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73-3/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2012. január 30.-án
18 órakor kezdődött együttes üléséről
Jelen vannak:
Heréd Község Képviselő-testülete részéről:
Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Orbán Gábor és Papp Ákos képviselők.
Nagykökényes Község Képviselő-testülete részéről
Gáspár Tamás polgármester, Nagy Ferenc, Szita Róbert és Tóth Györgyné
képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Román Ernő herédi gazdálkodási előadó
Szilvágyi - Hordós Zsuzsanna nagykökényesi pénzügyi előadó
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető;
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Kómár József polgármester
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Heréd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van.
Samu Alfonzné képviselő asszony jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az
ülésen.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Nagykökényes Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4
képviselő jelen van. Laczik Rudolf alpolgármester úr jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt
nem tud jelen lenni az ülésen.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Körjegyzőség társulási megállapodását nem kell módosítani, így a 4-es napirendi pont kimarad a
napirendi pontok közül.
Kómár József polgármester
Javaslatot tesz, az elhangzott módosítással a meghívóban feltüntettet napirendi pontok
megtárgyalására, melyet mindkét Képviselő-testület egyszerre szavaz meg. Javasolja, hogy az I. és
II napirendet együtt tárgyalják meg a Testületek, mert szorosan összefügg.
A két önkormányzat Képviselő-testületei a meghívón feltüntetett napirend tárgyalására tett
módosított javaslattal egyhangúan egyetértetek.
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I.-II. Napirendi pontjai
A Herédi Napközi Otthonos Óvoda közös intézmény finanszírozása kérdéseinek áttekintése, és a
Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetéséről szóló tervezet megtárgyalása valamint
a 2012. évi Finanszírozási Megállapodás jóváhagyása
(Előterjesztések írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvodai intézményvezetői és önkormányzati egyeztetések is megtörténtek. A számításainkhoz az
október 1-i statisztikai gyermeklétszámot vettük alapul, így a nagykökényesi óvodába 21 fő
gyermek jár, melyből 5 fő herédi bejáró, így 16 fővel számítottuk a nagykökényesi hozzájárulást.
Ha a normatívák szerinti mutatót vettük volna figyelembe a gyermeklétszámnál, akkor
Nagykökényesen nem 16 fő-vel, hanem 15 fő-vel számolhatunk volna. A hozzájárulás mértékénél
továbbra is a tavalyi évnek megfelelően a személyi és szakmai anyagok kiadásait vettük alapul. Az
intézmények rezsiköltségeit mindkét önkormányzat saját maga finanszírozza.
A 2011. évben probléma merült fel a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban, mert több herédi
gyermeket csak a nagykökényesi tagóvodába tudtunk volna felvenni, mely döntés a szülők számára
nem volt elfogadható. De a gyermekek elhelyezése elköltözésekkel megoldódott. Csoportlétszám
emelés nem lehetőséges, erről állásfoglalást szereztünk be.
A társulás mindkét önkormányzat számára előnyös. Nagykökényes óvodai hozzájárulása
125.186 Ft/fő/év. Ha a társult önkormányzatok úgy gondolják, hogy az a korrekt, ha a hozzájárulás
számításánál a normatíva átlagmutatóját vesszük alapul, akkor Nagykökényes gyermeklétszámát
nem 16 fő-vel, hanem csak 15 fő-vel számoljuk, akkor 125.186 Ft/fő/év kevesebb hozzájárulást
kellene fizetnie Nagykökényesnek.
Kómár József herédi polgármester
Megköszöni a körjegyző asszonynak a tájékoztatást. Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik
megtételére.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Tisztában van azzal, hogy a társulási megállapodásnak megfelelően lett a hozzájárulás kiszámolva.
De érdekesnek találja, hogy bár emelkedett a gyermeklétszám, melynek következtében több
támogatás jár az Államtól és a Kistérségtől is az előző évhez képest, mégis közel 50 %-kal
emelkedett a nagykökényesi hozzájárulás. A költségek nem változtak és mégis a Nagykökényesre
jutó támogatás a tavalyi 110 eFt-hoz képest 166 eFt-ra emelkedett.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Való igaz, de az egy gyermekre jutó támogatás csak kismértékben 10 %-kal csökkent, viszont a
