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ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 14-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata helyi adórendeletének felülvizsgálata.
háziorvosi iparűzési adókedvezmény

Tisztelt Képviseló-testület!

A Tisztelt Képviselő-testület a 2015. november 24-i üléséntárgyalta a helyi adókról szóló

önkormányzati rendelettel kapcsolatos napirendet. A rendelet-tervezet szabályozta az
iparűzési adómentességet a vállalkozó háziorvosnak, védónőnek, feltéve, ha annak
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
A hivatkozott rendelkezés elfogadásra került, és a rendelet kihirdetésre került 2015.
november 27-én. A rendelet hatályba lépésénekidópontja 2016, január 1. napja. A fentiek
alapján egy érvényes,de még 2016. január 1, napjáig nem hatályos önkormányzali rendelet
szab ály ozza az adómentes sé g et.

2015. december 1. napján - adórendeletünk kihirdetésétkövetően - továbbította a
Magyar Államkincstár a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló lroda (TVl)
tájékoztatását többek között a vállalkozó háziorvosok, és védőnők részére
biztosítandó adókedvezménnyel, - mentességgel kapcsolatos eljárásról /mellékelem a
tájékoztató levelet/. A TVl állásfoglalása értelmébenezen adókedvezmény, - mentesség
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 3712011. (lll. 22.) Korm, rendelet hatálya alá
tai,ozó csekély összegű ,,de minimis" támogatásnak minősúl, amely támogatást az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407l2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352,2013, 12.24. 1.0) (a továbbiakban 1407l2013lEU bizottsági rendelet)
szabályai alapján lehet nyújtani.

A

hivatkozott Korm.rendelet 7. §-a értelmébenezen csekély összegű ,,de minimis"
támogatást a Miniszterelnökséget vezető miniszter jóváhagyását követően vezethetnek
be a települési önkormányzatok. lgy a rendelet-tervezetet meg kell küldenünk
jóváhagyásra a TVl részére.A TVl a tájékoztató anyagához mellékelte az általa
elfogadható rendelet-tervezeti mintát is. A minta alapján a hivatal elkészítette a rendelettervezetet, és megküldte véleményezésrea TVl részére.A miniszteri jóváha9yást
követően ismételten a T. Képviselő-testület elé terjesztem a vállalkozó háziorvos, védőnő
részérebiztosítandó adókedvezményt tartalmazó rendelet-tervezetet képviselő-testületi
elfogadásra. Jelen módosítás értelmébena 2015. november 24-i ülésünkön elfogadott, és a
kihirdetett rendeletünk 3 § (3) bekezdése nem lép hatályba, hanem a változallan mértékű
adómentességgel kapcsolatos előírások, eljárások úyaszabályozásra kerülnek az
e lőterjesztésem mel lé kletét ta rtal mazó rendelet-te rvezetben.

A rendelet-tervezet részletes i ndoklása:
ad.

í. §

A rendelet-tervezet kiegészül az értelmező rendelkezéseket tartalmazó új 1l^. §-al, amely
a ,,de minimis" állami támogatással, és az azt igénybe vevő vállalkozással kapcsolatos
fogalmakat ismefteti.

,)

ad. 2. §

A vállalkozó háziorvos részérebiztosított iparűzési adókedvezménnyel - amennyiben az
adóalapja nem éri el a 20 millió forintot - kapcsolatos eljárási szabályokat tarlalmazza,
figyelemmel az EU-s jogszabályi előírásokra.
ad. 3. §

hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, rendelkezik továbbá a technikai
deregulációról is /hatályon kívül helyezés/, Rendelkezik továbbá arról, hogy nem lép
hatályba Ladánybene Község Onkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
1512015. (Xl. 27.).) önkormányzati rendeletének 3 § (3) bekezdése, amely TVl jóváhagyás

A

nélkül szabályozía a háziorvosi kedvezményt,
alaprendelet kiegészül két új melléklettel, amelyek
pcso
ka
atos bejelentést, g azo ást szabály ozza.

Az

l

i

a

,,de minimis" támogatással

l

Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a háziorvosaink részérebiztosított
iparűzési adómentességre tett javaslatomat.
Ladánybene, 2015. december 8,
kardos Attila
polgármester

Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testü letének
.....l 2015. (Xl l.,...) ön korm ányzati rendelete
a helyi adókró!szóló 1512015, (Xl. 27.)önkormányzati
rendeletének módos ításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében,a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3)
bekézdésébenmeghatározott felhatalmazás alapján - Ladánybene Község Önkormányzala
Képviselő{estületének a Szervezeti és Működési Szabályzaláról szóló 512011. (V, 26.)
önkormányzati rendeletének 29. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság,
valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 3712011. (lll. 22.) Korm. rendelet 7 § (2)
bekezdése alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter véleményénekkikérésével- a helyi
adókról szóló 15t2015, (Xl 27 ) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban
következőket rendeli el:

