
Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év 
Szám Dátum Határozat szövege Határidő 

1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi 
Körjegyzőség megszüntető okiratát                                                          
jóváhagyja. 

Azonnal 

2-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Szigetvári 
Takarékszövetkezetnél felvett 11/11/16260946 ügyletszámú kölcsön     
szerződés lejáratának 2013. június 30-ig történő meghosszabbítását 
kéri. 

Azonnal 

3-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a DRV. Zrt.-t 
megbízza a vízközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében készülő,15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terv  
elkészítésével.  

Azonnal 

4-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete Molnár Andrea 
óvónőt megbízza a tag óvoda vezetői feladatainak ellátásával 2013. 
június 30-ig.  

Azonnal 

5-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete az olaszországi 
Gorga testvér települési kapcsolat további ápolása érdekében 
pályázatot nyújt be Brüsszelbe.  A pályázat elkészítésével Wirthné 
Móricz Zsuzsannát bízza meg.  

Azonnal 

6-2013 01.15.  Azonnal 
7-2013 02.04.  Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Pécs-Pogány Intézményfenntartó Mikro-
Társulási Megállapodást az előterjesztés 4. számú mellékletében 
foglalt tartalommal elfogadja. A képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Intézményfenntartó Mikro-Társulási Megállapodások  aláírására.  

 

8-2013 02.04.  azonnal 
9-2013 02.04.  azonnal 
10-2013 03.05. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalántai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a melléklet 
Azonnal 



szerint elfogadja.  
11-2013 03.05. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2013. évi költségvetéséből a Pogányi Német 
Nemzetiségi Egyesület, a Pogányi Horvát Nemzetiségi Egyesületet 
100-100.000 Ft.- támogatásban részesíti. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról intézkedjen. 

azonnal 

12-2013 03.05. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséből a Bokréta Pogányi 
Hagyományőrző Egyesületet 100.000 Ft.- támogatásban részesíti. A 
testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
intézkedjen. 

azonnal 

13-2013 03.05.  azonnal 
14-2013. 03.05.  azonnal 
15-2013. 03.05.  azonnal 
16-2013. 03.05.  azonnal 
17-2013. 03.05.  azonnal 
18-2013. 03.05.  azonnal 
19-2013. 03.05.  azonnal 
20-2013. 03.05.  azonnal 
21-2013. 03.05.  azonnal 
22-2013 03.18. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy maximum 5 Mft likvid hitelt vesz fel az önkormányzat 
számlavezető pénzintézetétől. Az önkormányzat kötelezettséget vállal 
arra, hogy a hitelt legkésőbb 2013. december 20-ig visszafizeti. Az 
önkormányzat a hitel visszafizetéséig annak fedezetéül saját 
bevételeit az OTP-re engedményezi, a hitel kamatát és a hitel 
felvételével járó költségeket az önkormányzat 2013 évi 
költségvetésében betervezi. A testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a hitelszerződést jelen határozatban foglalt egyéb feltételekkel 
az önkormányzat képviseletében megkösse. 

azonnal 

23-2013 03.18. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Pogányi Óvodát a 2013. július l-től kezdődően az 

Azonnal, 
ill. 2013. 



önkormányzat tartja fenn. A testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a döntéséről Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalát értesítse. A testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy az óvoda önkormányzati fenntartásához szükséges 
előterjesztéseket készítsék el és elfogadásra terjesszék a képviselő-
testület elé. 

május 31. 

24-2013 03.18. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Multi Alarm Zrt.-nek a Faluház biztonságtechnikai 
berendezésére vonatkozó ajánlatát elfogadja. A testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a céggel a 
vállalkozási szerződést megkösse. 

azonnal 

25-2013 03.18.  azonnal 
26-2013 03.18.  azonnal 
27-2013 04.09. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AIR-

HORIZONT Kft.-be Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése által delegált Felügyelő Bizottsági tagok személyével 
egyetért és felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen az 
önkormányzat képviseletében a Pécs Megyei Jogú Város 
önkormányzata által delegált jelölt megválasztását támogassa.   