nagykökényesi gyermeklétszám közel 50 %-kal emelkedett.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Soknak találja a Nagykökényesre jutó támogatást. Szerinte 15-20 %-os növekedés lenne
elfogadható, az 50 %-os emelkedést soknak gondolja.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tavaly előtti évben, amikor a tagóvoda vezetője nyugdíjba ment, ugyanennyi hozzájárulást fizetett
Nagykökényes. A tavalyi évben jelentősen visszaesett Nagykökényes hozzájárulása, mert
semmilyen rendkívüli kiadás nem jelentkezett és alacsony volt a gyermeklétszáma.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Ezért lett volna jó, ha lett volna egyeztetve a költségvetés, hogy a felmerült problémát meg tudtuk
volna beszélni.
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Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
A Nagykökényesre kapott normatívában benne van az 5 fő bejáró gyermek is, így arányosan az 5 fő
bejáróra járó normatíva Herédet illeti meg, mert a bejáró gyermekek költségeit is a herédi
önkormányzat fizeti. Az óvodára és a tagóvodára kapott normatívákat csak egy egészként tudjuk
kezelni, melyből a közös költségek levonása után gyermeklétszám arányosan számoljuk a
hozzájárulást.
Kómár József polgármester
Nagykökényes nem tudta volna egyedül biztosítani az óvodai ellátást, ha a herédi önkormányzat
nem társult volna vele.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előterjesztés 2. számú mellékletéből látszik, hogy a közoktatási alaphozzájárulás 2 MFt-tal
kevesebb, mint az előző évben. Felolvassa a finanszírozási megállapodásban a hozzájárulás
számításánál figyelembe vehető részt: „Amennyiben a 2.4.2. szerinti a tulajdonos önkormányzatokat
terhelő beruházások, felújításokon és a 2.5.2. szerinti önállóan fizetendő költségeken kívüli dologi
kiadások és a személyi kiadások fedezetére a bevételek nem elegendőek a társult önkormányzatok a
fizetendő hozzájárulást az intézménybe járó tanulók lakóhelyét figyelembe véve gyermeklétszám
arányosan határozzák meg. A fizetendő hozzájárulás mértékét minden évben a költségvetés
előkészítése során a társult önkormányzatok polgármesterei egyeztetik.” A hozzájárulásnál az előző
éveknek megfelelően csak a szakmai és személyi kiadásokat vettük számításba gyermeklétszám
arányosan.
Kómár József polgármester
A gyermekek étkeztetéséhez a korábbi éveknek megfelelően egyik társult önkormányzattól sem
kérünk hozzájárulást. A herédi önkormányzat az étkezetésre kapott normatíván felül még több mint
9 MFt-ot tesz ehhez a feladathoz. A konyha munkájával teljesen meg van elégedve.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy akkor a gyermeklétszámnál a normatíva átlagmutatóját alapul véve számoljuk a
hozzájárulást Nagykökényesre, így nem 16 fő után, hanem csak 15 fő után fizeti a hozzájárulást,
tehát 125.186 Ft/fő/év-el kevesebb lesz a hozzájárulása.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Véleménye szerint így elfogadható az óvoda 2012. évi költségvetése. Szerinte ekkora
költségvetéssel a nagykökényesi önkormányzat nem tudna saját maga egy óvodát fenntartani.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi Otthonos
Óvoda 2012. évi költségvetési tervezetét és a 2012. évi finanszírozási megállapodást szavazásra
teszi a körjegyző által ismertetett 1 fő hozzájárulás csökkentéssel.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési tervezetét és a finanszírozási megállapodását elfogadta.
Gáspár Tamás polgármester
Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési
tervezetével és a finanszírozási megállapodásával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési tervezetét és a finanszírozási megállapodását az elhangzott
módosítással elfogadta.
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Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel, egyhangúan elfogadta a
Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési tervezetének és a finanszírozási
megállapodásáról szóló javaslatot az elhangzott módosítással.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal valamint a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
1/2012.(I.30.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd- és Nagykökényes Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közoktatási
intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi
intézményi költségvetését az alábbiak szerint állapítják meg:
1. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata:

