
 

 

Pogány képviselő-testület 2018. évi határozatai 

Határozat száma Határozat szövege 

1/2018.(01.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát „Helyi 
tájértékek állapotjavítása. Helytörténeti gyűjtemények, tájházak életre keltése 
programokkal. A meglévő értéktárak bővítése, közös értékleltár létrehozása„ 
címmel kiírt VP6-19.2.1.-60-10-17 kódszámú pályázatra. 
A testület a pályázat írásával Szűcs Tamást megbízza. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatíróval a megbízási 
szerződést az önkormányzat képviseletében megkösse és a pályázat 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 

2/2018.(01.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó, Szalántai Óvoda és Konyha 
Társulással kötött megállapodást és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja. 

3/2018.(01.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
pogányi gyerekek a Pécsi Tankerülethez tartozó Pécsi Apáczai Csere János 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi 
Általános Iskolája: (OM: 027399,7666 Pogány, Széchenyi utca 11.) felvételi 
körzetébe tartozzanak. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Pécsi Járási 
Hivatalt. 

4/2018.(01.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pogányi 
repülőtér 2017. évi bérleti díjának megfizetése iránt pert kíván indítani az Air 
Horizont Nonprofit Kft. ellen. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat ügyvédjének közreműködésével a keresetlevél beadásáról 
intézkedjen. 

5/2018.(01.24.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ERACOM Kft. 
pogányi honlap átalakítására és karbantartására vonatkozó árajánlatát és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft.-vel a honlap átalakítására egyszeri 
135.000 Ft+Áfa, karbantartására havi 30.000 Ft+Áfa díjazásért vállalkozási 
szerződést kössön az önkormányzat képviseletében. 

6/2018.(01.24.) zárt ülés 

7/2018.(01.24.) zárt ülés 

8/2018.(II.14.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dragovácz Ágnes 
polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését úgy fogadja el, hogy január 
hónapban 4, február hónapban 4, május hónapban 6, augusztus hónapban 10, 
szeptember hónapban 5, október hónapban 5, december hónapban 5 nap 
szabadságot vesz igénybe. 

9/2018.(II.14.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített 
környezet helyi védelméről szóló 8/2012. (V. 31.) rendelettel módosított 
6/2009.(VI. 22.) rendelete alapján 150.000 Ft támogatását nyújt Beke Tamásnak 
a Pogány, Jókai u. 1. szám alatti ingatlan tulajdonosának a homlokzati 
nyílászárók cseréjéhez. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről a munkák 
elvégzéséhez szükséges jogerős hatósági engedély bemutatását követően 
intézkedjen. 

10/2018.(II.14.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Ernszt Kft.-vel az önkormányzat tulajdonában lévő 
helyiségek bérletére vonatkozó szerződést közös megegyezéssel azonnali 
hatállyal megszüntesse. Amennyiben közös megegyezés nem jön létre, a 
szerződésben meghatározott 30 napos felmondási idővel felmondja arra 



 

 

hivatkozva, hogy a bérlő a helyiségeket nem a szerződésben megjelölt célra 
használja. 

11/2018.(II.14.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Pogánnyal kötött együttműködési megállapodást a melléklettel 
egyezően elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

12/2018.(II.14.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat Pogánnyal kötött együttműködési megállapodást a melléklettel 
egyezően elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

13/2018.(II.14.) zárt ülés 

14/2018. (III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szalántai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a melléklettel egyezően 
elfogadja. 

15/2018. (III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szalántai Közös 
Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának módosítását a melléklettel 
egyezően elfogadja. 

16/2018.(III.13.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottság póttagjának Fejes Andreát és Molnár Andreát megválasztja. A testület 
felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bizottsági tagok eskütételének és 
oktatásának megszervezéséről gondoskodjanak. 

17/2018.(III.13.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pécsi Tankerületi Központ 
fenntartásában álló Pécsi Apácai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, 
Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi Tagintézményének átszervezésére 
vonatkozó átszervezési javaslatot megtárgyalta és egyetért azzal, hogy a 
pogányi feladatellátási helyen a felvehető maximáli létszám 30 főről 50 főre 
emelkedjen. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a tankerület 
vezetőjét tájékoztassa. 

