
Szám Dátum Határozat szövege 
1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. 

által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és 
cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi u. 160-as 
ivóvízvezeték összekötése ügyben a megrendelő elküldését 
megelőzően további tájékozódást tart szükségesnek. A testület felkéri 
a polgármestert, hogy a Pogányra jutó költségek és a településen 
aktuális ivóvízhálózatot érintő munkák költségeinek fedezetét érintő 
egyeztetést folytasson a Zrt. illetékeseivel. A megbeszélések 
eredményének függvényében dönt a testület a kozármislenyi 
beruházások pogányi támogatásáról. 

2/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális 
közfoglalkoztatási program keretében 3 fő alkalmazására pályázatot 
nyújt be. A testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
képviseletében gondoskodjon a pályázat határidőben történő 
benyújtásáról. 

3/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
közös önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás 
melléklet szerinti 2015. január 1-jei hatállyal történő módosítását. A 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az 
önkormányzat képviseletében aláírja. 

4/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a horvát és a 
német nemzetiségi önkormányzatot 60-60.000 Ft támogatásban 
részesíti 2015. évi költségvetéséből. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről intézkedjen. 

5/2015 I.13. Zárt ülés 
6/2015 II.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen 

hozzájárul a pogányi 0137/13 és a 0137/14 hrsz-ú ingatlan és a 0139 
hrsz-ú út belterületbe vonásához azzal a feltétellel, hogy a 
belterületbe vonással kapcsolatban valamennyi költség kérelmezőket 
terheli. Az önkormányzat a megjelölt két ingatlan vonatkozásában 
semmilyen közművesítésre kötelezettséget nem vállal, ezzel 



kapcsolatos költséget nem visel. A testület felkéri a polgármestert, 
hogy a kérelmezőkkel a testület jelen határozatában foglaltaknak 
megfelelő megállapodást kössön és ezt követően felhatalmazza a 
polgármester arra, hogy az önkormányzat nevében az illetékes 
földhivatalnál a belterületbe vonásra irányuló kérelmet beterjessze. 

7/2015 II.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, 
hogy Paulerné Matkovics Mónika pogányi lakos Pogányban 
dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet folytasson. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat döntéséről a 
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-t tájékoztassa. 

8/2015 II.10. Zárt ülés 
9/2015 II.10. Zárt ülés. 
10/2015 III.5. Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szalántai 

Közös Önkormányzati Hivatal  2015. évi költségvetését az együttes 
ülésen előterjesztett javaslattal megegyezően elfogadja. 

11/2015 III.5. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baranya 
Megyei Kormányhivatal nem közművel  összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendeletalkotási kötelezettség 
elmulasztásával kapcsolatos törvényességi felhívását megtárgyalta, az 
abban foglaltakat elfogadja, a törvénysértést rendelet alkotásával 
megszünteti. A testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről a 
Kormányhivatalt tájékoztassa. 

12/2015. III.5. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben felsorolt kormányzati 
funkciók közül a "041237 közfoglalkoztatási mintaprogram, a 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartatása, a 
013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés, továbbá a 066010 
Zöldterület-kezelés" kormányzati funkcióval kiegészíti az 
önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában lévő kormányzati 
funkciókat. 

13/2015 III.5. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pogányi 



Óvoda 2015. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja. 
14/2015 III.5. Pogány Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a saját 
bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a 
mellékelt táblázatban 
bemutatottak szerint (1. melléklet) 
változatlan formában jóváhagyja. 

MEGNEVEZÉS Sor-
szám 

Saját bevétel és adóssá
keletkeztető ügyletb

eredő fizetési kötelezet
összegei 

2016. 2017. 20
A B C D E

Helyi adók 01 
   17 
500  

     17 
500  

 

Osztalék, koncessziós díjak 02   

Díjak, pótlékok, bírságok 03   

Tárgyi eszközök, immateriális 
javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó 
bevétel 04 

   20 
000  

     20 
000  

 

