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Pfeffer József polgármester: Üdvözli a 6 önkormányzat testületének megjelent 
vezetőit és tagjait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy Berkesd Község 
Önkormányzata képviselő-testületének 5 tagjából 4 képviselő, Bogád Község 



Önkormányzata képviselő-testületének 7 tagjából 4 képviselő, Ellend Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 3 képviselő, Pereked Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 3 képviselő, Romonya Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagjából 4 képviselő, Szilágy Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 5 képviselő személyesen 
megjelent, az ülés határozatképes. Indítványt tesz az ülés napirendjére, melyet 
a képviselő-testületek – kérdés és hozzászólás nélkül – egyhangúlag az alábbiak 
szerint határoz meg: 

 

                                                             NAPIREND 

 

1.)  Tájékoztató a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Bogádi 
KÖH ) 2018. évi munkájáról 

Előadó: Ruppert Edina jegyző 

 

2.)  Pályázati kiírás kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 

Előadó: Ruppert Edina jegyző 

 

3.) A közép-és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 2019. évi 
illetménykiegészítéséről  

Előadó: Ruppert Edina jegyző 

 

4.) A Bogádi KÖH gazdálkodásának 2018. évi beszámolója 

Előadó: Ruppert Edina jegyző 

 

5.) A Bogádi KÖH 2019. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: Ruppert Edina jegyző 

 

 



1.)  Tájékoztató a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

 

Ruppert Edina jegyző: Tisztelettel köszöntelek benneteket, a minden évben 
megtartandó együttes ülésünkön. A korábbi évekhez képest annyi a különbség, 
hogy időben jóval később szokott lenni, február 10-e környékén. Ennek oka, hogy 
a múlt héten jelent meg az a Belügyminisztérium által kiírt pályázat, ami a hivatal 
dolgozóinak a bérrendezésér irányul. Nagyon vártuk már, mert a 2019. évi 
költségvetési törvényben ennek a lehetőségét már előrevetítették, a 
részletszabályokat, a benyújtás feltételeit vártuk. Amiatt vált sürgőssé a mai 
tanácskozás, mert a benyújtás határideje 2019. január 25. és ehhez csatolni kell 
az önkormányzatok által meghozott határozatokat. 

Az idő rövidsége azzal járt, hogy nem tudtunk adatgyűjtést, elemzést, statisztikát 
előállítani a 2018. évben végzett konkrét munkáról, ezért a mai ülésen a hivatal 
egészét érintő feladatokról fogok beszélni számok nélkül, de természetesen, ha 
bármilyen kimutatásra lenne szükségetek, bármely témában, a 
rendelkezésetekre fogom bocsátani, rövid időn belül. 

 

Költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi feladatok 

 

- az önkormányzatok éves költségvetésének elkészítésével kapcsolatos 
feladatok 

- az önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek gazdálkodási 
tevékenységének az ellátása, az operatív gazdálkodás során keletkezett 
gazdasági események könyvelése 

- a jóváhagyott éves költségvetési rendelet alapján az operatív gazdálkodás 
ellátása 

- a központi költségvetési támogatások kiutalásának figyelemmel kísérése, 
az önkormányzatokat megillető állami támogatások megigénylése 

- a normatív alapon és feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatások 
alakulásáról felmérés, összesítés készítése és továbbítása a Magyar 
Államkincstár felé 

- leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása 
- törzskönyvi nyilvántartáshoz kapcsolódó iratok kezelése, változások 

átvezetése a nyilvántartásban és továbbítása a Magyar Államkincstár felé 



- aktív részvétel az önkormányzatok pályázatainak elkészítésében, 
elszámolásában 

- havi, évközi, éves beszámolók, mérlegjelentések készítése az 
államháztartási információs rendszerben 

- ingatlanvagyon-kataszter folyamatos vezetése. Az értéknövelő felújítások, 
beruházások, rögzítése, átvezetése, forgalomképesség szerinti besorolás 
módosítása. 

- a KIRA illetményszámfejtő rendszerben a rendszeres és nem rendszeres 
juttatások számfejtése 

- közfoglalkoztatások lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása 
- az ebr42 rendszerben a különböző államháztartási rendszerből elérhető 

támogatások igénylése, elszámolása (pl. tűzifa pályázat) 
- polgármesterek, képviselők juttatásainak (tiszteletdíj, illetmény, 

költségtérítés) számfejtésével, folyósításával kapcsolatos feladatok 
-  köztisztviselők előmeneteli, illetmény, juttatás, továbbképzés 

rendszerével kapcsolatos feladatok 

Valamennyi határidőhöz kötött költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi feladat 
határidőben megvalósult. 