1.§ A helyi adókról szóló 15t2O15. (X1.27.) önkormányzaíi rendelet (továbbiakban: R.) kiegészül
egy új 1/A. §-al ésazl megelőzően azalábbi alcímmel:
,,Értelmező re n d e kezés e k
I

1/A. § E rendeletalkalmazásában:
a) állami támogatás: az európai uniós verseny jogi érlelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrőlszóló 37l2011, (ll1.22,) Korm,
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2 § 1. pontja szerinti támogatás,
b) egy és ugyanazon vállalkozás.az1407l2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szeri nti vállalkozás,"
2. § A R, 3. §-a az alábbi új (3)-(1 1) bekezdésekkel egészül ki.
,,(3)

(4)

Mentes az adő megfizetése alól a vállalkozó háziorvos, védónő a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésében meghatározott esetben.
(3) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély
összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szÓló
szerződés (továbbiakban: EUMSZ) 107. és 108, cikkének a csekély összegŰ
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 1 B-i 140712013lEU
bizottiági rendelet (HL L 352, 2013, 12.24. 10) (a továbbiakban 1407l2013lEU
bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

A

(5)

(6)

kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett elónyt - az
14o7l2o13lE|J bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem
használhatja az 1407t2O13lE|J bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatáro2ott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407l2013/EU bizottsági rendelet
árufuvarozás
3. cikk (2) bekezdésénekmegfelelően - közúti kereskedelmi
jármű
vásárlására,
teherszállító
céljából
végzése
történő
fejében
ellenszolgáltatás

A

A kedvezményezettnek az 1407|2O13/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével _ az ott meghatározott feltételek teljesítésénekmegállapítására
a1kalmas módon - nyilatkoznia kell a részérea támogatás odaítélésénekévébenés az
azí megelőző kéi pénzügyi évben nyújtott csekély összegŰ támogatások
támogatástartalmáról

(7)

ez a rendelet 1, mellékletét kópező nyilatkozaton.

kedvezményezett és az 14O7l2O13iEU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egy é! ugyanazon vállalkozás részérea folyó pénzügyi évben, valamint az azt

A

me9előző két pénzügyi év során az 1407l2013lEU bizottsági rendelet alapján odaítélt
csekély Összegű támogatások bruttó támogatástafialma tagállamonként nem haladhatja
meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások esetében a 100,000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1407l2013/EU bizottsági rendelet 3, cikkének (8) és (9) bekezdésétis, Az
átváltásnál a Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(8)

Az

1407l2013iEU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az

EUMSZ 107. és 10B. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást

nyújtó

vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szólÓ, 2012 április 25-i 360/2012lEU bizottsági rendeletnek (HL L l14., 2012.4,26,,8. o)
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360t2012lEU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 14o7t2O13tEU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407l2o13tEl)
bizottsági rendelet 3, cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig
halmozható.

(9)

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfin anszírozási célúintézkedés vonatk ozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépibármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.

(10)

A támogatást nyújtó önkormányzat e rendelet 2. melléklete szerinti igazolással írásban
tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben
kifejezett összegéról és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.

(11)

A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokal az odaíléléstkövető

,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 az Európai Bizottság kérésére20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni."
3. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és 2016. január 2, napján hatályát
veszti.
(2) Nem lép hatályba Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estületének a helyi adókról

szóló 1512015, (X|.27.) önkormányzati rendeletének 3. § (3) bekezdése.

(3)

A R. kiegészül egy új 1, melléklettel, amely ez a rendelet

(4)

A R. kiegészül egy

kardos Attila
polgármester

1. melléklete.

új 2. melléklettel, amely ez a rendelet 2, melléklete.

Lőrincz Edit
jegyző
nevében és megbízásából

szádvári Erika
aljegyző

Kihirdetési záradék,,
Ez a rendelet 201

... ...

-én kihirdetésre

került.

Ladánybene,201
szádvári Erika
aljegyző

1, melléklet a ..,,12015. (..,....) önkormányzatirendelethez
,,1.

mellékleía 1512015. (Xl. 27.) önkormányzati rendelethez
NYlLATKOZAT

az EuróPai Unió műkÖdésérőlszóló szerződés 107. és í08. cikkének a csekély
összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szőló,2013, december í8-i 14o7l2013lÉU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013,12,24,,1. o,) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

í. Kedvezményezett adatai
Név:

Adószám:
Elérhetőség:

Aláírásra jogosult képviseló.
E-mailcím:
Qelólje

X-szel)

Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Szétválás a folyamatban lévó és az azí megelőző két adóév során

Egyesülés, szétválás ideje:

(*)

(hónap)

(nao)

Ezúton nYilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 14O7l2O13lEl)

bizottsá9i rendelet 2, cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül,
Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.

NYilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a
kedvezményezett egy és ugyanazon váIlalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra
nYÚjtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról,
amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom

a

1407l2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához

szü kséges adatokat is tartalmazzák.1

1Az

egyesÜ|és által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást beIe kell számítani az
egyesÜ|és révénlétrejövŐ, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést mege|őzően
jogszerúen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

Ha egy vá|laIkozás két vagy több vá|laIkozásra válik szét, a szétválást mege|őzően nyújtott cseké|y összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységetátvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értékealapján arányosan el kell osztani a szétvá|ás által érintett

vállalkozások között.

2.

Csekély iisszegíi támogatások2
Támogatás
osszege

Sorszám

'Au egye

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
ny jtó
szervezet

iilésreézétválásla

3Amennyiben

]72011. {lll,

a

Támogatás
kedvezményezettje és célja

vonatk@ó 9abályok, valamint
támogatásrólmég nem sz letétt d ntés,

22,) Kotm, tendeletl

',

méllé\lete dlJplán,

é az

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
kiizuti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Kérelem
benyujtásának
dátuma3

Támogatás bruttó
támogatástartalmaa

odaitélés
dátuma
Forint

Euró

gyésu8yánazonVálIalkozásfo8almaáltaléintettvállallozáoktkintetébeniskikelltólteni,

Forint

Euró

3. Adatok az egy és uqyanazon

vállalkozásokról
Nyi|atkozom, hogy az 1407l2013lEU bizottsági rendelet 2, cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett aza|ábbi vállalkozásokkal minősül eqy és uovanazon vállalkozásnak,
vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407l2013lEU bizoitsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos
elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan

kockázatfinanszírozási célúintézkedéssel, amelyhez a 1407l2O13/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatást nyújtják amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság haIározatában meghatározott maximális
támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelóen a kedvezményezett vonatkozásában az
alábbiakról nyilatkozom.5
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély
összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen

kockázatfinanszírozási célúintézkedésrenyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen
nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekról nem kell
nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

5

ltt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon válIalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

4. Adatok az azonos elszámolható költségék vagy a csekély összegú támogatással ezono§ célúkockázetfinanEzí]ozási cólú iníézkedésvonatkozásában

nyúitott állami támogatásokra

Azonos elszámolható
ktiltségek teljes
tisszege
jelentértéken

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(uniós
állami
támogatási
szabály)

Támogatást
ny jtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyujtásának
dátuma6

odaítélés
dátuma

Azonos
kockázatfinanszírozási célu
intézkedés
vonatkozásában
nyujtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma /
azonos
elszámolható
koltségek
vonatkozásában
ny jtott áIlami
támogatás bruttó
támogatástartalma7

Forint

Euró

Forint

Euró
8

6Amennyib

n a tÉ mogatásról még nem

' a l t lzott. |lll.

'l:z/zort,

{ttt,

naqjót meqel

z

ll

9zijlétett dijntés,

ro,m. ,endelet 2, melléklele ald.iá n,
zz.} xorm, rend Iet35, a álapján kell kiszá mítani:
.|

hónop utohó nopjlin éNényes, a Ma1yol Nenzeti Book dltdl k 4étett, két tizedes kgy pontossóggdl neghotórozott devi.aóífulyam alkalndfundó.

Maximális
támogatási
intezitás (%|
Vagy
maximális
támogatási
osszeg

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselóje vagyok, és a fent megadott
adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek azadatkezeló átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélésegközötti
idószakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő
más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul
köteles a támogatást
- még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítéléseelőtt - értesíteni
jelen
nyilatkozatot.
a
kiállítani
nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból
Kelt:

Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

jogrendszer
A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalnlazandó nemzeti
a
fiiggetlenÜl
ruházzák,
vállalkozásra
jogát
kedvezményezett
a
értelmébena támogatás igénybevételének

9

szerződésnél
csekély összegű támogatás foiyósításának iáőpontjától. Csekély összegű támogatást taríalmaző
kelte.
szerződés
a
álía|ában
például ez az időpont

Útmutató

Az

és ugyanazon vállalkozás részérea folyó
az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407l2013/EU bizottsági

140712013/EU bizottsági rendelet10 szerinti, egy

pénzügyi évben, valamint
rendelet alapján odaítéltcsekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként
nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás
fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfeleló forintösszeget11, figyelemmel
az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra12

.
.

is.