Részvények, részesedések 
értékesítése 05   



Vállalatértékesítésből, 
privatizációból származó 
bevételek 06 

    
-  

Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 07     

-  

Saját bevételek (01+… .+07) 08 
   37 
500  

     37 
500  

      37 
500  

             112 
500  

Saját bevételek  (08. sor)  50%-
a  09 

   18 
750  

     18 
750  

      18 
750  

               56 
250  

Előző év(ek)ben keletkezett 
tárgyévi fizetési kötelezettség 
(11+…..+17) 10 

     1 
754  

       1 
697  

        1 
639  

                 5 
090  

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 11     

-  
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 12     

-  
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 13     

-  

Adott váltó 14     
-  

Pénzügyi lízing 15 
     1 
754  

       1 
697 

        1 
639  

                 5 
090  

Halasztott fizetés 16     
-  

Kezességvállalásból eredő 
fizetési kötelezettség 17     

-  
Tárgyévben keletkezett, illetve 
keletkező, tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség 
(19+…..+25) 18 

           -               -   
-  

 
-  

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 19     

-  



Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 20     

-  
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 21     

-  

Adott váltó 22     
-  

Pénzügyi lízing 23     
-  

Halasztott fizetés 24     
-  

Kezességvállalásból eredő 
fizetési kötelezettség 25     

-  
Fizetési kötelezettség összesen 
(10+18) 26 

     1 
754  

       1 
697  

        1 
639  

                 5 
090  

Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel (09-
26) 27 

   16 
996  

     17 
053  

      17 
111  

               51 
160  

 

15/2015 III.5. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6/2015.(II.10.) számú határozatát visszavonja. 

16/2015 III.5. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baranya 
Megyei Kormányhivatal  az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.15.) önkormányzati rendeletével 
kapcsolatos törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban 
foglaltakat elfogadja, a törvénysértést új rendelet alkotásával 
megszünteti. A testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről a 
Kormányhivatalt tájékoztassa. 

17/2015 III.5. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy Dragovácz Ágnes polgármester 2015. évi szabadságát július 
hónapban vegye igénybe. 

18/2015 IV.7. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécs és 
Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás létrehozásáról szóló 
társulási megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja és 



felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 

19/2015 IV.7. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsi 
Többcélú Agglomerációs Társulás létrehozásáról szóló társulási 
megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 

20/2015 IV.7. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Helyi adók és behajtásuk ellenőrzése 
2. Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 

ellenőrzése 
A testület utasítja a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a belső 
ellenőrzési feladatokat ellátó Pécsi Többcélú Agglomerációs 
társulást értesítse. 

21/2015 IV.7. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat víziközmű vagyonának értékelésével kapcsolatos 
eljárás lebonyolításával a Baranya-Víz Kft.-t bízza meg. A 
vagyonértékelés díjának fedezete a 2015. évi bérleti díj. A testület 
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Baranya-Víz Kft.-t 
értesítse. 

22/2015 IV.7. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a vis maior támogatás címen  pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: Pogány, Kossuth u. 45-47. számú 
épületek környezetében ismeretlen eredetű vízkifolyás  
helye: Pogány, Kossuth u. 45-47 (15/2 hrsz-ú út). 
 
A káresemény forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2015. év 



Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.882.583 Ft 30 
Biztosító kártérítése 0 Ft  
Egyéb forrás  0 Ft  
Vis maior támogatási igény 4.392.693 Ft 70 
Források összesen 6.275.276 Ft  

 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 
összköltsége 6.275.276 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
részben tudja biztosítani.  
 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  
 
 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező 

feladatának ellátását szolgálja(ák). 
 
______________________  épület (név, hrsz)     közlekedés 
biztonsága   kötelező feladat 
______________________  épület (név, hrsz)  
___________________ kötelező feladat 
______________________  épület (név, hrsz)  
___________________ kötelező feladat 
 
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az 

Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik 
 
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. 

 
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását. 

 



 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal 
a feladatát nem tudja ellátni. 

 
 A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről 

szóló 4/2015.(III.13.). számú Költségvetési Rendeletében 
biztosítja. 

 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

 

23/2015 IV.7 Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a biztonságtechnikai felülvizsgálat megállapítására tekintettel a 
teniszpálya világítását azonnal le kell szerelni. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról haladéktalanul 
gondoskodjon. 

24/2015 IV.7 Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy bérleti konstrukcióban a HIDROT GH 4500 rotációs fűkaszát 
bérbe veszi. A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés megkötésére. 

25/2015  Zárt ülés. 
26/2015 IV.20. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalántai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

27/2015 IV.20. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
közös önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás 
melléklet szerinti 2015. január 1-jei hatállyal történő módosítását. A 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az 
önkormányzat képviseletében aláírja. 

