
Jegyzőkönyv 

Készült:  2011. szeptember 12.-én 1700 órai kezdettel megtartott 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

soron következő ülésén.  

 

 

Napirendi pontok:  

 

1.  Polgármesteri jelentés 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. év I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

3. Előterjesztés Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége 2010. 

év I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea 

4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a 

falugondnoki szolgálatról szóló 2/2008. (II.15.) rendelet módosításáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

5. Előterjesztés  A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

6. Különfélék 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 47-56/2011 (IX.12.)  számú 

Rendeletek: 14-15/2011 (IX.12.)    számú 
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HATÁROZAT: 

47/2011. (IX.12) számú határozat 

polgármesteri beszámoló elfogadása 

48/2011. (IX.12) számú határozat 

Az Önkormányzat I. féléves beszámolójának elfogadása 

49/2011. (IX.12) számú határozat 

A Körjegyzőség I. féléves beszámolójának elfogadása 

50/2011. (IX.12) számú határozat 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez 

51/2011. (IX.12) számú határozat 

FKF Egyesület támogatása 

52/2011. (IX.12) számú határozat 

Felhatalmazás testvértelepülési kapcsolatok kialakítására 

53/2011. (IX.12) számú határozat 

Felhatalmazás LEADER pályázat előkészítésére és benyújtására 

54/2011. (IX.12) számú határozat 

Felhatalmazás tervdokumentáció előkészítésére 

55/2011. (IX.12) számú határozat 

Felhatalmazás pályázatírásra és projektmenedzseri szerződés aláírására 

56/2011. (IX.12) számú határozat 

PKTT Társulási Megállapodásának módosítása 

 

RENDELET: 

14/2011 (IX.12.) önkormányzati rendelete   

a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a falugondnoki szolgálatról 

szóló 2/2008. (II.15.) rendelet módosításáról 

15/2011 (IX.12.) önkormányzati rendelete   

Folyás Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 3/2008. (III. 21..) sz. rendeletének módosításáról 
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Jegyzőkönyv 
  

Készült:  2011. szeptember 12.-én 17.00 órai kezdettel megtartott 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

ülésén.    

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

  

Magyar Sándor polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes.  

Magyar Sándor polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalási 

sorrendjére a meghívóban közöltek szerint, amelyet a Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadott:  

 

Napirendi pontok: 

1. Polgármesteri jelentés 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. év I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

3. Előterjesztés Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége 2010. 

év I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea 

4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a 

falugondnoki szolgálatról szóló 2/2008. (II.15.) rendelet módosításáról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

5. Előterjesztés  A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatról 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

6. Különfélék 
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1. Polgármesteri jelentés 

 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a Polgári Takarékszövetkezettől 

megkaptuk az igényelt folyószámlahitelt, amely a likviditási problémánkat 

megoldotta. A fejlesztési hitelre hiteligérvényünk van, amely majd a Leader 

pályázat lebonyolítása során lehet fontos. 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a település tisztántartására nagy 

gondot fordítanak, a belterületi árkokban lekaszálták a füvet, ezután a 

külterületi árkok következnek. A csatorna tisztítás ügyében egyeztetést 

kezdeményez a vízügyi igazgatósággal. 

A Leader pályázat előkészítése folyamatban van. 

Hozzászólások: 

Csirmaz János alpolgármester elmondja, hogy örül a beruházásoknak, de kéri, 

hogy az adósságok megfizetésére fordítson nagy gondot az önkormányzat. 

 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor 

polgármester szavazásra teszi fel a polgármesteri beszámolót, amelyet a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

47/2011 (IX.12.) számú határozat  

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót 

elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a szükséges lépések megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

2. Előterjesztés Az Önkormányzat 2011. év I. félévi gazdálkodásáról 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 

törvény rendelkezik az önkormányzati költségvetés teljesítéséről szóló 

beszámoló elkészítéséről az adott költségvetési év első félévére vonatkozóan, 
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melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé a tárgyév szeptember 15. 

napjáig. 

Ennek értelmében a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben elkészült az 

Önkormányzat 2011. év I. félévéről  szóló beszámoló, melynek összeállítása 

során különös figyelmet fordítottunk a valódiság, a teljesség és a lényegesség 

elvének érvényesülésére. 

A gazdálkodás során a legfontosabb cél a pénzügyi stabilitás megtartása, 

valamintaz önkormányzat pozícióinak javítása volt az elmúlt időszakban. 2011. 

év I. félévében a bevételi főösszeg 22.835 e Ft volt. Bevételeink a működési 

bevételekből és a központi támogatásokból adódtak elsősorban. 

