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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.
október 11-én 1400 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
Körjegyzőség Tanácskozóterme, Dozmat
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Dankovics Norbert, Róka András képviselők (4 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika körjegyző
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az öttagú testületből négy megválasztott képviselő és a polgármester
jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés
napirendjét egyhangúlag (4 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:
1./

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése
Ea.: polgármester

2./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Az első napirendi pont keretében arról kellene beszélnünk, hogy úgy néz
ki, hogy tudunk értékesíteni telkeket. Ehhez először az önkormányzatnak telekalakítást kell
végeztetni, mivel jelenlegi önkormányzati tulajdonú területekből lennének kialakítva a telkek.
Ennek a költségeit az önkormányzat vállalná. Kértem árajánlatot erre, ez úgy néz ki, hogy 22
meglévő területből 11 új kerülne kialakításra. Ennek költsége 230.000,- Ft + Áfa, összesen
379.730,- Ft lenne, az engedélyezési eljárási díjak összege pedig további 563.200,- Ft, vagyis
összességében a teljes költség 942.930,- Ft lenne. Ez az értékesítés során vissza fog térülni,
hiszen a kialakított telkek egy részére van már vevő. Javaslom rendeljük meg az árajánlat
alapján a földmérési munkákat, a telekalakítást.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
79/2012. (X.11.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kupi Zoltán földmérő vállalkozó
(9700 Szombathely, Orgona u. 16.) árajánlata alapján megrendeli a vállalkozótól a
Dozmat 80/13, 80/16, 80/17, 80/18, 80/19, 80/20, 80/21, 80/22, 80/23, 80/24, 80/25, 80/26,
80/27, 80/28, 80/29, 80/30, 80/31, 80/32, 80/33, 80/34, 80/35, 80/36 hrsz-ú ingatlanokat
érintő telekalakítást az árajánlatban foglaltak szerint. A vállalkozói díj összege összesen
942.930,- Ft, melynek fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének város és

községgazdálkodás szakfeladat dologi kiadások előirányzata. A képviselő-testület
megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a vonatkozó szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: Már most három olyan telek van, amire előszerződést tudunk kötni. Az
első ilyen telek a már meglévő 80/9 hrsz-ú beépítetlen terület, ami 1297 m2 nagyságú. Erre
vonatkozóan 3.500,- Ft/m2 árat javaslok. A vételár megfizetése két részletben történne, az
első részlet 500 e Ft az előszerződés aláírásakor, a fennmaradó összeg pedig az adásvételi
szerződés aláírásakor, de legkésőbb 2013. január 20-ig. Összesen tehát 4.539.500,- Ft lenne az
önkormányzathoz befolyó összeg. A közművek közül a víz, gáz, szennyvíz telken belül van, a
villamos energia pedig elérhető az utcában, annak bekötése a vevő feladata. Az ingatlan
átruházással kapcsolatos költségek pedig értelemszerűen a vevőt terhelnék. A vevők Takó
Balázs, illetve Takó-Gódor Zsanett lennének 50-50 %-ban. Javaslom, értékesítsük az
ismertetett feltételekkel a 80/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő, az üzleti vagyonkörbe
tartozó ingatlant.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
80/2012. (X.11.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az
önkormányzat tulajdonában lévő, az üzleti vagyon részét képező a Dozmat 80/9 hrsz-ú
1297 m2 nagyságú beépítetlen területet/építési telket 50 %-ban Takó Balázs, 50 %-ban
Takó-Gódor Zsanett részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 3.500,- Ft/m2, azaz összesen 4.539.500,- Ft
összegben határozza meg, melynek megfizetése két részletben történik az alábbiak
szerint:
- 500.000,- Ft összeg megfizetése az előszerződés aláírásával egyidőben foglaló
jogcímen
- 4.039.500,- Ft összeg megfizetése az adásvételi szerződés aláírásakor, legkésőbb
2013. január 20. napjáig.
Az eladó biztosítja, hogy a telken belül a közművek rendelkezésre állnak (víz, gáz,
szennyvíz), a villamos energia az utcában elérhető, a villamos energia tekintetében a
közműcsatlakozás megoldása a leendő telektulajdonos feladata.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

c.) Horváth Ádám: A másik telek a 80/25, 80/26, 80/27 és 80/28-as területből kerülne
kialakításra, egy 2000 m2 nagyságú építési telek lenne. Erre vonatkozóan 4.000,- Ft/m2 árat
javaslok. A vételár megfizetése itt is két részletben történne, az első részlet 2.000.000,- Ft az