28/2015 IV.20. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalántai 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 



Szabályzatának és közszolgálati szabályzatának módosításáról a 
belső kontrollrendszerre vonatkozó részek kijavítását követően saját 
ülésén dönt. 

29/2015. IV.28. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogányi 
Óvoda 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

30/2015. IV.28. Pogány község önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalántai 
Közös Önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
melléklet szerint elfogadja. 

31/2015 IV.28. Pogány község önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalántai 
Közös Önkormányzati hivatal Közszolgálati Szabályzatát a melléklet 
szerint elfogadja. 

32/2015 IV.28. Pogány község önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a MÁTRIX WORKMANLIKE Kft-vel a 
korábban megkötött együttműködési megállapodás megszüntetéséről 
és a 0100/2 Hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt magánút 
magánberuházásban történő felújításáról az IR Consulting Szolgáltató 
és Tanácsadó Kft.-vel az önkormányzat képviseletében tárgyalásokat 
folytasson. 

33/2015 VI.8. Zárt ülés. 
34/2015 VI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

településfejlesztés céljából Lukáts Tamás ingatlan rendező földmérő 
mérnök által 13/2015. munkaszám alatt M=1:2000 arányban készített 
és a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Földhivatala által 
3/2015. számon előzetes nyilvántartásba vett, illetőleg 225/2015 szám 
alatt 2015. április hó 22. napján záradékolt változási vázrajzban 
foglaltak szerinti telekalakítási megállapodás megkötéséhez 
hozzájárul.  
A telekalakítással az Önkormányzat tulajdonában lévő Pogány 095. 
hrsz. alatti kivett közúthoz a Pogány 0103. hrsz alatti ingatlanból 468 
m2, a Pogány 0104/1. hrsz alatti ingatlanból 92 m2, a Pogány 0104/2. 
hrsz alatti ingatlanból 128 m2, a Pogány 0104/3. hrsz alatti 
ingatlanból 69 m2, a Pogány 0102. hrsz alatti ingatlanból 1137 m2, a 



Pogány 0107. hrsz alatti ingatlanból 440 m2 nagyságú terület kerül 
hozzácsatolásra, melynek ellenértékeként az Önkormányzat 
ingatlanonként jelképes 1.000,-Ft összeget fizet meg a tulajdonosok 
részére készpénzben a megállapodás megkötését követő 30 napon 
belül. 
 
A telekalítással kapcsolatos valamennyi költséget az  IR-Consulting 
Kft. viseli. 
A testület felhatalmazza Dragovácz Ágnes polgármestert a változási 
vázrajz, a telekalkítással kapcsolatos megállapodás és az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges iratok aláírására. 
 

35/2015 VI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen 
lévő, szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozásra zárolt 
Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződések kifizetésével 
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 a testület megállapítja, hogy a beruházás 2012. július 31-én 
üzembe helyezésre került 

 a beruházás megvalósulására tekintettel minden rácsatlakozott 
ingatlanra vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás megfizetése 
esedékes 

 a testület megállapítja, hogy a 6990074, 6990079, 6990071 
szerződésszámú ügyfél más forrásból az érdekeltségi 
hozzájárulást nem fizette meg 

 a testület felkéri a polgármestert,  hogy a felsorolt ügyekben 
kezdeményezze a Fundamenta Lakáskasszánál a zárolt 
összegből  360.000 Ft-os összegű érdekeltségi hozzájárulás 
önkormányzat részére történő kifizetését. 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a Fundamenta Lakáskassza 
legutóbbi adatszolgáltatásában "kiutalás folyamatban" jelzéssel 
szereplő ügyekben kérjen tájékoztatást arról, hogy az összegek 
átutalásra kerültek-e az önkormányzat számlájára. 



36/2015 VI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
polgármester által az önkormányzat képviseletében 2015. május 19. 
napján aláírt 

 MATRIX-WORKMANLIKE Kft. és Pogány Község 
Önkormányzata között létrejött, együttműködési 
megállapodás megszűntetéséről szóló megállapodást 

 Hozzájáruló nyilatkozatot a Pogány 087/1, 095, 0100/2 hrsz-ú 
ingatlanok fejlesztéséről 

 az IR Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. és Pogány 
Község Önkormányzata között létrejött szerződést. 

