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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án megtartott rendes 
nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok:  100-103 /2012. (XI. 30.) számú határozatok.     
d. rendeletek:    25/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
 
Ügyiratszám: 15-    /2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 100/2012. (XI. 30.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. 
háromnegyedéves költségvetési beszámolójának elfogadása  

- 101/2012. (XI. 30.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.évi 
költségvetési koncepciójának elfogadása  

- 102/2012. (XI. 30.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.évi belső 
ellenőrzési tervének elfogadása   

- 103/2012. (XI. 30.) számú határozat: A 101/2012. (XI. 30.) számú határozat 22. pontjának hatályon 
kívül helyezése (3 fő konyhai dolgozó nem átadása)  

 
Rendeletek:  

- 25/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet: a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. háromnegyedéves költségvetési beszámolójának 

elfogadása  
Előterjesztő: a polgármester   

 
2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása  

Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.évi belső ellenőrzési tervének elfogadása   
Előterjesztő: a polgármester   

 
4. Egyebek  

 
 
Monostorpályi, 2012. november 30.      
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. november 30-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének rendes 
nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Berényi Attiláné képviselő 
- Molnár Edit képviselő   
- Gyügyei Ernő képviselő  

 
Távolmaradását bejelentette:   

- Dr. Varga Zoltán,  
- Nyilas József képviselők. 

 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
 

Lakosok száma:    8 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 5 képviselő jelen van, így a Képviselő-Testületi ülés 
határozatképes. 2 képviselő jelezte távolmaradását.  
 
Javasolja az alábbi napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. háromnegyedéves költségvetési beszámolójának 

elfogadása  
Előterjesztő: a polgármester   

 
2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása  

Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.évi belső ellenőrzési tervének elfogadása   
Előterjesztő: a polgármester   

 
4. Egyebek  

 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.  
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1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. háromnegyedéves költségvetési 
beszámolójának elfogadása  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Molnár Edit PB elnöke  
A PB elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. háromnegyedéves költségvetési 
beszámolóját fogadjuk el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
100/2012. (XI. 30.) számú  

határozata  
 
A Képviselő - Testület   
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Mindenképp szeretném leszögezni, hogy ha a konyhásokat az állam (vagyis a 
KIK) nem alkalmazza, akkor visszavesszük őket.  
 
Molnár Edit PB elnöke  
A PB elfogadásra javasolja elfogadásra a koncepciót.  
 
Szabó József polgármester  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve. Javasolja, hogy a határozat-tervezetet a Képviselő - 
Testület  fogadja le.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
101/2012. (XI. 30.) számú  

határozata  
 
A Képviselő - Testület   

a polgármester előterjesztésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése 
értelmében elfogadja Monostorpályi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját az 
alábbiak szerint.  

1. Valamennyi intézményi kiadások tervezésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:  

a. A közalkalmazottak és munkatörvénykönyvesek esetében a kötelezően előírt bér és egyéb 
bérelemek tervezhetők. Semmilyen plusz juttatás nem adható.  

b. A fenntartói döntésen alapuló bérelemek közül csak a testületi döntésen alapulóak 
tervezhetők 2013. évre.  

c. Mindazokat a pótlékokat, természetbeni juttatásokat (köztisztviselőknél a cafeteria juttatást 
is), melyek vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kötelezőek, be kell tervezni oly 
módon, hogy ahol a rendelkezések tól-ig határt írnak elő, ott meg kell felelni az alsó határnak.  

d. Csak a jogszabályilag rögzített, kötelező mértékű helyettesítés tervezhető, melyek mögé 
tételes havonként óraszámokat kell bemutatni az intézményvezetőknek.  

e. Munkaruhapénz 2013.-ben nem tervezhető.   

f. Az intézményvezető helyettese részére vezetői pótlék, kereset-kiegészítés nem adható.   

2. Az önkormányzat intézményi létszámkerete (1. számú melléklet) a 2012. évi engedélyezett 
létszámhoz viszonyítva többletigényt nem tartalmazhat. Többletigény esetén a képviselő-testület 
döntését kell figyelembe venni. Év közben csak a polgármester vehet fel, vagy a polgármester 
engedélyével vehető fel munkaerő, melyről a Képviselő-Testületet tájékoztatja.  

