Herceghalom Község Önkormányzatának
2014. évi költségvetési koncepciója
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§.-a előírja az önkormányzatok számára
költségvetési koncepció készítését. A jogszabályi változásoknak köszönhetően 2014. évre
vonatkozó költségvetési koncepciót nem november 30-ig, hanem április 30-ig kell a
Képviselő-testület elé terjeszteni.
A költségvetési koncepció célja, hogy áttekintse az adott időszakban megvalósulásra kerülő
feladatokat és felmérje a feladatok megvalósításához szükséges források körét és
nagyságrendjét.
A költségvetési koncepciót a központi költségvetési irányelvek, az önkormányzatot érintő
makrogazdasági összefüggések, az önkormányzatok forrásszabályozása, a helyben képződő
bevételek, az önkormányzat ismert kötelezettségeinek, gazdasági programjában szereplő
feladatainak, valamint a részletes költségvetés készítéséhez megfogalmazott követelmények,
iránymutatások figyelembe vételével kell összeállítani. Tekintettel arra, a koncepció
készítésének alapjait nem csak a makrogazdasági mutatók, a központi költségvetésben
megfogalmazott irányelvek, szabályozók, hanem a helyi sajátosságok, az előző év
gazdálkodása, a teljesült bevételek is nagymértékben befolyásolják, ezért e tényezők
megnehezítik a koncepció készítését. A 2013-as év olyan változásokat hozott, amelyek
alapjaiban változtatták meg az eddigi rendszert. Fentiek alapján az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint terjesztem elő:
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KONDÍCIÓI
Helyi önkormányzatok támogatása
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is
alapjaiban változott meg. Korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy
része az államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az
önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz
szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és
források telepítésének egységessége.
Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően
normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati
feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek
szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő
finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati
támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati
döntések) logikáját követve határozza meg.
A feladatátrendeződés megjelent mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási
ágazatban. Az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok mértéke
csökkent, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejött járási kormányhivatalokhoz

került. E módosítások célja az volt, hogy a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági
ügyintézés kerüljön kialakításra, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan
bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát.
A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom
évek óta jelentkező jogos elvárása volt. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az
elsődleges felelősség 2013. január 1-jétől az államot terheli. Az új rendszerben a
feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló
formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi
helyzetétől.
Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi
költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Mindez azt is jelenti, hogy az óvodát
2013. január 1-jétől le kellett választani az iskolától és az óvoda önállóan működő
költségvetési intézmény lett. A központi költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával
biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi
illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény
óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret,
gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények
kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát
fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések
beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez.
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat,
figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.
Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vett le az önkormányzatok válláról,
hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását,
továbbá 3000 fő alatti települések esetében a működtetést is átvállalta.
A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés
2013-tól megszűnt, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladatátcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be.
Szintén ide csoportosult át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési
önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. A 2013.
évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer
egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az
egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési
önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással
nem támogatott feladataihoz kapcsolódó
elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó
önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi
adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi
költségvetés támogatást.
A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette.
Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját
bevétele maradt és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési
önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési
önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti
települési önkormányzatot illeti meg.
A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek
A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által
jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési
önkormányzat területén és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott
szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési
számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény
szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából
származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati
adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterületfelügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.
BEVÉTELEK
A 2014 évi bevételek tervezése jelenleg nagyon sok bizonytalansági tényezőt hordoz
magában. Megnehezíti a koncepció készítését, hogy a jövő évi központi szabályozókról, a
2013. évi gazdási évünkről, a 2013 évben megvalósuló feladatokról nincsen információnk.
Településünk gazdasági helyzetét nagy mértékben meghatározza és befolyásolja az iparűzési
adó teljesülése, hisz ez a legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatnak és ennek
függvényében tudjuk feladatinkat tervezni.
Jelenlegi ismereteink szerint 2014 évben is az alábbi támogatási jogcímek illetik meg az
önkormányzatot.
I.A települési önkormányzatok működésének támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 107 897,3 millió forint
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában
meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel,
településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és
helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással,

vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval,
gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek
biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi
közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok
ellátásához.
A támogatás a településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel –
számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt
bevétel különbségén alapszik.
A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szintek számítása során a
legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó értékkel rendelkező települési
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.
a) A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési
kiadásaihoz.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált két
tizedesre jegyre kerekített hányadosa.
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi fogcímek
alapján részesülnek támogatásban.
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG : 11 794 forint/hektár
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó
építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti
meg. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar
Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2011 . december 31-ei állapotnak megfelelő
adatokat kell figyelembe venni .
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához
kapcsolódóan illeti meg, a 2011 . évi beszámoló alapján a 8414021 Közvilágítás
alaptevékenység ,
a 8414022 Közvilágítás szabad kapacitás kihasználása, és a 8414025 Közvilágítás támogatási
célú szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével .
Az önkormányzatot alaptámogatás illeti meg, melynek összege az adott
településkategóriába tartozó legkisebb nettó mködési kiadás 80%-a,
de legalább 20 000 forint .
Emellett a feladathoz kapcsolódó számított támogatás meghatározása
településkategóriánként – a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési
kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy
kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A településkategóriánkénti
átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szintek
számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező
települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül . A számított
támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011 .

évi nettó működési kiadásának 110%-át. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza
tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2011 . december 31-ei állapotnak megfelelően
elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti adatokat kell figyelembe venni.
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos
feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011 . évi beszámoló alapján.
bd) Közutak fenntartásának támogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg, a 2011 . évi beszámoló alapján. A településkategóriánkénti átlagos, a
településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a
legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező települési
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül .
Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatja meg az
önkormányzat szakfeladatok szerinti 2011 . évi nettó működési kiadásának 110%-át.
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása
ELŐIRÁNYZAT: 109 883,6 millió forint
A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési
önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok
nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. A támogatás a települési
önkormányzatot a 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
, a 2013/2014. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény nevelés
szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. A támogatás
összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a Kjt.
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet ,
továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek
kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni.
A támogatás számítása a következő:
a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekeket is)
- a 2013/2014. és 2014/2015. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám
adatai alapján, továbbá
- akik 2014. december 31-éig, vagy – a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek
megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és
a 201/2015. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az
óvodai nevelést,
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 201/2015 nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik
igénybe. Nem igényelhető támogatás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2014.
augusztus 31-éig betöltik.
b) Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők számított

keresetének meghatározása
A Magyar Államkincstár havonta a Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer keretében
megállapítja feladatellátó helyenként a települési önkormányzati fenntartónál óvodapedagógus
munkakörben alkalmazottak és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
egész hónapra teljes munkaidősre átszámított, egész számra felfelé kerekített valós létszámát
és valós keresetét.
2. Óvodaműködtetési támogatás
ELŐIRÁNYZAT: 17 000,0 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG : 54 000 forint/fő/év
Kötött felhasználású támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa fenntartott
óvodában nevelt — a 201/2014 . nevelési évi, nyitó (október 1-iei) tényleges közoktatási
statisztikai, és a 2014/2015 . nevelési évi, nyitó (október 1-jei) becsült közoktatási statisztikai
— tényleges gyermeklétszám után, a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók
béréhez,az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések
beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos
működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.
.
3) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatás
Feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási területén
lévő óvodában, nappali rendszerű közoktatásban ellátásban részt vevő — 2013/2014 tanévi
nyitó, illetve a 2014/2015 . tanévi nyitó köznevelési statisztikai létszáma alapján figyelembe
vehető azon gyermekek, tanulók után, akik számára a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív
étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik
számára ingyenes étkeztetést biztosítanak a Gyvt. 151 .$ (5) bekezdése alapján. Az e körbe
tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás . Ugyanazon gyermek, tanuló
csak egy intézménynél vehet ő figyelembe .
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 117 000,3 millió forint
A támogatás
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvényben
szabályozottak szerint a rendszeres szociális segélyre, a lakásfenntartási támogatásra
kifizetett összegek, adósságcsökkentési
támogatásra, valamint előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési
költségei 90%-ának,
b) a Szoctv. alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek
80%-ának igénylésére szolgál.
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
A támogatásaz létalapként nyújtott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű- és
krízissegélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az

állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul
hozzá.
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
A támogatás a települési önkormányzatot illeti meg a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására
szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló
262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelhető.
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás
és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett
lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás a települési önkormányzatok között
az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben
várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításaifigyelembevételével
kerül elosztásra. A támogatás településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell
venni az adott önkormányzat lakosaink szociális helyzetét is.
3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok
feladatellátásának támogatására szolgál. Az előirányzatból támogatást az a települési
önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít.
4 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, továbbá az intézményi
társulás székhely önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye
fejlesztésére, felújítására.
ab) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonában lévő,
sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény
létrehozására.
ac) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében.
12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai
támogatása
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott
nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai,
műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai
fejlesztéséhez.

