K I V O N A T

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 17-ei nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.22.) rendelet
módosításáról
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.22.) rendelet 4. §
bekezdésében meghatározott 11.y. melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.

(7)

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. március 23-ától
kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Lukácsi Attila sk.
Kovács Miklósné sk.
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A kivonat hiteléül:

Kovács Miklósné
jegyző

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Melléklet a 12/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

Közös Fenntartású Általános
Iskola és Óvoda Tornyospálca
(fő)

Polgármesteri Hivatalhoz
tartozó létszám
(fő)

Összesen

(fő)

Tornyospálca Község Önkormányzatának
2010. január 1-jén engedélyezett létszámkerete:
96
21
117
- A közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda Tornyospálca intézményünk létszámkerete a 2009. évhez képest 2 fővel csökkent a 149/2008.
(IX.15.)Ökt. számú határozat alapján.2010. március 23-tól engedélyezett létszámkeret:

96

20

116

- Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2009.(IX.9.) Ökt, számú határozatával a Köztemető fenntartási tevékenység
szakfeladaton 1 fő közalkalmazotti álláshelyet megszüntetett.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó létszám megbontása: /2010. január 1-jén engedélyezett létszám/
- óvodai intézményi étkeztetés:
- Iskolai intézményi étkeztetés:
- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:
- Család-és nővédelmi egészségügyi gond:
- Szociális étkeztetés:
- Köztemető fenntartás:
Összesen:

2 fő
4 fő
9 fő
3 fő
2 fő
1 fő
21 fő

2010. március 23-tól engedélyezett létszámkeret:
- óvodai intézményi étkeztetés:
- Iskolai intézményi étkeztetés:
- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:
- Család-és nővédelmi egészségügyi gond:
- Szociális étkeztetés:
Összesen:

2 fő
4 fő
9 fő
3 fő
2 fő
20 fő
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