Hitelekkel kapcsolatos bevételeket az Önkormányzat az I. félévben nem tudott 

realizálni, mert hitelkérelmét a bank elutasította. A működéshez mindenképpen 

szükséges külső forrás bevonása, hiszen a likviditás anélkül nem biztosított.  

A számlavezető pénzintézet váltását követően azonban a Polgári 

Takarékszövetkezettel folytatott tárgyalásokat követően Önkormányzatunk 

hitelkérelme pozitív elbírálásban részesült, azonban ez pénzügyileg a 

fordulónapig nem realizálódott. 

Intézmények működési bevételei jogcímen Önkormányzatunknak az 

étkeztetésből, saját ingatlan hasznosításból, illetve továbbszámlázott 

szolgáltatásokból származik bevétele.  

Az Önkormányzat sajátos működési bevételeit jelentik a helyi adók és az 

átengedett központi adók, úgymint a személyi jövedelemadó átengedett része, a 

gépjármű adó 100%-a, valamint a termőföld bérbeadásából származó SZJA. A 

sajátos bevételek jelentős részét a személyi jövedelemadó átengedése jelentette. 

Ezt követi a helyi adók bevétele. Fontos megjegyezni, hogy a Debmut Rt felé 

fennálló iparűzési adó visszafizetésési kötelezettségünket a Debmut Rt-vel 

történő egyeztetés eredményeként fordulónapig teljesítettük. 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink tárgyidőszakban nem voltak. 
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A központi költségvetéstől kapott támogatások még mindig jelentős hányadát 

adják bevételeinknek (12.867 e Ft), melyet több jogcímen, lakosságszám vagy 

feladatmutató alapján kapjuk. Sajnálatos módon ennek csökkenése nem csupán 

a lakosságszám csökkenésére vezethető vissza, hanem az egyes normatívák 

fajlagosan is csökkenő összegére.  

Így az önkormányzat kötelező feladatainak megvalósításához egyre inkább 

saját erőből kell megteremteni a fedezetet, melyet azonban csak idegen 

forrásból tudna finanszírozni.  

A központi költségvetési támogatások növekedését jelenti majd a házi 

segítségnyújtás kiszélesítése kapcsán jelentkező normatíva pótigény, melynek 

pénzügyi teljesítése 2011. szeptemberétől történik. 

Működési célra átvett pénzeszközeink az első félévben 1.315 e Ft összegben 

keletkeztek, melynek részletezését a beszámoló melléklete tartalmazza. 

Felhalmozási célra átvett pénzeszközünk  tárgyidőszakban nem volt. 

Tekintettel arra, hogy már a költségvetés készítés időszakában mindenki 

számára nyilvánvaló volt, hogy ez az év is – az előzőekhez hasonlóan – a 

finanszírozást tekintve igen feszítettnek fog bizonyulni, ezért 

Önkormányzatunk ebben az évben is élni kívánt az ÖNHIKI pályázat nyújtotta 

lehetőséggel, melynek eredményeként 3.240 e Ft támogatásban részesültünk. 

Fordulónapon a pénzügyi teljesítés még nem történt meg. 

A 2011 év I. félévkor a kiadási főösszeg 22.222 e Ft volt.  

Az összes kiadás legnagyobb hányadát ebben az időszakban a személyi jellegű 

és dologi kiadások, valamint a szociális támogatások jelentették.  

A személyi juttatások előirányzata 7.099 e Ft-tal, 61 %-ban teljesült félévkor.  
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A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése – 1.681 e Ft összegben - 

természeténél fogva a személyi járulékokhoz hasonló mértékben történt, hiszen 

a személyi jellegű kifizetések függvényeként alakul. 

Dologi jellegű kiadásaink az előző évek tendenciáihoz mérten alacsonyabb 

arányban teljesülek 4.887 e Ft-tal. A racionalizálási törekvések eredményeként 

az elmúlt időszakban a működési kiadások tételesen áttekintésre kerültek, és 

kizárólag a szükséges mértékben történt kötelezettségvállalás. 

Működési célra átadott pénzeszközök-ből származó kiadásunk 3.507 e Ft volt, 

mely a mellékletben foglalt részletezettségben került kifizetésre. 

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök címen kiadásunk nem volt. 

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások jogcímen 5.668 e Ft került 

kifizetésre, mely összeg a teljes költségvetési kiadások 47 %-át teszi ki. 

A szociális jellegű támogatások tekintetében elmondható, hogy igen jelentős  

hányadát teszi ki a rendszeres szociális segélyre fordított összeg. Ezen kívül a 

lakásfenntartási támogatásra illetve ápolási díjra kifizetett összeg mondható 

jelentősnek. A fenti kiadásokhoz központi költségvetés 5.361 e Ft támogatást 

biztosított. 