azonnal 

28-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogányi 
Óvoda alapító okiratát (székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 11.) a 
mellékletnek megfelelően elfogadja és felhatalmazza a polgármestert 
az alapító okirat aláírására. A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy az alapító okiratot a szükséges mellékletekkel a 
törzskönyvi nyilvántartást vezető kincstár számára küldje meg. 
 

azonnal 

29-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogányi 
Óvoda átvételére tekintettel Pécs Megyei Jogú Várossal 2 havi 
normatíva (2.087.040 Ft) átadására vonatkozó megállapodást a 
mellékletnek megfelelően elfogadja. A megállapodás aláírására a 
polgármestert felhatalmazza. 

azonnal 

30-2013 05.28.  azonnal 



31-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2013. július 1-től a Pogányi Óvodában az Apáczai Nevelési és 
Általános Művelődési Központ tagintézményeként 2013. június 30-ig 
működő Pogányi Óvodában foglalkoztatott 2 pedagógus és 2 fő nem 
pedagógust továbbfoglalkoztatja.  

azonnal 

32-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a pogányi 
repülőtérrel kapcsolatos egyeztető tárgyaláson az önkormányzat 
hivatalos álláspontja a bérleti díjjal kapcsolatban, hogy az szerződés 
szerint jár Pogánynak. Az üzletrész aktuális értékének 
megállapítására szakértői véleményt kell beszerezni. A szakértői 
vélemény elkészülte után a Pogány tulajdonában lévő 25,33 % 
üzletrész eladó. A terület használati díjjal kapcsolatos elsődleges 
álláspont, hogy a tulajdon megtartása mellett az épület fennállásáig 
egy összegben fizetett ellenértékért az önkormányzat a használati jog 
alapításához hozzájárul. Másodlagosan a telket értékesítheti az 
önkormányzat megfelelő vételárért. A testület felkéri a polgármestert, 
hogy a 2013. május 30-án tartandó egyeztetésen ezt az 
önkormányzati álláspontot képviselje. 

azonnal 

33-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baranya 
Megyei Kormányhivatal vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatos 
törvényességi felhívását tudomásul veszi és a felhívásban az 
önkormányzat számára előírt határidőben a mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértést megszünteti. 
 

azonnal 

34-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Pogány Község 
Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét 
az alábbiak szerint fogadja el: 
Középtávú vagyongazdálkodási terv (2013-2018)Az 

azonnal 



önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 
módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró 
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon 
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló 
vagyontárgyak elidegenítése. 
Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, 
felújítás) a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési 
rendelet határozza meg. Az önkormányzati vagyon hasznosításának 
módjai: 
A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
Használatba-, bérbeadás 
Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása. 
Vagyon értékesítése: 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi 
értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a 
vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján kell végezni. 
Bérbeadás útján történő hasznosítás: 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása 
elsősorban bérleti (haszonbérleti) szerződés keretében lehetséges. 
Törekedni kell arra, hogy bérlet útján hasznosítható helyiség minél 
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek érdekében a 
folyamatos pályáztatás szükséges. 
Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás 
az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell 



megállapítani. 
 Az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok 
rendszerét át kell    tekinteni. 
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013-2023) 
A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú 
vagyongazdálkodási terv szolgál. 
A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a 
kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne 
eredményezzen vagyonfelélést. 
A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más 
módon hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 
Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást 
eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

35-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pécs és 
Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodását az 
Mötv. szabályozásának megfelelően elfogadja. A testület felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére illetve a módosított megállapodás 
aláírására. 

azonnal 

36-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Megállapodását a 
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően, az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester asszonyt/urat az 
egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. 

Azonnal 

37-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsi 
Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési 
jelentését jóváhagyja. A testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatról 
értesítse a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét. 

azonnal 

38-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a településen a forgalomlassító szigetek megépítésére 
vonatkozó pályázat igénybejelentését az önkormányzat 

azonnal 



képviseletében a polgármester és a jegyző tegye meg azzal, hogy a 
megvalósítás konkrét időpontja nem ismert.  