 

Helyi adóztatással kapcsolatos feladatok 

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény az önkormányzat jegyzőjét a NAV, 
mint állami adóhatóság és vámhatóság mellett adóhatóságként definiálja. Ennek 
értelmében a feladatok: 

- a helyi adók, a gépjárműadó teljes körű feldolgozása, évközi változások 
törlése, előírása 

- a talajterhelési díjjal kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatok ellátása 
(Romonya, Bogád településeken) 

- a gépjárműadó havi változásainak folyamatos feldolgozása 
- méltányossági kérelmek elbírálása 
- negyedéves, éves zárások elkészítése, adatszolgáltatás a Magyar 

Államkincstár felé 
- adóbehajtással és végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátása 
- adóigazolások, adó-és értékbizonyítványok készítése 
- jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése 



Az önkormányzatok nemcsak a gazdálkodás területén, hanem az adóztatás 
területén is csatlakoztak az ASP rendszerhez. A csatlakozást az adóztatás 
területén megelőzte egy nagy volumenű adattisztítás, mely az éles indulás 
alapjául szolgált. 

A magánszemélyek kommunális adó mértékének a megállapítása helyi 
rendeleteken alapul. 

A belföldi rendszámú gépjárművek adója ügyében az az önkormányzati 
adóhatóság az illetékes, amelynek területén a közúti közlekedési nyilvántartásba 
bejegyzett adóalany lakóhelye, székhelye, illetőleg telephelye található. 

 

Anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok 

 

Az anyakönyvvezető a születés, házasságkötés, elhalálozás 
anyakönyvvezetésével, házasságkötéssel, születési, valamint házassági családi és 
utónév módosításával, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattétellel, 
állampolgársági eskü szervezésével, anyakönyvi változások átvezetésével (válás, 
névváltozás, állampolgárság változással, családi állapot változással kapcsolatos 
feladatokat látja el.) 2015. évtől már lehetőség van bármelyik 
anyakönyvvezetőnél elektronikusan kiállított halotti, születési vagy házassági 
anyakönyvi kivonat kiállítására. Az EAK (Egységes Anyakönyvi Szolgáltató 
Rendszer) egy adatok nélküli rendszerként indult. Az anyakönyvvezetők az 
anyakönyvek adataiból folyamatosan töltik fel a rendszert. A megkeresett 
anyakönyvvezető a rendszeren keresztül felkéri az anyakönyvezés helye szerinti 
illetékes hivatalt, hogy töltse fel az adatokat, majd az ügyfél átveheti az 
anyakönyvi kivonatot ott, ahol akarja. 

 

Hagyatéki ügyintézés 

 

A hagyatéki eljárás a halottvizsgálati bizonyítvány alapján hivatalból, 
póthagyatéki eljárás esetében az ügyfél kérelmére indul. A hagyatéki 
meghallgatáson elkészül a hagyatéki leltár, felvételre kerül az öröklésben 
érdekeltek köre, megtörténik az ingatlanok felértékelése. 

 



Választással kapcsolatos feladatok 

 

Az előző évben volt az országgyűlési képviselők választása, 2019-ben Romonyán 
március 24-ére kitűztük az időközi polgármester választást, május környékén lesz 
az európai parlamenti képviselők választása, októberben pedig a helyi 
önkormányzati polgármesterek és képviselők választása. Ebben a tárgykörben is 
jelentős feladatellátási kötelezettség válik szükségessé a hivatal tekintetében. 
Néhány feladat nevesítve: 

- ellátjuk a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos 
feladatokat 

- gondoskodunk a választópolgárok, jelöltek, jelölőszervezetek 
tájékoztatásáról 

- a választás kitűzése és a választás eredményének jogerőre emelkedése 
közötti időszakban a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 
megismerése iránti igényeknek eleget teszünk 

- ellátjuk a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítjük 
a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket 

- megszervezzük a választási szervek tagjainak oktatását 
- ellátjuk az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat 
- szigorú rendben eleget teszünk a választáshoz biztosított pénzeszközök 

elszámolásával 

 

Birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A megítélés, illetve a döntés szempontjából nehézségeket szoktak okozni a 
birtokvédelmi ügyek, mert a birtok nem azonos a tulajdonnal, és bizony a 
birtokvitás ügyek jelentős része épp abból adódik, hogy a felek keverik a két jogot 
és a tulajdonos érvényesíteni akarja a tulajdonjogát tévesen a birtokvédelem 
eszközével, és amikor a jegyzőhöz vagy a bírósághoz fordul, nem érti miért nem 
részesítik jogvédelemben. Nem azt kell vizsgálnunk az ilyen ügyeknél, hogy kié a 
birtokháborítással kapcsolatos érintett ingatlan tulajdonjoga, hanem azt, hogy ki 
birtokolja, ki használja. Ezzel együtt nem kizárt, hogy a birtokos egyben 
tulajdonos is. Az jogosult birtokvédelemre, aki korábban jogszerűen birtokban 
volt és őt ebben a békés, jogos birtoklásban megzavarták. Birtokvédelmet 
bármikor lehet kérni a bíróságtól, ha egy éven belül történt, a jegyzőtől. A jegyző 



csakis a birtoklás tényére figyelemmel dönt, a birtokláshoz való jog a bíróság 
hatáskörébe tartozik. 

 

Kereskedelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, illetve engedélyeztetése kérelemre 
indul. A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában 
forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 
esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, a működési engedély 
köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában 
végezhető. Pl. veszélyes anyagok, növényvédő szerek, állatgyógyászati 
készítmények esetében. Nyilván nem tömegével nyitnak üzletet az illetékességi 
területünkön, de ha nyitnak, mint ahogy a bevezetőmben is említettem, kellő 
szaktudással kell az ügyet megoldani. 