2011. év I. félévében felújítási és beruházási kiadásunk nem keletkezett.  

A hitelekhez kapcsolódó  kiadásainkat a fejlesztési hitel törlesztéséből esedékes 

380 e Ft adja. 

Ahogyan az már a koncepció készítés és a költségvetés tervezés időszakában is 

körvonalazódott, azt a fenti beszámoló adatai is alátámasztják, nevezetesen azt, 

hogy az önkormányzatok egyre nehezebb financiális helyzetbe kerültek. A 

központi költségvetéstől való függőség, valamint a központi források erőteljes 

leszűkülése vezetett odáig, hogy mára már szinte minden önkormányzat a 

likviditása fenntartásán fáradozik, s a kisebb települések intézményeinek léte is 
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veszélybe került. Önkormányzatunk számára a fizetőképesség fenntartása 

továbbra is problémát jelent, melyet a gazdálkodás fegyelmének biztosításával, 

illetve az ÖNHIKI támogatás II. ütemének benyújtásával kívánjuk orvosolni. 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor 

polgármester szavazásra teszi fel az I. féléves beszámolót, amelyet a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

48/2011 (IX.12.) számú határozat  

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. tv. alapján az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

   

Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy a továbbiakban is tegyen meg mindent az önkormányzat 

pénzügyi egyensúlyának biztosítása érdekében, egyben felkéri a további 

bevételi források keresésére. 

 

Határidő: 2011. szeptember 15. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester      

    

3. Előterjesztés Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége 2010. 

év I. félévi gazdálkodásáról  

Dr. Sulyokné Dr Ladányi Andrea körjegyző elmondja, hogy az 

államháztartásról szóló törvény rendelkezik az önkormányzati költségvetés 

teljesítéséről szóló beszámoló elkészítéséről az adott költségvetési év első 

félévére vonatkozóan, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé a 

tárgyév szeptember 15. napjáig. Tekintettel arra, hogy Újszentmargita és 

Folyás községek közös körjegyzőség működtetésével látják el hivatali 

feladataikat, ezért mindkét testületnek el kell fogadnia a körjegyzőség 

működéséről szóló beszámolót, mely beépül a gesztor önkormányzat – 
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Újszentmargita – költségvetésébe. Ennek értelmében az elkészült a 

Körjegyzőség 2011. év I. félévéről  szóló beszámoló, melynek összeállítása 

során különös figyelmet fordítottunk a valódiság, a teljesség és a lényegesség 

elvének érvényesülésére. 

2011. év I. félévében a bevételi főösszeg 17.602 e Ft volt, melyből 16.239 e Ft 

Újszentmargita Község Önkormányzat hozzájárulása, 1.363 e Ft pedig 

működési célra átvett pénzeszköz. 

Ebből 350 e Ft Folyás Község Önkormányzatának 1 havi hozzájárulása, 189 e 

Ft polgármester választásra, 824 e Ft pedig a népszavazás lebonyolítására 

átadott pénzeszköz. 

A 2011 év I. félévkor a kiadási főösszeg 17.169 e Ft volt.  

A kiadások alakulásának vizsgálatakor megállapítható, hogy a teljesítés 

összességében minden kiadásnem tekintetében az időarányos szint alatt alakult, 

az összes kiadás legnagyobb hányadát ebben az időszakban is a személyi 

jellegű kiadások jelentették.  

Megállapítható, hogy fordulónapig a dologi kiadások teljesülése lényegesen az 

időarányos szint alatt van, mely mindenképpen takarékos gazdálkodásra utal.  

A két önkormányzatunk folyamatosan törekszik arra, hogy megtakarításokat 

eszközöljön az intézményi kiadások tekintetében addig a szintig, mely az 

ellátás színvonalát nem csökkenti.  

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor 

polgármester szavazásra teszi fel a körjegyzőség I. féléves beszámolóját, 

amelyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

49/2011 (IX.12.) számú határozat  

Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló- módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. alapján 
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Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének 

I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: 2011. szeptember 15. 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a 

falugondnoki szolgálatról szóló 2/2008. (II.15.) rendelet módosításáról  

 Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt az egyes szociális, 

gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 

tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 2011. 

szeptember 1. napjával módosítja a lakásfenntartási támogatás szabályai 

tekintetétben. 

Emiatt áttekintettük a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások 

helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendeletet (a továbbiakban: 

Rendelet). 

 Több ponton módosul a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszere. A 

módosítás célja egyrészt a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnése okán 

ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása a lakásfenntartási támogatás 

rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és hatékonyságának 

növelése. 