37/2015 VI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár 
Andreát 2015. augusztus 1-től 2018. július 31-ig megbízza a Pogányi 
Óvoda vezetői feladatainak ellátásával, tekintettel arra, hogy előző 
megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget 
megszerezte. 
A testület Molnár Andrea illetményét 256.912 Ft-ban, magasabb 
vezetői pótlékát 66.300 Ft.-ban állapítja meg. 

38/2015 VI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogányi 
Óvoda alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást tartalmazó és az 
egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi 
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. 

39/2015 VI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogányi 
Polgárőr Egyesület részére az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséből 100.000 Ft támogatást nyújt az egyesület tagjainak 
üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás céljára. A testület felkéri 
a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

40/2015 VI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pogány, Rákóczi u. 1. szám 
alatti ingatlan önkormányzat által részletfizetéssel történő 



megvásárlásáról a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezettel tárgyaljon. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről a 
képviselő-testületet tájékoztassa és a döntéshozatalra a tárgyalások 
eredményének függvényében tegyen javaslatot. 

41/2015 VI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy Brezovácz István pogányi lakos saját 
tulajdonában lévő ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos 
kérelme ügyében kérje fel Dr. Marján István ügyvédet szakvélemény 
készítésére. A szakvélemény tartalmazzon javaslatot az ügyben a 
testületnek javasolt döntésre.  

42/2015 VI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Air-Horizont Nonprofit Kft. 
taggyűlésén az önkormányzat képviseletében hozzájáruljon, hogy  
2015-06-01 napjától 2017-05-31 napjáig terjedő határozott 
időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának a Turza Könyvelő és 
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot ( 7694 
Hosszúhetény, Ormándi utca 13/A., Cg: 02-09-064600 ) havi 
25.000,- Ft + Áfa díjazás mellett megválassza.  A könyvvizsgálatért 
személyében felelős személy dr. Turza Istvánné ( anyja neve: Tóth 
Anna, születési ideje: 1954-03-07, 7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 
13/A. szám alatti lakos ). 

43/2015 VI.10. Zárt ülés. 
44/2015 VI.10. Zárt ülés. 
45/2015  Zárt ülés. 
46/2015 VI.10. Zárt ülés. 
47/2015 VII.15. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 

2015-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját a 
mellékletnek megfelelően elfogadja. a testület felkéri a polgármestert, 
hogy a programot a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra. 

48/2015 VII.15. 1. Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat és a 
SZOCEG Nonprofit Kft. között a Pogányi Önkormányzat 



tulajdonában lévő Pogány Széchenyi u. 12. szám alatti 
főzőkonyha üzemeltetésére korábban létrejött szerződést 
aktualizálják. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szerződést az önkormányzat nevében megkösse. 

2. Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a 
Pogányi Óvoda vezetőjét, hogy 2015. július 1-től az 
intézményben gondoskodjon az étkezési térítési díjak 
beszedéséről, valamint a beszedett térítési díjak jogszabályban 
előírt módon történő nyilvántartásáról. 

3. A testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 
önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló rendelet soron 
következő módosításakor a gyermekétkeztetésből származó 
térítési díj bevételt az előterjesztésben szerepeltessék. 

 
49/2015 VII.15. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen 

keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére és elszállítására 5 évre szóló közszolgáltatási szerződést 
köt a Daróczi Zsigmond és Társa Kft.-vel. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

50/2015 VII.15. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   
1. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv) 31.§  (4) bekezdés  szerint  
az 51/2013.(VI.21.) önkormányzati határozattal  elfogadott Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja 
szükségesnek, a HEP változatlan formában hatályos.  
2. Pogány Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a  
polgármestert  az 1. pontban foglalt döntésről szóló nyilatkozat 
megtételére. 

51/2015 VII.15. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy megtéríti Keszü Község Önkormányzatának a Horváth Vilma 
baleseti járadékával kapcsolatos Pogányra lakosságarányosan jutó 
költségeket így: 



 18.447 Ft ügyvédi költséget 
 2015. II. negyedévi baleseti járadékot 
 2015. III. negyedévre és ezt követően negyedévenként 15.654 Ft 

baleseti járadékot. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felsorolt összegek 
átutalásáról intézkedjen. 