 

Vadkár ügyekkel kapcsolatos feladatok 

 

Ha a károsult és a kárért felelős személlyel nem jön létre az egyezség, a kár 
megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult és a károkozás helye szerinti 
jegyzőtől kérheti az egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás 
lefolytatását. Ebben az eljárásban kárszakértők működnek közre, ha a felek 
között nem jön létre egyezség, a jegyző az eljárást megszünteti és a károsult az 
eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül 
kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértéséből adódó feladatok 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény felhatalmazta az 
önkormányzatokat, hogy rendeletben határozzák meg a közösségi együttélés 
alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. Ezt a 
rendeletet minden képviselő-testület megalkotta, hiszen minden község 
fontosnak tartotta a település lakóinak nyugalmát, közterületek rendjét, az 



életviszonyok rendezettségét. Ezeknek a magatartásoknak a megszegőivel 
szemben közigazgatási bírság kiszabására kerül sor. 

 

A Nemzeti Jogszabálytárról 

 

A Nemzeti Jogszabálytárban egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni 
valamennyi 2013. július 30-a után kihirdetett és a lekérdezés napján hatályos 
rendelet szövegét, a kihirdetést követő öt munkanapon belül. 

A Nemzeti Jogszabálytár önálló felületen (úgynevezett: Törvényességi Felügyelet 
Írásbeli kapcsolattartás Modul) biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletéért felelős megyei kormányhivatal és a helyi önkormányzat közötti 
törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást. 

 

Mint ahogy beszámolóm elején jeleztem, csak néhány területet érintettem a 
munkánkból, nem beszéltem a pályázatokkal kapcsolatos feladatokról, az 
ügyiratkezeléssel kapcsolatos nagyszámú feladatokról, a dolgozókat sújtó 
folyamatos képzésekről, a különböző felügyeleti ellenőrzésekről, a szabályzatok 
folyamatos figyelemmel kíséréséről, egyes munkáltatói intézkedésekről: a 
dolgozókat minősíteni kell, teljesítményértékelésükről. 

Nem csak sokat dolgozunk, de nap mint nap fejlődnünk kell, új feladat elé 
állítanak minket, percről percre változnak a jogszabályok, nincsenek 
begyakorlott, rutinszerű feladatok. 

Azonban továbbra is célunk, hogy a meglévő és újonnan jelentkező 
feladatcsoportokat a jogszabályi előírások keretei között végezzük, a hatósági 
munka színvonalát javítsuk, és a felkészült, szakszerű ügyintézéssel a település 
lakosságát kiszolgáljuk. 

A hivatal dolgozóinak nevében köszönöm a polgármestereknek, képviselő-
testületeknek, bizottságoknak, kisebbségi önkormányzatoknak a támogatását, 
együttműködését és mindenkinek, aki továbbra is aktív részese szeretne lenni a 
települések életének, sok sikert kívánok a polgármesterek és települési 
képviselők 2019. évi helyi önkormányzati választásán. 

 



Az elhangzottak alapján kérem, hogy a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2018. évi beszámolóját fogadják el a képviselő-testületek. 

Miután a napirendi ponthoz észrevétel nem hangzott el, Pfeffer József 
polgármester szavazásra tesz fel a Bogádi KÖH 2018. évi munkájáról szóló 
beszámolót. 

 

Az elhangzottak alapján Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 

 

                                       1/2019.(I.22.) ÖKT.Határozat 

                    Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                   a Bogádi KÖH 2018. évi munkájáról szóló  beszámolót 

                   elfogadja. 

                   Határidő: értelemszerű 

                   Feleős: Ruppert Edina jegyző 

 

Az elhangzottak alapján Bogád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozza: 

 

                                         1/2019.(I.22.)ÖKT. Határozat 

                      Bogád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                      a Bogádi KÖH 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 

                      elfogadja. 

                      Határidő: értelemszerű 

                      Felelős: Ruppert Edina jegyző 

 

Az elhangzottak alapján Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozza: 



 

 

                                         1/2019.(I.22.) ÖKT. Határozat 

                         Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                         a Bogádi KÖH 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 

                         elfogadja. 

                         Határidő: értelemszerű 

                         Felelős: Ruppert Edina jegyző 

 

Az elhangzottak alapján Pereked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül , az alábbi döntést hozza: 

 

 

                                          1/2019.(I.22.)ÖKT. Határozat 

                          Pereked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                          a Bogádi KÖH 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 

                          elfogadja. 

                          Határidő: értelemszerű 

                          Felelős: Ruppert Edina 

 

Az elhangzottak alapján Romonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül , az alábbi döntést hozza: 

 

                                             7/2019.(I.22.) ÖKT. Határozat 

                           Romonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                           a Bogádi KÖH 2018. évi munkájáról szóló beszámolót 

                           elfogadja. 



                           Határidő: értelemszerű 

                           Felelős: Ruppert Edina jegyző 

 

Az elhangzottak alapján Szilágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozza: 

 

                                                 1/2019.(I.22.) ÖKT.Határozat 

                              Szilágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                             a Bogádi KÖH 2018. évi munkájáról szóló beszámolót  

                              elfogadja. 