39-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2013. június 1-től a faluházban a település lakói számára a nép 
ügyvédje közreműködésével biztosítja a rászorulók részére a jogi 
segítséget. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nép 
ügyvédje szolgáltatást nyújtó irodával havi 10.000 Ft.- összegű 
megbízási szerződést kössön az önkormányzat képviseletében. 

azonnal 

40-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a faluházban kiépített riasztórendszer 
negyedévenkénti rendszeres karbantartására kérjen árajánlatot a 
Multi-Alarm Zrt.-től. 

azonnal 

41-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 
1-től nem kívánja átvállalni a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
ellátását. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Pécs 
Megyei Jogú Város Polgármesterét értesítse. 

azonnal 

42-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztergár 
Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ beszámolóját 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról elfogadja. A 
testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Szolgálatot 
értesítse. 

azonnal 

43-2013 05.28.  azonnal 
44-2013 05.28.  azonnal 
45-2013 05.28.  azonnal 
46-2013 05.28.  azonnal 
47-2013 05.28.  azonnal 
48-2013 05.28.  azonnal 
49-2013 05.28.  azonnal 
50-2013 05.28. Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22) VM rendelete az 
Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 

értelemsze
rű 



Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához, a 2013-tól igénybe
vehető támogatások keretében a 
 "Hagyományok Hete Pogányban 2014 " nevű fesztivál 
megrendezésére. 
A fesztivál 
időpontja: 2014. augusztus 15-20-ig 
helyszíne: Pogány Faluház (Rákóczi u. 9. 60/3 hrsz), tópart (058 
hrsz.) 
igényelt összeg: 800 000 Ft. 
Együttműködő partnerek: Horvát és Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, Bokréta Hagyományőrző Egyesület. 

A testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő 
benyújtására. 

 
51-2013 VI.25. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 

helyi esélyegyenlőségi programját elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

Azonnal 

52-2013. VI.25.  azonnal 
53-2013 VI.25. Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pogányi 

kézműves tábor részére a foglalkozásokhoz szükséges helyiséget, 
sátrat biztosítja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
tábor szervezőjét tájékoztassa. 
 

azonnal 

54-2013 VI.25. Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a faluház külső 
dekorációjának elkészítésével megbízza Bencsik Éva pedagógust, a 
dekoráció anyagköltségét az önkormányzat saját költségvetéséből 
biztosítja. 
 

azonnal 

55-2013 VI.25. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Felsőoktatási és Középiskolás 

azonnal 



Diákközpont Szellemiségért és Világért Egyesülettel konzorciumi 
megállapodást kössön, melynek célja, hogy a TÁMOP-1.4.6-13/1 
Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban pályázat keretében önerő nélkül 
Pogányban útfelújítás és a halőrház felújítása megvalósulhasson. 
 

56-2013 VI.25.  azonnal 
57-2013 VI.25.   
58-2013 VI.25.  azonnal 
59-2013 VI.25.  azonnal 
60-2013 VI.25.  azonnal 
61-2013 VII.2. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Pogányi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér szerződés szerinti 
többletmunkáinak elvégzéséért az MB-BAU Kft.-nek 2012. 
decemberében kiállított számláján szereplő 6.974.089 Ft-ból 
5.000.000 Ft.-ot megfizet. A testület felkéri a polgármestert, hogy az 
összeg átutalásáról intézkedjen. 
A fennmaradó 1.974.089 Ft megfizetésére a későbbiekben a 
kivitelezővel egyeztetett időpontban kerüljön sor. 
 

azonnal 

62-2013 VII.2.  azonnal 
63-2013 VIII.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a repülőtér földterületének valamint az Air Horizont Nonprofit 
Kft.-ben az önkormányzat tulajdoni hányadának értékelésére az 
önkormányzat által felkért szakértők szakvéleményében foglalt 
értéket elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
igényét a szakvélemények alapján nyújtsa be Pécs Megyei Jogú 
Város Polgármesterének. 

azonnal 

64-2013 VIII.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
tankönyvtámogatással kapcsolatos döntését elhalasztja. Amennyiben 
az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, a támogatásról 2013. 
szeptember második felében tartandó ülésén hoz döntést. 
 

azonnal 



65-2013 VIII.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogányi 
Sportegyesületet a labdarúgó idényben havonta 20.000 Ft 
támogatásban, valamint mérkőzésenként 5.000 Ft támogatásban 
részesíti. A támogatás célja, hogy a csapat közlekedésének 
költségeihez hozzájáruljon az önkormányzat. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a támogatás rendszeres átutalásáról 
gondoskodjon. 

azonnal 

66-2013 VIII.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, fodrászat céljára bérbe 
adott helyiséget a bérlő albérletbe adja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés módosítására. 
 