Az önkormányzat várható saját bevételei
Sajátos működési bevételek tekintetében a központi irányelvek szerint a helyi adó 100%-ban
az önkormányzatnál marad, a gépjárműadóból származó bevételnek mindössze 40%-a marad
az önkormányzatoknál. 2014 évre az alábbi sajátos működési bevételeket prognosztizáljuk:
Iparűzési adó:
220.000 eFt
Gépjárműadó
14.200 e Ft
Idegenforgalmi adó:
9.000 eFt
Telekadó
9.000 e Ft
ÉTV víziközmű vagyon bérbeadása
8.807 eFt
Természetesen ezek a számok tájékoztató jellegűek.
Az intézményi térítési díjak, bérleti díjak, lakbérek összegének esetleges változásáról a
költségvetés megalapozása miatt a Képviselő-testületnek döntenie kell.
Egyéb bevételek:
Lakásbérlet
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek

10.440 eFt
25.000 eFt
2.100eFt

KIADÁSOK
Intézményi működési kiadások tervezésének alapja a 2013. évi előirányzat. 2013 évben az
iskola állami fenntartásba került, ezért az iskola kiadási miatt jelentősen csökkennek a
működési költségek.
A pedagógusok foglalkoztatása az önkormányzati intéményektől
átkerült a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz, tehát a munkáltató személyében jogutódlás következett be
Az intézményvezetők hatáskörében az intézmény szakmai vezetése, a pedagógiai munka
megszervezése, a szülőkkel, a működtetővel, a fenntartóval való kapcsolattartás, az intézmény
napi életének szervezése, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntéshozatalok maradtak.
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés készítésénél elkötelezte magát az mellett, hogy
az oktatásban felszabadult pénzeszközt nem vonja ki az oktatásból, hanem továbbra is annak
színvonalának emelésére kívánja fordítani. Képviselő-testületi döntést igényel, egyrészt, hogy
2014-ben támogatja e az önkormányzat az iskolát, másrészt hogy ez az összeg milyen
formában kerüljön a költségvetésben megtervezésre. Járható út a tartalék képzése, s
majd a tényleges kiadások felmerülésének időpontjában a kifizetéseknek megfelelően az
előirányzat módosítás. Az óvoda működtetését a már fentiekben említettek szerint támogatja
az állam. 2012. szeptember 1-jétől beindult a 6. óvodai csoport, melynek következtében 3 fő
alkalmazására került sor. A 2013 márciusi beiratkozás uzán a várható gyermeklétszám 142 fő,
az év közben költöző családok részére 8 fő biztosított óvodai ellátási férőhely. Az iskolai
beiratkozás szerint a beiratkozott elsősők száma 36 fő, ezért eléképzelhető, hogy
csopotbontásra lesz szükség. Ebben az esetben esetlegesen felmerülhet az önkormányzat
szerepe a tárgyi feltételek biztosításában.