56.245 eFt.

1.1 Óvodai nevelés bevételi és kiadási előirányzata:

28.526 eFt

1.2 Óvodai konyha bevételi és kiadási előirányzata:

27.719 eFt

2. Óvodai bevételi előirányzatok:

56.245 eFt

a.) Óvodai nevelés bevételi források:
- Normatív támogatások
- Kistérségi Többcélú Társulás támogatása
- Heréd Község Önkorm. támogatása óvodai neveléshez
- Nagykökényes Község Önkorm. támogatása
óvodai neveléshez

28.526 eFt
15.295 eFt
2.513 eFt
8.840 eFt

b) Óvodai konyha bevételi és kiadási előirányzata:
- Intézményi működési bevételek
- Kedvezményes étkeztetés normatív bevétele
- Heréd Község Önkorm. támogatása konyha kiadásaihoz

27.719 eFt
11.245 eFt
7.140 eFt
9.334 eFt

1.878 eFt

3. Óvodai kiadási előirányzatok:
a.) Óvodai nevelés kiadási előirányzatok
- Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás
- Munkaadókat terhelő járulékok, adó
- Dologi kiadások
- Szakmai anyag, egyéb dologi (közös)
egyéb dologi (Heréd)

56.245 eFt
28.526 eFt
20.452 eFt
5.222 eFt

b.) Óvodai konyha kiadási előirányzatok
- Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás
- Munkaadókat terhelő járulékok, adó
- Dologi kiadások (nyersanyag beszerzés +rezsi)