18/2018.(III.13.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy  
1. a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet III. fejezet, 16. § (1) bekezdésének 
megfelelően elindítja Pogány Településfejlesztési koncepciójának elkészítését, 
valamint Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének felülvizsgálatát. 
2. A településrendezési eszközök tervezési és egyeztetési folyamata során a 
Pogány Község Önkormányzat által a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét 
kell alkalmazni. 

19/2018. (III.13.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztergár Lajos 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2017. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

20/2018. (III.13.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsi Többcélú 
Agglomerációs Társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat ellátó intézmények 2018. évi intézményi térítési díjait 
megállapító Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése által megalkotásra kerülő 
rendelettervezettel egyetért, azt jóváhagyja. A testület felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát értesítse. 

21/2018. (III.13.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dragovácz Ágnes 
polgármester részére 600.000 Ft illetményelőleg felvételét engedélyezi 6 havi 
visszafizetés mellett. A testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetményelőleg 
kifizetéséről és a Magyar Államkincstári rendszerben történő rögzítéséről 
gondoskodjon. 

22/2018. (III.13.) zárt ülés 



 

 

23/2018.(IV.25.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
az Air-Horizont Kft. társasági szerződésének módosítását: 1.3. A társaság 
székhelye: 7666 Pogány, Repülőtér 08/9 hrsz. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a Kft. -t tájékoztassa. 

24/2018.(IV.25.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 
sz. mellékletének II.2. c) pontjában megjelölt jogcímen benyújtja az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása alcélra) kiírt pályázatot a Pogány 15/4 hrsz.-u út 
felújítására. 
Az igényelt támogatás összege:  14.581.627 Ft 
A saját forrás összege: 2.573.228 Ft 
A teljes fejlesztés költsége: 17.154.855 Ft 
A testület úgy dönt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből a 
pályázathoz szükséges 2.573.228 Ft saját forrást biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében 
a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 

25/2018.(V.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pogányi 063 
hrsz.-ú ingatlanon a Platina-Bau Zrt.-t megbízza a szennyvíztisztító telepen elő 
tározó akna építési és csatlakozó szennyvíz vezetékek munkáinak elvégzésével 
bruttó 9.655.020 Ft vállalkozási díjért. A testület a szennyvíztelep gépészeti 
átépítésével a PROTÖKO Kft.-t bízza meg 1.897.000 Ft + Áfa díjazásért. A testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében a Platina-
Bau Zrt.-vel és a PROTÖKO Kft.-vel a vállalkozói szerződést megkösse. 

26/2018.(V.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva a „Pogányi külterületi utak fejlesztése” című pályázat 
támogatói döntésének ismeretében a projekt költségvetését elfogadja, az 
önerőt a projekt megvalósításához biztosítja, és a költségvetésben elkülöníti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előleg igényléshez 
az önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot elkészítse, az előleg 
igénylési folyamatot elindítsa, a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

27/2018.(V.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szadityi 
külterületen bekövetkezett csőtörés kijavításához 30.000 Ft hozzájárulást nyújt 
az érintett ingatlantulajdonosoknak. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

28/2018.(V.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Németh 
Ildikó két gyermekének agyhártyagyulladás elleni védőoltás költségeiből annak 
50 %-át, 76.500 Ft-ot 2018. évi költségvetése terhére, a szociális ellátásokról 
szóló rendelete alapján átvállal. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

29/2018.(V.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kül- és belterületi utak 
felújítására benyújtott pályázatok megvalósításakor a műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával Müller Attilát bízza meg. A testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a megbízottal az önkormányzat képviseletében a szerződést megkösse. 

30/2018.(V.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zrupkó 
Gézáné Pécs, Littke J.u. 16. 3/13 alatti lakos részére az általa korábban 
befizetett urnabérleti díjat érdekmúlásra tekintettel részére visszatéríti. A 
testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg visszafizetéséről intézkedjen. 