 

67-2013 VIII.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy - mivel a Faluház pályázatból került megvalósításra - a Faluház 
működése a pályázatban megfogalmazott célokat kell, hogy szolgálja. 
Ezek elsősorban a közösségi célok. A testület a helyiségek 
bérbeadásának feltételeit az alábbiakban határozza meg: 
A színházterem bérbe adható házasságkötési szertartásra, esküvőre, 
házassági évfordulóra, eljegyzésre, keresztelőre, ballagásra, 
vállalkozóknak és cégeknek konferenciákra, üzleti tárgyalásokra. 
A bérlet időtartama: hétköznap nyitva tartási időben, hét végén 8-22 
óráig 
Bérleti díjak:  
egész napra, konyha használat nélkül: 20.000 Ft+Áfa 
egész napra, konyha használattal: 25.000 Ft+Áfa 
fél napra, konyha használat nélkül: 10.000 Ft+Áfa 
fél napra konyha használattal: 15.000 Ft+Áfa 
házasságkötési szertartásra:5.000 Ft+Áfa. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a helységbérleti szerződések 
megkötésekor a határozatban foglaltak szerint járjon el. 
 

azonnal 

68-2013 VIII.28.   



69-2013 VIII.28.   
70-2013 VIII.28.  azonnal 
71-2013 VIII.28.  azonnal 
72-2013 VIII.28.   
73-2013 IX.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalántai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. első féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 

 

74-2013 IX.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 

 

75-2013 IX.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogányi 
Óvoda 2013. második féléves költségvetését elfogadja. A testület 
utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
soron következő módosításakor az óvoda költségvetésének 
önkormányzati költségvetésbe történő beillesztéséről gondoskodjon. 

 

76-2013 IX.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a szennyvízhálózatra az utólagos rácsatlakozás díját az alábbiak 
szerint határozza meg: 
2013 .január 1 után Pogányban ingatlantulajdont szerzők esetében 
 egy összegű megfizetés esetén 300.000 Ft 
 részletfizetése esetén 360.000 Ft, 2013. évtől kezdődően három 

egymást követő évben egyenlő összegben 120-120.000 Ft 
 360.000 Ft jelzálog terhelése az ingatlanra, ha a tulajdonos sem 

egy összegben, sem részletekben a díjat nem képes megfizetni 
2012. december 31. előtt Pogányban ingatlantulajdonnal rendelkezők 
esetében 
 

 egy összegű megfizetés esetén 360.000 Ft 
 részletfizetése esetén 360.000 Ft, 2013. évtől kezdődően 

három egymást követő évben egyenlő összegben 120-120.000 

 



Ft 
 360.000 Ft jelzálog terhelése az ingatlanra, ha a tulajdonos 

sem egy összegben, sem részletekben a díjat nem képes 
megfizetni 

Az önkormányzat a rákötéshez szükséges hozzájárulást az egy 
összegű befizetést követően azonnal, a részletfizetés esetén az első 
részlet befizetésekor, jelzálogjog bejegyzése esetén az erről szóló 
földhivatali értesítés kézhezvételekor kiadja. 
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 
lakosságot tájékoztassa 

77-2013 IX.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a továbbiakban nem téríti meg a településen élő diákok 
nyelvvizsga díját és az erről szóló 33./1999. (V.10.) számú 
határozatát visszavonja. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 
lakosságot tájékoztassa. 

 

78-2013 IX.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről 
szóló 5/2013.(III.14.) BM rendeletben szabályozott 
létszámcsökkentési pályázat benyújtásával kapcsolatban nyilatkozik 
arról, hogy a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőjét, Bélik Andrásnét az önkormányzat fenntartásában 
működő közös önkormányzati hivatalnál, vagy szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség sem meglévő 
üres álláshelyen, sem megüresedő álláshelyen, vagy tervezett új 
álláshelyen. A testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

 



BM. rendeletben előírt feltételek szerinti létszámcsökkentési pályázat 
határidőben történő benyújtásáról intézkedjenek. 
 