27.719 eFt
6.966 eFt
1.753 eFt
19.000 eFt

897 eFt
1.955 eFt

4. Az intézmény alkalmazottainak létszámát az alábbiak szerint állapítják meg:
Főfoglalkozású teljes munkaidős dolgozók:14 fő, ebből:
- Óvodapedagógus:
6 fő
- Dajka:
3 fő
- Konyhai dolgozók
5 fő
5. Az önállóan működő, de önállóan nem gazdálkodó intézmény működéséhez
szükséges pénzeszközök biztosítása az intézmény számlájára a székhely Heréd
Község Önkormányzata költségvetési számlájáról történik, a gazdálkodási
feladatokat a Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség látja el.
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6. Az intézmény finanszírozását az önkormányzatok az alábbiak szerint
biztosítják:
- A normatív állami támogatást Heréd Község Önkormányzata a Magyar
Államkincstáron keresztül havonta nettó finanszírozás keretében kapja meg,
melyet havonta nettó módon utal az intézmény számlájára az önkormányzatok
többlettámogatásával együtt.
- Nagykökényes Község Önkormányzata a hozzájárulást évi 12 részletben, havonta
előre a hónap 3. napjáig utalja át Heréd Község Önkormányzata költségvetési
számlájára.
7. Társult önkormányzatok a részletes szabályokról a jegyzőkönyv mellékletét képező
2012. évi finanszírozási megállapodást elfogadják.
Felkérik a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy az intézmény költségvetésének Heréd
Község Önkormányzata költségvetésébe a fentiek szerinti betervezéséről, valamint az
éves finanszírozási megállapodás végrehajtásáról gondoskodjon, az intézményvezetőt
pedig arra, hogy az intézmény költségvetésének fentiek szerinti végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal és folyamatos 2012. évben
Felelős: körjegyző, intézményvezető
III. Napirendi pont
A Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről szóló tervezet megtárgyalása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
A Körjegyzőség költségvetési egyeztetése is megtörtént. A napirendi pontot a herédi Pénzügyi,
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadta. Felkéri a körjegyző asszonyt a napirendi pont
ismertetésére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előterjesztés határozati javaslatának 6. pontjában jelezte, hogy az új Államháztartási törvény
miatt a Körjegyzőség költségvetése még változhat. Ez be is következett, hiszen a jogszabályi
változások a körjegyzőségi hivataloknál nem kivitelezhetőek, ezért az ilyen önkormányzatoknál a
képviselők tiszteletdíját és az önkormányzat nem intézményi dolgozóinak bérét továbbra is az
önkormányzatok költségvetésében kell szerepeltetni. A Körjegyzőség költségvetését ezért
megbontásban készítettünk erre az eshetőségre. Ismerteti, mely tételek kerülnek vissza az
önkormányzatok költségvetésébe. A jogszabályi változás miatt többször kellett a körjegyzőségi
költségvetést áttervezni. Ez a bizonytalanság még továbbra is fennáll, reméljük, hogy már így
marad a költségvetés.
A Körjegyzőségben csak a körjegyző bére közös. A hivatali dolgozók bérét szétbontva
önkormányzatonként tervezzük. A rezsiköltség is az önkormányzatoknál található. A költségvetés
elkészítése után 1,1 MFt pénzmaradvánnyal rendelkezik a Körjegyzőség, mely egyrészt a Hivatal
takarékos gazdálkodásának eredménye, másrészt abból adódik, hogy 2011. évben egy kollégánk
tartós táppénzen volt és a bérénél megtakarítás keletkezett.
Az előző évben is már az adós kolléga bérét külön szakfeladaton kellett tervezni, de akkor még nem
kért Heréd önkormányzata az ő béréhez is hozzájárulást. A 2012. évtől az ő béréhez is
lakosságarányosan megbontva járul hozzá mindkét önkormányzat. Az adós kolléganő nyugdíj
mellett látja el a feladatát így nem 8 órában van alkalmazva, hanem csak 6 órában.
Nagykökényes 2012. évi körjegyzőségi hozzájárulása 6.229 eFt éves szinten. A körjegyzőségi
normatíva nem változott 2011. évhez képest, költségvetésünk is csak 49 eFt-al növekedett.
Nagykökényes az adós kolléganő béréhez 553.868 Ft-tal járul hozzá 2012. évtől.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Körjegyzőség 2012. évi
költségvetési tervezetét az elhangzott módosításokkal szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Körjegyzőség 2012. évi
költségvetési tervezetéről szóló módosított határozatát elfogadta.
Gáspár Tamás polgármester
Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a Körjegyzőség módosított 2012. évi költségvetési
tervezetével, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Körjegyzőség
2012. évi költségvetési tervezetéről szóló módosított határozatát elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a Körjegyzőség
2012. évi költségvetés tervezésről szóló módosított határozati javaslatot.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal és a nagykökényesi Képviselőtestület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
2/2012.(I.30.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzatok Képviselő-testületei a HerédNagykökényes Körjegyzőség 2012. évi intézményi költségvetését az 1.-2. melléklet
alapján az alábbiak szerint állapítják meg:
1. Körjegyzőség bevételi és kiadási előirányzata:
38.020 eFt
a) Körjegyzőség bevételi források:
- Normatív támogatások
5.118 eFt
- Heréd Önk. támogatása
26.673 eFt
- Nagykökényes Önk. támogatása
6.229 eFt
b) Kiadási címek:
- Beruházás
165 eFt
- Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások
28.051 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok
7.078 eFt
- Dologi kiadások
2.726 eFt
c) A Körjegyzőségben foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint állapítják meg
Főfoglalkozású dolgozók: Körjegyző
1 fő
Herédi székhely hivatal
6 fő
köztisztviselő
1 fő
ügykezelő
1 fő hivatalsegéd
- Nagykökényesi kirendeltség 2 fő köztisztviselő
2. A köztisztviselők 2012. évi cafetéria kerete a Költségvetési törvény 56.§ (3)
bekezdésében foglalt korlátozásra figyelemmel bruttó 200.000 Ft/fő/év, melynek
szabályozását az Egységes Közszolgálati Szabályzat állapítja meg.
3. A Körjegyzőség finanszírozását az önkormányzatok az alábbiak szerint
biztosítják:
- A Körjegyzőségre járó normatív állami támogatást Heréd Község
Önkormányzata a Magyar Államkincstáron keresztül havonta a nettó
finanszírozás keretében kapja meg és intézmény-finanszírozásként
biztosítja a költségvetéskor jóváhagyott összeget.
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Nagykökényes Község Önkormányzata a Körjegyzőség működéséhez a
hozzájárulást évi 12 részletben, havonta előre a hónap 3-ig utalja át
Heréd Község Önkormányzata 62100171-18000005 költségvetési
számlájára, havi 519.057 Ft/hó részletekben.
4. Társult Önkormányzatok a 2012. évi költségvetési tervezési bizonytalanságokra,
a Körjegyzőségbe tervezendő feladatok körének esetleges változására
figyelemmel a Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség 2012. évi költségvetését és
finanszírozását azzal hagyják jóvá a 1.-3. pontok szerint, hogy amennyiben az
egyéb szakfeladatok kiadásai közül valamely kiadásokat mégis a Körjegyzőség
költségvetésében kell tervezni, azok visszakerülnek az egyes önkormányzatok
önálló költségvetéséből, és az ezekre jutó önkormányzati támogatással
növekszik az adott önkormányzat kiszámított támogatása.
Felkérik a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy a Heréd-Nagykökényes
Körjegyzőség költségvetésének Heréd Község Önkormányzata költségvetésébe
a fentiek szerinti betervezéséről és végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
IV.