A jogosultsági jövedelemhatárt az Szt. az öregségi nyugdíjminimum 250%-

ában határozza meg a korábbi 150% helyett, ugyanakkor eltörli a 

lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírást. 

A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás 

fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz. 

A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a 

módosítás két további alapvető intézkedést vezet be: az egyik a támogatást 

igénylők, és a háztartásban lakók vagyoni helyzetének vizsgálata, a másik 

pedig annak előírása, hogy a lakásfenntartási támogatást elsősorban 

természetben kell nyújtani. 
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Az új rendszer okán a Rendelet előírásait is módosítani kell oly módon, hogy a 

helyi lakásfenntartási támogatás esetében is a jövedelemszámítás alapja az egy 

fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz, illetve a jogosulsági jövedelemhatárt 

a nyugdíjminimum 255 %.-ban(71.250,-Ft) indokolt megállapítani.  

Már nem állapítható meg a jogosultság feltételeként a jövedelem és a 

költséghányad arányának vizsgálata, ellenben a vagyonvizsgálat bevezetése a 

helyi lakásfenntartási támogatást érintően is szükséges. 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor 

polgármester szavazásra teszi fel a szociális rendelet módosítását, amelyet a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott és meghozta a következő rendeletét: 

 Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2011.(IX.12.) önkormányzati rendelete a 

a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint 

a falugondnoki szolgálatról szóló 

2/2008. (II.15.) rendelet módosításáról 

 

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) – a a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 

44/A.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 

3. §-ában, 10. § (1), (6) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 25.§ (3) 

bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) b./ pontjában, (3) bekezdésében, 37/B. § 

(2) bekezdés a-b) pontjában, 37/D. § (5) bekezdésének, 37/H. § (1) 

bekezdésében, 38. §-ának (1) bekezdés c) pontjában, és (9) bekezdésében, 43/b. 

§-ában, 45. §-ában, 46. §-ában, 47. § (2), (5) bekezdésében,  50. §-ának (3) 

bekezdésében, 60. §-ában, 62. § (2) bekezdés, 86. § (1) bekezdésében, 92. § 

(1)-(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 115/A. § a./ pontjában kapott 
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felhatalmazással élve a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a 

falugondnoki szolgálatról szóló 2/2008. (II.15.) rendeletét (továbbiakban R) az 

alábbiak szerint módosítja:  

1§ 

A R 12. §  az alábbiak szerint változik: 

„(1) Helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg rászorultság alapján annak aki:  

a) a 62. életévet betöltötte és egyedülálló, vagy kizárólag házastársával, 

élettársával, bejegyzett élettársával, testvérével, vagy fogyatékos gyermekével él 

közös háztartásban, és a lakást más személy nem használja, vagy 

b) legalább 2 gyermekét saját háztartásában neveli, és a lakást más személy 

nem használja,  

és a család egy fogyasztási egységre jutó  jövedelme a nyugdíjminimum 255%-a 

alatt van, és a háztartási tagjai egyikének sincs vagyona, valamint nem részesül 

más jogcímén lakásfenntartási támogatásban.” 

2. § 

 

 Ez a rendelet 2011 szeptember 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell.  

Magyar Sándor sk.           Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea sk.  

polgármester                             körjegyző 

  

 

5. Előterjesztés  A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatról 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 

helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 

támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek 

pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:  
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A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten 

történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a 

rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt 

Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. 

 A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A 

települési önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 

1.000 Ft/fő/hó. 

A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: 

A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által 

támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati 

forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat által 

megállapított kiegészítő ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó  

((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész) 

Intézményi támogatás:  

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a 

felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan 

hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy 

a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget 

az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – az Oktatási 

Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész 

egy főre eső maximuma a 2007. évi fordulótól kezdve 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a 

támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül 

folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen 

költségvetési támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész) 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

jogszabályi hátteréül a 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.  
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Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 9/2009 (IX.24.. számú 

önkormányzati rendeletében megalkotta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerében résztvevők támogatását. 

Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj 

pályázati rendszerében való részvétel önkéntes. Az ösztöndíjpályázathoz 

történő csatlakozás kizárólag az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. 

mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozat megküldésével történhet. A 

Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2011. szeptember 30. 

A 2012. évi pályázati fordulóban is lehetőség lesz a beérkezett pályázatok on-

line adatlapon történő rögzítésére. A települési szintű on-line rendszer 

használatának feltétele, hogy a települési önkormányzat az új pályázati 

fordulóhoz történő csatlakozáskor nyilatkozzon az on-line adatbázis 

használatáról. 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor 

polgármester szavazásra teszi fel a bursa hungarica ösztöndíjrendszerről történő 

előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

50/2011 (IX.12.) számú határozat  

1. Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló, 51/2007. 