52/2015 VII.15. Zárt ülés. 
53/2015 VII.15. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

településfejlesztés céljából Lukáts Tamás ingatlan rendező földmérő 
mérnök által 27/2015. munkaszám alatt M=1:2000 arányban készített 
és a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Földhivatala által 
6/2015. számon előzetes nyilvántartásba vett, illetőleg 389/2015 szám 
alatt 2015. június hó 11. napján záradékolt változási vázrajzban 
foglaltak szerinti telekalakítási megállapodás megkötéséhez 
hozzájárul.  
A telekalakítással az Önkormányzat tulajdonában lévő Pogány 
0100/2. hrsz. alatti kivett saját használatú úthoz a Pogány 0100/1. 
hrsz alatti ingatlanból 4271 m2, a Pogány 0100/8. hrsz alatti 
ingatlanból 1234 m2 nagyságú terület kerül hozzácsatolásra, melynek 
ellenértékeként az Önkormányzat ingatlanonként jelképes 1.000,-Ft 
összeget fizet meg a tulajdonosok részére készpénzben a 
megállapodás megkötésekor. 
 
A telekalítással kapcsolatos valamennyi költséget az  IR-Consulting 
Kft. viseli. 
A testület felhatalmazza Dragovácz Ágnes polgármestert a változási 
vázrajz, a telekalkítással kapcsolatos megállapodás és az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges iratok aláírására. 
 

54/2015 VII.15. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
polgármester azon intézkedését, mellyel a játszótér betonozási 
munkáinak befejezését követően az árajánlat szerinti, 1.551.950 Ft 



összegű számla kiegyenlítéséről rendelkezett. 
55/2015 VII.15. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a játszótérre a játékok köré szükséges gumiszőnyeget 3.061.000 
Ft összegért megrendeli. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gumiszőnyeg 
beszerzéséhez szükséges szerződést az önkormányzat képviseletében 
megkösse.  

56/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
falufejlesztési pályázat határidőre történő befejezése és elszámolása 
ügyében úgy dönt, hogy 
1. A kivitelező késedelmes teljesítésére, vagy annak esetleges 
meghiúsulása esetén az önkormányzat ügyvédje bevonásával meg 
kell vizsgálni, hogy milyen jogi lehetőségei vannak az 
önkormányzatnak a kivitelezővel szembeni igényei érvényesítésére. 
2. A pályázati eljárásban a szankciók elkerülése érdekében meg kell 
vizsgálni, hogy a kivitelező késedelmes vagy esetleges nem 
teljesítése esetén milyen műszaki lehetőségek, határidők és költségek 
mentén lehet a rendelkezésre álló időben a kivitelezést befejezni és a 
pályázat harmadik ütemét eredményesen teljesíteni és elszámolni. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy mindkét kérdésben a 
szükséges tárgyalásokat folytassa le és javaslatát terjessze 
döntéshozatalra a testület elé. 

57/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

58/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogányi 
Óvoda 2015. első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

59/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalántai 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. első féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

60/2015.  IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 



CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § alapján az ellátásért felelős 
kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves 
időtartamra készített gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

61/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
BARANYA-VÍZ Zrt. eszközhasználati díj módosítására vonatkozó 
javaslatát nem fogadja el. A testület kéri, hogy a 2015. évi 
eszközhasználati díj a hatályos üzemeltetési szerződés alapján 
kerüljön megtérítésre. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről a BARANYA-VÍZ Zrt.-t tájékoztassa. 

62/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
84193-13-6/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti 
kérelemben szereplő Kozármisleny kistérségi vízmű a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti 
Ellátásáért Felelőse felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő 
fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

63/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
84193-13-6/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti 
kérelemben szereplő Kozármisleny kistérségi vízmű Ellátásért 
Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerinti, a Dunántúli regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

64/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A 
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázati kiírás alapján 82 m3 keménylombos tűzifa 
megvásárlásához igényel támogatást.  



A támogatás mértéke Pogány község esetében 14.000 Ft / erdei m3 + 
áfa. 
A támogatáshoz önerő vállalása szükséges, a támogatáson felül – az 
elnyert tűzifa mennyiségéhez – 1.000 Ft / erdei m3 + áfa, melynek 
biztosítását az önkormányzat a 2015. évi költségvetése terhére 
vállalja.  
Pogány Községi Önkormányzat a szociális célú tűzifában vagy 
szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzifa beszerzéséről, 
Pogányba szállításáról és kiosztásáról a jogszabályi feltételnek 
megfelelően gondoskodjon. 

