Bak-Bocfölde-Sárhida 2013. március 06-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete
8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete
8943 Bocfölde, Ady u. 15.
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bak, Bocfölde, Sárhida községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei által
2013. március 06. napján Bak község Önkormányzatának hivatali épületében (8945
Bak, Rákóczi u. 2/A.) 1735 órai kezdéssel megtartott együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Molnár Károly, polgármester
- Farkas Tamás Attila, alpolgármester
- Balogh Elemér, települési képviselő
- Makkos István, települési képviselő
- Tamás Béláné, települési képviselő
- Toplak Tiborné, települési képviselő.
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Pálfi István, polgármester
- Németh Antal, alpolgármester
- Horváth Lajos, települési képviselő
- Sümeghy Izabella, települési képviselő
- Rákosáné Vizsy Andrea, települési képviselő
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete:
- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Pete Istvánné, települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak:
- Császár László körjegyző
- Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fő képviselőből 6 fő, a bocföldei 7 fő
képviselőből 5 fő, a sárhidai 5 fő képviselőből 3 fő megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Császár László jegyzőt, majd
javaslatot tesz arra, hogy meghívó szerint történjek az ügyek tárgyalása. A napirendet Bak
képviselő-testülete 6 igen szavazattal, Bocfölde képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Sárhida
képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
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Napirend:
1. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
Előadó: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi előadó.
2. Bak-Sárhida községek Körjegyzőségének 2012. évi zárszámadása.
Előadó: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi előadó.
3. Egyebek.
A napirend tárgyalása:

1. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
Előadó: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi előadó.
Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A feladatfinanszírozás keretében biztosított állami
támogatás a kiadások fedezésére elegendő lesz, kivéve Bocfölde esetén. Bocfölde a Társulási
Megállapodás alapján foglalkoztatottak, illetve a megszűnt Körjegyzőség volt dolgozóinak
felmentésével kapcsolatos többletköltségekhez kell, hogy hozzájáruljon.
Makkos István, települési képviselő: A lényeg, hogy nem kell plusz hozzájárulást az
önkormányzatoknak hozzátenni a Hivatal működéséhez sem Sárhidának, sem Baknak.
Pálfi István, polgármester: Az év során a normatíva elszámolások alapján lehet majd tudni,
hogy a helyi iparűzési adóból milyen összeggel kell kiegészíteni az állami hozzájárulást.
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó: Ahol magasabb a helyi iparűzési adó, ott nagyobb a
kiegészítés aránya, ahol alacsonyabb, ott kevesebb.
Németh Antal, alpolgármester: Mi a különbség az adatátviteli és nem adatátviteli célú
távközlési díjak között?
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó: Az egyik tétel a telefon díjakat, a másik az internet
díjakat tartalmazza.
Balogh Elemér, települési képviselő: Ki van tervezve az állományba nem tartozó
foglalkoztatottaknál?
Pálfi István, polgármester: A bocföldei két dolgozó végkielégítése, felmentése, valamint a
prémium éves dolgozó juttatásai.
Mázsa Ferenc, polgármester: Hogyan kerültek megtervezésre a gázenergia és az áramdíjak?
A kirendeltségek is, vagy csak a székhely épület lett figyelembe véve? Az egységes
hivatalhoz a kirendeltségek is hozzátartoznak, a közös kiadásokból azoknak is részesülnie
kell. A telefon és az irodaszerek tekintetében úgyszintén, hiszen a kirendeltségeken is hivatali
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munka folyik. Az elkövetkező hónapokban ezzel kapcsolatban le kell ülni, ezt megtárgyalni,
mivel arányos mértékben természetesen, de a közös hivatali munka egy része folyik a
kirendeltségeken is.
Németh Antal, alpolgármester: A gázenergia díja már akkor sem állna meg a tervezett
összegben, ha Bocfölde épületének költsége benne lenne abban.
Makkos István, települési képviselő: A közös hivatalba beletartoznak a kirendeltségek, a
személyek is, de a székhely hivatalnál mindhárom településért dolgoznak. A kirendeltségen
dolgozók azonban csak az adott önkormányzatért dolgoznak.
Mázsa Ferenc, polgármester: A közös hivatal székhelyén dolgoznak Bak önkormányzatért
is, ennek a költségeit is el kell mindhárom településnél arányosan elkülöníteni és a közös
hivatal költségvetésénél figyelembe venni azt.
Molnár Károly, polgármester: Ezidáig Bak finanszírozta a közös hivatalt a többi
önkormányzat helyett is, ezt is figyelembe lehetne venni a költségek felosztásánál.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az imént hangzott el, hogy nem is kell hozzájárulni a közös
hivatal költségeihez, mert az állami finanszírozás fedezi a kiadásokat.
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó: Az állami finanszírozás 1/13-ad része jött meg
eddig csupán, ez azonban még a bérekre sem elegendő, ezért a gesztor önkormányzat, jelen
esetben Bak finanszírozta a kiadások fedezetét. Az állami hozzájárulás a települések
költségvetési elszámolási számlájára kerül leutalásra 2013-tól, eddig az állami támogatást a
székhely település számlájára utalta az állam.
A kiadási előirányzatokat tételesen ismertetve elmondja, hogy az iktató szoftver
rendszerkövetése éves szinten 700 eFt, a vizuál regiszter (népesség-nyilvántartási rendszer)
100 eFt, az adós szoftverek 100 eFt, a vagyonkataszter díja szintén 100 eFt nagyságrendű. A
számlázott szellemi tevékenység a munkavédelmi feladatok ellátására kötött szerződés díja. A
munkáltató által fizetett SZJA a cefetéria és a telefondíj utáni SZJA. A szociális hozzájárulási
adó pedig a bérek utáni járulékokat takarja.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
35/2013. számú határozat:
Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
költségvetését jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Molnár Károly, polgármester,
Császár László, jegyző.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pálfi István polgármester javaslatára
Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
21/2013. (III. 06.) számú képviselő-testületi határozat:
Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
költségvetését jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Pálfi István, polgármester,
Császár László, jegyző.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc polgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
17/2013. (III. 06.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2013. évi
költségvetését jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester,
Császár László, jegyző.