(III.26.)  Korm. rendelet, valamint a 2012. évi Általános Szerződési 

Feltételek alapján csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez. 

2. Folyás Község Önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára 

300. 000 Ft. összegű forrást, valamint a „B” típusú pályázókra további 

100. 000 Ft. összeget biztosít. 

3. Folyás Község Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 

ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett 

pályázatokról hozott döntését az on-line adatbázisban is rögzíti. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal kötendő megállapodás aláírására. 
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Felelős:  Magyar Sándor polgármester 

Határidő:  2011..szeptember 30. a megállapodás aláírására 

 

6. Különfélék 

A.) Folyás Község Fejlődéséért Egyesület támogatása 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy Folyás Község Fejlődéséért 

Egyesület kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a működését 

20.000 Ft-tal támogassa. A lakosság számára nyújtanak ingyenes 

szolgáltatásokat, nyomtatványokat töltenek ki, játszóházat, takarítást 

szerveznek. A pályázatoknál az együttműködés plusz pontot jelent, javasolja a 

20.000 Ft összegű támogatást. 

 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor 

polgármester szavazásra teszi fel az FKF Egyesület támogatását, amelyet a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

51/2011 (IX.12.) számú határozat  

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000 Ft-tal támogatja 

Folyás Község Fejlődéséért Egyesület működését. 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a támogatási 

szerződés aláírására és a támogatás átutalására. 

 

Határidő: 2011. október 30. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

B.) Folyás Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2008. (III. 21..) sz. rendeletének módosításáról 

Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea körjegyző elmondja, hogy Dr. Miluczky 

Attila Egyek polgármesterének tájékoztatása szerint a Hortobágymenti 

Vizgazdálkodási Társulat  cégügyében a bíróság hiánypótlásra szólította fel a 

Társulatot melynek részeként rendelkezni szükséges a tagönkormányzatoknak 

a tulajdonosi jogok gyakorlásáról melyre az alábbiak szerint van lehetőség: 
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Az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 9.§. (1) értelmében  az önkormányzati 

feladat-és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a 

polgármester képviseli. Ez azonban nem jelenti a képviselő-testület 

hatásköreinek gyakorlását. Az Ötv. 80.§. (1) értelmében a tulajdonost megillető 

jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. A képviselő-testület e 

hatáskörét azonban átruházhatja egészben, vagy részben, állandójelleggel, az 

Ötv. 18.§. (1) szerint megalkotott szervezeti és működési szabályzatban, illetve 

eseti jelleggel, testületi határozat útján  

 

Ebből következően a cégbíróság álláspontja szerint, amennyiben az 

önkormányzatok képviselő-testületei az őket megillető tulajdonosi jogok 

gyakorlását vagy a szervezeti és működési szabályzatban vagy képviselő-

testületi határozatban nem ruházták át állandó jelleggel az egyes 

polgármesterekre, minden egyes változásbejegyzési kérelem mellékleteként 

csatolni szükséges vagy az önkormányzatok képviselő-testületeinek határozatát 

az egyes küldöttgyűlések napirendi pontjait illetően vagy az önkormányzatok 

képviselő-testületeinek azon határozatát, melyben az adott küldöttgyűlésre eseti 

jelleggel ruházzák át a polgármesterre a tulajdonosi jogok gyakorlását 

 

Amennyiben a tulajdonosi jogok gyakorlását az önkormányzatok képviselő-

testületei viszont állandó jelleggel átruházták a polgármesterre, a 

változásbejegyzési kérelem mellékleteként az ezt tartalmazó okiratot szükséges 

csatolni. 

 

Fentiekből eredően tehát a képviselő-testületeknek amennyiben állandó 

jelleggel kívánják a polgármester határkörébe utalni a tulajdonosi jogok 

gyakorlását úgy a szervezeti és működési szabályzatukat szükséges módosítani, 

amennyiben eseti jelleggel úgy valamennyi küldöttgyűlés napirendjéről 

testületi határozat szükséges. 
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Álláspontom szerint az állandó jellegű felhatalmazás azaz a  szervezeti és 

működési szabályzat módosítás megvalósítása a célravezető mivel az eseti 

jellegű küldöttgyűlés napirendjére vonatkozó testületi határozatokhoz minden 

alkalommal szükségessé válik a képviselő-testület összehívása mely 

megsokszorozhatja a rendkívüli ülések számát. 

Ezért javasoljuk a felhatalmazás beépítését az SZMSZ-be. 