Napirendi pont

A Körjegyzőség 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját
képező kiemelt célok meghatározása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Elolvasta az előterjesztést szerinte minden benne van. Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük
megtételére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Körjegyzőség 2012. évben 10 kiemelt célt határoz meg dolgozói részére. A 10 cél különböző
munkaterületekhez kapcsolódik, egy-egy köztisztviselő csak 3-4 egyéni célt kap. A folyamatos
változáshoz próbálunk alkalmazkodni.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Körjegyzőség 2012. évi
teljesítményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározását szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Körjegyzőség 2012. évi
teljesítményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról szóló határozati javaslatot
elfogadta.
Gáspár Tamás polgármester
Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a Körjegyzőség 2012. évi teljesítményeinek alapját képező
kiemelt célok meghatározásával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Körjegyzőség
2012. évi teljesítményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról szóló határozati
javaslatot elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület elfogadta a Körjegyzőség
teljesítményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról szóló javaslatot.
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2012.

évi

A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal és a nagykökényesi Képviselőtestület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
3/2012.(I.30.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes képviselő-testületei a Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012. évi kiemelt célokat a következők
szerint határozzák meg:
1. Adónyilvántartások aktualizálása, kintlévőségek behajtása
2. Pályázatok figyelése, előkészítése, lebonyolítása, elszámolása
3. Közbeszerzési eljárások szabályos lebonyolításában közreműködés
4. Intézményfenntartó társulások pénzügyi –gazdálkodási feladatainak ellátása,
5. Az iskola fenntartói jogának átadása és a társulás megszűnési feladatainak
ellátása
6. A 2013. évi önkormányzati reformra felkészülés
7. Az új Államháztartási törvény alapján kötelező változások zökkenőmentes
lebonyolítása
8. Aktuális önkormányzati rendeletek felülvizsgálata figyelemmel az új
jogszabály szerkesztési előírásokra
9. A Ket. szerinti hatósági eljárás, ügyintézési határidők maradéktalan betartása
10. Ügyfélcentrikus, minőségi munka végzése.
Felkérik a Képviselő-testületek Heréd község polgármesterét és a körjegyzőt, hogy a
teljesítménykövetelményeket a körjegyző és a köztisztviselők részére az elfogadott célok
szerint határozzák meg.
Felelős: Heréd Község Polgármestere, Körjegyző
Határidő: 30 nap
V.) Napirendi pont
Kérdések, egyebek
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőktől van-e valakinek észrevétele, kérdése? Mivel nincs észrevétel,
hozzászólás, az ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való megjelenést és azt befejezettnek
nyilvánítja.
Kmf.
Kómár József
polgármester

Gáspár Tamás
polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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