Mi a bruttó támogatástaftalom?

részletben, éven átnyúlóan fizetendó támogatást az odaítélése
időpontjában érvényesértékrekell diszkontálni az odaítélésidején érvényes
referencia ráta alkalm azásával.
Milyen esetekben tekintendó a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és

c A több

n a k?
Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével
rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét
jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés
alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényesevagy tagja, a többi részvényesselvagy taggal kötött
m egá| lapodás a lapján egy ed ü l b rto ko lj a a szav azali j ogok többségét
o Amennyiben a támogatást igényló a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több
másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és
u9yanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
Milyen esetben ketl atkalmazni a támogatást igénylőre az egyesűlés, illetve a szétválás
szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétvá|ásra a folyó pénzügyi évben,
valamint azazt megelőzó két pénzügyi év során került sor.
u

gy

an

c

azo n v ál l al koz ás

i

o

Az egyesülés által érintett vá|lalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély

összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révénlétrejövŐ, vagy jogutód
támogatást igényló csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést
mege|ózően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű
marad.

vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelőzóen nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban
részesüló azon válla|kozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységetáivállalta. Ha ennek meghatározására
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás
tényleges idópontjában érvényeskönyv szerinti értékealapján arányosan el kell

o Ha egy

osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

'o 140,7l20l3lEU bizoftsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
" Az átválíásnál az európái uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatáii térképrőlszőlő 3712011. aII.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
" ruOlnOtZlEU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés

c

Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladjae az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások
részérenyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel
egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:

Az

140712013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély

összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelóen nyújtott csekély összegű
támogatással|pl. az Európai Unió működéséről szőló szerződés 107. és 108. cikkének a
mezőgazdasági ágazalban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szőló,2013. december 18-i 1408l2013lEU bizottsági rendelet (HL L 352,, 2013.12.24., 9.
o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407l2013lEU
bizottsági rendeletben meghaiározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak
megfelelő forintösszegig halmozható.

o

Például:

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő '15.000 euró
támogatásban részesül, részérea közúti árufuvarozási tevékenységéhezaz
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat)
is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós
értékhatára vonatkozik, így részére185,000 euró de minimis támogatás nyújtható.

.

Az 1407l2o13lEU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az EurÓpai
Unió működéséról szóló szerződés 107, és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2012, április 25-i 36Ol2O12lEU bizottsági rendeletnek (HL L 114,
2012.4,26.,8-13. o,) (a továbbiakban: 360/2012lEU bizottsági rendelet) megfelelóen nyújtott
közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360l2012lEU bizottsá9i rendeletben
m

.

eghatározott 500. 000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Amennyiben

a

halászati

és akvakultúra-ágazalban

működó valamely vállalkozás az

1407l2o13lEU rendelet hatálya alátartozó egy Vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi
körökben is folytat tevékenységet,a halászati és akvakullúra-ágazatba tartozó tevékenységek
tekintetében azEurópai Unió működéséről szólő szerződés '107. és '108. cikkének a halászati
és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szÓlÓ,

2014. június 27-i 717t2O14lEU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014,06,28,,45.o.)
megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407l2013lEU bizottsági
rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 140712013lEU bizottsági
rendeletben meghatározott 2O0.00O eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő

Ha

forintösszegig halm ozható.
lélező támogatási program másként nem rendelkez|k, az euróban meghatározott Összegek

forintra történó átszámításánál

a

támogatási döntés napját megelőző hónap utolsÓ naPján

10

érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyam alkalm

a

zandó13,

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítéléstkövető 10 évig meg kell őrizniük, és a
támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köieles azokat bemutatni, A csekély
összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére20
munkanapon belül információt kell szolgáltatni,"

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szó|ó 37 12011. (1I1.22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.
13

11

2. melléklet a,..,12015. (Xll.....) önkormányzaíi rendelethez
,,2, melléklet a 1512015, (Xl. 27.) önkormányzali rendelethez

lgazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott ,., a ... mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a .., mint
kedvezményezett .... bizottsági rendelet (HL ., dátum, oldal) (a továbbiakban: ... bizottsági
rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésénekidőpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen

támogatássa| érintett célra a(z)
forintösszeg nyújtható.

... bizottsági rendelet alapján .... eurónak

Jelen igazolást a(z) ,., bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam
Kelt,,.,
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)"

I2

ki.

megfeleló
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Ladánybene Község Örrkormárryzata irelyi ac{ókról szóló 13/201.5.

önkorrnárr5,zati renc{elet mó

cl

osítás tervezetének vélernényezése

Tisztelt

I egy

{XÍ.Z7.)

ző Asszotty!

Hivatkozva a 2a75. clecetnber 10-érr elekir"oirikus itton érkezett levélre tájékoztatom, lrogy a
Tár:rogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) rnegvizsgálta a tárgl,t,leli tervezetet az
etn,ópai uníós te.rselty.iogi értelentben uett álltuni tátuogntásokknl kapcsolntos eljárásróI és a regtonólis
tőruogntási térkópről szóló 37/2011. (I]L 22,) Karm. rendelet 17. § (1) bekezdóse alapján.
A T\rI vélerrrérryétaTVI-436B/2a15/DN4/1/a1, szátltú állásíoglalás tartalinazza.
Tájókclztatonr, Irogv arneruryiberr a TVI áltai jí:válragyott tell,ezeten a támogatási nYÚjtó
állami tárnogatási szetnp'otrtból relevárrs r,áltoztatást hajt végre, arról a TVI-I lralacíéktalarrul
ór,tcsítcrli szüksógcs.