Császár László, jegyző: A vonatkozó jogszabályok értelmében az intézmény saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a
tárgyévet követő három évre várható összegéről is döntenie kell a fenntartóknak. A Közös
Hivatal esetében ez 0 adattartalmú, vagyis ilyen kötelezettségek az intézményt nem terhelik.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
36/2013. számú határozat:
A Baki Közös Önkormányzati Hivatal saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
2013. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
Sorszá
m

tárgyév

2013
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
2014
2015
2016

01
02
4
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Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

03
04

Részvények, részesedések értékesítése
05
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
06
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
07
megtérülés
08
Saját bevételek (01+... +07)
0
0
0
0
09
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
0
0
0
0
10
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
(11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
11
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
12
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13
Adott váltó
14
Pénzügyi lízing
15
Halasztott fizetés
16
Kezességvállalásból eredő fizetési
17
kötelezettség
18
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
0
0
0
0
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
19
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
20
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21
Adott váltó
22
Pénzügyi lízing
23
Halasztott fizetés
24
Kezességvállalásból eredő fizetési
25
kötelezettség
26
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
0
0
0
0
27
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
0
0
0
0
saját bevétel (09-26)
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások
teljesítését és erről adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére.
Határidő: féléves és éves beszámolók
Felelős: Császár László jegyző
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pálfi István polgármester javaslatára
Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
22/2013. (III. 06.) számú képviselő-testületi határozat:
A Baki Közös Önkormányzati Hivatal saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
2013. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
Sorszá
m

tárgyév

2013
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

01
02
03
04

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
(11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