79-2013 IX.10.    
80-2013 X.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pécs Megyei 

Jogú Város - repülőteret érintő - 2013. szeptember 25-én kelt 
levelében írt ajánlatot megismerte és megtárgyalta. A testület 
álláspontja továbbra is az, hogy 

 az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és üzletrész 
vagyonelemek értékesítésére kizárólag együttesen kerülhet 
sor 

  az ingatlanvagyon értékesítése esetén a vételár egy összegben 
történő kiegyenlítése az értékesítés feltétele 

 az Air Horizont Nonprofit Kft. üzletrész értékelésére új, 
mindkét tulajdonos által elfogadott szakértőt kell igénybe 
venni. 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Pécs 
megyei Jogú Város Önkormányzatát tájékoztassa. 

  

81-2013 X.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat programhoz 2014. évre. A 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
nyilatkozatot az önkormányzat nevében aláírja és határidőben az 
Alapkezelőhöz továbbítsa. 

  

82-2013 X.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szemmelróth 
Richard pogányi lakos részére felsőoktatási 2013. I. félévi 
tanulmányaihoz egyszeri, 25.000 Ft-os támogatást nyújt. A testület 
felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

  

83-2013 X.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
szilárd hulladék szállítását végző közszolgáltató kiválasztására 
közbeszerzési eljárást indít. A testület felhatalmazza a polgármestert 
a közbeszerzési szakértő kiválasztására és megbízására. 

  

84-2013 X.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   



felhatalmazza a polgármestert, hogy a TELENOR-nál az 
önkormányzat és intézményei számára az önkormányzat 
képviseletében üzleti díjcsomagra előfizetési szerződést kössön.  

85-2013 X.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet 1. 
mellékletében Pogány településnek 38 m3 tűzifa megvásárlásához 
nyújtott szükséges 223.520 Ft.- önerőt 2013. évi költségvetéséből 
biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzifa 
beszerzéséről és Pogányba szállításáról a jogszabályi feltételnek 
megfelelően gondoskodjon.  
 

  

86-2013 X.10. Pogány Község Képviselőtestülete a Pécs és Környéke Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 
1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét a megállapodás 
módosításának aláírására. 

  

87-2013 X.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási 
igény bejelentését tudomásul vette. Egyúttal kötelezettséget vállal 
arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a 
Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, 
eszközhasználati díj jogcímen meghatározott összeget a víziközmű 
felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos 
adósságszolgálatra fordítja. 

  

88-2013 X.10.    
89-2013 X.10.    
90-2013 X.29. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a 

Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 3/4 éves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

  

91-2013 X.29. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

  



92-2013 X.29. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogányi 
Óvoda 2013. 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

  

93-2013 X.29. Pogány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepcióját a melléklet szerint 
elfogadja. 

  

94-2013 X.29. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
belső ellenőrzési ütemtervet az alábbiak szerint fogadja el: 

- készpénzkezelés rendjének ellenőrzése 
- az önkormányzat vagyongazdálkodásának ellenőrzése 
- Pogányi Óvoda gazdálkodásának ellenőrzése 
- Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 

ellenőrzése 
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Pécsi 
Többcélú Agglomerációs Társulást tájékoztassa. 

  

95-2013 X.29. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsi 
Többcélú Agglomerációs Társulás által pogányi vérvételi helyen 
szervezett laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges működési 
engedély egyszeri, 30.000 Ft eljárási költségét 2013. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

  

96-2013 X.29. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dragovácz 
Márk lakóingatlana előtti csapadékvíz elvezető árokban lévő áteresz 
helyreállításához szükséges kiadásokra 2013. évi költségvetéséből 
38.100 Ft-ot biztosít. A testület felkéri a polgármestert, hogy az 
áteresz kijavíttatásáról gondoskodjon. 

  

97-2013 X.29 Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. év közmeghallgatását 2013. november 22-én 18 
órakor tartja az faluházban. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot értesítse. 

  

98-2013 X.29    
99-2013 X.29    
100-2013 X.29    
101-2013 X.29    



102-2013 XI. 22.    
103-2013 XI.22    
104-2013 XI.22    
105-2013 XI.22    
106-2013 XI.22. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 

közterületeinek és közintézményeinek elnevezését felülvizsgálta és 
megállapítja, hogy sem közterület, sem közintézmény nem viseli 
olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt 
vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. 
század önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. 