3. A költségvetés tervezésénél, a bevételeknél és a kiadásoknál tételesen kell tervezni az egyes 
költségvetési sorok tartalmát.  

4. A dologi kiadások tervezésénél csak a közüzemi kiadások tervezhetőek az esetleges áremelkedések 
mértékével. A közüzemi kiadások csökkentése végett meg kell vizsgálni a költség-hatékony 
működtetés alternatíváit. Minden egyes további kiadások tervezésénél a takarékosabb működést kell 
szem előtt tartani, csak a bevételek által fedezett kiadások tervezhetők.  

5. A kiadások tervezésénél, minden esetben, a takarékosabb működést kell szem előtt tartani, csak a 
bevételek által fedezett kiadások tervezhetők. Figyelembe kell venni a már megkötött és a 2013. évi 
költségvetési évet is terhelő szerződéseket, valamint a testület által vállalt áthúzódó 
kötelezettségeket.  

6. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének összeállításakor a köztisztviselői illetményalapot 38.650 
Ft összegben kell figyelembe venni a hatályos szorzószámokkal számolva. El lehet térni abban az 
esetben, ha a költségvetési törvény más összegben állapítja meg az illetményalapot.  
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7. A 2013. évi költségvetésben a rendszeres személyi juttatások 8%-a kerülhet legfeljebb jutalom  
jogcímen betervezésre. Ennek véglegesítése a költségvetéskor kerül meghatározásra.  

8. Természetbeni hozzájárulás csak a törvényben, vagy jogszabályban előírtaknak megfelelően adható. 
A Képviselő – Testület 2013. évben nem tervez saját bevétele terhére adható juttatásként 
természetbeni juttatást biztosítani a közalkalmazotti és munkatörvénykönyves dolgozói részére. Csak 
akkor lehetséges, ha már ismert az éves költségvetés bevételi és kiadási oldala.  
 

9. Az áthúzódó beruházások kiemelten kezelendők, amelyek végleges listáját a költségvetés 
elkészítésekor fogjuk ismertetni. A jelenleg ismertet a 2. melléklet is tartalmazza.  
 

10. A 2013. évi tervezett beruházások / felújítások a pályázatok függvényében: A Gazdasági program 
tartalmazza, valamint a költségvetés előterjesztése.  A 2. mellékletben foglaltak csak tájékoztató 
jellegűek, a jelen határozatban való feltüntetés nem jelenti a Képviselő - Testület  azon szándékát, 
hogy azt megvalósítani kívánja mindenféleképpen. Erről külön egyedi döntést fog hozni.  
 
Minden egyes beruházásra beadott pályázat esetén meg kell vizsgálni annak kiadásvonzatát; a 
pályázat beadását elrendelő képviselő-testületi határozat meghozatala alkalmával meg kell jelölni a 
költségvetésben a fedezetét a költségvetési rendeletet módosításával egyidejűleg. Ha ez nem 
lehetséges, akkor a soron következő rendeletmódosítás alkalmával.  

11. Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat költségvetési főösszegének változatlansága mellett 
biztosítsa a pályázathoz kapcsolódó kiadásokat, megjelölve a költségvetési sor fedezetét.  

A beadandó pályázatok esetén - ha szükséges hitel felvétele -, figyelembe kell venni a már folyamatban 
lévő beruházások alkalmával esetlegesen igénybe vett hitelek összegét, továbbá azt, hogy melyhez 
szükséges a Kormány engedélye.  

A magas támogatottságú és be nem tervezett pályázatok esetében a testület külön döntése szerint 
határoz.  

A hiteltörlesztés összegénél kisebb összegű hitelt célszerű felvenni. Az önkormányzat jelenlegi 
hitelállományát a 3. számú melléklet tartalmazza.  