65/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brezovácz 
István tulajdonában lévő ingatlanok belterületbe vonásával 
kapcsolatban felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
ügyvédjének adjon meghatalmazást az önkormányzat és Brezovácz 
István közötti megállapodás előkészítésére. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a tervezetet döntéshozatalra terjessze a testület 
elé. 

66/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a falunapon használt sátor bérleti díjának, 348.448 Ft-nak 
egyharmad részét, 116.150 Ft-ot 2015. évi költségvetéséből megfizet. 
A bérleti díj további kétharmad részét a településen működő 
nemzetiségi önkormányzatok fedezik.  

67/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Herényi Zsófia pogányi lakost a kulturális közfoglalkoztatási 
program keretében 2016. február 29-ig alkalmazza. A testület felkéri 
a polgármestert, hogy a foglalkoztatáshoz szükséges iratok 
elkészítéséről gondoskodjon. 

68/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a települési közvilágítás 
korszerűsítésére a TeGaVill Kft-vel kidolgozzon egy 
szerződéstervezetet. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 



tervezetet döntéshozatalra terjessze be a testület soron következő 
ülésére. 

69/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 
Bursa Hungarica ösztöndíj 2015/2016 évi fordulójához. A testület 
felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a pályázatkezelőt 
tájékoztassa. 

70/2015 IX.8. Zárt ülés. 
71/2015 IX.8. Zárt ülés. 
72/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a  Dragovácz Márk pogányi ingatlana előtti áteresz tisztítását az 
önkormányzat saját költségvetése terhére elvégezteti. A tisztítással 
egyidejűleg a testület felkéri a polgármestert, hogy vízügyi 
szakember bevonásával készítse elő az ingatlanon lévő belvízelvezető 
árok közterületre történő áthelyezését. 

73/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a játszótéren életveszélyessé vált nyárfák 
kivágására árajánlatot kérjen. A testület az árajánlatok beérkezését 
követően dönt a munka elvégeztetéséről.  

74/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Pogány, Kossuth u. 45-47. számú épületek környezetében 
ismeretlen eredetű vízkifolyás által okozott károk elhárítására elnyert 
4.392.693 Ft vis maior támogatás terhére a helyreállítási munkákat a 
PLATINA-BAU Zrt.-vel elvégezteti. A testület a Zrt. által benyújtott 
4.452.184 Ft-os árajánlatot elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

75/2015 IX.8. Zárt ülés 
76/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásait a KERET és az 
IRAT szakrendszerhez történő csatlakozással igénybe kívánja venni. 

77/2015 IX.8. Zárt ülés. 
78/2015 IX.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a szennyvízberuházás során a közbeszerzési eljárásban előírt 



3.000.000 Ft ajánlati biztosítékot a Platina-Bau Zrt.-nek visszafizeti. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról 
intézkedjen. 

79/2015. IX.8. Zárt ülés. 
80 IX.8. Zárt ülés. 
81 X.05. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy az önkormányzat ügyvédjének bevonásával az 
önkormányzat és a GETCROSS Kft. között 2013. november 7-én 
"Falufejlesztés Pogány Községben" tárgyban létrejött szerződést 
bontsa fel és ezzel egyidejűleg a vállalkozót szólítsa fel, hogy az 
önkormányzat számára visszajáró vállalkozási díjat fizesse meg. A 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felszólítás 
eredménytelensége esetén Dr. Marján István ügyvéd bevonásával az 
önkormányzat döntésének jogi úton szerezzen érvényt. 

82 X.05. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. 
Marján István ügyvédet, hogy Brezovácz István belterületbe vonással 
kapcsolatos kérelme ügyében ügyvédje által készített megállapodás 
tervezetet dolgozza át úgy, hogy abban az önkormányzat javára 
dologi biztosítékot kössön ki arra az esetre, ha Brezovácz István az 
általa vállalt közművesítési kötelezettséget határidőben nem teljesíti. 