Tájékoztatorn, irog1, a TVI a rerrdelkezésrc áIió irrformációk alapján aclta ki állásfoglaiását,
amely rrenr köli az Európai Bizottságot így a Bizottság csctlegcs vizsgálata során a TVI
véienérri,étőleltérő megállapítást tehet,
Bltclapresf, 2015, d,ecelrrber ] 6,

/l
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Támogatásokat Y izsgáIő Iroda
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TvI/1521/2 (2015)

Tárnogatási kategória: D

Ambrusz Ákos

Ü8),irrtéző:
Teleíor.:

clr,

E-rrra il

akos. amlrrusz@me. gorr. i,tu

8962-81,3

:

ÁrrÁsrocLALÁs
Az európai uniós verserryjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regiorrális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm, rendelet 10. § (2) bekezdése és
1,1. §-a értelmében
Tár8:,v: A Ladárrl,berre Község Örrkorrlrárr},zata lrell,i aclókról
örrkot,márrvzati rendelet rnódosítás tervezetét,rek véleményczésc

szőlő

15

/2015.

(XI.27

.)

Az Eulópai Unió műköciósór, ő! szóIórr".rőO* iu to,raUrriakl-:arr: EUI\4SZ) 107. cikkérrek (1)
bekezdése érlelmében - a Szerzőclések nrás rerrdelkezése lriárr},ában - a Llelső piaccal
összeegyeztetltetetler. a tagállamok által vagy állarni forrásbó] bárrnilyen formábarr rryújtott oiyan
tárnogatás, ameiy bizonyos vállalkozásokrrak vagy bizo111,63 áruk terrrrelésérrek eiőrryberr
részesítéseálta|torzí\a a versenyt, ya1y a?7aLferryeget, amerrlryiberr ez érinti a tagállamok közötti
kereskedelmet.

Az eu,őpni uniós

uerseltyjogi értelelltbett Tett államí tántogatásokkal kapcsolntos eljárásról és n rcgionáIis
tónngatásí tárképrőL szóló j7/2a11, (IIL 22,) Korru, rendelt:t [a ioválrbiakban:37/2011. (1II. 22.) Korm.
renclelet] 7, § (1) Lrekezclése értelrnéberr minclen új tánrogatási tervezetet - a 37/20111,. (I]].22.)

Korm, rerrcielet 18. §-ának lratálya alá nem tartozó létező támogatási programból nvújtoti
fámogatások kivéielével - előzetesen be keII jelenteni az európai uniós források felhasználásáér,t
íelelős tnitriszterrrek (a továbbiaklran: J\{iniszter). A fuíirriszter a 37/201,1. (UI. 22.) Korm.
relrdeletben nreglratár,ozott feladatait a Tárnogatásokat Vizsgáló 1rocla (a továbbiakban: TVI) mint
az állanú lánrogatások rlcrscnyszetrrpontú vizsgáIatáért felelős szervezet útján látja el.

A

37/201,1, (IIL22.) Kortn. rendeletberr rtreglratározottak alapjárr a TVI rrregvizsgálta a 20],5.
clecember 10-én elektronikus úton érkezett, a Ladán},bene Község Önkormárryz;ata helvi adókrót
szóIő15/2015, (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetét (a továbbiakban: tervezet) és
az alábbiakat állapíiotta meg:

A tewezet alapjárr nyújtható

támogatás csekéIy összegíi (de múütltis) tátnogatásnak

minősül és ósszeegyeztethető az Európai Uttió tttííködésérőlszóló szerződés 1"07. és
10B. cikkéttek a csekély összegű támagatásokta ualó alkalrtlazásáról szóló, 2013,
decemb er 13 -i 1"407/2013/EU b iz o tts á gi rend elettel1 (a továbbiakban: 1407 /20I31TU
bizottsági rendelet).

'

}-tL L 352,, 2013.,} 2.2_1,,

1

.o

i(l77 13rrtlallcsl,

\,!cssLl](lrr_vj u,2t}-22.;

t,]]]aíl: ivi]!!]]nir.l1ilr,-irti

E
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Támogatásokat Vizsgáló Iroda
TvI-4368 / Za]5 / D\4 / 1 / a1

INDor(tÁs

"),.