12. A felújítások tervezésénél legfeljebb a 2012. évi előirányzat szintje tervezhető, törekedni kell az 
energia megtakarítást eredményező felújításokra. A tervezhető szint viszont nem azt jelenti, sem a 
felújításoknál, sem pedig a kiadásoknál, hogy azt maradéktalanul el lehet, vagy el kell költeni. A 
felújításoknál is a tényleges előirányzatot kell tervezni, amennyiben az szükséges, viszont ez nem 
lehet több a 2012. évinél.  

13. A rendszeres szociális pénzellátások tekintetében a 2012. évi költségvetési törvényben 
meghatározottak szerint, valamint a 2011. évben hozott, a koncepció elfogadását követően 
jóváhagyott és kihirdetett jogszabályok szerint kell eljárni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
jogosulatlanul igénybe vett segélyek megelőzésére, azok kezelésére.  

14. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a törvénytervezeteket, valamint a jogszabálytervezeteket a 
www.parlament.hu oldalon.   

15. 2013. évre a folyószámlahitel mértékét 10.000.000 Ft-ban határozza meg. Ettől eltérhet, ha 
magasabb összegben dönt a Képviselő – Testület. A folyószámlahitel szerződést hamarosan, még 
idén meg kell kötni, mivel az 2012. december 31.-ével lejár.  
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16. A bevételeket úgy kell megtervezni, hogy azok ténylegesen realizálhatók legyenek, kiemelt 
figyelmet kell fordítani a helyi adók tekintetében a hátralékok beszedésére (magánszemélyek 
kommunális adója legfőképp), az iparűzési adó tekintetében az adóbevallások tartalmát szigorúan 
ellenőrizni kell. Az Országgyűlés által az önkormányzatok részére bevezetendő adónemek jellege és 
azok fajtája még nem ismert.  

17. Az eddig bevezetett helyi adók mértékén a testület változtatni 2013. évben nem kíván.  
A 2012. évre tervezett saját adók javasolt tervezett eredeti előirányzatait a 4. számú melléklet 
tartalmazza.  

18. A vagyon állagának megóvása, karbantartása során az önkormányzat létesítményei esetében a 
további állagromlás elkerülése érdekében a szükséges karbantartási munkákat folyamatosan el kell 
végezni.  

Rendkívüli felújítás esetén intézkedni kell a fedezet biztosításáról, minden esetben az önkormányzat 
költségvetési rendeletében jóváhagyott főösszeg változatlansága mellett.  

19. Felül kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjait . Az újonnan 
meghatározott díjak négyzetméterenkénti és fajlagos összegének meghatározásáról (a növekedés 
legalább az infláció mértéke) a költségvetési rendelet elfogadásakor, vagy azt követő ülésen kell 
dönteni.  

20. Az 5. számú mellékletben meghatározott normatívákat (bevételi forrásokat) figyelembe véve a 
költségvetés tervezésekor előreláthatóan bevételkiesés fog jelentkezni az előző évhez képest, ennek 
figyelembe vételével kell a kiadási előirányzatokat megtervezni. Törekedni kell a takarékosságra, az 
alapfeladatok biztosításán kívül jelentkező plusz kiadások tervezésekor körültekintően kell eljárni.  

21. Tekintettel a 2013.évi költségvetési törvénytervezetben található, általános működési bevételeket 
biztosító forrás kiszámításának összetételére, amelyben az egyik pillérként csak a polgármesteri 
hivatal létszámát tekintik, számítások szerint nem fogja fedezni az abban viszont meghatározott, 
önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok kiadásait.  

22. Az Irinyi József Általános Iskola (Hosszúpályi) részére átadott a Kjt. 26. §-a alapján a jelenleg 
önkormányzatunknál foglalkoztatott 2 fő szakácsot és 1 fő konyhai kisegítő dolgozót 2012. 
november 29.-ei napjával, az ottani foglalkoztatásuk Irinyi József Általános Iskola (Hosszúpályi) 
kezdete 2012. november 30.napja. A polgármester ezen intézkedését jóváhagyja.  