                              Határidő: értelemszerű 

                              Felelős: Ruppert Edina jegyző 

2.)  Pályázati kiírás kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 

 

Ruppert Edina jegyző: A bevezetőben már említettem, hogy Magyarország 2019. 
évi költségvetési törvénye már előrevetítette, megnevezte ezt a pályázati 
formát, csak még a részletszabályokat nem ismertük. A múlt héten a 
Belügyminiszter kiírta, és gyakorlatilag támogatásra jogosult a 38.000 forintot 
meg nem haladó egy lakosra jutó adóerőképességgel rendelkező, önkormányzati 
hivatalt fenntartó települési önkormányzatok. A pályázatot a gesztor, Bogád 
önkormányzata nyújtaná be, az ő adóerőképessége: 16.515 Ft. 

Tulajdonképpen a pályázat, mint megnevezés nem is igaz, mert a minisztérium 
konkrétan megnevezte azoknak az önkormányzatokat, akik benyújthatják a 
pályázatot. 

Látják, hogy melyik önkormányzatnak mennyi az illetményalapja, és az ő  
tájékoztatásuk alapján is a 11 milliárdos keret az előzetes modellezésük alapján 
minden igényre fedezetet biztosít, nincs további mérlegelési szempont. Ezt ők 
írták le. 

Tehát a 20.000 Ft vagy az alatti adóerőképesség esetén a kiegészítő támogatás 
mértéke 800.000 Ft/fő/év az elismert hivatali létszám alapján. 



Az elismert hivatali létszám: 10,45 fő. Ez összesen 8.384.000 Ft támogatást 
jelent. A kitöltendő táblába ennyit is hozott ki a program. 

Egy feltételt szabott meg a kormányzat, hogy az önkormányzatoknak minimum 
46.380 Ft-os összegben kell meghatározni az illetményalapot. A támogatást 
soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítják. 

2017. évtől van lehetősége az önkormányzatoknak, hogy a központilag 
meghatározott, 2008. évtől változatlan, 38.650 Ft-os illetményalapot emeljék. Az 
országban az önkormányzatok 70-80 %-a már 45-50-60, vagy akár 65.000 Ft-ban 
állapította meg az elmúlt két évben az illetményalapot. 

Én mindig azt mondtam, hogy egyelőre hagyjuk, tudja a Kormányzat, hogy baj 
van az önkormányzati dolgozók bérével. Az elmúlt két évben a sztrájksorozatok 
kapcsán is mindig elismerték, hogy ezek nagyon alacsony bérek, de a 
módszertanát nem tudták kitalálni. Én már tavaly említettem, hogy ha az idén 
nem lesz kézzelfogható kormányzati segítség, az önkormányzatoknak saját 
forrásból kell finanszírozni a fizetésemeléseket, mert nem megy tovább, 
elmennek az emberek. További kérdés volt a Belügyminisztérium felé, hogy jó, 
jó az idén kapnak az önkormányzatok erre a célra kiegészítést, de mi lesz jövőre? 
Erre az volt a válasz, hogy mindaddig, amíg az önkormányzat adóerőképessége 
nem éri el az egy lakosra jutó 38.000 Ft-ot támogatni fogják az 
önkormányzatokat. 

A pályázat benyújtásának határideje elektronikusan 2019. január 25-e, papír 
alapon 2019. január 28. A miniszteri döntés határideje: 2019. február 28. és öt 
napon belül megtörténik az utalás. 

Az 50.000 Ft-os illetményalapnak megfelelő illetménynövekedés összesen, éves 
szinten a jelenlegihez képest: 8.594.171 Ft-tal több a pályázaton vélhetően 
kapunk 8.384.000 Ft-ot a különbözet: 210.171 Ft a hat önkormányzat 
vonatkozásában. 

A pályázat benyújtásához szükséges minden képviselő-testület azon határozata, 
melyben vállalja, hogy az illetményalapot a költségvetési törvényben 
rögzítetthez képest, -ami 38.650 Ft – legalább 20%-kal emelt összegben, azaz 
legalább 46.380 forintban határozza meg 2019. évre. 

Egyúttal javaslom, hogy alkossák meg az önkormányzatok 2019. évre az 
illetményalap mértékéről szóló rendeletet, mely 50.000 Ft lenne. 



Miután a napirendi ponthoz észrevétel nem hangzott el, Pfeffer József 
polgármester szavazásra tesz fel az illetményalap mértékének emeléséről szóló 
határozat megalkotását. 

 

Az elhangzottak alapján Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 

 

                                       2/2019.(I.22.) ÖKT.Határozat 

                    Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    úgy dönt, hogy részt vesz a Belügyminiszter által  
                   „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt  
                   pályázaton és vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot 
                   a Költségvetési törvényben rögzítetthez képest legalább 
                   20%-al emelt összegben, azaz legalább 46.380 Ft-ban 
                   állapítja meg 2019. évre. A képviselő-testület nyilatkozik, 
                   hogy a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft 
         illetményalapot alkalmazta 2018. július elsején. 
 