Az EUMSZ

107.

cikkének hatáIya

7,7 Az

EUII4SZ 107, cikkérrek (1) bekezclése értelméLrerr* a Szerzőclések rnás rctrcielkezósc
- a lrelső piaccal összeegyezteilretetlen a lagállamok által vagv állani íorrás1ró]
bárrrrillze1 forrnábatr rryújtott o11,2r-, tánrogatás, anrel-i. bizonycls vallajtozásokrrak
vag},
bizon1'65 áruk tertrrelésérrek előrrvben részesítéseálial torzíia a verseltyt, l,agy azza1
íeir_veget, anrenntlibcrr ez érinti a tagállamok közötti kereskcdelmet.
A tárnogatást nYÚjtókra és a Kornrán1, tag]a előzctesen bejeler,tett tálnogatási tervezctekkcl
kaPcsolatos eljárására a 37 /2071, (m. 22.) Korm. rendelet szabáIyait kelI aikatmazrri,
lriárrrlában

1,2

1,3 A
á i

1.4 A

iánrogatást nl'Újl6P által állanú forrásból nyújtott tánrogatások esetébcrr az ttttiós
ncqtis
nri tárrro ga tás okra r.,orra tkozó rerrclelkezésci t kell f igl,clc nibe vcrrrri,

la

tervczct alapján csehély összcg,|í tűtogatrís n}/úitható az 1ffi7/2013/EU bizottsági renclelet
szabályainak rnegfeleiőerr.

2.

Az EUMSZ

107.

cikkér'el való összeeg-yeztethetőség, illetve

a

nrentesülés jogcímei

2,1 A

tct'vezet alapján az EUh,ÍSZ 107. cikkének (1) bekezr_lése órtelnrében ál]ami támogatásnak
rTLirrősiiló támogatás csekél1' összegű tánrogatásirak núnősül, és összccgr,"eztethetÁégérrck
megítólósér'élnz Európni Uúti miíkódéséró'l szóló szerződés 107, és 10B. cikkéűek n csekély öíszcgt|í
tántogatósokrn zlnló nlknlmnzásáról szóIó, 2073, rlecelúer ,1B-i 14fJ7/2013/ELI bizottsági
rinrblet"(a

2.2

továbbiakban: 7107/2013/EU bizottsági rerrdelet), r.,a]atnint
rcrrdelet rcrrclelkezéseit ke l] íigyelcmbe verrnj.

a

37/2011. (ilI. 22.) Korm.

CsckólY Összegű tánrogatás csak atlbarr az esetbc,n nyújtható, ha a teryezet kifejezetl utalást
tartalnraz a jogalapot képező bizottsági rendeletle, r;a]atnint ha az,1407
/2ug/Éu bizotisági
rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerintj,
ós ugtlanazon vállalkozás részét.ea íotr)o
"gy
PérrzÜg'vi Ór'berr, r'alamitrt az azt n"regelőző két pénzügyi ér. sot.áIr odaítéltcsckéii, osszegri
tánrogatás bruttó tán.ogatástartalma tagállamclnkónt ncm lraiaclja meg a 200,000 eurónak)a
kÖZÚti keleskec]clrrri áruÍuvarozást e,llenszolgáJtatás íejébenvégző váiialkozásclk esctébcn a

100.000 eurótrak nregfelelő forirrt összege t,

2.3

Ezen a jogcímerr rretn részesüIhetrrek iámogatásban (a) a 104/20üa/EK tanácsi rcnclelet
lratálila aIá tartozó, halászati és akvakultúra ágazaLlroz kapcsolódó terlékent,séget végző
vállalkozásokrrak; (b) a mezőgazdasági terrrrókek clsőclieges ternrelésói,ci fóghlkózó
vállalkozások; (.) a nre zőgazclasági termékek felcloigozásáLlan és ftrrgaln-raiasában
lerlékcrr)'keclŐ r'állalkozások, amerrtryiben a táinogatás összegc az elsődlege.s tertnelőktől
lreszer-zett Yagy aZ érir.tett vállalkozások áItal forgalnrazoit ilyerr ternúkck ár,a va91,
nretrnYisége alaPjáIr keliil rcigzítésre, vagv a tárrrogatás az e]sőclleges t,ct.nrelőklrek torténő