A Képviselő - Testület  vállalja azt, hogy ha az állam átveszi 2013. január 1.-vel a 3 fő konyhai 
dolgozót is, és ha az állam esetlegesen 2013. szeptember 1.-től nem kívánja alkalmazni (vagy 
korábban sem), akkor visszaveszi az állam által alkalmazni nem kívánt konyhai dolgozót.  

Határid ő:  folyamatos, illetve értelemszerűen a határozat pontjaiban foglaltak szerint  

Felelős:  az előkészítésért: a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők.  
bizottságok elé való terjesztéséért: a polgármester, a jegyző.   

Képviselő - Testület elé terjesztéséért: a polgármester  
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A mellékletek azok terjedelmükre való tekintettel a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
3.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadása   
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Molnár Edit PB elnöke  
A PB elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési tervet.   
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.évi belső ellenőrzési tervét fogadjuk el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
102/2012. (XI. 30.) számú  

határozata  
 
A Képviselő - Testület   
 
Monostorpályi Község polgármesterének előterjesztésére alapján  
 

1./ jóváhagyja Monostorpályi Község Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervét a 
melléklet szerint. 

 
2./ felkéri a belső ellenőrzést végző szervet a belső ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtására.  
 
3./ a polgármester, a jegyző, valamint az intézményvezetők kötelesek a belső ellenőr részére az 
ellenőrzéshez szükséges vonatkozó okmányokat, dokumentumokat, jogszabályi hátteret 
rendelkezésre bocsátani.  
 
4./ felhatalmazza a polgármestert arra, hogy jogosult a 2013. évi belső ellenőrzési tervben nem 
szereplő, azonnali végrehajtást igénylő ellenőrzés(ek) elrendelésére felkérje a belső ellenőrzést végző 
szervet a célvizsgálatok keretében.  
 
5./ a képviselő – testület hagyja jóvá az 1./ és a 4./ pontokban feltüntetett ellenőrzési jelentéseket.  
 
6./ Tekintettel arra, hogy várhatóan a többcélú kistérségi társulások 2013. január 1.-től megszűnnek, 
így a belső ellenőrzési tevékenység elvégzésére már a társulás nem adhat megbízást a Sába 2000 Kft 
részére. Így felkéri a polgármestert, hogy a társulás megszűnését követően, a társulásban lévő 
feladatok elvégzésére létrejövő szervezettel, vagy a Sába 2000 Kft ügyvezetőjével tárgyaljon arról, 
hogy a belső ellenőrzést végezze el.  
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7./ Amennyiben hiányosságot tár fel a belső ellenőrzést végző szervezet, úgy megoldási javaslatot 
köteles tenni azok kijavítására, melynek értelmében csupán a hiányosság megállapítása nem 
elfogadható.  
 
Határid ő:   folyamatos (belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint)  
Felelősök:   az ellenőrzési jelentés elkészítéséért  
   - belső ellenőrzést végző szerv   
   a 3./ pontban foglaltak rendelkezésre bocsátásában  

- polgármester, intézményvezetők, jegyző.   
 
 

MELLÉKLET  
 
 

MONOSTORPÁLYI KÖ ZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

 
2013. ÉVI  

 
BELSŐ  ELLENŐRZÉSI  TERVE  

 
CÉLVIZSGÁLATRA  

VONATKOZÓAN  
 
 

1. sz. ellenőrzés  
 

Az ellenőrzött intézmény(ek) megnevezése: Önkormányzat  
 
Az ellenőrzés tárgya:  beruházások ellenőrzése     
 
Az ellenőrzés célja: az önkormányzatnál megvalósult beruházások szabályszerűségének és pénzügyi 
dokumentációinak ellenőrzése   
 
Az ellenőrzendő időszak:    2011. – 2012. év  
 
Az ellenőrzési kapacitás meghatározása:  Belső ellenőrzést végző szervezet   
 
Az ellenőrzés típusa:     hatékonysági   
 
Az ellenőrzés módszerei:    dokumentumok, határozatok, szerződések vizsgálata 
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Az ellenőrzés ütemezése:    Belső ellenőrzést végző szervezet által megállapított nap,  

de legalább 2 munkanap    
 
Az ellenőrzés során az ellenőrzött  
területen megállapított tények formája:  Ellenőrzési jelentés   
 
 

2. számú ellenőrzés  
 

Az ellenőrzött intézmény(ek) megnevezése:  Monostorpályi Község Önkormányzata     
 
Az ellenőrzés tárgya:  normatívák igénylésének, visszafizetésének ellenőrzése, valamint a 2013.-ban igényelt 

feladatellátásra igényelt összeg helyességének ellenőrzése.  
 