                   Határidő: értelemszerű 
                   Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Az elhangzottak alapján Bogád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozza: 

 

                                         2/2019.(I.22.)ÖKT. Határozat 

                    Bogád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    úgy dönt, hogy részt vesz a Belügyminiszter által  
                   „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt  
                   pályázaton és vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot 
                   a Költségvetési törvényben rögzítetthez képest legalább 
                   20%-al emelt összegben, azaz legalább 46.380 Ft-ban 
                   állapítja meg 2019. évre. A képviselő-testület nyilatkozik, 
                   hogy a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft 
         illetményalapot alkalmazta 2018. július elsején. 
 



 
                   Határidő: értelemszerű 
                   Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Az elhangzottak alapján Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozza: 

 

                                       2/2019.(I.22.) ÖKT.Határozat 

                    Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    úgy dönt, hogy részt vesz a Belügyminiszter által  
                   „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt  
                   pályázaton és vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot 
                   a Költségvetési törvényben rögzítetthez képest legalább 
                   20%-al emelt összegben, azaz legalább 46.380 Ft-ban 
                   állapítja meg 2019. évre. A képviselő-testület nyilatkozik, 
                   hogy a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft 
         illetményalapot alkalmazta 2018. július elsején. 
 
 
                   Határidő: értelemszerű 
                   Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Az elhangzottak alapján Pereked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 
igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül , az alábbi döntést hozza: 

 

 

                                       2/2019.(I.22.) ÖKT.Határozat 

                    Pereked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    úgy dönt, hogy részt vesz a Belügyminiszter által  
                   „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt  
                   pályázaton és vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot 
                   a Költségvetési törvényben rögzítetthez képest legalább 
                   20%-al emelt összegben, azaz legalább 46.380 Ft-ban 
                   állapítja meg 2019. évre. A képviselő-testület nyilatkozik, 
                   hogy a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft 



         illetményalapot alkalmazta 2018. július elsején.  
 
 
                   Határidő: értelemszerű 
                   Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Az elhangzottak alapján Romonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozza: 

 

                                       8/2019.(I.22.) ÖKT.Határozat 

                    Romonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    úgy dönt, hogy részt vesz a Belügyminiszter által  
                   „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt  
                   pályázaton és vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot 
                   a Költségvetési törvényben rögzítetthez képest legalább 
                   20%-al emelt összegben, azaz legalább 46.380 Ft-ban 
                   állapítja meg 2019. évre. A képviselő-testület nyilatkozik, 
                   hogy a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft 
         illetményalapot alkalmazta 2018. július elsején. 
 
 
                   Határidő: értelemszerű 
                   Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Az elhangzottak alapján Szilágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozza: 

 

                                       2/2019.(I.22.) ÖKT.Határozat 

                    Szilágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    úgy dönt, hogy részt vesz a Belügyminiszter által  
                   „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt  
                   pályázaton és vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot 
                   a Költségvetési törvényben rögzítetthez képest legalább 
                   20%-al emelt összegben, azaz legalább 46.380 Ft-ban 
                   állapítja meg 2019. évre. A képviselő-testület nyilatkozik, 
                   hogy a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft 



         illetményalapot alkalmazta 2018. július elsején. 
 
 
                   Határidő: értelemszerű 
                   Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 
Az elhangzott javaslat alapján Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a Bogádi Közös 
Önkormányzati hivatalban foglalkozatott köztisztviselők 2019. évi 
illetményalapjának megállapításáról szóló 1/2019.(I.22.) számú önkormányzati 
rendeletét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az elhangzott javaslat alapján Bogád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a Bogádi Közös 
Önkormányzati hivatalban foglalkozatott köztisztviselők 2019. évi 
illetményalapjának megállapításáról szóló 1/2019.(I.22.) számú önkormányzati 
rendeletét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az elhangzott javaslat alapján Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a Bogádi Közös 
Önkormányzati hivatalban foglalkozatott köztisztviselők 2019. évi 
illetményalapjának megállapításáról szóló 1/2019.(I.22.) számú önkormányzati 
rendeletét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az elhangzott javaslat alapján Pereked Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 
Bogádi Közös Önkormányzati hivatalban foglalkozatott köztisztviselők 2019. évi 
illetményalapjának megállapításáról szóló 1/2019.(I.22.) számú önkormányzati 
rendeletét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az elhangzott javaslat alapján Romonya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 
Bogádi Közös Önkormányzati hivatalban foglalkozatott köztisztviselők 2019. évi 
illetményalapjának megállapításáról szóló 1/2019.(I.22.) számú önkormányzati 
rendeletét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



 

Az elhangzott javaslat alapján Szilágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a Bogádi Közös 
Önkormányzati hivatalban foglalkozatott köztisztviselők 2019. évi 
illetményalapjának megállapításáról szóló 1/2019.(I.22.) számú önkormányzati 
rendeletét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

3.) A közép-és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 2019. évi 
illetménykiegészítéséről 

 

Ruppert Edina jegyző: Ezt a rendeletet minden évben megalkotják a képviselő-
testületek, az alapilletmény 20%-a mind a középfokú, mind a felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselők esetében egyaránt. Ez nem béremelést jelent 
minden évben, ez az egyik béreleme a dolgozóknak. Ennek figyelembe vételével 
javaslom a rendelet elfogadását.      