  

107-2013 XI.22. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra. hogy a településen működő családi 
napközi 2014. évi működésére előzetesen kimutatott 1.190.000 
Ft/csoport, összesen 2.380.000 Ft működési hiányt 2014. évi 
költségvetéséből a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásnak 
megtéríti. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület határozatáról a 
társulást értesítse. 

  

108/2013 XI.22. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
közvilágítására vonatkozó szerződést 2014. évre az e-on-nal kívánja 
megkötni. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást az önkormányzat képviseletében megkösse. 

  

109-2013 XI.22. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pogányi 
0145/2 hrsz-ú 220 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlant érintő, mellékelt, a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság és 
Pogány Község Önkormányzata között létrejövő előzetes 
megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan tulajdonjogának 
térítés nélküli átadására, a változás ingatlan–nyilvántartási 
átvezetésére alkalmas megállapodás önkormányzat képviseletében 

  



történő aláírására, az út átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes 
körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

110-2013 XI.22. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a DRV Zrt. által a vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetési 
szerződésével kapcsolatos tájékoztatást. A testület úgy dönt, hogy a 
DRV Zrt.-ben törzstőkét emelni nem kíván. A testület a tájékoztatás 
ismeretében előzetesen, mint ellátásért felelős úgy dönt, hogy az 
önkormányzat a törzsvagyona részét képező, állami tulajdonú 
víziközművekhez kapcsolódó víziközműveket - amennyiben a 
hatályos jogszabályok lehetővé teszik , illetve ez a Magyar Állam 
nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba 
vételi szándékával megegyezik - térítésmentesen állami tulajdonba 
kívánja adni. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a DRV 
Zrt. által a tulajdonosok részére szervezett fórumot követően az 
önkormányzat nevében az erről szóló nyilatkozatot aláírja. 

  

111-2013 XI.22. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-
Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás alábbi 
rendelkezéseinek módosítását elfogadja. 
 

„PREAMBULUM 
A hivatkozott jogszabályok a felülvizsgálat időpontjában a 
következők: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. pontja, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Avr.), a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény (Számv. tv.), a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Hgt). 

A társulás a működése időtartama alatt módosított jogszabályokat, a 
korábban hatályos jogszabályok hatályon kívül helyezése kapcsán a 

  



helyükbe lépő kihirdetett és hatályba lépett jogszabályokat, azok 
hatályosságának megfelelően alkalmazza működése során. 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
3. A Társulás tagjai (név, székhely, képviseletre jogosult, 

lélekszám, a társulási tagot megillető szavazatszám): e 
Megállapodás 1. számú mellékletébe foglalt 313 települési 
önkormányzat az ott részletezett adatokkal. Az 1. számú 
melléklet e megállapodás szerves és elválaszthatatlan részét 
képezi. 

 
IV. A TÁRSULÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐ TERÜLETE 

 
1. Átruházott feladat-, és hatáskörök: 

a) regionális hulladékkezelési program, hulladékkal 
kapcsolatos területfejlesztési program kidolgozása 
és megvalósítása, 

f) a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontja, a Htv. 33.§, 
34.§, 37.§-ában foglalt feladatok ellátása. 

 
VI. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA, A 
TÁRSULÁSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTHATÓ 

ANYAGI JAVAK KÖRE 
 

8. Amennyiben a Tag önkormányzatok a Társulási Tanács 
elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes 
tagdíj, pénzügyi hozzájárulás rendelkezésre bocsátását 
elmulasztják, a Társulás a Tag önkormányzat költségvetési 
elszámolási számlája ellen a fizetési határidő lejártát követő 
15 nap elteltével azonnali beszedési megbízás benyújtására 
jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető 
pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi 



jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására 
jogosultat. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát a 
tagok kötelesek a Társulás elnökének átadni a jelen Társulási 
Megállapodás aláírását követő 15 napon belül. 