Bérjellegű kifizetések
A személyi juttatásoknál számolni kell a bértábla szerinti kötelező béremelésekkel. 2013
évben a Képviselő-testület alapilletményre vetítve községi intézményi szinten 7,5 %-os
béremelést engedélyezett 1 éves időtartamra. Az előző években a költségvetési szerveknél
foglakoztatottak éves cafetéria kerete nem haladhatta meg a bruttó 200 eFt-ot.
Az önkormányzat személyi állománya:
Polgármesteri hivatal: 1 fő főállású polgármester, 1 fő jegyző, 3 fő gazdálkodási ügyintéző, 1
fő adóügyi ügyintéző, 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő műszaki ügyintéző, 1 fő környezet- és
természetvédelmi, településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző, 1 fő polgármesteri referens,
1 fő közterületfelügyelő, 1 fő ügyfélszolgálati referens, 1 fő főépítész 1 fő takarító, 1 fő
karbantartó.
Óvoda: 12 fő óvónő, 6 fő dajka, 1 fő konyhai dolgozó, 1 fő takarító 0,5 fő intézményvezető
Könyvtár: 1 fő könyvtárvezető, 0.5 fő könyvtáros
Védőnői szolgálat: 1 fő védőnő
KEK: 2 főfoglalkozású.
Községrendezés: 3 fő.
Zöldterület kezelés :3 fő
Építményüzemeltes: 3 fő
Lakásgazdálkodás: 1 fő.
Személyi juttatások:
- A köztisztviselők esetében a központi illetményalap változásáról nem tudunk.
2013-ban 38.650 Ft volt.
− A Kttv. kimondja, hogy teljesítményértékelés alapján lehetőség van a
köztisztviselők differenciált díjazására. A hivatali szerv vezetője a megállapított
személyi juttatások előirányzatán belül tárgyévet megelőző év szakmai munkája
értékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti
fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét helyi önkormányzatnál tárgyév március
1-jétől következő év február végéig - terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal
megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.,
továbbá személyi illetményt is megállapíthat. Ehhez a pénzügyi fedezetet a
Képviselő-testület költségvetésében biztosítja.
− A Kttv. lehetőséget ad illetménypótlék megállapítására, ezzel kapcsolatosan az
előterjesztést mellékeljük.
- A közalkalmazottaknál a bértáblában, illetve az egyéb közalkalmazotti juttatásokban
jelenleg még nem tudható,hogy milyen változások lesznek, illetve , hogy bevezetésre
kerül- e a pedagógus életpálya.

- A közoktatási törvényben meghatározott kiemelt munkavégzésért
járó kereset
kiegészítés számítási alapja 2014 évben is várhatóan 5.250.-Ft/fő/hónap.
− A pótlékalap 2013-ban összege 20.000 Ft volt.
A személyi juttatások tervezéséhez dönteni kell az alábbiakban:
−
−
−
−
−

Közalkalmazottaknál és egyéb jogviszonyú dolgozók tekintetében cafetéria
Jutalom előirányzat tervezése előző évi szinten
Előző évi munkáltatói döntésen alapuló 7,5 % béremelés tervezése
Tornacsarnok, könyvtár takarítása
Óvodai, iskolai étkezési feladatok ellátása

Dologi kiadások
Községünkben az elmúlt években megvalósult beruházások, intézmény szétválasztások
maguk után vonják a működtetési kiadások emelkedését. Emiatt fokozottan törekedni kell a
takarékos, megfontolt, racionális gazdálkodásra.
Szociális feladatok
A szociális ellátáson belül dönteni kell az alábbiakról:
− iskolatej
− nyugdíjas karácsony
− tanulók ingyenes tankönyvellátása 2-4, 6-8 osztály vonatkozásában
− közüzemi díjkompenzáció
− HPV oltás ( 3 éves szerződés aláírásra került )
A költségvetés elkészítésénél figyelembe kell venni az alábbiakat:
- a helyi kisebbségi önkormányzat támogatásának rendszere a tavalyi évhez képest jelenlegi
ismereteink szerint változatlan. Általános és feladatalapú támogatásra jogosultak a települési
és a területi kisebbségi önkormányzatok.
- a segélyezésnél a rászorultságot mindig legfőbb szempontként kell szem előtt tartani.
- Az intézmények által készített tervek a döntés meghozatalához a koncepció mellékletét
képezik
− A civil szervezetek által beadott igények a döntés meghozatalához koncepció
mellékletét képezik.
− Vagyongazdálkodási irányelvek:
Törekedni kell az önkormányzati vagyonnal való hatékony gazdálkodásra.

Kiemelt fontosságú, hogy a működési kiadások mértéke a legszükségesebb szinten maradjon,
kerülni kell a pazarlást, a pénzeszközökkel való szakszerűtlen gazdálkodást.
Fokozott figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére, a kinnlévőségek hatékony
behajtására.
- Tervezett beruházások, fejlesztések:
Útfelújítások
Közösségi tér
Sportlétesítmények fejlesztése
- A Képviselő-testület döntése szükséges valamennyi önként vállalt feladat tekintetében, így
különösen:
−
−
−
−
−

személyi juttatásokkal kapcsolatos döntések az előzőek szerint
szociális juttatások az előzőek szerint
rendezvények
civil szervezetek támogatási igénye
NKÖH támogatása