előszerződés aláírásakor, a fennmaradó összeg pedig az adásvételi szerződés aláírásakor, de
legkorábban 2013. január 10-ig. Összesen tehát 8.000.000,- Ft lenne az önkormányzathoz
befolyó összeg. A közművek - víz, villany, gáz, szennyvíz elérhető a Tölgyfa utcából, azok
bekötése a vevő feladata. Az ingatlan átruházással kapcsolatos költségek pedig
értelemszerűen itt is a vevőt terhelnék. A vevők Tóth József, illetve Budai Istvánné lennének
50-50 %-ban. Javaslom, értékesítsük az ismertetett feltételekkel a kialakítandó ingatlant.
Ezzel kapcsolatban további teendő még, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény alapján, mivel öt millió forint érték feletti az ingatlan értéke, ezért a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg, a szerződés megkötése előtt meg kell keresni az illetékes szervet,
hogy nyilatkozzon az elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
81/2012. (X.11.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az
önkormányzat tulajdonában lévő, az üzleti vagyon részét képező, a Dozmat 80/26, 80/25,
80/27 és 80/28 hrsz-ú területekből kialakítandó 2000 m2 nagyságú építési telket 50 %.ban Tóth József 50 %-ban Budai Istvánné észére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 4.000,- Ft/m2, azaz összesen 8.000.000,- Ft
összegben határozza meg, melynek megfizetése két részletben történik az alábbiak
szerint:
- 2.000.000,- Ft összeg megfizetése az előszerződés aláírásával egyidőben foglaló
jogcímen
- 6.000.000,- Ft összeg megfizetése a telek kialakítása után, legkorábban 2013.
január 10. napján.
A kialakítandó telek megközelítése a Tölgyfa utcáról megoldott, a telekhez a közművek
rendelkezésre állnak (víz, villany, gáz, szennyvíz), a közműcsatlakozások megoldása a
leendő telektulajdonos feladata, a telekalakítás költségei az önkormányzatot terhelik.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog
gyakorlásával kapcsolatban a Magyar Állam képviseletében eljáró szervet megkeresse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d.) Horváth Ádám: Végül a harmadik telek a 80/25 és a 80/26-os területből kialakításra
kerülő 1000 m2 nagyságú építési telek lenne. Erre vonatkozóan szintén 4.000,- Ft/m2 árat
javaslok. A vételár megfizetése itt is két részletben történne, az első részlet 1.000.000,- Ft az
előszerződés aláírásakor, a fennmaradó összeg – 3.000.000,- Ft - pedig az adásvételi
szerződés aláírásakor, de legkorábban 2013. január 10-ig. Összesen tehát 4.000.000,- Ft lenne
az önkormányzathoz befolyó összeg. A közművek - víz, villany, gáz, szennyvíz elérhető a
Tölgyfa utcából, azok bekötése a vevő feladata. Az ingatlan átruházással kapcsolatos
költségek pedig értelemszerűen itt is a vevőt terhelnék. A vevő Horváth András Attila lenne.
Javaslom, értékesítsük az ismertetett feltételekkel a kialakítandó ingatlant. Ezzel kapcsolatban
további teendő nincs, mivel ez öt millió forint érték alatti ingatlan.

Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
82/2012. (X.11.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az
önkormányzat tulajdonában lévő, az üzleti vagyon részét képező, a Dozmat 80/25 és
80/26 hrsz-ú területekből kialakítandó 1000 m2 nagyságú építési telket Horváth András
Attila észére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 4.000,- Ft/m2, azaz összesen 4.000.000,- Ft
összegben határozza meg, melynek megfizetése két részletben történik az alábbiak
szerint:
- 1.000.000,- Ft összeg megfizetése az előszerződés aláírásával egyidőben foglaló
jogcímen
- 3.000.000,- Ft összeg megfizetése a telek kialakítása után, legkorábban 2013.
január 10. napján.
A kialakítandó telek megközelítése a Tölgyfa utcáról megoldott, a telekhez a közművek
rendelkezésre állnak (víz, villany, gáz, szennyvíz), a közműcsatlakozások megoldása a
leendő telektulajdonos feladata, a telekalakítás költségei az önkormányzatot terhelik.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A második napirendi pont keretében először egy rendelet elfogadására
kerülne sor. A rendelet a körjegyzőségi hivatalban dolgozó köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szól. A kiegészítés mértéke mind középfokú, mind felsőfokú
végzettség esetén 10 %, amit október 1. napjától kell alkalmazni. Javaslom a rendelet
elfogadását. Korábban nem volt ilyen rendelet, ez szükséges ahhoz, hogy szabályosan
lehessen a köztisztviselők részére illetménykiegészítést adni. Mindkét fenntartó képviselőtestületnek el kell fogadnia a rendeletet ahhoz, hogy adható legyen a kiegészítés.
A körjegyző elmondta, hogy a körjegyzőség 2012. évi költségvetésének személyi juttatások
előirányzata tartalmazza a kiegészítés fedezetét, további kiegészítő finanszírozásra év végén
emiatt nem lesz szükség.
A képviselők véleménye az volt, hogy idei évben a kiegészítéssel egyetértenek, de év végén
újra át kell gondolni, hogy maradjon-e a kiegészítés a jövőben is.
A körjegyző elmondta, hogy a képviselő-testület a meghozott rendeletét bármikor hatályon
kívül helyezheti.
A rendelettervezet áttekintését követően a polgármester javasolta a rendelet elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a
javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással minősített többséggel (4 igen
szavazat) megalkotta 9/2012. (X.17.) önkormányzati rendeletét a körjegyzőségi hivatalban

foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, mely rendelet jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi
b.) Horváth Ádám: A második napirendi pont keretében a 2013. évi belső ellenőrzési terv
elfogadása lenne a következő téma. A belső ellenőrzési tervével kapcsolatban kérem a
körjegyzőt, ismertesse az előterjesztést.
Lakics Monika körjegyző tájékoztatta a testületet a belső ellenőrzési rendszer működéséről,
az eddigi tapasztalatokról. Részletesen ismertette a testülettel az önkormányzat 2013. évi
belső ellenőrzési tervében foglaltakat. Elmondta, hogy az ellenőrzéseket várhatóan továbbra is
a kistérséggel szerződésben álló belső ellenőrzési cég végzi majd el, amennyiben társulás
2013. évben még működni fog. A belső ellenőrzés kötelező, ezért remélhetőleg továbbra is
működni fog a társulás keretein belül.
Horváth Ádám polgármester javasolta a terv jóváhagyását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen szavazat) a következő határozatot
hozta:
83/2012. (X.11.) számú határozat:
Dozmat
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Dozmat
Község
Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: A jövő év első napjával hatályát veszti a többcélú kistérségi társulásokról
szóló 2004. évi CVII. törvény, és a helyi önkormányzatokról és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. Törvény. A törvény erejénél fogva azonban sem a társulások sem
munkaszervezeteik nem szűnnek meg. A helyi önkormányzatok társulásairól szóló
rendelkezések a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
(továbbiakban Mhötv) IV. fejezetébe kerültek beépítésre. Ezen rendelkezések juttatják
érvényre a szabad társulás elvét. Az Mhötv. átmeneti rendelkezések között, a 146.§.(1)
bekezdésében rendelkezik arról, hogy e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati
társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítják a hatálybalépést követő hat hónapon belül, vagyis
legkésőbb 2013. június 30-ig. A felülvizsgálati kötelezettség nem jelenti azt, hogy a jelenleg
meglévő és jól funkcionáló együttműködéseket meg kell szüntetni, ellenben az önkormányzati
működés és feladatellátás új szabályaival meg kell teremteni az összhangot. A Szombathelyi
Kistérség Többcélú Társulása szeptember 25-én tartott ülésén a 64/2012. (IX.25.) sz. SZKTT
határozatával döntött arról, hogy a Képviselő-testületek 2012. november 20. napig
kinyilvánítják azon szándékukat, hogy támogatják a társulás további működését és a
következő feladatok ellátását: óvodai nevelés; egészségügyi alapellátás keretében központi
orvosi ügyeleti ellátás megszervezése, koordinálása; szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátása; a belső ellenőri feladatok ellátása; terület- és
térségfejlesztési feladatok ellátása; kulturális, közművelődési tevékenység ellátása,
pályázatfigyelési, pályázatírási és projektmenedzseri feladatok ellátása, gazdálkodással,
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok, a kistérségi informatikai hálózat működtetése ,
természetesen figyelembe véve az időközbeni jogszabályi változások előírásait. Ennek alapján
most arról kellene döntenünk, hogy a felsorolt feladatok közül melyek legyenek azok,
amelyeknek az ellátását 2013. január 1. után is a megmaradó társulás keretében látjuk el.

Véleményem szerint egészségügyi alapellátás keretében központi orvosi ügyeleti ellátás
megszervezése, koordinálása; szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása;
a belső ellenőri feladatok ellátása, kulturális, közművelődési tevékenység ellátása feladatok
tekintetében indokolt lehet a társulás további fenntartása, erre vonatkozóan javasoljuk a
társulás további működését. Az önkormányzati határozat alapján a társulás munkaszervezete a
további működés formáira ki fogja dolgozni a lehetőségeket.
Javaslom, hogy az elhangozott feladatok tekintetében javasoljuk a társulás további
működését.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen szavazat) a következő határozatot
hozta:
84/2012. (X.11.) számú határozat:
1.
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás további működését és kéri
Munkaszervezetet, hogy a továbbműködtetés formáira lehetőségeket dolgozzon ki.