Az elhangzott javaslat alapján Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 2019. évben 
nyújtandó közép-és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 2/2019.(I.22.) számú önkormányzati rendeletét, 
mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az elhangzott javaslat alapján Bogád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 2019. évben 
nyújtandó közép-és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 2/2019.(I.22.) számú önkormányzati rendeletét, 
mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az elhangzott javaslat alapján Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 2019. évben 
nyújtandó közép-és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 2/2019.(I.22.) számú rendeletét, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 



Az elhangzott javaslat alapján Pereked Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 
2019. évben nyújtandó közép-és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 2/2019.(I.22.) számú rendeletét, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az elhangzott javaslat alapján Romonya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 
2019. évben nyújtandó közép-és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 2/2019.(I.22.) számú rendeletét, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az elhangzott javaslat alapján Szilágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 2019. évben 
nyújtandó közép-és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló 2/2019.(I.22.) számú rendeletét, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4.) A Bogádi KÖH gazdálkodásának 2018. évi beszámolója 

 

Ruppert Edina jegyző: 

 

KIADÁSI  OLDAL 

SZEMÉLYI  JUTTATÁSOK 

 

1. Illetmények, mely magába foglalja: 

-alapilletmény: az illetményalap (38.650 Ft) és az egyes besorolási fokozatokhoz 
tartozó szorzó 

- illetménykiegészítés: helyi rendeleten alapul, amit az előbb fogadtatok el, mely 
mind a középfokú, mind a felsőfokú végzettségű köztisztviselők tárgyévre adható 
illetménykiegészítése, az alapilletmény 20%-a 



- nyelvpótlék: alanyi jogon járó juttatás, 2 dolgozó középfokú nyelvvizsgával 
rendelkezik, mértéke az illetményalap 60%-a 

2. Céljuttatás, jutalom: 3 összetevője van: 

- ASP-s jutalom, Kormány határozaton alapul, aki részt vett az ASP-s 
munkálatokban, azok kaptak jutalmat, 421.200 Ft lett kiosztva. Állami pénz volt. 

- a 2018. évi országgyűlési választásoknál a Helyi Választási Iroda dolgozóinak a 
juttatása, ide kellett könyvelni 500.000 Ft. 

- 308.300 bruttó bér, a nyugdíjba vonuló kolléga kvázi jutalma, Berkesd, Szilágy, 
Ellend község finanszírozta, de a hivatalon keresztül futtatuk.  

3. Közlekedési költségtérítés:  

Bérlettérítés 1 fő esetén és 8 fő esetében 15Ft/fő/km-nek megfelelő összeg azon 
dolgozóknak, akik gépjárművel közlekednek. 

4. Egyéb költségtérítés: Folyószámla költségtérítés, bruttó 12.000Ft/fő/év. 

5. Cafetéria: A költségvetési törvény alapján járó bruttó 200.000 Ft/fő/év, a 
nettó összeg jelenik itt meg. 

6. Munkáltatói EHO : 14%. 

7.Munkáltatói SZJA:  cafetéria juttatás 15%-a. 

8. Szociális hozzájárulás adója: munkáltatói hozzájárulás, minden bérjellegű 
kiadás 19,5%-a. 

9. Egyéb külső személyi juttatás: A 2018. évi országgyűlési választásoknál a helyi 
választási bizottságok és a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető bére. 

 

KIADÁSI  OLDAL 

DOLOGI  KIADÁSOK 

 

1.Irodaszerek, nyomtatványok: ezt nem lehet annyira jól előre vetíteni, picit 
több lett az előirányzatnál. 

2. Könyv, folyóirat, nyomtatványok: ez gyakorlatilag a menedzserpraxis 
közszolgálati iratmintatár és tudástár költsége, mely követi a 
jogszabályváltozásokat. 



3. Telefon, internet: 883.711 Ft a két hivatal együtt, ez kevesebb lett, mint az 
előirányzat. 

4. Karbantartások: kevesebb lett, mint az előirányzat. 

5. Gázenergia: a két hivatalban 277.205 Ft volt a teljesítés. 

6. Villamosenergia: csak a bogádi hivatalban van, 136.874 Ft a teljesítés. 

7. Vízdíj: fogyasztás szerint, a két hivatalban összesen 29.394 Ft. 

8. Szemétszállítás: a két hivatalban 35.334 Ft. 

9. Csatornaszolgáltatás: csak a bogádi hivatal érintett 32.000 Ft. 

10.Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek: pl. tisztítószerek, lényegesen 
kevesebb az előirányzatnál 

11. Egyéb szolgáltatás: Néhány tétel: 220.000 Ft a teljes éves bankköltség, 
540.000 Ft a postaköltség, 552.000 Ft a számítástechnikus éves megbízási díja, 
kötelező információbiztonsági szakértő alkalmazásának a díja éves szinten 
240.000 Ft. 

