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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én 17 
óra 15 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Szabó Irén alpolgármester, 
 Jurkinya Miklósné képviselő, 
 Nagy József képviselő, 
   Petőh László képviselő 
. 
        
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Darabi Jánosné a körjegyző képviselője. 
 

Meghívottak: Varga Árpádné Megbízott óvodavezető, 
   Iklódi László iskolaigazgató 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős 
Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja továbbá, hogy a körjegyzőt Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs képviseli a testületi 
ülésen, mivel a körjegyző betegsége miatt még mindig nem tud jelen lenni.  
Javaslatot tett a napirendre, javasolva a szóbeli meghívóban szereplő Nyírparasznya Község 
Önkormányzat 2011. évi költségevetésének elfogadása című napirendi pont megtárgyalását.  
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előző testületi ülés előterjesztése alapján/ 
 
Szabó János polgármester: Kérdezi, hogy az igazgató Úr készült e beszámolóval, ami az 
előző testületi ülésen elhangzott? Ha igen, akkor felkérné, hogy mondja el a beszámolóját. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy elmúlt évek folyamán sok kisebb-nagyobb 
volumenű pályázatot adtak be. A jelenleg is futó és fontos pályázat az IPR. Ebben a 
pályázatban 2009. szeptember 1.-től vesz rész az iskola. 2009. évben dologi kiadásra: 1. 943. 
400 Ft.-ot, személy jellegű kiadásra: 2. 399. 232 Ft.-ot használtak fel. 2010. január 1.-től 
augusztus 31. –ig dologi kiadásra: 1. 895. 50 Ft.-ot, személy jellegű kiadásra: 3. 552. 993 Ft.-
ot használtak fel. 2010. szeptember 1.-től december 31.-ig dologi kiadásra: 1. 118. 480 Ft.-ot, 
személy jellegű kiadásra 1. 839. 198 fT.-ot használtak fel. Ez a pályázatban 2011. évben is 
folytatódik. Jelenleg még futó és fontos pályázat a TIOP pályázat, ahol 4. 970 E Ft. összegű 
támogatást nyert az iskola, amit informatikai eszközök beszerzésére lehet felhasználni. 
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Szabó János polgármester: Megköszöni az igazgató Úr beszámolóját és elmondja, hogy a 
költségvetésről már 2 alkalommal is tárgyaltak, alaposabban megismerhette mindenki a 
felmerült kérdéseket, problémákat. Kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a 
költségvetéssel kapcsolatban. 
Elmondja, hogy módosító javaslatot terjesztene elő a költségvetés elfogadásához, melyet 
intézményenként részletezne. 
 
Az önkormányzatnál:  

- az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton lévő önkormányzati 
hivatalsegéd státuszt 2011. április 1. napjával megszüntetné a képviselő – testület. 

 
Az általános iskolánál: 

- az iskolai hivatalsegéd (takarító) státuszt 2011. április 10. napjával megszüntetné a 
képviselő-testület. A kolléga nő nyugdíjazás előtt áll és jelenleg is felmentési idejét 
tölti, ami április 10. napjával ér véget. 

- az iskola titkári státuszt 2011. április 1. napjával megszüntetné a képviselő – testület.  
- az iskolai karbantartó státuszt 2011. április 1. napjával megszüntetné a képviselő – 

testület. 
- külön csomagként terjesztené elő az iskola egyéb járulékos költségek csökkentésére 

vonatkozó javaslatát:  
- minőségi bérkiegészítés csak adható (megtakarítás: 519 750 Ft) 
- a túlóra összegénél felezést javaslok (megtakarítás: 1 350 000 Ft) 
- a készenléti, ügyeleti díj elvétele (megtakarítás: 1 260 000 Ft) 
- közlekedési költségtérítés megszüntetése (megtakarítás: 200 000 Ft) 
- szakmai anyagok beszerzésére tervezett összeg törlése (megtakarítás: 800 000 Ft) 
- szakmai, kis értékű tárgyi eszk. tételének törlése (megtakarítás: 50 000 Ft) 
- munkaruha, védőruha tétel törlése (megtakarítás: 30 000 Ft) 
- egyéb készletbeszerzés (megtakarítás: 200 000 Ft) 
- belföldi kiküldetés (megtakarítás: 300 000 Ft) 
- az igazgató helyettesi státusz megszüntetése (megtakarítás 240 000 Ft) 

Összes megtakarítás: 4 760 750 Ft 
- a megmaradt technikai dolgozó munkaidejét 8 óráról 6 órára csökkentené a képviselő 

– testület. 
- az élelmezésvezető munkaidejét 8 óráról 6 órára csökkentené a képviselő – testület. 