a
a

2. Elsődleges feladatként: egészségügyi alapellátás keretében központi orvosi ügyeleti
ellátás megszervezése, koordinálása; szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátása; a belső ellenőri feladatok ellátása; kulturális, közművelődési
tevékenység ellátása (figyelembe véve az időközbeni jogszabályi változások előírásait)
javasolja meghatározni.
3. A társulási megállapodást a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mhötv.) IV. fejezetében
foglalt feltételeknek megfelelően és a települési önkormányzatok feladat ellátási (ennek
finanszírozását is tartalmazó) igényeinek figyelembe vételével módosítani kell 2013.
július 1-ig.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghozott döntésről – a
képviselőtestületi határozat megküldésével – értesítse a Társulást 2012. november 20-ig.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 20.
d.) Horváth Ádám: Lenne még egy dolog amiben szeretném, ha döntenénk. Korábban már
volt róla szó, hogy év vége körül tartanánk egy közmeghallgatást. Ennek időpontját kellene
meghatároznunk. Alkalom lenne a közmeghallgatás során az új körjegyző bemutatására is.
Javaslom, hogy november eleje környékén keressünk egy alkalmas időpontot.
A képviselők véleménye az volt, hogy legyen hétköznap. Javasolták a közmeghallgatás
időpontját november 8-a, csütörtök este hat órában meghatározni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (5 igen szavazat) a következő határozatot
hozta:
85/2012. (X.11.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi közmeghallgatás
időpontját 2012. november 8-a, csütörtök 18 órára tűzi ki. A képviselő-testület megbízza

a polgármestert, hogy a közmeghallgatás megtartásával kapcsolatos teendőket végezze
el.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Kérdések, bejelentések, tájékoztatók:
Lakics Monika körjegyző:


Felsőcsatár község csatlakozási szándékával kapcsolatban egyeztetett a felsőcsatári
jegyzővel. A jegyző kérte, hogy amennyiben lehetséges október 31-ig a közös
önkormányzati hivatalra vonatkozó megállapodás elfogadása jó lenne, ha megtörténne,
mivel a köztisztviselők jogviszonyát érintő döntések miatt szükséges lenne tudnia, hogy
2013. január 1-től milyen formában történik a további működés.

Horváth Ádám polgármester:


Felsőcsatárral már volt korábban is egyeztetés, a dozmati képviselő-testület ott is
kinyilvánította a véleményét, hogy amíg nincsenek pontos információk a közös
önkormányzati hivatal működésére vonatkozóan, addig a testület nem tud dönteni. Még
nem ismert a finanszírozás rendje és más részletszabályok sem. Természetesen elviekben
egyetért Felsőcsatár csatlakozásával, de csak a feltételek ismeretében tud dönteni a
testület.

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1530 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon
Lakics Monika
körjegyző

Horváth Ádám
polgármester

Dozmat Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2012. (X.18.) önkormányzati rendelete
a körjegyzőségi hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
Dozmat Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a közszolgálati tisztviselõkről szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) – (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbiakat rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya, általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya Torony-Dozmat Körjegyzőség hivatalában (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott köztisztviselőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.
2. §
Az illetménykiegészítésre adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület az éves
költségvetési rendeletében a Hivatal előirányzatai között állapítja meg.
3. §
(1) A jegyző felelős az e rendeletben szabályozott illetménykiegészítés fedezetéül szolgáló
a) előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott reális igényekhez
igazodó szerepeltetéséért, valamint
b) a jóváhagyott előirányzat szerinti gazdálkodásért.
(2) Az illetménykiegészítés fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben, valamint a
közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.
II. fejezet
Az illetménykiegészítés mértéke
4. §
(1) Az illetménykiegészítés mértéke egységesen valamennyi felsõfokú iskolai végzettségû
köztisztviselõnek az alapilletménye 10 %-a.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke egységesen
köztisztviselõnek az alapilletménye 10 %-a.

valamennyi

középiskolai

végzettségû

III. fejezet
Záró rendelkezések
5. §
Jelen rendelet 2012. október 18. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. október 1. napjától
alkalmazni kell.
Dozmat, 2012. október 11.
Horváth Ádám
polgármester

Lakics Monika
körjegyző

Kihirdetve: 2012. október 18.
Lakics Monika
körjegyző

Kimutatás
a 2012.10.11-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
A rendelet száma
(a zárójelben a kihirdetés
napja szerepel)

1.

9/2012. (X.11.)
önkormányzati rendelet

A rendelet címe

a körjegyzőségi hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről

A határozat száma
1.

79/2012. (X.11.) számú határozatot

2.

80/2012. (X.11.) számú határozatot

3.
4.

81/2012. (X.11.) számú határozatot
82/2012. (X.11.) számú határozatot

5.

83/2012. (X.11.) számú határozatot

6.

84/2012. (X.11.) számú határozatot

7.

85/2012. (X.11.) számú határozatot

8.
9.
10.

A rendelet
hatályba lépése

2012.10. 18.

Módosított rendelet címe, száma

______________________

Kód

Hatályon kívül helyezett
rendelet címe, száma

______________________

Kód