 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor 

polgármester szavazásra teszi fel az SZMSZ módosítását, amelyet a Képviselő-

testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 

meghozta a következő rendeletét: 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2011 (IX.12.) sz. rendelete 

Folyás Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 3/2008. (III. 21..) sz. rendeletének módosításáról 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében,  a 18. §. (1) 

bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján  Folyás Község Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló 3/2007. (II.16.) rendelet 

(továbbiakban SZMSZ) módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

1. §. 

A Rendelet 42 §-a az alábbi (3) bekezdssel egészül ki. 

42 § (3) A Képviselő-testület állandó jelleggel megbízza a Hortobágymenti 

Vízgazdálkodási Társulatban a tulajdonosi jogok gyakorlásával.  

Összeférhetetlenség és akadályoztatás esetén a Polgármester alkalmanként 

jelöljön ki személyt  a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat 

küldöttgyűlésén való részvételre”. 
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2. §. 

Jelen  rendelet 2011.szeptember 15.-én lép hatályba.  

Folyás, 2011.szeptember 15.  

  

Magyar Sándor  sk. Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea sk. 

polgármester körjegyző 

C.) Tájékoztatás testvértelepülési kapcsolat felvételéről 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a románai Szentpál településsel a 

testvértelepülési kapcsolatok felvétele céljából egyeztetését kezdeményez, 

meghívást kaptak Türére a falunapra, ahol lehetőség nyílik a megbeszélésre.  A 

kapcsolat felvétele és együttműködés aláírása után lehetőség nyílik pályázatok 

benyújtására.   

 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor polgármester 

szavazásra teszi fel a testvértelepülési kapcsolat kialakítására  vonatkozó 

felhatalmazás, amelyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

52/2011 (IX.12.) számú határozat  

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Magyar 

Sándor polgármester a testvértelepülési kapcsolatok kiépítése érdekében 

Szentpál településsel a kapcsolatfelvételre és látogatásra. 

Határidő: 2011. október 30. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

D.) Felhatalmazás Leader pályázat előkészítésére 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a Közösségi terek fejlesztésére 

vonatkozó pályázat október 01-31. között van lehetőség. Egy aszfaltos 

sportpálya, filagória, színpad,kemence, szociális helyiségek kerülnének 

kiépítésre. A pályázat révén 15.000.000 Ft támogatást lehet szerezni, amely a 

beruházás nettó összegét 100 %-ban támogatja. 
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Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor polgármester 

szavazásra teszi fel a testvértelepülési kapcsolat kialakítására  vonatkozó 

felhatalmazás, amelyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

53/2011 (IX.12.) számú határozat  

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Magyar 

Sándor polgármestert a Leader pályázat Közösségi terek fejlesztése jogcímre 

vonatkozó pályázati anyag kidolgozására és benyújtására. 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  pályázat önerejéhez 

szükséges anyagi forrást a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

Határidő: 2011. október 31. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

E.) Felhatalmazás tervdokumentáció előkészítésére 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a Közösségi terek fejlesztésére 

vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges a tervdokumentáció elkészítése, 

mert ez a pályázat  benyújtásának feltétele. Hágen József tervező 150.000 Ft 

összegben vállalja a tervdokumentáció elkészítését. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor polgármester 

szavazásra teszi fel a atervdokumentáció  elkészíttetésére vonatkozó 

felhatalmazás, amelyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

54/2011 (IX.12.) számú határozat  

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Magyar 

Sándor polgármestert a Leader pályázathoz szüksége tervdokumentáció 

elkészítésére. 

 Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Magyar 

Sándor polgármestert a tervezési szerződés aláírására Hágen József tervezővel,  

vállalkozási díjat 150.000 Ft-ban határozza meg. 

Határidő: 2011. október 31. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
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F.) Felhatalmazás pályázati dokumentáció elkészítésére vonatkozó 

szerződés megkötésére 

 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a Közösségi terek fejlesztésére 

vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges a pályázati dokumentáció 

előkészítése . A PROJMEN Kft-vel folytatott egyeztetést, amely a pályázat 

elkészítését 80.000 Ft+ ÁFA összegért vállalja éa projektmenedzsmenti 

feladatok is ellátják a támogatási összeg 5%-ért. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor polgármester 

szavazásra teszi a LEADER pályázat elkészítésére vonatkozó szerződés 

megkötésére vonatkozó felhatalmazás, amelyet a Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta a 

következő határozatát: 

55/2011 (IX.12.) számú határozat  

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Magyar 

Sándor polgármestert a Leader pályázat elkészítésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés aláírására a PROJMEN KFT-vel 80.000 Ft +ÁFA összegben, a 

projektmenedzseri feladatok ellátására a támogatási összeg 5 %+ ÁFA 

összegben. 