Külön döntéseket igényelnek az egyes rendeletek módosításai, melyeknek kihatása van az
önkormányzat költségvetésére,
Nevezetesen:
− Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről szóló rendelet
− A napközis térítési díjak megállapításáról szóló rendelet
− A köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata
(Tekintettel arra, hogy a helyi iparűzési adóról, az idegenforgalmi adóról szóló rendelet a
törvény adta lehetőségek maximumát tartalmazza, nincs további lehetőség az abban foglaltak
emelésére.)
Az Önkormányzat által ellátandó feladatok áttekintése
(1) Az önkormányzat köteles gondoskodni:
az óvodai nevelésről,
az egészségügyi és a szociális alapellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról,
a közvilágításról,
a hulladékgazdálkodásról,
a sport feladatok ellátásáról,
a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,
a helyi közösségi tér biztosításáról,
a könyvtári szolgáltatás ellátásáról,

a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
a polgármesteri hivatal működtetéséről.
(2) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha
a.) ellátása nem sérti más települések érdekeit,
b.) nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,
c.) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását,
d.) ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.
(3) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni,
melynek keretében az érintett bizottság véleményét ki kell kérni. Jelentősebb költségkihatással
járó feladatellátás felvállalása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, s külső szakértők
közreműködése is igénybe vehető.
(4) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes
felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a
megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat.
(5) Az önként vállalt feladatok tekintetében az éves költségvetésben, a gazdálkodást
meghatározó pénzügyi tervben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást foglalni.

Herceghalom, 2013. április 11.
Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2013. április 16. napján tartandó ülésére
Tárgy: Önkormányzati céltartalék felhasználásának rendje
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület ezidáig nem szabályozta az önkormányzati céltartalékban elkülönített
összegek felhasználási rendjét, amit annak egyértelművé tétele miatt javasolok most megtenni.
A képviselő-testület a koncepció, illetve a költségvetési rendeletének elfogadásával dönt az
egyes önkormányzati céltartalékokban elkülönített keretekről, melyek felhasználását az
alábbiak szerint javasolom szabályozni:
- a rendezvényhez készített részletes költségterv benyújtása
- a költségterv polgármesteri jóváhagyása
- az önkormányzat, illetve a nemzetiségi önkormányzat nevére szóló számlák benyújtása
- a számláknak könyvelő által történő ellenőrzése
- teljesítésigazolás
- utalványozott összeg átutalása.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.15.) sz. rendeletének 3.§-ban
szabályozza a költségvetés részletezését. Javasolom a fenti rendelet 3.§-nak az alábbi (9)
bekezdéssel történő kiegészítését az alábbi módon:
„T E R V E Z E T
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (IV.23.) rendelete a 6/2013. (III.15.) sz. rendeletének módosításáról
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 6/2013. (III.15.)
sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
(1) Az R. 3.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(9) A képviselő-testület a céltartalék felhasználásának rendjét külön határozattal
megállapíthatja.”
2.§.
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit minden
folyamatban lévő ügyben alkalmazni kell.
Herceghalom, 2013. április 23.

Erdősi László
polgármester

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Záradék:
E rendeletet a képviselő-testület 2013. április 23. napján megtartott ülésén fogadta el.
Kihirdetve: 2013. április 23.
Dr. Szmodis Jenő
jegyző”
Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi rendelettervezetet terjesszék a képviselő-testület elé elfogadásra:
Minősített többség!
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (IV.23) rendelete a 6/2013. (III.15.) sz. rendeletének módosításáról
a mellékelt szöveggel megegyezően Tekintettel arra, hogy a rendelet felhatalmazást ad a képviselő-testületnek a céltartalék
felhasználásának részletes szabályozásásra, kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, hogy az
előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé
elfogadásra:
Egyszerű szótöbbségű
határozat!
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2013.(IV.23.)számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat éves költségvetési rendeletében jóváhagyott német nemzetiségi
önkormányzat részére elkülönített céltartalék felhasználásának
rendjét az alábbi módon határozza meg:
- a rendezvényhez készített részletes költségterv benyújtása
- a költségterv polgármesteri jóváhagyása
- Herceghalom Község Önkormányzata nevére szóló számlák benyújtása
- a számláknak könyvelő által történő ellenőrzése
- teljesítésigazolás
- utalványozés és átutalás.
E határozat a ….../2013. (IV.23.) sz. rendeletének
kihirdetését követően lép hatályba.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: folyamatos.
Herceghalom, 2013. április 11.