31/2018.(V.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogány-szőlőhegy 



 

 

közvilágítás bővítése és hálózat kiépítése érdekében a WATT-ETA Kft. csatolt 
árajánlatait elfogadja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 65.000 Ft + Áfa/db kivitelezésre, 
200.000 Ft + Áfa tervezésre és 330.000 Ft + Áfa/200 méter kivitelezésre 
vonatkozó szerződést az önkormányzat képviseletében megkösse. 

32/2018.(V.9.) Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a buszmenetrend 
módosítása ügyében azt a javaslatot teszi, hogy a menetrend egészüljön ki 8,30-
as Pécs-Pogány, és 9,00-es Pogány-Pécs járattal. A testület egyúttal a külterületi 
lakott ingatlanok nagy számára tekintettel kezdeményezi, hogy a Szadity 
szőlőhegy településrész bekötő út kereszteződésénél új megálló kerüljön 
kialakításra. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Dél-
dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-t tájékoztassa. 

33/2018.(V.9.) zárt ülés 

34/2018.(V.28.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányi Polgárőr 
Egyesületet 2018. évi költségvetése terhére 720.000 Ft támogatásban részesíti. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről és 
a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

35/2018.(V.28.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pogányi 
Turisztikai Egyesület megszüntetésével kapcsolatos eljárások 100.000 Ft-os 
költségét 2018. évi költségvetéséből fedezi. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az összeget a Marján Ügyvédi Iroda részére átutaltassa. 

36/2018.(V.28.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 
vagyonvédelme érdekében kamerarendszer kiépítésére vonatkozó árajánlatok 
beszerzéséről intézkedjen. A testület felkéri a polgármestert, hogy az 
árajánlatok beérkezését követően döntéshozatalra az ügyet terjessze a testület 
elé. 

37/2018.(VI.7.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányi óvoda vezetői 
állásra pályázatot ír ki. A testület utasítja a jegyzőt, hogy a melléklet szerinti 
pályázati kiírás megjelentetéséről a jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodjon. 
Pályázati kiírás: 
 

Pogány Község Önkormányzata 
                             

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján 
pályázatot hirdet 

Pogányi Óvoda vezetői (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony  
                             
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 
szól 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig. 
 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7666 Pogány, Széchenyi u. 11. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 



 

 

 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény 
irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, 
kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A 
költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosítása.  
 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
                             
Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet 

 pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges főiskolai 
végzettség és szakképzettség 

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség 

 legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat 

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  Végzettséget igazoló okiratok másolata  

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

  Szakmai önéletrajz  

  Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program  

  Szakmai gyakorlatot igazoló okirat másolata  

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul  

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó 
előterjesztést a Testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja  

 Nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör betölthető: 2018. szeptember 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dragovácz Ágnes 
polgármester nyújt, a 06-72/425-465-as telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  



 

 

 
Postai úton, a pályázatnak Pogány Község Önkormányzat címére történő 
megküldésével (7666 Pogány, Széchenyi u. 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …./2018., valamint a 
munkakör megnevezését: Óvodavezető.  
vagy 
Személyesen: Dragovácz Ágnes polgármester (7666 Pogány, Széchenyi u. 12.). 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
Pogány Község Önkormányzata a pályázat benyújtási határidejét követő 30 
napos véleményezési határidő lejártát követő első testületi ülésén bírálja el a 
benyújtott pályázatokat és nevezi ki az intézményvezetőt.  
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Oktatási és Kulturális Közlöny  
www.pogany.hu   
Pogány Község Önkormányzatának hirdetőtáblája 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018…………………. 
  
Pogány, 2018. június 7. 
       Dragovácz Ágnes 
       polgármester 
 

38/2018.(VI.7.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus 1-től a 
pályázatok eredményes elbírálásáig a Pogányi Óvoda vezetői feladatainak 
ellátásával Molnár Andreát megbízza, illetményét 292.320 Ft-ban, magasabb 
vezetői pótlékát 73.080 Ft.-ban összesen 365.400 Ft-ban állapítja meg.  