83 X.05. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior vízrendezési munkák 
teljes körű elvégzésére a Kossuth Lajos utca 45-47 szám előtti 
területen az önkormányzat képviseletében bruttó 4.452.184 Ft díjért a 
PLATINA-BAU Zrt.-vel szerződést kössön. A testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátására 160.000 
Ft+Áfa és a szakértői vizsgálatok elvégzésére 1.050.000 Ft+Áfa 
díjazásért a Mecsek Mérnöki Iroda Kft.-vel szerződést kössön.  

84 X.05. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében útfelújítási 
munkákra rendelkezésre álló 1.081.000 Ft felhasználásával a 
településen a Zrínyi, Jókai és Rákóczi utca aktuális útjavítási munkáit 



el kell végezni. A testület úgy dönt, hogy a munkák elvégzésével a 
PLATINA-BAU Kft.-vel kíván szerződést kötni. A testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében 
a Kft.-vel a szerződést megkösse. 

85 X.05. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Pogány, Kossuth utcában a magánterületen lévő vízvezeték 
kiváltását az eszközhasználati díj terhére 1.870.795 Ft összegű 
árajánlat szerint kívánja elvégeztetni. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a PLATINA-BAU Kft.-vel az árajánlatban 
szereplő munkát az abban szereplő összegért megrendelje és a 
vállalkozási szerződést az önkormányzat képviseletében megkösse. 

86 X.05. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő IVECO típusú 
meghibásodott autóbuszhoz 5 napos szállítási határidővel meg kell 
rendelni az üzemanyagtartályt 123.880 Ft+ Áfa áron. A testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az alkatrészt megrendelje. 

87 X.5. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Dragovácz Márk pogányi ingatlana előtti áteresz bontását és 
új áteresz építését a PLATINA-BAU Kft. által adott 588.208 Ft+Áfa 
árajánlatban szereplő összegért 2015. évi költségvetése terhére 
elvégezteti. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munka 
megrendeléséről gondoskodjon és a vállalkozási szerződést a 
PLATINA-BAU Kft.-vel az önkormányzat nevében megkösse. 

88 X.5. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a településen a közvilágítás korszerűsítésére a TEGA-LED Kft.-
vel kíván szerződést kötni. A testület elfogadja a Kft. bruttó 
3.513.709 Ft-os árajánlatát és felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 

89 X.5. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a PLATINA-BAU Kft. részére a szennyvízhálózat kiépítésére 
korábban az önkormányzat és a Kft. között létrejött szerződés alapján 
visszajáró 3 Mft összegű ajánlati biztosítékot 2015-ben és 2016-ban 



két egyenlő részletben fizeti vissza a Kft. részére. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy a Kft-t a döntésről tájékoztassa. 

90 X.5. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy azokat az OTP-nél fennálló, szennyvízbekötési célra korábban 
létrejött előtakarékossági szerződéseket, melyekre nem érkeztek 
befizetések, fel kell mondani és meg kell vizsgálni, hogy az 
önkormányzat milyen módon tudja a fennálló tartozásokat behajtani. 

91 X.5. Zárt ülés. 
92 X.5. Zárt ülés 
93 XI.10. 1./ A képviselő-testület egyetért a Tenkesvíz Kft.-nek a 

BARANYA-VÍZ Zrt..-be történő beolvadásával. 
 
2./ A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a BARANYA-
VÍZ Zrt. közgyűlésén(ein) a Tenkesvíz Kft.-nek a BARANYA-VÍZ 
Zrt..-be beolvadásával kapcsolatosan hozott határozatokat, továbbá az 
ott elfogadott átalakulási dokumentumokat (átalakulási terv, 
átalakulási szerződés, BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás előtti 
vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, valamint a BARANYA-
VÍZ Zrt. átalakulás utáni vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, 
alapszabály módosítást) és a polgármesternek a döntéshozatal során 
leadott szavazatait. 
 
Felkéri a polgármestert, a BARANYA-VÍZ Zrt. jövőjét érintő 
ügyekben folyamatosan utólagosan tájékoztassa a képviselő-
testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

94 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
61/2015.(IX.8.) számú határozatát visszavonja és elfogadja, hogy a 
BARANYA-VÍZ Zrt. ellátási területén 2015. évre az egységes 
bérleti/eszközhasználati díj mértéke a 2015. év nettó lakossági víz- és 
csatornadíj árbevétel 10 %-a. A testület felkéri a polgármestert, hogy 
a döntésről a BARANYA-VÍZ Zrt.-t tájékoztassa. 