Az ellenőrzés célja:  
 

� annak megállapítása, hogy a normatívák (feladatok alapján igényelt összegek) az intézményeknél (iskola, 
óvoda, gondozási központ, Polgármesteri Hivatal) a jogszabályoknak megfelelően voltak e megigényelve, 
esetlegesen visszafizetve.  

 
Az ellenőrzendő időszak:    2012.év – 2013. év eleje  
 
Az ellenőrzési kapacitás meghatározása:  Belső ellenőrzést végző szervezet    
 
Az ellenőrzés típusa:     szabályszerűségi és pénzügyi  
 
Az ellenőrzés módszerei:    dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata  
 
Az ellenőrzés ütemezése:    Belső ellenőrzést végző szervezet által megállapított nap,  

de legalább 2 munkanap    
 
Az ellenőrzés során az ellenőrzött  
területen megállapított tények formája:  Ellenőrzési jelentés  
 
4.napirendi pont: Egyebek  
 
Szabó József polgármester  
Most kaptam a hírt,  már a koncepció elfogadását követően, hogy a KIK, az állam, nem veszi át a konyhai 
dolgozókat.  
Javaslom, hogy a 101/2012. (XI. 30.) számú határozat 22. pontját helyezzük hatályon kívül.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
103/2012. (XI. 30.) számú  
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határozata  
 
A Képviselő - Testület   

1. A 101/2012. (XI. 30.) számú határozat 22. pontját hatályon kívül helyezi.   
 

2. Az 1. pontnak megfelelően a 3 fő konyhai dolgozót nem adja át a Hosszúpályi Irinyi József 
Általános Iskolának.  

 
Szabó József polgármester  
A jövő évben, már a koncepcióban is bemutatottan bevételkiesés fog keletkezni. Ennek pótlására 
szükséges valamilyen szinten az adóbefizetés területén pótolni a bevételkiesést. Ezért emelnénk meg az 
iparűzési adó mértékét 1%-ról 1,5%-ra.  
 
Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet 2012. december 2. napi hatálybalépéssel a Képviselő - Testület fogadja 
el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

25/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete  
 

a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja 
feladatkörében eljárva, 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva,   
a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket 
rendeli el:  
 
1.§  A helyi iparűzési adóról szóló 14/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

(1)    Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adólap 1,5%-
a.  

 
2. §  (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt 1,5%-os mértéket 2013. január 1-től kell alkalmazni.  
 

(2) Jelen rendelet 2012. december 2.-án lép hatályba, 2013. január 2.napján hatályát veszti.   
 

Szabó József     Juhász Péter 
                       polgármester            jegyző    
 
Záradék: 
 
E rendelet 2012.december 1. napján lett kihirdetve. 

Juhász Péter 
       jegyző 
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Gyügyei Ernő képviselő távozik, jelen van 4 fő képviselő.  
 
Szabó József polgármester  
2012.november 27.-én volt a bihari energia beszerzési tanácsülés volt. A villamosenergia beszerzésről 
döntöttünk. 2 db árajánlat volt, az e-on nyert.  
A létavértesi önkormányzati tűzoltóságnál  ugyanaz a helyzet, mint a létamed-nél. Ott is gondok vannak, de 
itt legalább (tűzoltóság) fenntartási kötelezettségünk nincs. Egy belső ellenőri vizsgálat lesz, mivel nagyon 
úgy néz ki, hogy nem megfelelően használták fel, mint amire adtuk.  
 
Valakinek még kérdés, hozzászóllás?  
 
Szabó József polgármester  
Hozzászólás, kérdés híján bezárom az ülést.  
 
 

K.m.f.  
 
 
 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