 
VIII. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 
A. A TÁRSULÁSI TANÁCS 
 
1. A Társulás döntéshozó a szerve a 13 tagú Társulási Tanács (a 

továbbiakban: Tanács). A Tanács tagjait e Megállapodás 2. 
számú mellékletében meghatározott elvek szerint, a Tag 
önkormányzat képviselő-testülete választja meg. A 
megválasztott tagok az őket megválasztó önkormányzatokat 
lakosság-szám arányos szavazati joggal képviselik. 
A Társulási Tanács egyik tagja Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármestere, akadályoztatása esetén az erre a feladatra 
kijelölt alpolgármester. Ez azonban nem érinti az elnöki 
akadályoztatás esetére vonatkozó rendelkezéseket. 
 

2. A Tanács tagjai sorából 4 évente – a 2014. évi helyhatósági 
választásokat követően annak ciklusával azonos időtartamra – 
elnököt és alelnököt választ. 

 
4. A Tagok által átruházott feladatokat és hatásköröket a 

Társulási Tanács gyakorolja. 
 
11. A Tanács tagjait a Baranya, Somogy, Tolna megyéhez tartozó 

térségek önkormányzatai (tagok) delegálják. A térségek 
leírását a 3. számú melléklet tartalmazza. A Tanács tagja 
polgármester, alpolgármester vagy települési képviselő lehet. 
A nem képviselők közül választott alpolgármester nem lehet a 



Tanács tagja. 
 
12. A Tag az általa választott képviselőt – indokolás nélkül – 

visszahívhatja. 
 
13.  A Társulási Tanács Tagjai kötelesek az általuk képviselt 

valamennyi önkormányzatnak évente legalább egy 
alkalommal beszámolni a Tanácsban végzett 
tevékenységükről. A beszámolót írásban, elektronikus úton a 
tárgyévet követő hó első negyedévének végéig kell 
megküldeni. 

 
14. A Tanács – helyhatósági választásokat követő – követő első 

ülését a gesztor önkormányzat polgármestere hívja össze.  
 
21. Minősített többség szükséges: 

a) a költségvetés és a zárszámadás elfogadásához, 
b) hitelfelvételhez,  
c) társulásból történő kizárás elfogadásához, 
d) társuláshoz történő csatlakozás és kiválás 

elfogadásához. 
 
22. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a 

szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. 
 
23. A Tanács érvényes döntéséhez legalább annyi tag igen 

szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlevő tagok 
szavazatainak felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának egyharmadát.  

 
24. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata 

szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő Tagok 



szavazatának több mint felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának felét. 

 
27. A Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke távollétében az 

alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a Tanács legidősebb 
tagja (korelnök) hívja össze és vezeti. 

 
D. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
 
2. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Társulási Tanács 4 évre illetve 

a 2014. évi helyhatósági választásokat követően annak 
ciklusával azonos időtartamra választja.  

 
XI. A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 

 
2. 2013. január 1. napját követően a Társuláshoz csatlakozni a 

naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával 
lehet. 

3.  A Társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról a csatlakozni 
illetve kiválni kívánó tag annak időpontját megelőzősen 
legalább hat hónappal minősített többséggel hozott 
határozattal köteles dönteni. A döntésről a Társulási Tanácsot 
értesíteni kell. 

4. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási 
Tag részére történő kiadását a Társulás legfeljebb 5 évre 
elhalaszthatja ha annak természetben történő kiadása 
veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az 
esetben a kivált Tagot a Társulással kötött szerződés alapján 
használati díj illeti meg.  

6. A Társulás Tagja a Tagok több mint a felének minősített 
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával 
kizárható. Kizárási ok lehet, ha a Tag a megállapodásban 



foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, illetve 
kötelezettségének ismételt – legalább 30 napos határidőt is 
tartalmazó – felhívásra nem tesz eleget. 

 
XII. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

1. A Társulás megszűnik: 
 

a) ha e megállapodásban meghatározott időtartam 
eltelt 

b) ha a Társulás tagjai a Mötv. 88.§ (2) bekezdés 
szerinti többséggel azt elhatározzák, 

c) a törvény erejénél fogva, 
d) a bíróság döntése alapján. 
 

XIV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
1. A Társulási Megállapodás módosítását írásban 
kezdeményezheti: 

a) a Társulás bármely tagja, 
b) a Társulási Tanács, 
c) a munkaszervezet vezetője, 
d) a Baranya Megyei Kormánymegbízott.  