Erdősi László s.k.
Polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2013. április 16. napján tartandó ülésére
Tárgy: Intézményi gyermekétkeztetés minőségének véleményeztetése
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekétkeztetésre kiírt közbeszerzési pályázat nyerteseként a Sodexo Magyarország
Szolgáltató Kft. szállítja a helyi óvodába és az általános iskolába a tízórait, az ebédet és az
uzsonnát. A szülők részéről több alkalommal érkezett jelzés, hogy nem tartják megfelelőnek
az étrendet, illetve a gyermekek éhesen érkeznek haza az intézményekből.
A szolgáltatás minőségének javítása céljából egy közös megbeszélésre került sor a szülői
szervezettel és az iskola vezetésével, a szolgáltató képviselője sajnos nem jelent meg. A
résztvevők arra a megállapodásra jutottak, hogy az önkormányzat a soron következő testületi
ülésen az Igazgató úron keresztül az elégedettség felmérését fogja kezdeményezni.
Az önkormányzat vezetésének határozott célja az, hogy valamennyi gyermek a legmagasabb
színvonalú ellátásban részesüljön minden, a szülőket terhelő többletkötelezettség nélkül. Ezt a
törekvését az önkormányzat a jelenleg fennálló szerződés keretei között, illetve adott esetben
új szolgáltató kiválasztásával érvényre fogja juttatni.
Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi
határozati javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé elfogadásra:
Egyszerű szótöbbségű
határozat!
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2013.(IV.23.)számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a mellékelt kérdőívet az általános iskolában tanuló,
illetve a Herceghalmi Csicsergő Óvodába járó gyermekek szüleihez
Varga-Tóth Csaba iskolaigazgatón és megbízott óvodavezetőn keresztül eljuttatja,
és felkéri, hogy azt május 20-ig gyűjtse össze és juttassa vissza a Polgármesteri Hivatalba.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Varga-Tóth Csaba iskolaigazgató, megbízott óvodavezető
Határidő: 2013. május 20.
Herceghalom, 2013. április 11.
Erdősi László s.k.
polgármester

SZÜLŐI KÉRDŐÍV
GYERMEKÉTKEZTETÉS MINŐSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN
Alulírott szülő kijelentem, hogy az
Általános Iskolában



Herceghalmi Csicsergő Óvodában



étkező gyermekem részére biztosított étkeztetési szolgáltatás véleményem szerint a 2013.
január 1. követő időszakban
azonos minőségű



rosszabb minőségű



jobb minőségű



mint az előző időszakban volt.
Herceghalom, 2013. ….........................
…......................................................
aláírás
A fenti kérdőívet május 15-ig kell visszajuttatni a gyermekintézménybe.
Amennyiben nem kívánja kilétét felfedni, kérjük, a kérdőívet akkor is töltse ki, és aláírás
nélkül juttassa vissza a gyermekintézménybe.
Herceghalom Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2013. április 16. napján tartandó ülésére
Tárgy: Alternatív Terápiás Központ támogatási kérelme
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alternatív Terápiás Központ támogatási kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez,
melyben kérte, hogy a Központ működését havi 100.000,-Ft-tal támogassa. (A kérelem szerint
a havi működési költség 320.800,-Ft).
Az elmúlt nevelési évben felajánlotta az Alternatív Terápiás Központ, hogy a nagycsoportos
korú óvodások szűrését és részükre INPP mozgásfejlesztő programban való részvételt
ingyenesen biztosít a helyi óvodában. Ezt a felajánlását a Központ teljesítette, a tájékoztatás
szerint szeptember 15-től 36 gyermek szűrését végezték el, akik a felmérés eredményeként
mindannyian fejlesztésre szorulnak. 172 alkalommal tart a munkatársuk napi 1 órában
fejlesztő tornát a nagycsoportosoknak, melynek eszmei értéke 10.836.000,-Ft. A jövőre nézve
az Alternatív Terápiás Központ felajánlotta ugyanezen tevékenységét évi 3.500.000,-Ft áron,
illetve felajánlotta az óvónők képzését 45.000,-Ft/óvónő áron.
Sajnos még mindig tisztázatlan a fejlesztésre szoruló gyermekek ellátásának a finanszírozása,
így ez teljes mértékben a szülőt terhelik (kivéve ebben a nevelési évben a nevelési tanácsadó,
a gyógytestnevelés, a fejlesztő pedagógia és a logopédiai ellátás).
Javasolom, hogy a Képviselő-testület különítsen el egy összeget a pedagógiai fejlesztésre
szoruló gyermekek fejlesztési költségeinek támogatására, melyre a szülők nyújthatnak be
pályázatot, így segítve a gyermekek fejlesztő ellátáshoz jutását. Jelenleg is támogatja a
képviselő-testület egy SNI-s gyermek ellátását, ezzel könnyítve a szülők terheit.
Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi
határozati javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé elfogadásra:
Egyszerű szótöbbségű határozat!
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2013.(IV.23.)számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy az Alternatív Terápiás Központ működését
támogatja / nem támogatja.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: azonnal.
Egyszerű szótöbbségű határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…..../2013. (IV.23.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy ........ Ft összeget az általános céltartalék keret terhére pedagógiai
fejlesztő programban való részvétel támogatása céljából biztosít.
A pedagógiai fejlesztő programban való részvétel költségeinek
csökkentésére pályázhatnak a szolgáltatást igénybe vevő
gyermekek szülei.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a fogadó fejlesztő intézmény nyilatkozatát arról, hogy a gyermek
részvétele a fejlesztő programban indokolt;
- a fogadó intézmény nyilatkozatát arról, hogy a gyermek részére
a fejlesztő programot biztosítani tudja.
Az a pályázó részesíthető támogatásban, akinek családjában az
egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
250%-át nem haladja meg.
A támogatás maximális összege gyermekenként 10.000,-Ft/hó,
de az évi 100.000,-Ft- ot nem haladhatja meg.
A támogatás összege a szolgáltató által a szülővel kötött ellátási
szerződés bemutatását és a szolgáltató és az önkormányzat között
megkötendő szerződést köveően közvetlenül az ellátó intézmény felé
kerül átutalásra.
A pályázat megjelenésének határideje: 2013. május 31.
A pályázat közzétételének helye:
Herceghalomi Hírmondó
Herceghalom Község honlapja.
A pályázatokat a 2013/2014. nevelési évre, tanévre lehet benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. szeptember 30.
Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a fenti feltételekkel a
pályázati kiírás közzétételére.
Felelős:
Erdősi László polgármester
Határidő:
2013. május 31.
Herceghalom, 2013. április 11.
Erdősi László s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. április 18- i, illetve
a Képviselő-testület 2013. április 23. napján tartandó ülésére