39/2018.(VI.7.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, 
hogy a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal informatika biztonsági 
szabályzatát elkészíttesse és 2018. július 1. napjától hatályba léptesse. 

40/2018.(VI.7.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, 
hogy a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatát 
elkészíttesse és 2018. július 1. napjától hatályba léptesse. 

41/2018.(VII.2.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogány 103 hrsz-ú és 238 
hrsz-ú út és járdaépítésre beadott árajánlatok közül a G-PLAN Építő Kft. bruttó 
10.913.121 Ft-os ajánlatát fogadja el. A testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az önkormányzat képviseletében a Kft.-vel vállalkozási szerződést kössön 
az árajánlatban szereplő munkák elvégzésére. 

42/2018.(VII.2.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Brezovácz István belterületbe 
vonással és az építési szabályzat módosításával kapcsolatos kérelme ügyében 
felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa kérelmezőt, hogy az önkormányzat 
azt követően dönt a kérelemben szereplő ingatlanok belterületbe vonásáról, 
hogy a kérelmező saját költségén telepítési tanulmánytervet készíttetett és a 
kérelmező és az önkormányzat között létrejött a területre vonatkozó 
településrendezési szerződés, valamint módosult építési szabályzat. 

43/2018.(VII.2.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyné dr. Fazekas Adrienn 



 

 

kérelme ügyében felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa kérelmezőt, hogy az 
önkormányzatnak nem áll szándékában a rendezési terv kérelemben szereplő 
módosítása. 

44/2018.(VII.2.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi utca lakóinak az 
utcában megnövekedett buszforgalommal kapcsolatos panasza ügyében úgy 
dönt, hogy egyeztetést kezdeményez az utca lakói és a Zsályaliget képviselői 
között a probléma megoldása érdekében. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy mindkét fél képviselőjének 
megkeresését követően egyeztessen időpontot a tárgyalásra. A tárgyalás 
időpontjáról a képviselőket is értesítse. 

45/2018.(VII.2.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Merényi Tamás Pogány, 
Rozmaring u. 1. szám alatti lakos ajánlatát a közterületen lévő meggyfákat 
érintő ügyben elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettel az 
ajánlatnak megfelelő megállapodást az önkormányzat képviseletében 
megkösse. A testület felkéri a polgármestert, hogy a békéltetési eljárásban 
eljáró ügyintézőt a döntésről tájékoztassa. 

46/2018.(VII.2.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az energetikai korszerűsítésre 
kiírt pályázatot az önkormányzati ingatlanokra elkészíttesse és azok határidőben 
történő beadásáról gondoskodjon. 

47/2018.(VII.2.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat nevében pert indítson az Air-Horizont 
Nonprofit Kft. ellen a repülőtér elmaradt bérleti díjának megfizetése érdekében. 

48/2018.(VII.2.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezetői pályázatok 
véleményezését végző szakértői bizottságba Dragovácz Ágnest, Juhászné Koltai 
Zsuzsannát és Szélig Teréziát megválasztja. 

49/2018.(VII.2.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az új Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elkészültéig a jelenlegi programot tartja hatályban. 

50/2018.(VII.2.) zárt ülés 

51/2018.(VII.25.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és értékelte Pécs 
Megyei Jogú Város Jegyzőjének 2018. június 6-án kelt levelét és úgy dönt, hogy 
amennyiben a repülőtér bérleti díjával kapcsolatos vitában az erre irányuló 
ügyvédi felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon belül Pécs Megyei Jogú 
Város, mint tulajdonos képviseletére felhatalmazott személy érdemben nem 
nyilatkozik Pogány követelésével kapcsolatban, a szerződést Pogány Község 
Önkormányzata felmondja és a bérleti díj behajtása iránt a szükséges jogi 
eljárásokat megindítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. augusztus 1-jén 
esedékes Pécs és Pogány közötti tárgyalások eredményének függvényében bízza 
meg a MARJÁN ÜGYVÉDI IRODÁT a felszólítás és ennek eredménytelensége 
esetén a szükséges peres eljárás megindításával. 

