
forintösszeg nyúj tható.

Jelen igazolást a(z) ...

Kelt, ...

bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Támogatást nffi tó szervezet (aláírás, pecsét)



Útmutató

Az 1407l20I3lEU bizottsági rendeletlo szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pónzÜgyi évben, valamint az aztmegelőzőkétpénzügyi év során az 1407]2013/EIJ bizottságirendelet alaPján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatást artalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi arufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintÖsszegetl1, figYelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatko ző szabályokrat2
is.

o Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást

időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odutélés
az odaítélése

idején érvényes
referencia r áta alkalmazásáv al.

l Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egl másik vállalkazóssal eg1l és
u gy anaz o n v ál l al ko z ásnak?

o Egyik a másikban a részvényesek
rendelkezik, yagy

vagy tagok szavazati jogának többségével

o EgYik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagiainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy

o EgYik a másik felett szerződés, vagy alapítő okiratban vagy társasági
szer ző dé s al apj án me ghatár o zó b e fo l yást gyakoro lhat, vagy

o EgYik a másik részvénYese vagy taga, a többi részvényessel vagy taggalkötött
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazatijogok többségét

o AmennYiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok brármelyikével egy vagy
tÖbb másik vállalkozáson keresztül rendelke zik, úgy azok vonatkozásában is
egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

MilYen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás
szabólyait?

o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben,
valamint az aztmegelőző két pénzügyi év során került sor.

o Az egyesÜIés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi
csekélY Összegű támogatást bele kell szérnítani az egyesülés révén létrejövő,
vagY jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az
egYesÜlést megelőzően jogszeníen odaítélt csekély összegű támogatás később
is jogszerű marad.

'0 t+o71zOt3lEU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés1'Az átváltásnál azeurópái uniós verseny3ogi értelemben vett állami támogatásokkal
kaPcsolatos eljárásról és a regionális támógátási térképről szóló slt|zoit.-(lii. zz.l Korm.
rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
" 7407l20t3/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés



o Ha egY vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétváIást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetile g a tárnogatásban
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
ttímogatással témogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározásáta
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a sqát tőkének a szétváIás
ténYleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapjan arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandő felső határt, figyelembe ke|l venni az azon
vállalkozások részére nffitott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a
kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:

o Az 1407l20I3lEU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
Összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással [pl. azEurőpai Unió működéséről szőlő szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nffitott csekély összegű tiámogatásokra való
alkalmazásárŐ| szŐIŐ, 2013. december I8-i 1408l2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.I2.24., 9. o.) alapján nffitott mezőgazdasági csekély összegű
támogatással] aZ I407l20I3lEU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000
eurónak, a kÖzúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetóben a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

o Példóul:
Ha egY kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró
támogatásban részesül, részére a kOzúti arufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonYabb 100.000 eurós értél<határra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egléb tevékenységet (pl.
kÖnYlwizsgálat) is végez, Űgy rá, mát az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis
támogatás nyújtható.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
EuróPai Unió műkÖdéséről szőlő szerződés 107. és 108. cikkének az áItalános gazdasági
érdekű szolgáItatást nyújtó vállalkozás ok szétmfuanyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásárŐI szőlő 2012. április 25-i 360l20I2lEU bizottsági rendeletnek (HL L
lI4,2012.4.26., 8-I3. o.) (a továbbiakban 360l20l2lEu bizottsági rendelet) megfelelően
nYÚjtott kÖzszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360l20l2lEIJ bizottsági
rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.



o AmennYiben a halászati és akvakultűra-ágazatban mtiködő valamely vállalkozás az
1407l2013lEU rendelet hatálya alá tartoző egy vagy több ágazatban vagy egyéb
tevékenYségi kÖrÖkben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultűta-ágazatba
tartoző tevékenységek tekintetében azEurőpai unió működéséről szőlő szerződés 107. és108, cikkének a halászati és akvakultura- ágazatban nffitott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáről szőlő, 2OI4. június 27-i 7I7/20I4/EIJ bizottsigi
rendeletnek (HL L l90., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély
Összegű támogatás az 1407l20I3lEU bizottsági rendelet atapjann[újtott csekély összegű
támogatással az 1407l2013/EU bizottsági rendeletben meghatátozolt 200.000 eurónak, a
kÖzúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében
a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási Program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek
forintra tÖrténő átszámításánáI a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján
érvénYes, a MagYar Nemzeti Bank ált?} kozzéteit, két tizede. j.gv pontossággal
me gJtatér o zott dev ízaárfo l yam alkalmazandől 3 

.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítéIést követő 10 évig meg kellŐrizniiik, és a támogatást nYÚjtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokatbemutatni, A cseké^lY Összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokről az EurópaiBizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szólgáltatni.

13 Az euróPai uniós versenYjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásrólés a regionális támogatási'térGpről szőló sltzoii. rfii:;Ú Korm. rendelet ss.5 alaplán.