Tárgy: Konrád és Társai Kft. utcanévadási kérelme
Konrád és Társai Kft. ügyvezető igazgatója és egyben a Herceghalom 012/2 hrsz. és a 012/4
hrsz. ingatlanok tulajdonosa azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Móricz
major előtti közterületet az Önkormányzat nevezze el dr. Bartha András utcának.
Tekintettel arra, hogy ez az útszakasz érinti 09/2 helyrajzi számú Rózsai út és a 332 helyrajzi
számú Zsámbéki út egy részét, ezért belterületbe történő csatolást és telekalakítást kell
végezni ahhoz, hogy az így kialakított új helyrajzi számmal rendelkező útnak új nevet
lehessen adni.
Előzetes egyeztetés alapján kérelmező az ezzel járó költségeket vállalja.
Kérem, hogy vitassák meg az előterjesztés!
Egyszerű szótöbbségi határozat!
Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013.( IV.23.)számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul a 09/2 helyrajzi számú Rózsai út és a 332 helyrajzi számú Zsámbéki út egy
szakászának belterületbe történő csatolásához és a szükséges telekalakítás elvégzéséhez.
Hozzájárul továbbá a telekalakítás eredményeként létrejövő új útszakasz
dr. Bartha András utcának történő elnevezéséhez.
A telekalakítással és a létrejövő új útszakasz elnevezésével kapcsolatos
valamennyi eljárási költséget a Kondrád és Társai kft. (1025 Budapest, Kékgolyó u. 2/A)
viseli.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: folyamatos.
Herceghalom, 2013. április 11.
Erdősi László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. április 18- i, illetve
a Képviselő-testület 2013. április 23. napján tartandó ülésére

Tárgy: Polgármesteri tájékoztatás a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása helyzetéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa 2013. április 12-i ülésén úgy
határozott, hogy a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás megszűnését 2013. június 30.
napjával megállapítja.
Egyúttal – a korábbitól eltérő résztvevői körrel – új kistérségi társulás megalakításáról
gondoskodik 2013. július 1-i hatállyal.
Kérem jelen tájékoztatás szíves tudomásul vételét!

Egyszerű szótöbbségi határozat!
Határozati javaslat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
….../2013.(IV.23.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás 2013. június 30. napjával történő
megszűnésről szóló polgármesteri tájékoztatást elfogadta, eljárását jóváhagyta.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: azonnal.
Herceghalom, 2013. április 12.
Erdősi László sk.
polgármester