52/2018.(VII.25.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 7 Mft 
fejlesztési hitelt vesz fel az önkormányzat számlavezető pénzintézetétől a 
Pogány, Petőfi utca 34. szám alatt lévő, 281 hrsz-ú ingatlan vételárának 
megfizetése érdekében. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
hitelt legkésőbb 2019. szeptember 30-ig visszafizeti.  
Az önkormányzat a hitel visszafizetéséig biztosítékként a fizetési főszámlára, a 
helyi adó és gépjárműadó számlákra óvadék alapításához hozzájárul, és az adó 
és gépjárműadó számlákról átvezetési megbízást ad a fizetési főszámlára. A hitel 
kamatát és a hitel felvételével járó költségeket az önkormányzat 2018 és 2019 
évi költségvetésében betervezi. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 



 

 

a hitelszerződést jelen határozatban foglalt egyéb feltételekkel az önkormányzat 
képviseletében megkösse. 

53/2018.(VII.25.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 7 Mft 
vételárért megvásárolja a Pogány, Petőfi utca 34. szám alatt lévő, 281 hrsz-ú 
ingatlant helytörténeti múzeum céljára. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az adásvételi szerződést 
aláírja. 

54/2018.(VII.25.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. évi 
költségvetéséből fedezi a szennyvíztelep bővítésével kapcsolatos 
többletköltségeit 2 Mft mértékig.  

55/2018.(VII.25.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.9. pont 
szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatásra pályázatot kíván benyújtani. 
A támogatáshoz 198.120 Ft.- önerő vállalása szükséges, melynek biztosítását az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére vállalja. 
Pogány Községi Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér.  
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzifa beszerzéséről, Pogányba 
szállításáról és kiosztásáról a jogszabályi feltételnek megfelelően gondoskodjon. 

56/2018.(VII.25.) zárt ülés 

57/2018.(VIII.9.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Andreát 2018. 
augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig megbízza a Pogányi Óvoda vezetői 
feladatainak ellátásával, illetményét 292.320 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 
73.080 Ft.-ban összesen 365.400 Ft-ban állapítja meg.  

58/2018.(VIII.9.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beadja a 
pályázatát a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
felhívásra. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása 
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye és a pályázat határidőben 
történő beadásáról gondoskodjon. 

59/2018.(VIII.9.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
külterületi út felújítására elnyert pályázati támogatás jogszerű felhasználása 
érdekében a Falucska dűlőben lévő önkormányzati utat kiméreti. A testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a munka megrendelése érdekében 
szükséges intézkedéseket az önkormányzat képviseletében megtegye. 

60/2018.(VIII.9.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai mosdó 
felújításával kapcsolatos többletköltségeket a polgármester tájékoztatása 
szerint elfogadja és hozzájárul, hogy azt az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséből finanszírozzák.  

61/2018.(VIII.9.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
52/2018.(VII.25.) számú határozatát visszavonja. 

62/2018.(VIII.9.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. évi 
költségvetéséből 8 Mft -ot kíván fordítani a településen útfelújításra. 
Az önerőből felújítandó szakaszok a következők:  
Móricz Zs. u. (238 hrsz.) pályázat + önerő 
Móricz Zs. u. (283 hrsz.) pályázat + önerő 
Kossuth u. (366 hrsz.) önerő 
Kossuth u. (290 hrsz) önerő 
Zrínyi u. (103 hrsz) önerő + pályázat 
Zrínyi u. (116) önerő 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésre a vállalkozási 



 

 

szerződést az önkormányzat képviseletében megkösse. 

63/2018.(VIII.9.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-06336-1-013-01-
02 kóddal rendelkező, DRV_V_540 kódszámú, Kozármisleny kistérségi vízmű 
megnevezésű víziközmű ellátásáért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a 
továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő 
Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó munkálatokat a Drv 
Zrt-től megrendeli. 

 
 
64/2018.(VIII.9.) 

Pogány Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a 
alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, 
a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2019-2033-ig) készített, a lenti 
azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, 
valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja. 
 
 Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 21-17242-1-001-00-03 
 Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.51. Pogány 
szennyvízrendszer 

65/2018.(VIII.9.) zárt ülés 

66/2018.(IX.26.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Pogány 282 hrsz-ú, Petőfi u. 34. szám alatt 
lévő ingatlan tetőszerkezetének felújítása érdekében LEADER támogatás 
elnyerésére pályázatot kíván benyújtani. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat összeállítására és határidőben történő benyújtására. 

67/2018.(IX.26.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 15/4 hrsz-ú út felújításával kapcsolatban Müller Attilát 
bízza meg a műszaki tartalom kimunkálásával és a műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával. 

68/2018.(IX.26.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
polgármester 2018. október 2.-án és 3.-án részt vegyen Siófokon a Települési 
Önkormányzatok Szövetsége által szervezett konferencián és a konferencia 
költségeit az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből fedezi. 

69/2018.(IX.26.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Horváth Vilma baleseti járadéka jogcímen a 2018-ban 
Pogányra eső, havi 5.232 Ft-os összeget Keszü Község Önkormányzata részére 
átutaltassa. 

70/2018.(IX.26.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a Falucska dűlőt érintő önkormányzati út kiméretéséről gondoskodjon. A 
testület a kimérésre vonatkozó, 492.000 Ft-os árajánlatot elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a munka elvégzését követően az összeg 
kifizetéséről gondoskodjon. 

71/2018.(IX.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2013.(IX.10.) számú 
határozatát visszavonja és úgy dönt, hogy 2018. október 1. napját követően a 
szennyvízhálózatra az utólagos rácsatlakozás szabályait az alábbiak szerint 
határozza meg: 
2018. november 1-től  

 ahol a rákötési lehetőség kiépítésre került, ott egy összegben 360.000 Ft 

 ahol a rákötési lehetőség nem került kiépítésre, a hálózatra csatlakozók a 
csatlakozás tényleges bekerülési (tervezési, kivitelezési) költséget 
kötelesek viselni. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben jelen határozatban 



 

 

foglalt feltételek teljesülnek, a hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges 
nyilatkozatot az önkormányzat képviseletében kiadja. 

72/2018.(IX.26.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szemem Fénye Alapítványt 
20.000 Ft támogatásban részesíti. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatás átutalásáról intézkedjen. 

73/2018.(IX.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 
Hungarica ösztöndíj 2018/2019. évi fordulójához. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatról a pályázatkezelőt tájékoztassa. 

74/2018.(IX.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy szólítsa fel Bogár Imre pogányi lakost, hogy az általa közterületen 
elhelyezett táblában okozott kár kijavíttatásáról saját költségére gondoskodjon. 

75/2018.(IX.26.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Land-
Cad Kft. által készített 25/2018. munkaszámú változási vázrajz alapján a 
telekalakítási eljárással megszűnő 388/1 és 468 hrsz.-ú kivett országos közút 
megnevezésű ingatlanból telekalakítást követően létrejövő 468/3 és 468/4 hrsz-
ú kivett közterület megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüljön, a 
468/1 hrsz-ú és 468/2 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonban maradjon. 
A testület úgy dönt, hogy a telekosztást követően létrejött 468/3 és 468/4 hrsz-
ú ingatlanoknak – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) 
bekezdése alapján – önkormányzati tulajdonba adásához hozzájárul. 
Az önkormányzat az átminősítéssel és az ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetéssel kapcsolatos valamennyi felmerülő költség viselésére 
kötelezettséget vállal. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az átadás-átvétellel kapcsolatos 
feladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

76/2018.(IX.26.) zárt ülés 

77/2018.(IX.26.) zárt ülés 

78/2018.(X.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pogányi 08/9 hrsz-ú kivett, 
repülőtér megnevezésű ingatlanon földhasználati jog alapítására vonatkozó 
megállapodás tervezetét az 5. b) pontban szereplő moratórium kivételével a 
melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza a Marján Ügyvédi Irodát, hogy az 
önkormányzat képviseletében - mint Pogány ajánlatát - a tervezetet Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának eljuttassa. 