Határidő: 2011. október 31. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

 

G.) PKTT Társulási Megállapodásának módosítása 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a PKTT Tanács a 39/2010./V.3./ 

számú határozatában döntött arról, hogy 2010. szeptember 1-től 2011. június 

30.-ig biztosítja az iskolapszichológusi szolgáltatást pályázati pénzből, amelyet 

évente felülvizsgál, amelyet a következő tanévben is biztosítani kíván. Ezért 

szükséges a Társulási Megállapodás 2. számú mellékletének módosítása. 
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Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Magyar Sándor polgármester 

szavazásra teszi a PKTT Társulási Megállapodásának módosítását, amelyet a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

55/2011 (IX.12.) számú határozat  

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társulási 

Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. számú mellékletben 

foglaltak szerint elfogadja a Társulási Megállapodás módosítását. 

 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

             

   2.sz. melléklet 

2. számú melléklet   
Közszolgáltatá

si feladat 

megnevezése 

szakfeladat 

száma 
7. 

Közszolgál

tatási 

feladat 

típusa 

Feladatellátás 

módja 

Társult 

települési 

önkormányz

atok 

Feladatellátó 

megnevezése, 

székhelye 

Feladatellátás 

kezdő időpontja, 

tartama 

Közoktatás 

856011 

856012 

856013 

856020 

856099 

 álta

lános iskola  

    1-8. 

évfolyam 

 isk

olabusz 

intézményfenn

tartó társulás  

 

Újszentmargi

ta 

Folyás 

Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészetoktatási 

Intézmény 

4065 Újszentmargita, 

Hunyadi u. 5.  

2005.09.01. 

határozatlan 

Óvodai 

szakfeladatok: 

 álta

lános iskola  

intézményfenn

tartó társulás  

                     5., 8. 

     

 GÚT Általános 

 Iskola, Óvoda és 

2009.08.01. 

határozatlan 
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851011 

851012 

851013 

    1-8. 

évfolyam 

 isk

olabusz 

 Görbeháza 

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

Bölcsőde 

4075 Görbeháza, 

Széchenyi utca 9.     

 5., 8. 

   5., 8. 

Iskolai 

szakfeladatok: 

852011 

852012 

852013 

852021 

852022 

852023 

 ped

agógiai 

szakszolgál

at  

   (nevelési 

tanácsadás,    

    

logopédia,    

    

gyógytestn

evelés,    

    

pályaválasz

tási    

 tanácsadás, 

iskolapszic

hológiai 

szolgáltatás

)             8. 

külön 

megállapodás 

Görbeháza,  

Polgár, 

Tiszagyulahá

za, 

Újtikos  

5. 

Újszentmargi

ta, 

         Folyás       

9. 

 

 

Bocskai István 

Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú 

Művészetoktatási 

Intézmény és Egységes 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

4080 Hajdúnánás, Iskola 

u. 3. 

 2011.07.01.- 

2013.08.31. 

határozott 

5. 

 

 

 

2011.09.01.- 

    2012.06.30.  8.    

 

 

Egészségügy 

862102 

 orv

osi ügyelet 

Társulás által 

fenntartott, 

munkaszervez

eten belül 

ellátott 

Görbeháza 

Folyás 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

 

 

Polgár Kistérség 

Többcélú Társulás 

munkaszervezete 

4090 Polgár, Hősök útja 

10. 

2007.12.01. 

határozatlan 

Közszolgáltatá

si feladat 

megnevezése 

szakfeladat 

száma 

Közszolgál

tatási 

feladat 

típusa 

Feladatellátás 

módja 

Társult 

települési 

önkormányz

atok 

Feladatellátó 

megnevezése, 

székhelye 

Feladatellátás 

kezdő időpontja, 

tartama 
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7. 

szociális ellátás 

889921 

 étk

eztetés 

Társulás által 

fenntartott 

intézmény 

Polgár  

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

6. 

 

Polgár Kistérség 

Többcélú Társulás 

Kistérségi Szolgáltató 

Központja 

4090 Polgár, Hősök útja 

10. 

8. 

2008.01.01. 

határozatlan 

889922  ház

i 

segítségnyú

jtás 

Társulás által 

fenntartott 

intézmény 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

6. 

 

Polgár Kistérség 

Többcélú Társulás 

Kistérségi Szolgáltató 

Központja 

4090 Polgár, Hősök útja 

10. 

8. 

2007.06.01. 

határozatlan 

889923  jelz

őrendszeres 

házi 

segítségnyú

jtás 

 

9. 

Társulás által 

fenntartott 

intézmény 

Folyás 

Görbeháza, 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

 

Polgár Kistérség 

Többcélú Társulás 

Kistérségi Szolgáltató 

Központja 

4090 Polgár, Hősök útja 

10. 

