
Foglalkoztatottak 

 

 

 

2013. év 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetésről 3. §. (3) alapján: 

„Az engedélyezett létszámkeret 2 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatásban 

résztvevő. „ 

 

2014. év 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetésről 3. §. (3) alapján: 

„Az engedélyezett létszámkeret 3 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő közfoglalkoztatásban 

résztvevő. „ 

 

2015. év 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete a 

2015. évi költségvetésről 3. §. (3) alapján: 

„Az engedélyezett létszámkeret 3 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő közfoglalkoztatásban 

résztvevő.” 

 

2016. év 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a 

2016. évi költségvetésről 3. §. (3) alapján: 

„Az engedélyezett létszámkeret 3 fő, melyből 2 fő közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatásban 

résztvevő.” 

 

2017. év 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelete a 

2017. évi költségvetésről 3. §. (3) alapján: 

„Az engedélyezett létszámkeret 3 fő, melyből 2 fő közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatásban 

résztvevő.” 

 

2018. év 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2018. (III.02.) önkormányzati rendelete a 

2018. évi költségvetésről 3. §. (3) alapján: 

„Az engedélyezett létszámkeret 2 fő, melyből 2 fő közalkalmazott, 0 fő közfoglalkoztatásban 

résztvevő.” 

 

2019. év 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete a 

2019. évi költségvetésről 3. §. (3) alapján: 

 „Az engedélyezett létszámkeret 2 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő polgármesteri 

jogviszonyban foglalkoztatott.” 

 

2020. év 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete a 

2020. évi költségvetésről 3. §. (3) alapján: 

„Az engedélyezett létszámkeret 2 fő, melyből 1 fő polgármester, 1 fő közalkalmazott.” 

 

 

 

 



 

2021. év 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a 

2021. évi költségvetésről 3. §. (3) alapján: 

„Az engedélyezett létszámkeret 2 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő főállású polgármester, 0 

fő közfoglalkoztatásban résztvevő.” 

 

2022. év 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2022. (II.26.) önkormányzati rendelete a 

2022. évi költségvetésről 3. §. (3) alapján: 

„Az engedélyezett létszámkeret 2,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő főállású polgármester, 

0,5 fő közművelődés szervező, 0 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.” 
 

 

 

 

 

 

 
 