12. Kiadások ÁFA-vonzata: 27%. 

13. Belföldi kiküldetés: jegyző, aljegyző, dolgozók kiküldetésének költségtérítése 

14. Kötelező továbbképzés: a beszámolómban említettem, ezeket a kötelező 
továbbképzéseket, melynek kötelező költsége van. A Közszolgálati Egyetem 
számlázza ki, plusz a kötelező mérlegképes továbbképzés díja . 

15. Helyi vizuálregiszter (népességnyilvántartó program): az éves díja a 
programnak. 

16. Egyéb dologi kiadások: a kerekítésből adódó eltérést itt kell megjeleníteni. 

 

BEVÉTELI  OLDAL 

 

1. Állami normatíva:  48.099.000 Ft, mely magában foglalja a hivatalt megillető 
állami támogatást, a 3001-5000 főig terjedő lakosságszámnál 8-14 az elismert 
létszám szerint, valamint azt az összeget, amit a jutalom soron említettem, a 
Kormányhatározat alapján az ASP-ben részt vett kollégák jutalmát, 421.200 Ft 
összegben. 



2. Saját bevétel: a befizetett telefonköltség: 436.941 Ft. 

3. Pénzmaradvány: 2017. évről 988.946 Ft 

4. Önkormányzati hozzájárulás: 12.778.608 Ft. 

5. Egyéb bevétel: kerekítésből adódó 17.772 Ft. 

6. Választás finanszírozása: a 2018. évi országgyűlési választásra kaptunk bér és 
dologi kiadásokra 2.420.614 Ft-ot. 

 

Az elhangzottak alapján javaslom, hogy a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetéséről szóló 2018. évi beszámolóját 64.741.881 Ft bevétellel, 
63.248.731 Ft kiadással, 1.493.150 Ft pénzmaradvánnyal hagyják jóvá a 
képviselő-testületek.  

Miután a napirendi ponthoz észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Pfeffer 
József polgármester szavazásra tette fel a Bogádi KÖH 2018. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadását. 

Az elhangzottak alapján Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 

 

                                         3/2019.(I.22.) ÖKT. Határozat 

                    Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    a Bogádi KÖH 2018. évi gazdálkodását 64.741.881 Ft  
                    bevétellel, 63.248.731 Ft kiadással, 1.493.150 Ft pénz- 
                    maradvánnyal elfogadja. 
 
                    Határidő: értelemszerű 
                    Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Az elhangzottak alapján Bogád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 

 

                                         3/2019.(I.22.) ÖKT.Határozat 

                    Bogád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    a Bogádi KÖH 2018. évi gazdálkodását 64.741.881 Ft  



                    bevétellel, 63.248.731 Ft kiadással, 1.493.150 Ft pénz- 
                    maradvánnyal elfogadja. 
 
                    Határidő: értelemszerű 
                    Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Az elhangzottak alapján Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozza: 

 

                                           3/2019.(I.22.) ÖKT. Határozat 

                    Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    a Bogádi KÖH 2018. évi gazdálkodását 64.741.881 Ft  
                    bevétellel, 63.248.731 Ft kiadással, 1.493.150 Ft pénz- 
                    maradvánnyal elfogadja. 
 
                    Határidő: értelemszerű 
                    Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Az elhangzottak alapján Pereked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozza: 

 

                                             3/2019.(I.22.) ÖKT.Határozat 

                    Pereked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    a Bogádi KÖH 2018. évi gazdálkodását 64.741.881 Ft  
                    bevétellel, 63.248.731 Ft kiadással, 1.493.150 Ft pénz- 
                    maradvánnyal elfogadja. 
 
                    Határidő: értelemszerű 
                    Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Az elhangzott javaslat alapján Romonya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 
döntést hozta: 

 



                                             9/2019.(I.22.) ÖKT. Határozat 

                    Romonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    a Bogádi KÖH 2018. évi gazdálkodását 64.741.881 Ft  
                    bevétellel, 63.248.731 Ft kiadással, 1.493.150 Ft pénz- 
                    maradvánnyal elfogadja. 
 
                    Határidő: értelemszerű 
                    Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Az elhangzott javaslat alapján Szilágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 

 

                                            3/2019.(I.22. ) ÖKT. Határozat 

                    Szilágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                    a Bogádi KÖH 2018. évi gazdálkodását 64.741.881 Ft  
                    bevétellel, 63.248.731 Ft kiadással, 1.493.150 Ft pénz- 
                    maradvánnyal elfogadja. 
 
                    Határidő: értelemszerű 
                    Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

5.) A Bogádi KÖH 2019. évi költségvetésének tervezete 

 

Ruppert Edina jegyző: Elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy 20 fővel nőtt 
az illetékességi területünkhöz tartozó lakosságszám, ami 320.600 Ft összegű 
állami támogatás növekedést eredményezett. 

Ennek fényében a költségek alakulása: 

                                                KIADÁSI  OLDAL 

                                        SZEMÉLYI  JUTTATÁSOK 

 

Nem mennék alapvetően végig az egyes jogcímeken, csak ott szólnék, ahol van 
mondanivalóm, hiszen a dologi kiadások adottak, a tavalyi fogyasztás alapján 
kerültek tervezésre. 



1. Illetmények: Említettem, hogy az 50.000 Ft-os illetményalapnak megfelelő 
plusz bérnövekedés járulékkal együtt 8.594.171 Ft, említettem, hogy a 
pályázaton vélhetően 8.384.000 Ft-ot fogunk kapni. Itt a bruttó bér jelenik meg, 
járulék nélkül.  