2. A Társulási Megállapodás módosításához a Társulás 
valamennyi  Tagjának minősített többséggel hozott határozata 
szükséges.” 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
a Társulási Tanácsot tájékoztassa és felhatalmazza, hogy a fentiek 
szerint módosított Társulási Megállapodást aláírja. 

112-2013 XI.22. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy az önkormányzat képviseletében a polgármester 18.500 
Ft+Áfa/hó bérleti díjért új fénymásoló, nyomtató bérletére vonatkozó 
szerződést kössön.  

  



113-2013 XI. 22. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
"Falufejlesztés Pogány Községben" című projekt keretében  
1. az építési munkákkal a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb 
ajánlatot tevő Getcross Kft-t bízza meg. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a szerződést 
megkösse. 
2. a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Mérnökműhely Kft.-t 
(7843 Tésenfa, Ódombi u. 1. képviselője: Szkladán Gábor) bízza meg 
600.000 Ft + Áfa díjazásért. A testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az önkormányzat nevében a szerződést megkösse. 
3. a projektmenedzseri feladatok ellátásával Wirthné Móricz 
Zsuzsanna 7635 Pécs, Barackos köz 1. szám alatti lakost bízza meg 
bruttó 600.000 Ft díjazásért. A testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az önkormányzat nevében a szerződést megkösse. 

  

114-2013 XII.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat számlavezető pénzintézeténél 2013. december 5-én 
fennálló folyószámlahitel állományának meghosszabbítását 
kezdeményezi 2013. december 31-ig. Az önkormányzat egyúttal 
kezdeményezi a fennálló folyószámlahitel működési hitellé történő 
átalakítását 2014. december 31.-i lejárattal. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a hitel lejáratának meghosszabbítása és 
működési hitellé történő átalakítása érdekében szükséges 
intézkedéseket megtegye, szerződéseket megkösse. 

  

115-2013 XII.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot megismerte és úgy dönt, hogy a 
pályázókat az alábbi támogatásban részesíti: 
Hentes Vigh Johanna 7.000 Ft/hó, Wenhardt Zsófia 7.000 Ft/hő, 
Harsányi Viola Anna 7.000 Ft/hó, Varga Réka 5.000 Ft/hó, Csobán 
Attila 5.000 Ft/hó, Csobán Lilla Eszter 5.000 Ft/hó, Szabó Gorán 
5.000 Ft/hó, Bánfai Edina 5.000 Ft/hó, Hegedüs Lili 5.000 Ft/hó, 
Pálmai Péter 5.000 Ft/hó, Meilinger Csaba 3.000 Ft/hó, Meilinger 
Anna 3.000 Ft/hó, Erdélyi Dorottya 3.000 Ft/hó, Dragovácz Dea 

  



Kincső 3.000 Ft/hó. 
A testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntést az on-line rendszerben 
rögzítse és az elbírált pályázatot továbbítsa a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint. 

116-2013 XII.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szemmelróth 
Richard pogányi lakos részére felsőoktatási 2013. II. félévi 
tanulmányaihoz öt hónapon át, havi 7.000 Ft-os támogatást nyújt. A 
testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 
folyószámlára utalással intézkedjen. 

  

117-2013 XII.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a „Pogány Község Önkormányzatának közigazgatási területén a 
lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezés céljára 
történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül” tárgyban indított 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Dél-Kom 
Kft. nyerte a közbeszerzési eljárást. A testület felhatalmazza a 
polgármestert hogy a közszolgáltatási szerződést az önkormányzat 
nevében a Dél-Kom Kft.-vel megkösse. 

  

118-2013 XII.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a szennyvízhálózat kiépítésével érintett útburkolaton a rétegrend 
megállapítására 10 próbafúrást kell végezni. A testület felhatalmazza 
a polgármestert a próbafúrások elvégeztetését megelőzően a 
szükséges árajánlatok bekérésére. 
 

  

119-2013 XII.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Juhász Zoltán képviselő részére 2013. évben járó, 480.000 Ft, 
általa nem igényelt tiszteletdíját a Pogányért Alapítvány számlájára 
kell átutalni. A testület felkéri a polgármestert, hogy az átutalásról 
gondoskodjon. 

  

 