 
Az óvodánál: 

- - minőségi bérkiegészítés csak adható (megtakarítás: 189 000 Ft) 
 
Kérdezi az intézményvezetőktől, kérdése, véleménye van e az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Varga Árpádné megbízott óvodavezető: Elmondja, hogy ha minőségi bérkiegészítés csak 
adható és nem kötelező, akkor elfogadja, hogy ez a juttatás nem jár. Tudomásul veszi a 
módosító javaslatot. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Kérdezi, hogy a túlóra összegének a csökkentése hogyan fog 
működni a valóságban és mi lesz így a helyettesítéssel, ha megszűnik a helyettesítési díj? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ha valakinek lesz bizonyos mennyiségű túlórája, 
az 50 %-ban lesz kifizetve, vagyis csak a felét kapják meg bérben. A helyettesítést házon belül 
kell megoldani, ezzel nem kíván foglalkozni.  
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Iklódi László iskolaigazgató: Kérdezi, hogy a státuszok megszüntetését hogyan képzeli a 
polgármester Úr? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a státuszok április 1.-el szűnnek meg 
hivatalosan, de sok esetben van még felmentési idő is. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy az igazgató helyettesi státusz 
megszüntetésével kapcsolatban azt szeretné elmondani, hogy a tanév végég még sok futó 
program van, amit be kellene fejezni, ott fontos lenne az igazgató helyettesi státusz 
megőrzése. Különböző felmérések lesznek, ezt helyettes nélkül vissza kellene mondani az 
iskolának. Ezért kéri, ha a képviselő – testület hozzá járulna, pótlék nélkül a jelenlegi igazgató 
helyettes ellátná a feladatokat a tanév végéig. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy nem látja akadályát, hogy díjazás nélkül 
megmaradjon az igazgató helyettesi státusz és csak a tanév végén szűnne meg. Egyéb 
pótlékok és járulékos költségek március 1. napjával szűnnénk meg. A munkaidő csökkentés 
március 10. napjával valósulna meg, mert van törvényi kötelezettség 8-10 nap a munkaidő 
csökkentés elfogadására a munkavállalónak. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy ha megszüntetik a munkába járás költségét, ez kb. 
200. 000 Ft.-os megtakarítás. Erre Ő is mondana egy 200. 000 Ft.-os megtakarítást, ha a 
Tiborszállási utakat nem finanszíroznák. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy jogos za észrevétel és támogatja a dolgot. 
Elmondja, hogy ez az Ő hozzájárulása volt 8 állás létrehozásának segítségeként. Az egyház 
által iskolában járóknak hetente 2 alkalommal engedélyezte a kisbusz használatát. Ezután 
szintén használhatnák a kisbuszt, de a gázolaj költséget be kellene fizetniük a házipénztárba. 
Igaz ez a tétel külön nem szerepel a költségvetésben.  
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy nem lehetne e a hivatalban a hivatalsegéd státuszt 4 
órában megőrizni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy nem kíván áthidaló megoldásban gondolkodni. 
Az összes most megszüntetni kívánt státusz betölthető közmunkásokkal. A 
létszámcsökkentéssel plusztámogatást is lehet igényelni. Lesz olyan munkavállaló, akinél a 
felmentési idővel együtt csak év végén szűnik meg véglegesen a munkaviszonya. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Kérdezi, ha április 1.-el megszűnik a karbantartói állás, akkor 
iskolában a technikai dolgok kihez fognak tartozni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy tudomása szerint a felmentés alatt álló 
munkavállaló esetében a felmentési idő felének ledolgozására kötelező eltekinteni, de a másik 
felére kötelezhető a munkába járásra. A karbantartó esetében a felmentési idő 5 hónap, ennek 
fele 2,5 hónap, ez a tanév végén ér véget, addig dolgozni fog a karbantartó. Időközben pedig 
keresnek megfelelő megoldást a feladatok ellátására. 
 