 

2009.01.01. 

határozatlan 

 

889924  csa

ládsegítés  

Társulás által 

fenntartott 

intézmény 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

5., 6. 

 

Polgár Kistérség 

Többcélú Társulás 

Kistérségi Szolgáltató 

Központja 

4090 Polgár, Hősök útja 

10. 

8. 

2009.01.01. 

határozatlan 

5. 

889925  tám

ogató 

szolgáltatás 

Társulás által 

fenntartott 

intézmény 

5. 

Görbeháza 

Folyás 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

5. 

Polgári Kistérség 

Többcélú Társulás 

Kistérségi Szolgáltató 

Központja  

4090 Polgár, Hősök útja 

10.  

5., 8. 

2009.01.01. 

határozatlan 

5. 
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Közszolgáltatá

si feladat 

megnevezése 

szakfeladat 

száma 
7. 

Közszolgál

tatási 

feladat 

típusa 

Feladatellátás 

módja 

 Társult 

települési 

önkormányz

atok 

Feladatellátó 

megnevezése, 

székhelye 

Feladatellátás 

kezdő időpontja, 

tartama 

szociális ellátás 

881011 

 nap

pali ellátás 

(idősek 

klubja) 

Társulás által 

fenntartott 

intézmény 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

6. 

 

Polgár Kistérség 

Többcélú Társulás 

Kistérségi Szolgáltató 

Központja 

4090 Polgár, Hősök útja 

10. 

8. 

2008.01.01. 

határozatlan 

gyermekjóléti 

ellátás 

889201 

 gye

rmekjóléti 

szolgáltatás 

Társulás által 

fenntartott 

intézmény 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

5.,6. 

 

Polgár Kistérség 

Többcélú Társulás 

Kistérségi Szolgáltató 

Központja 

4090 Polgár, Hősök útja 

10.  

8. 

2009.01.01. 

határozatlan 

5. 

belső 

ellenőrzés 

 Társulás által 

fenntartott, 

munkaszervez

eten belül 

ellátott 

Görbeháza 

Folyás 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

 

Polgár Kistérség 

Többcélú Társulás 

munkaszervezete 

4090 Polgár, Hősök útja 

10. 

2008.01.01. 

határozatlan 
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Mozgókönyvtá

r 

910123 

900400 

 külön 

megállapodás 

alapján 

Görbeháza 

Folyás 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újtikos 

 

 

 

 

 

 

 

Polgár Város 

Önkormányzata 

Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár 

4090 Polgár, 

Barankovics tér 6.  

2008.01.01. 

határozatlan 

Közszolgáltatá

si feladat 

megnevezése 

szakfeladat 

száma 
7. 

Közszolgál

tatási 

feladat 

típusa 

Feladatellátás 

módja 

Társult 

települési 

önkormányz

atok 

Feladatellátó 

megnevezése, 

székhelye 

Feladatellátás 

kezdő időpontja, 

tartama 

állati hulladék 

gyűjtése 

 egyéb 

szerződés 

Görbeháza 

Folyás 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újszentmargi

ta 

Újtikos 

Balmazújváros 

Kistérség Többcélú 

Társulása 

4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 4-5. 

2008.01.01. 

határozatlan 

Tourinform 

829000 

 Társulás által 

fenntartott, 

munkaszervez

eten belül 

ellátott 

Görbeháza 

Folyás 

Polgár 

Tiszagyulahá

za 

Újszentmargi

ta 

Újtikos 

 

Polgár Kistérség 

Többcélú Társulás 

munkaszervezete 

4090 Polgár, Hősök útja 

10. 

2005.06.01. 

határozatlan  
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A feladatoknál megjelölteken túl használt szakfeladatok: 7. 

 890443 Közmunka 

 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége 

 841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi Társulások elszámolásai 

 841902 Központi költségvetési befizetések 

 __________________ 

2 Módosítva: Társulási Tanács 2/2008. (I.18.) sz. határozata alapján 

5 Módosítva: Társulási Tanács 5/2009. (II.27.) sz. határozata alapján 

6 Módosítva: Társulási Tanács 30/2009. (V.8.) sz. határozata alapján 

7 Módosítva: Társulási Tanács 63/2009. (XI.27.) sz. határozata alapján 

8 Módosítva: Társulási Tanács 39/2010. (V.3.) sz. határozata alapján 
9 Módosítva: Polgári Kistérség Többcélú Társulás 6/2011. (I.18.) sz.  

 

Magyar Sándor polgármester megköszöni Kiss Izabella képviselőnek a 

pályázatfigyelésben nyújtott segítségét. 

 

Mivel más napirend és hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester az ülést bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

    Magyar Sándor                      Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea 
   polgármester körjegyző 
 


