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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

588-9 /2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli / nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2013. április 30. napján (szerda) 17.40 órakor tartandó rendkívüli nyílt testületi ülés

Jelen vannak: Nagy Dániel
Buda József
Füri József
Nánási László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

a Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte:
Dr Dávid-Nagy Krisztina
Demeter Zoltán
Gerencsér Attila

alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Járfás Péterné

jegyző
aljegyző

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait az aljegyzőt, és a szóban összehívott rendkívüli
ülést 17.40 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a szóban közölteket az alábbiaknak megfelelően
hagyja jóvá a testület.

Napirendi pontok:
1. Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2. Székesfehérvári Kistérségi Társulás nyilatkozat kiegészítés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3. Önkormányzati fejlesztés pályázathoz önerő biztosítása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. Pályázat Családi napközi eszközfejlesztés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
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Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok jóváhagyására, amennyiben
egyetértenek kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület 4 ( négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90 /2013.(IV.30.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi pontokra
tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása
Nagy Dániel polgármester
Első napirendi pontként lett meghatározva a Közös Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Pintérné dr
Szekerczés Anna ügyvédnő megküldte a Zámoly-Sukoró Óvodai Intézményi Társulás 2013. június 30.
napjával történő megszűnéséhez kapcsolódóan előkészített iratokat és javaslatokat. Pátka község
Önkormányzata Képviselőtestülete számára javasolja az A) határozati javaslat alapján a döntés
meghozatalát.
A törzskönyvi nyilvántartásban a változások átvezetéséhez az önállóan működő költségvetési szerveknél
szükséges, hogy a gazdálkodási tevékenységet végző költségvetési szerv- adott esetben a Közös
Önkormányzati Hivatalok – Alapító Okirata is tartalmazza, hogy az óvodáknak gazdálkodó tevékenységet
végez.
A Zámolyi Közös önkormányzati Hivatal Alapító Okirata módosítása a Mesevár Óvoda nevének változása,
és a Zámolyi Vízmű költségvetési szerv megszűnése miatt is szükséges.
A Közös Önkormányzati Hivatalok által érintett Pátkának a törzskönyvi nyilvántartási bejegyzéséhez
szükséges a képviselőtestület határozata a Közös Önkormányzati Hivatalmódosító okiratai
megállapításáról, valamint a módosító okiratok és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okirat Kincstárhoz történő benyújtásához.
Az előkészített döntés tervezete az ülésen felolvasásra került.

Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zámolyi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést
hozza:
I.
A Képviselőtestület a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító Okirat
tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
ZÁMOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratát 2013. július 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely az I. számú módosítás:

1.

Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül a 4.1. pont szerinti „Alapító Okiratot elfogadó határozatok
száma:” címmel, mellyel a 4.1. – 4.3. pontok számozása 4.1.1. – 4.1.3. pontra módosul, továbbá az
alábbi 4.2. ponttal:
„4.2. Jelen Alapító Okirat módosítást elfogadó, s a módosítással egységes szerkezetbe foglaló
határozatok száma
4.2.1. Zámoly Község Önkormányzata Képviselőtestülete …/2013. (........) számú határozata
4.2.2. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete .../2013. (.........) számú határozata
4.2.3. Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 91/2013. (IV.30.) számú határozata”

2.

Az Alapító Okirat 10. 2 pontjában a Mesevár Óvoda elnevezése Zámolyi Mesevár Óvodára módosul,
egyidejűleg a Zámolyi Vízmű költségvetési szervre vonatkozó adat hatályát veszti.
II.

A Képviselőtestület a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az I. pont szerinti
módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe
foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
III.
A Képviselőtestület felkéri Zámoly Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának módosítását, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi
u. 5. sz. – részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi
adatokban a módosítások bejegyzését.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester, jegyző
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2. Székesfehérvári Kistérségi Társulás nyilatkozat kiegészítés
Nagy Dániel polgármester
A képviselő-testület 2013. április 10. napján megtartott rendkívüli ülésen megtárgyalta a Társulási Tanács
Elnöke által megküldött, a 2013. július 1-je utáni feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóját, és az alábbi
döntést hozta:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2013.(IV.10.) önkormányzati határozata
Nyilatkozat kistérségi feladat ellátásával kapcsolatban
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társulási Tanács Elnöke által megküldött, a 2013.
július 1-je utáni feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóját, és az alábbi döntést hozta:
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is társulás útján kívánja ellátni a Szociális és
Gyermekvédelmi feladatokat Pátka településen.
A kistérség szükséges átalakulását a képviselő-testület támogatja.
A képviselő-testület a szociális törvény szerinti kötelező feladatok ellátását kívánja társulási formában ellátni.