2. Céljuttatás, jutalom: Jubileumi jutalom nem lesz senkinek, emiatt nem került 
tervezésre semmi, hogy év közben kap-e a hivatal valami állami pénzt, amit ide 
kell könyvelni, azt még nem tudjuk, majd év végén derül ki. 

3. Közlekedési költségtérítés: Bérlettérítés 1 fő esetén, és 8 fő esetén 15 
Ft/fő/km-nek megfelelő összeg azon dolgozóknak, akik gépjárművel 
közlekednek. 

4. Egyéb költségtérítés: Folyószámla költségtérítés, bruttó 12.000 Ft/fő/év. 

5. Cafetéria juttatás: A költségvetési törvény szerint bruttó 200.000 Ft/fő/év. 

6. Munkáltatói EHO: Megszűnt 2019. január elsejétől. 

7. Munkáltatói SZJA: Cafetéria juttatás 15%-a. 

8. Szociális hozzájárulás adója: Munkáltatói hozzájárulás, minden bérjellegű 
kiadás 19,5 %-a. 

 

                                              BEVÉTELI  OLDAL 

 

1. Állami normatíva:  20 fővel növelt mértékben, 47.998.400 Ft. 

2. Saját bevétel: betervezésre került a telefon: 450.000 Ft. 

3. Pénzmaradvány: 2018. évi pénzmaradvány, 2019. évi nyitó pénzkészlet: 
1.493.150 Ft. 

4. Önkormányzati hozzájárulás: az önkormányzatok saját forrással való 
hozzájárulása a hivatal működéséhez, 11.372.599 Ft. Tavaly 12.410.205 Ft-tal 
kellett a hivatal költségvetéséhez hozzájárulni, így a különbözet 1.037.606 Ft. 
Erre tekintettel: 

Bogádnak: 309.766 Ft-tal 

Romonyának: 214.091 Ft-tal 

Perekednek: 60.290 Ft-tal 



Berkesdnek: 314.601 Ft-tal 

Ellendnek: 57.039 Ft-tal 

Szilágynak: 81.819 Ft-tal kevesebb összegben kell hozzájárulnia a hivatal 
működéséhez. 

 

Az elhangzottakat figyelembe véve javaslom a Bogádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi költségvetését 69.698.149 Ft bevétellel és 69.698.149 Ft 
kiadással fogadják el a képviselő-testületek. 

Miután a napirendi észrevétel nem hangzott el, Pfeffer József polgármester 
szavazásra tette fel a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
költségvetését. 

 

Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 

 

                                       4/2019. (I.22.) ÖKT. Határozat 
 
                  Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                  a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költ- 
                 ségvetését  69.698.149 Ft bevétellel és 69.698.149 Ft 
                  kiadással elfogadja. 
 
                  Határidő: értelemszerűen 
                  Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Bogád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 

 

4/2019. (I.22.) ÖKT. Határozat 
 
                  Bogád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                  a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költ- 
                 ségvetését  69.698.149 Ft bevétellel és 69.698.149 Ft 



                  kiadással elfogadja. 
 
                  Határidő: értelemszerűen 
                  Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 
Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 

 

                                       4/2019. (I.22.) ÖKT. Határozat 
 
                  Ellend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                  a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költ- 
                 ségvetését  69.698.149 Ft bevétellel és 69.698.149 Ft 
                  kiadással elfogadja. 
 
                  Határidő: értelemszerűen 
                  Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Pereked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 

 

                                       4/2019. (I.22.) ÖKT. Határozat 
 
                  Pereked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                  a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költ- 
                 ségvetését  69.698.149 Ft bevétellel és 69.698.149 Ft 
                  kiadással elfogadja. 
 
                  Határidő: értelemszerűen 
                  Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Romonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 
 

                                       10/2019. (I.22.) ÖKT. Határozat 
 



                  Romonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                  a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költ- 
                 ségvetését  69.698.149 Ft bevétellel és 69.698.149 Ft 
                  kiadással elfogadja. 
 
                  Határidő: értelemszerűen 
                  Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Szilágy Község önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 

 

4/2019. (I.22.) ÖKT. Határozat 
 
                  Szilágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                  a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költ- 
                 ségvetését  69.698.149 Ft bevétellel és 69.698.149 Ft 
                  kiadással elfogadja. 
 
                  Határidő: értelemszerűen 
                  Felelős: Ruppert Edina jegyző 
 

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem történt, 
a levezető elnök megköszönte a személyes részvételt és az ülést berekesztette. 

 

                                                              k.m.f. 

 

          Kapitány  Zoltánné                                                         Pfeffer József 

Berkesd Község  Polgármestere                                 Bogád Község Polgármestere 

 

 

             Ott Mihályné                                                                     Náj József 

Ellend Község Polgármestere                                 Pereked Község Polgármestere 

 



 

           Miklós Dezső                                                                 Papp Ferencné 

Romonya  Község Alpolgármestere                           Szilágy Község Polgármestere 

 

                                                         Ruppert Edina 

                                                               Jegyző 

           