teljes vagY részlcges továbbaciástóI függ; tovtiblrá a tárnogatás I1e111 vehctő igérrlrbp, tra (c1) a
]rarnraclik rlrszágokba vagv tagállamokba irár.yllt$ exporttal kapcsolatos tevekerr},segcklrez
nyújkltt tánrogatás, nevezeteset] az exportá]t merrrr},isé8ekl.rez, az értékesítéiilia]Ozat
kia]akítasal1,oz és nrűkijcltetcsólrez r/as)/ az cxporttcvékcrrl,séggcl összeíiiggéslrcrr fell-tlerr_ilő
egVéb foliló kiaclásoklroz közrzc'tlerrü1 kapc.solí;c{íl támogatás; (c) az irrrpÚ]tárr,rral szctrrberr
belfcjlcli ait'lt 1rasztrtilatáiroz kötött tárnogatás; (f) a közírti kct,cs]<cclc]rrri ál.ufuvat.ozár.st
l(}77 i)utLaprlsl, \\|rlssrl|óltti u, 2()-22.; .-lr1.]i]: {\ iltl lt.rc,;1rli,)ltt
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ellerrszolgáItatás Íejéberr történő vógző vállalkozások számára n}/úitt]tt tánrogatás
teherszállító járművek rrregr,ásár,lására, Ameirrryiberr esi, vállalkozás az (o)_(.) pontokbarr
errrlített ágazatban, valatnitrt az 1,4a7/2013/EU bizottsági renclelc,t alkalmazásárrak hatálya
alá tattozó ágazatokban egvaránt ter.,ékerrysé get végcz, az 1407 /2013/ EU bizottsági rc'nclelet
szabályait csupárr ez utólrbi ágazafla \ragy tevéken;,,ségre tekirrtettel n)/újtott támogatásokra
ke]l alkalrnazní - feltér,e, hogy a tárrrogatást nvújtó rnegfelelő eszközökkel biztosítja úgynrirrt a ter,ékenységeksz,é|,,á7asztása vagy a költségek megkü}önl-röztetése -, 1"rog5, n
rendelet lratálya alól kizárt ágazatokban végzeti tevékerrl.ségek rrem részcsülrrek az
1,407 /2073/ EU Lrizottsági rerrdeletszerinti csekély összegű tárrrogatásT:arr,
1Á

Az 7a07 / 2013/ EU bizottsági retrclele t alapjárr n},újtott csekél;, összegű támcrgatás az Európai
lJrrió múködésóről szóló szerződés 107. és 10B. cikkérrek az általálros gazdasági érdekú

szolgáltatást rrr,újtó r,állalkozások számára n)Iújtott csekély összegű támogatásokra való
a]kalrrrazásár,ól szóló, 2072. április 25-i 360/201,2/EU bizottsági rerrdeletnek megfelelőerr
rryújlott csekóIy összegű tárnogatáss aI a 36a / 2012/El] bizottsági rendeletben rrreglratározcltt
felső lratárig halnrozlrat(l. Az 1407i201,3/EU bízottsági lerrdelet szerirrti csekély iisszegű
lárnogatás más csekél}/ összegú táirrogatásokról szóló rerrdeletekne,k nrt,gfelelőcrr rryújtotl
csekól1, összegű támogatással az 1407 /2013 /EI,] bizottsági rendelet . cikkének (Z)
L-rekezdóséberr t:reglratározott felső Iratár,ig l-ralrrrozlrató. A csekélr. összegű támogatás lTem
haInozható azotrcrs elszárnol1rató koltségek vagy azotlos kockázatfinarrszírozási célír
irrtézkcclés vonatkozásábarr nyújtott állarrri támogatással, amerur1,Lben az így lralrnozott
összeg meghaladrrá bármely csoportrnentességi rerrcleletberl vaÉJyaz Európai Bizottság
határozatábatr mcglratározott nraxirrrális tárnogatási interrzitást vag)r ösczeget.
2.5

_4.ö

2.7

/.ö

csekél}, összegí1 tárnogatást akkor kell odaítóltrrek tekinteni, amikor a támogatás
igénllbgy5lelórrek jogát a keclveztrrónyezett vállalkozásra tuházzák, függetlenül a csekély
összegű tárnogatás folyósításárrak ic{őporrqától.

A

A

200.000/100.ü00 eur,ós felső lratárok a csekól1, összegű táinogatás forrnájától és kittízött

céljától függetlerrüI alkalmazarrdók, tekirrtet nélkül arra, lrogy a tagállam áital biztosított
tánrogatást teljeserr vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. Ainenlryiben új csekél1,
összegú tárrrogatás rrvújtása a 200,000/100,000 eurós felső határ rullépósét eredrnérrlle71",6,
úgy u, új tárnogatás trem rryújtlrató az 7407/201,3/EU bizottsági retldelet szcrinti csekély
iisszegű tánrr:gatás forrnáj ábarr,