95 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécs és 
Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás létrehozásáról szóló 
társulási megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 

96 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsi 
Többcélú Agglomerációs Társulás létrehozásáról szóló társulási 
megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 

97 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pogány 
Község Önkormányzat 2016-2019. évre szóló stratégiai ellenőrzési 
tervét a melléklettel megegyezően elfogadja. A testület utasítja a 
jegyzőt, hogy a döntésről a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulást 
értesítse. 

98 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Készpénzkezelés rendjének ellenőrzése 
2. Helyi adóztatás 
3. Önkormányzati támogatások elszámolása 

A testület utasítja a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a belső 
ellenőrzési feladatokat ellátó Pécsi Többcélú Agglomerációs társulást 
értesítse. 

99 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a belterületi utak kátyúzását a PLATINA-BAU Kft. által adott 
1.075.519 Ft+Áfa árajánlatban szereplő összegért 2015. évi 
költségvetése terhére elvégezteti. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a munka megrendeléséről gondoskodjon és a 
vállalkozási szerződést a PLATINA-BAU Kft.-vel az önkormányzat 
nevében megkösse. 

100 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
polgármester azon döntését, mellyel a sportpályánál lévő nyárfák 



kivágására 400.000 Ft vállalkozási díjra szerződést kötött. A 
vállalkozási díj kiegyenlítésére az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése terhére kötelezettséget vállal. 

101 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
polgármester azon döntését, mellyel az önkormányzati 
dolgozórészére 95.000 Ft értékben 16 db. bakancsot vásárolt. A 
vételár kiegyenlítésére az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
terhére kötelezettséget vállal. 

102 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben 
fogadja a Gorgáról érkező együttest és segíti Őket a pécsi 
fellépésben. A testület felkéri a polgármestert, hogy a látogatás 
időpontjáról, a pontos programról és az érkezők létszámáról további 
egyeztetést folytasson. 
 

103 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy a jelenlegi önkormányzati ciklus végéig az önkormányzat 
biztosítson átjárási lehetőséget a tulajdonában lévő 474/1 hrsz-ú 
ingatlan NY-i oldalán a 476/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának 
ingatlana rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben 
legfeljebb 3,5 tonna össztömegű járművek részére. A használat 
fejében a 476/2 hrsz-ú út tulajdonosa vállalja, hogy saját költségén 
kialakítja az utat. A testület felhatalmazza a polgármestert az erre 
vonatkozó megállapodás megkötésére. 
 

104 XI.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint 
tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Pogányi Sport Egyesület a 
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep 
felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes 
pályázat esetén a fent megnevezett ingatlanon sportfejlesztési tárgyi 
eszköz felújítást megvalósítson. 
A Községi Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a 
Pogányi Sport Egyesület a megvalósuló felújítást legalább 5 éven 



keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba: MLSZ) 
által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport 
támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek 
megfelelően használja és hasznosítsa.  
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, a 
Községi Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az 
ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 15 év határozott 
időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre a Magyar Állam javára. Kötelezettséget vállalok arra, 
hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a 
Pogányi Sport Egyesülettel együttműködöm, a bejegyzéshez 
szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem, és a 
rendelkezésére bocsátom. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesület számára 
az ügyben szükséges támogató nyilatkozatot az önkormányzat 
képviseletében aláírja. 
 

105  Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben 
nem nyújt támogatást a Szadityban lévő utak javításához. A testület 
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

106 XI.10. Zárt ülés. 
107 XI.24 Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécs és 

Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás létrehozásáról szóló 
társulási megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 

108 XI.24. 1. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat ügyvédjének 
bevonásával vizsgálja meg az önkormányzat és a SZOCEG Nonprofit 
Kft. között fennálló üzemeltetési szerződés azonnali hatályú 
felmondásának lehetőségét.  
2. Az önkormányzat kezdeményezzen személyes egyeztetést az 



üzemeltetésből eredő aktuális problémák megoldására. 
109 XI.24. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a faluházban a szőnyegek és 
bútorkárpitok tisztítását az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
terhére elvégeztesse. 

110 XI.24. Zárt ülés. 
111 XI.24. Zárt ülés. 
112 XI.24. Zárt ülés. 
113 XI.24. Zárt ülés. 
114 XII.11. Zárt ülés. 
 