Jurkinya Miklósné képviselő: Elmondja, hogy sem emberileg sem szakmailag nem ért egyet 
azzal, hogy az iskolából a karbantartót elküldjék. Elmondja, hogy sok technikai feladatot csak 
Ő tud megoldani, mert Ő lett rá kiképezve.  
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Már így is sok költséget sikerült lefaragni az iskolánál. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen szó volt arról, hogy 
esetleg a karbantartó maradhat 6 órás munkaviszonyban, azzal a feltétellel, hogy az 
önkormányzatnál lesz. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy volt erről szó, de időközben megváltozott az 
álláspontja. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
Elmondja, hogy a törvényességet a szavazásnál Darabi Jánosné a körjegyző képviselője 
biztosítja. Elmondja továbbá, hogy a módosító javaslatokról egyenként döntene a képviselő – 
testület. Az egyes döntésekkel kapcsolatban az értesítést a törvényes határidőn belül az 
intézményvezetők megkapják. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület azt módosító javaslatot elfogadja, hogy 
az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton lévő önkormányzati hivatalsegéd 
státuszt 2011. április 1. napjával a képviselő – testület megszünteti, az  kézfenntartással 
szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület azt módosító javaslatot elfogadja, hogy 
az iskolai hivatalsegéd (takarító) státuszt 2011. április 10. napjával megszünteti a képviselő-
testület, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület azt módosító javaslatot elfogadja, hogy 
az iskola titkári státuszt 2011. április 1. napjával megszünteti a képviselő – testület, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület azt módosító javaslatot elfogadja, hogy 
az iskolai karbantartó státuszt 2011. április 1. napjával megszünteti a képviselő – testület, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 3 igen, 1 tartózkodás, 1 
nem szavazattal elfogadta.  
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Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy a készlet beszerzés rovat a tisztítószer 
beszerzést jelenti. Javasolja, hogy ezt ne vegyék ki a költségvetésből, mert takarítani kell és 
ehhez szükséges a tisztítószer. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy módosítani kívánja a módosító javaslatát abban 
az értelemben, hogy az egyéb készlet beszerzés rovat marad a költségvetésben, és az igazgató 
helyettesi státusz díjazása megszűnik 2011. március 1. napjával, a státusz megszűnik a tanév 
végén. 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület azt módosító javaslatot elfogadja, hogy 
2011. március 1 . napjával a következő tételeket a képviselő – testület megszünteti:minőségi 
bérkiegészítés,a túlóra összeg fele, a készenléti, ügyeleti díj, közlekedési költségtérítés, 
szakmai anyagok beszerzése, szakmai, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, munkaruha, 
védőruha beszerzése, belföldi kiküldetés, az igazgató helyettesi státusz díjazás, a státusz a 
tanév végén szűnik meg, az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület azt módosító javaslatot elfogadja, hogy 
2011. március 1 . napjával a képviselő – testület megszünteti minőségi bérkiegészítést a 
Napközi Otthonos Óvoda dolgozóinál,  az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület azt módosító javaslatot elfogadja, hogy 
2011. március 10. napjával a képviselő – testület az iskolai takarító munkaidejét 8 óráról 6 
órára csökkenti, az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület azt módosító javaslatot elfogadja, hogy 
2011. március 10. napjával a képviselő – testület az élelmezésvezető munkaidejét 8 óráról 6 
órára csökkenti, az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  
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NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

14/2011. (II. 22.)  
 Határozata 

 
Egyes önkormányzati feladatok racionálisabb ellátásáról 

 
 
 A Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzatnál:  

- az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton lévő önkormányzati 
hivatalsegéd státuszt 2011. április 1. napjával megszünteti. 