79/2018.(X.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pogányi 
08/6 hrsz-ú ingatlan Pogány Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 
544/1000 hányadát az önkormányzat 19.529.600 Ft + ÁFA, mindösszesen 
24.802.592 Ft vételárért értékesíteni kívánja. A testület felhatalmazza a Marján 
Ügyvédi Irodát, hogy az önkormányzat képviseletében az adásvételi szerződés 
elkészítésében közreműködjön és a szerződés végleges szövegét elfogadásra 
terjessze a képviselő-testület elé. 

80/2018.(X.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Air-Horizont Nonprofit Kft. 
2018. évi üzleti tervét elfogadja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

81/2018.(X.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falucska dűlőben történő 
záportározó kialakításának tervezési költségeire 2018. évi költségvetéséből 
102.553 Ft-ot biztosít. A testület felkéri a polgármestert, hogy a terv 
elkészíttetéséről gondoskodjon. 

82/2018.(X.17.) 
 

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséből a 
Pogányi Sportegyesület részére 150.000 Ft többlettámogatást biztosít, melyet 
az egyesület működési kiadásaira kell fordítani. 



 

 

83/2018.(X.17.)  Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pécsi Járási Hivatal által 
megküldött iskolai körzethatárokkal egyetért és felkéri a polgármestert, hogy a 
testület döntéséről a Járási Hivatalt értesítse. 

84/2018.(X.17.) Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi 
közmeghallgatást 2018. november 19-én 18 órakor tartja. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot tájékoztassa. 

85/2018.(X.17.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi 
költségvetéséből 100.000 Ft támogatását nyújt a Szalántai Közös Önkormányzati 
Hivatal részére. A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
átutalásáról intézkedjen. 

86/2018.(X.17.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. évi 
költségvetéséből 350.000 Ft-ot fordít a belterületi utak mentén utcanév, 
szolgáltató és intézményi táblák feliratozására. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról intézkedjen. 

87/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága, mint Támogató által meghirdetett, Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra az általa 1826729919 azonosító számon 
benyújtott és támogatott pályázata ügyében  6.931.702 Ft összegű 
előlegkérelmet nyújt be.  
A testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 
pályázat megvalósításához szükséges 2.446.486 Ft összegű önerő az 
önkormányzat számláján rendelkezésre áll. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében 
az előlegkérelmet benyújtsa és a szükséges önerő rendelkezésre állásáról a 
testület képviseletében nyilatkozzon. 

88/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pécsi 
Mélyépítő Iroda Tervező és Szolgáltató Kft. Falucska dűlőbe tervezett 
záportározó tervezésére vonatkozó 350.000 Ft-os árajánlatát és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a tervek elkészítésére vonatkozó szerződést a Kft.-vel az 
önkormányzat képviseletében megkösse. 

89/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pogányért Alapítvány cipősdoboz akcióját 2018. évi költségvetéséből 20.000 Ft-
tal támogatja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon. 

90/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2018/19-es gázévre Pogány Községi Önkormányzat fogyasztási helyeire az E-on 
Energiakereskedelmi Kft. földgázbeszerzésre vonatkozó ajánlatát fogadja el. A 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatóval az önkormányzat 
nevében a megállapodást megkösse. 

91/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az e-on 
közvilágítási aktív elemekre vonatkozó ajánlatát és úgy dönt, hogy bruttó 
230.000 Ft-ért megvásárolja a 159 db. ALTRA2 típusú kompakt fénycsöves 
lámpatestet. A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 

92/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogány, 15/4 hrsz-ú, 
Rákóczi utca belterületi út felújítási munkálataira beérkezett árajánlatok közül a 
Mecsek Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft. 17.154.855 Ft-os ajánlatát fogadja el és 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 



 

 

93/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
a T-T Ablak System Kft. falugondnokságra és ravatalozóra vonatkozó, 1.954.929 
Ft összegű nyílászáró ajánlatát és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nyílászárókat az önkormányzat nevében a Kft.-től megrendelje és ezzel 
egyidejűleg az 50 % előleg átutalásáról gondoskodjon. 

