
 
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 
Tisztelt Aljegyző Asszony/Úr! 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra. 
 
- Megjelent a T/5052. számú törvényjavaslat az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról. 
 
A törvényjavaslat elérhető (35. Szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat megnevezéssel) az alábbi oldalon: 
 
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php  
 
- Megjelent a Kormány 1352/2015. (VI. 2.) Korm. határozata a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról. (MK 75. 
szám) 
 
- Megjelent a Kormány 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 
keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez 
történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő 
kormányhatározatok módosításáról. (MK 75. szám) 
 
- Megjelent a Kormány 1358/2015. (VI. 2.) Korm. határozata a KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú 
(„Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése 
érdekében” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia 
Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. 
határozat módosításáról. (MK 75. szám) 
 
- Megjelent a Kormány 1365/2015. (VI. 3.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 1. 
prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és a projektek vonatkozásában 
kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról. (MK 76. szám.) 
 
- Megjelent a Kormány 1366/2015. (VI. 3.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 1., 4. és 
5. prioritása keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről, és Környezet és 
Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt 
felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet 
és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról. (MK 76. szám.) 
 
- Megjelent a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő 
módosításáról. (MK 77. szám.) 
 
További kellemes napot kívánok! 
 
Üdvözlettel: 
 
Dr.Hosszuné Szántó Anita 
Vezető tisztségviselő 
SZÁNTÓ ÉS TÁRSA 
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