 
Az általános iskolánál: 

- az iskolai hivatalsegéd (takarító) státuszt 2011. április 10. napjával megszünteti. 
- az iskola titkári státuszt 2011. április 1. napjával megszünteti. 
- az iskolai karbantartó státuszt 2011. április 1. napjával megszünteti. 
- 2011. március 1. napjával megszüntetésre kerülnek: 
- minőségi bérkiegészítés 
- a túlóra összegének fele 
- a készenléti, ügyeleti díj  
- közlekedési költségtérítés 
- szakmai anyagok beszerzése 
- szakmai, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 
- munkaruha, védőruha beszerzése 
- belföldi kiküldetés 
- igazgató helyettesi státusz díjazása, a státusz a tanév végén szűnik meg. 
- 2011. március 10. napjával az iskolai takarító munkaideje 8 óráról 6 órára csökken. 
- 2011. március 10. napjával az élelmezésvezető munkaideje 8 óráról 6 órára csökken. 

 
Az óvodánál: 

- 2011. március 1. napjától minőségi bérkiegészítés megszünteti. 
 
 
Nyírparasznya, 2011. február 16. 
 
 

Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
Polgármester     megbízott körjegyző  

 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy az iskola titkári állást hogyan kívánja a polgármester 
betölteni? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ha erre lehetőség van, a könyvtáros látná el 
osztott munkakörben a tanév végéig a titkári feladatokat. Ha ez kifejezett akadályba ütközik, 
akkor a képviselő – testület költségvetést módosít és találnak valamilyen megoldást. 
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Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a 
költségvetéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület azt módosító javaslatokkal módosított 
költségvetést elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 

Nyírparasznya Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2011.(II.22.) 
önkormányzati rendelet 

 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat 
– és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában, az  
államháztartásról szóló 1992 .évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján -  a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 91. §. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 
 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire. 
 
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei, az Államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján alcímeket alkotnak  
 
(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. 
 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi költségvetése 
 
3. § A képviselő-testület az  önkormányzat  2011. évi költségvetési  

a) bevételi főösszegét 233.626 ezer forintban,  
b) kiadási főösszegét  233.626 ezer forintban, 

        c) hiányát   37.210 ezer forintban állapítja meg. 
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I. A költségvetési bevételek 
 
4. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési 
és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

II. A költségvetési kiadások 
 
5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 
következők szerint hagyja jóvá: 

- Működési kiadások előirányzata összesen:                       233.626 ezer forint, 
Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:    71.627  ezer forint, 
- munkaadókat terhelő járulékok:        20.116  ezer forint, 
- dologi jellegű kiadások:    46.286  ezer forint, 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:   68.170 ezer forint, 

                   - pénzeszköz átadás             22.282 ezer forint, 
 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési 
kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 5.145 ezer forint. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a felújítások előirányzata:            1.895 ezer forint, 
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  3.250 ezer forint, 
 

 (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási 
kiadásait az 4. számú melléklet tartalmazza. 
 
7. § Az önkormányzat és költségvetési szerve (alcímek szerinti) felújítási előirányzatait 
célonként a 5. számú melléklet rögzíti. 
 
8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. 
számú melléklet mutatja be. 
 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 
 
9. § (1) Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 0 ezer forint. 
 
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg. 
 
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait 
- működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 8. számú 
melléklet tartalmazza. 
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(2) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetését e rendeletnek megfelelő 
részletezettségben és mellékletekkel a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 

 
IV. A költségvetési létszámkeret 

 
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 
- 31,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és  
- 31,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - 
létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év 
közben megváltoztathatóak. 
 
14. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. 
A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i 
hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének 
pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 
 
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 
részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 
rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 
 
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási 
módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 
 
(2) Az hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik 
meg. 
 
 
16. § Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban határozza meg. 
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Záró és egyéb rendelkezések 
 

17. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az 
önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó 
mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján  16 órakor  lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
...............................................                            ................................................ 
              polgármester                                                             jegyző 
 

Ph. 
A rendelet kihirdetve: 
 
......................................., 2011. ...................... 
 
 
............................................... 
                jegyző 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –18 óra 5 perckor bezárta.  
 

 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Gergely Lajos 
polgármester                                                                                   megbízott körjegyző 
 