94/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogány Község 
településképi védelméről szóló 6/2018. (VII.9.) önkormányzati rendeletben 
szabályozott helyi védett értékek megóvásának támogatása címén 2018. évi 
költségvetéséből 300.000 Ft önkormányzati támogatásban részesíti Beke Lívia 
Pogány, Jókai Mór u. 1. alatti ingatlanán történő ablakcserét. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a támogatás számla ellenében történő kifizetéséről 
gondoskodjon. 

95/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogány Község 
településképi védelméről szóló 6/2018. (VII.9.) önkormányzati rendeletben 
szabályozott helyi védett értékek megóvásának támogatása címén 2018. évi 
költségvetéséből 300.000 Ft önkormányzati támogatásban részesíti Gergelics 
Ádám Pogány, Kossuth L. u. 38. alatti ingatlanán történő ablakcserét. A testület 
felkéri a polgármestert, hogy a támogatás számla ellenében történő 
kifizetéséről gondoskodjon. 

96/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő 
gyógyszertár gyógyszerészét, Dr. Lebedy Rozáliát – a tulajdonában lévő lakásban 
bekövetkezett tűzesetre tekintettel – 200.000 Ft támogatásban részesíti. A 
testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

97/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Sipos István tulajdonában lévő, önkormányzatnak felajánlott, 
önkormányzati ingatlannal szomszédos területet értékbecslését végeztesse el. A 
terület a későbbi önkormányzati fejlesztési elképzelések megvalósítását tenné 
lehetővé, kedvező áron történő megszerzése indokolt lehet, mivel az 
önkormányzat nem rendelkezik fejlesztésre felhasználható ingatlantulajdonnal. 

98/2018.(XI.19.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pogány Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete Kapornaki Péter és Kapornakiné Pauer Ildikó 
tulajdonában álló külterületi 1901 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását a 
kérelmező teljes költségviselése mellett támogatja. Felkéri a kérelmezőt, hogy 
amennyiben az érintett terület még mezőgazdasági művelés alatt van, annak 
végleges más célú hasznosítására irányuló eljárást eredményesen folytassa le, 
majd a belterületbe vonáshoz szükséges jogosultsággal rendelkező földmérő 
mérnök által készített záradékolt változási vázrajzot nyújtsa be a Polgármesteri 
Hivatalhoz.  
 
2. Felkéri a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a belterületbe 
vonás kezdeményezéséhez, mint a területileg illetékes önkormányzat jegyzője 
nyilatkozzon a tervezett belterületbe vonás helyi építési szabályzattal történő 
összhangjáról. 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonáshoz szükséges kérelmet, az 
ügyfél által készíttetett változási vázrajzot és a jegyző nyilatkozatát a Pécsi Járási 
Hivatal Földhivatali Osztályára nyújtsa be.   

99/2018.(XI.19.) Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Brezovácz István 
belterületbe vonással kapcsolatos kérelme ügyében a telepítési tanulványterv 
testületi ülésen elhangzottak szerinti átdolgozását kéri a tervezőtől és az 
átdolgozást követően kéri a véleményezési dokumentáció összeállítását. 



 

 

A testület felkéri a polgármestert és a tervezőt, hogy az elkészült anyagot, 
valamint a településrendezési szerződést elfogadásra terjesszék a soron 
következő testületi ülés elé. 

100/2018.(XI.19.) zárt ülés 

101/2018.(XI.19.) zárt ülés 

102/2018.(XI.19.) zárt ülés 

103/2018.(XII.14.) zárt ülés 

104/2018.(XII.14.) 
 

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a külterületi 
szemétszállítás biztosítása érdekében 2 db gyűjtőkonténert bérel a Dél-Kom Kft-
től. A testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a Kft.-vel az 
önkormányzat képviseletében megkösse. 

105/2018.(XII.14.) 
 

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kegyeleti okokból nem ért 
egyet azzal, hogy a Pogány 540/1 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötése a temetőn 
keresztül történjen, ehhez hozzájárulását nem adja. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről a tervezőt tájékoztassa. 

106/2018.(XII.14.) zárt ülés 

107/2018.(XII.14.) zárt ülés 

    