A 200.000/t00.000 eurós felső lratárok betartása érdekéberr a tánrogatást készpénzl,len
iryújtott, vissza l1em térítenc{ő tánrogatáskérrt kell kifejezrri. \4irrclerr Íel]raszrrált számadah.ak
Lri,uttó, azaz adózás \Iasí eg;rób levorrás előtti összegnek keli lerurie. Ha a támogatást rreirr
vissza nelrr térítet-rclő támogatás íornrájáLran rryújtják, akkor a támogaiástarta]om a brrrttíl
tárno gatási egyerrértékkeIazonos.
Fúzió és fclr;ásárlás esetér-r valamerrrrl,i, a korábbi vállalkozásoknak ni,újtolt csckély összegűr
támogatási: íigvclenrbe kell verrni arrrrak rneglratár,ozása ólclekéber-r, lrogy bármel1', akár az
új, akár a ln€gszt]ízelrclő rláIlalkozáslrak rryújtarrrló űj, csekél1, összegű támclgatás
rncglralaclja-e a rlotratkozó felső lratárt, A íúziót 1r6gy fgjllfigárliist rrregelíizíierr jogszer'Úcn
oclaítéltcsekél,v összegű tárrrogatás ezt körletiien is jogszer,ű rrraracl. Ha egv válIaikozás két
vag}, tijbb ktilijrr rrálla]]<oziisra r,.ilik szót, a szétválást rr-regeliiziíeI, nr.újtott csekÍ:hl ii.sszegíí
l077 liutlapclst. V\icssc-l(ltil,i Ll.2()-22.;
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tárrrogatást az erecletileg a tárnogatáslran részesülő vállalkozásr"rak kell trefudni, anrellr
elvberr azonos azzal a vállalkozássai, amely a csekól,t, összegű tárnogatással iámogatott
tevókenvségeket átvállalta. Ha erre nirrcs lelretőség, a csekély összegű tánrogatást sajái
tőkóiük - a szét:lálás térryleges iclőporr§ábair érvén},es - körryv szer.inti értékealapján
arárr},o5nn el kejl osztani az új vállalkozások között.

2.9 A

tervezet

a

csekél}, összegű tánrogatásokra vorratkozó szabál1,6753

összharrgban van az

7407 / 2013/

EU bizottsági rerrdelettc],

tekinietél-rel-r

Csekélr, összegű tárrrogatás esetén tárnogatás
csak alrbarr az esetbetr kerü]]ret sor, lra a
támogatást n}Iújtó előzeteserr rnegbizon1,osodott"rOrrr*r"
arról, lrogv egy és u8yanazo11 vállalkozás t.észére
a folyó pérrzügyi ér,betr, valanrilrt az az,t megelőző két pénzügiri ér, oclaítéltcsekély ös,szegű
tárr.ogatás bluttó tánrogatástartalrr"ra tagállanronkélrt rLenr iraladha§a ineg a 200,000 eur"órrak,

közúli kereskedelrrri át,ufuvat,ozást ellenszolgáltatás fcjében r,égző váiialkozások esctében a

100.000 eurónak megfelelő forürtösszegei. Amerrrr},ibetr egy r,áilaikozás közirti kereskedelmi
áruszáIlítást árufuvaroz.ást vógez eilerrszolgáltaiás fejében ós egyéb oiyan tevókerrvséget is végez,

amelrrre a 200.000 eurótrak megfelelő felső határ vorratkozik, a vállalkoz.ásra a 200,000 curótlak
rrrcgfelelő Íelső lratár alkalnrazarrdó, fcltéve, hogy a tánrogatást nl,újtó rnegíelelő eszközökkel Úgynrirrt a tevéker-r;lségek szétváIasztása yagy a költségek megkülörrböztetése révén_ biztosí§a,
irOgy a kőzúti árufurlarozási icvékerr)rsógnek juttatott támogatás összege rrem iraladja meg a
1ü0.000 cut,órrak rrregfelelő forint összeget és hog_v csekély ősszegű tárnogatást nem hasztrálrrak fcl
telrelszállít(r járnrú r,ásárlására,

A tánrcrgatás rryújtójának továbbá kötelessége, 1rog1, fellrívja a kedveznrérryezett figyelirtét arra,
lrogv csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott tánrogatáslroz kapcsolódó mirrderr iratot az
oclaítélest köl,ető 10 pérrzügl,i ér,ig nrcg kell őrízni és a tárrtogatást nrlújtó ilr,en ir'rryú fellrír,ása
t'sctén a kecivezmétr1,€,2g11 azokat köteles benrrrtatnj. A csekély összegíi támogatási jogcírrrerr
n},újtott tánrogaiásokró! az Európai Bizottság kérésére20 munkanapcln bclül irrformációt kell
szolgáltahri,
Tájékoztaton1 lrogy arnennyiben a TVI áItal jóváira8)rott tervezcten a tánrogatást nyírjtó állami
tánrogatási szenrpotrtból relevárrs r,áitoztatást hajt végrc, arról a TVI-I haladéktalarrul értesítcr-ri
szükséges a 37 /2011. (IIL 22.) Korm. rendelet alapjárr.
Tájókoztatom, hog}, a TVI a renclelkezósre álló ínfornrációk alapján ac{ta ki áliásfoglalását, amel;,
rrcnr köti az Európai Bizottságot, így u Bizottság esetleges irizsgálata során a TVI vélemérryétőI
e]tér(í nrcgá IIapítást telret,
Brrcíapre st, 2015.
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