05
06

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
2014
2015
2016

07
08
09
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

11
12
13
14
15
16
17
18
0
19
20
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Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21
Adott váltó
22
Pénzügyi lízing
23
Halasztott fizetés
24
Kezességvállalásból eredő fizetési
25
kötelezettség
26
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
0
0
0
0
27
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
0
0
0
0
saját bevétel (09-26)
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások
teljesítését és erről adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére.
Határidő: féléves és éves beszámolók
Felelős: Császár László jegyző
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc polgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
18/2013. (III. 06.) számú képviselő-testületi határozat:
A Baki Közös Önkormányzati Hivatal saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
2013. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
Sorszá
m

tárgyév

2013
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

01
02
03
04

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
(11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak

05
06

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
2014
2015
2016

07
08
09
10

0
0

0
0

0
0

0
0

11
12
7
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tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13
Adott váltó
14
Pénzügyi lízing
15
Halasztott fizetés
16
Kezességvállalásból eredő fizetési
17
kötelezettség
18
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
0
0
0
0
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
19
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
20
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21
Adott váltó
22
Pénzügyi lízing
23
Halasztott fizetés
24
Kezességvállalásból eredő fizetési
25
kötelezettség
26
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
0
0
0
0
27
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
0
0
0
0
saját bevétel (09-26)
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások
teljesítését és erről adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére.
Határidő: féléves és éves beszámolók
Felelős: Császár László jegyző
A napirend tárgyalását követően 1809 órakor Bocfölde község
Önkormányzat képviselő-testülete az üléstermet elhagyta, Bak és Sárhida
községek Önkormányzatának képviselő-testületei folytatták az ülés.

2. Bak-Sárhida községek Körjegyzőségének 2012. évi zárszámadása.
Előadó: Császár László jegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi előadó.
Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly
polgármester javaslatára Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
37/2013. számú határozat:
Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete Bak-Sárhida községek
Körjegyzősége, mint közös fenntartású intézmény 2012. évi
8
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költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót jelen jegyzőkönyv 2.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László, jegyző.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javaslatára Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
19/2013. (III. 06.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Bak-Sárhida
községek Körjegyzősége, mint közös fenntartású intézmény 2012. évi
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót jelen jegyzőkönyv 2.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László, jegyző.

Császár László, jegyző: A vonatkozó jogszabályok értelmében az intézmény saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a
tárgyévet követő három évre várható összegéről is döntenie kell a fenntartóknak. A
Körjegyzőség esetében ez 0 adattartalmú, vagyis ilyen kötelezettségek az intézményt nem
terhelik.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatára Bak
község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
36/2013. számú határozat:
Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. évi költségvetési évet követő három évre
várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés

Sorszám

Tárgyév

2012. 2012.évi
Eredeti teljesítés

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő

2012. 2013. év
félévi
terv
teljesítés
%-a

2014.
2015.
év terv év terv

01
02
03
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Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések
értékesítése
Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

04

05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Képviselő-testületek felkérik a jegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások
teljesítését és erről adjon tájékoztatást a képviselő-testületek részére.
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Határidő: féléves és éves beszámolók
Felelős: Császár László jegyző.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc polgármester javaslatára
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
20/2013. (III. 06.) számú képviselő-testületi határozat:
Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
2012. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
SorTárgyév
Saját bevétel és adósságot
szám
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő

2012. 2012.évi
Eredeti teljesítés

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések
értékesítése
Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing

2012. 2013. év
félévi
terv
teljesítés
%-a

2014.
2015.
év terv év terv

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
11
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Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Képviselő-testületek felkérik a jegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások
teljesítését és erről adjon tájékoztatást a képviselő-testületek részére.
Határidő: féléves és éves beszámolók
Felelős: Császár László jegyző.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képviselő-testületek együttes ülését 1829 órakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
polgármester

Mázsa Ferenc
polgármester

Pálfi István
polgármester

Császár László
jegyző
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