A társulás hiányosnak találta a döntést, és kéri annak kiegészítését az alapító okirattal összhangban. A
megállapodás alapján az alábbi gyermekjóléti alapellátási és szociális alapszolgáltatási feladatok
ellátásának átadása történt meg:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv. 39-40.§ meghatározott
feladatok ellátása, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57.§ (1)
bekezdés d-f pontjaiban meghatározott családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatok ellátás.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata
A 71/2013.(IV.10.) önkormányzati határozat kiegészítése
- Székesfehérvári Kistérségi Társulás nyilatkozat kiegészítésPátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2013. (IV.10.) önkormányzati határozatát
az alábbiakkal egészíti ki:
Pátka község önkormányzata továbbra is társulás formájában kívánja ellátni a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv. 39-40.§ meghatározott feladatokat, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57.§ (1) bekezdés d-f pontjaiban
meghatározott családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat.
2013. második félévében a feladatellátást a képviselő-testület felülvizsgálja a számszaki adatok alapján.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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3. Pályázathoz önerő biztosítása
Nagy Dániel polgármester
A korábbi ülésen megtárgyaltak alapján elkészült az anyaga a köztéri kamera pályázatnak (kültéri
kamerák, éjjellátó, mátrix police rendszer, digitális fényképező stb.) A pályázati önerő 1.543.707 ft, mely
kötelezően vállalt.
Javaslom, hogy 1.545 ezer forint önerő megállapításáról döntsön a testület.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata
Pályázathoz önerő biztosítása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 8/2013.
(III. 29.) BM rendelet keretében pályázatot kíván benyújtani Pátka Község közbiztonsági helyzetének
javítása érdekében (közterületi kamerahálózat, körzeti megbízotti kamera és feladatsegítő rendszer,
valamint a mezőőri szolgálat eszköz fejlesztése).
Képviselő-testület a bruttó 25.000.000,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó
20.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó
1.545. ezer forint önerőt a lekötött tartalékai terhére biztosítja.
Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítása során az
építéssel járó fejlesztési célok tekintetében kapott támogatás legalább 5 %-át közfoglalkoztatottak
alkalmazására fordítja.
Képviselőtestület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával – hasznosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

a

pályázat

benyújtásához

szükséges

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási
szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Nagy Dániel polgármester
2013. május 3.

4.Pályázat Családi napközi eszközfejlesztés
Nagy Dániel polgármester
A Református egyház képviseletében Országh István arról tájékoztatott, hogy a márciusban elnyert
családi napközi pályázaton elnyert 40.000 ft összegű támogatásról lemond.
A testületnek a pályázat visszamondásának elfogadásáról célszerű szavaznia.
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Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata
Pályázat visszamondás elfogadása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban a Református egyház Családi napközi
pályázaton elnyert összeget, mely 40.000 ft, és arról az egyház lemondott elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Nagy Dániel polgármester
Át kell gondolni, mi legyen a maradék összeggel, maradjon így, vagy valamilyen formában ki legyen
osztva.
Nánási László képviselő
Javaslom módosítani a civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet abban a tekintetben, hogy
amennyiben valamelyik civil szervezet (mint most a Református Egyház) nem tud, vagy nem kíván élni az
elnyert támogatással, úgy lehetősége legyen a testületnek egy újabb fordulós pályázatot kiírni a fel nem
használt összeg erejéig. Ezután lehet újabb pályázat kiírásáról dönteni.
Nagy Dániel polgármester
Összefoglalva a Képviselői előterjesztést, a 9/2012.(II. 29.) civil szervezeti támogatások igénybevételéről
szóló rendeletben az alábbi módosítások átvezetése szükséges:
A 8.§ (2) bekezdésében módosítani kell, hogy a képviselő-testület újabb pályázati kiírásról dönthet
maradvány összeg esetén, és egy újabb az (5) bekezdésben kellene meghatározni, hogy amennyiben
maradvány összeg van, akkor éven belül újabb pályázati felhívást tehet közzé a testület 15 napos
határidővel, 5 nap hiánypótlással, és 30 napon belüli, azaz a következő testületi ülésen történő
elbírálással.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás a napirendhez nincs, kérem aki a 9/2012.(II.29.) önkormányzati
rendelet képviselő által beterjesztett módosító indítványa alapján a módosítással, illetve a kiegészítéssel
egyetért, kérem szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 9/2012.(II. 29.) a civil szervezeti támogatások igénybevételéről szóló rendelet módosításáról
Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) d.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 9/2012.(II. 29.) a civil szervezeti támogatások
igénybevételéről szóló rendelet (a továbbiakban „R”) módosítására a következőket rendeli el:
1.§ A R 8 (2) A képviselő-testület támogatás elnyerésének pályázati feltételeit minden év március hó 1.
napjáig határozza meg. A pályázati felhívást minden év március 16. napjáig közzéteszi az Önkormányzat
hirdetőtábláján, a honlapján, a helyi kábeltévé hálózaton és a helyi újságban. Szöveg helyébe
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„A képviselő-testület támogatás elnyerésének pályázati feltételeit minden év március hó 1. napjáig
határozza meg. A pályázati felhívást minden év március 16. napjáig közzéteszi az Önkormányzat
hirdetőtábláján, a honlapján, a helyi kábeltévé hálózaton és a helyi újságban. A fenti határidőt
követően a képviselő-testület újabb pályázati felhívást tehet közzé az (5) bekezdésben
meghatározottak szerint.” Szöveg lép
2.§ A R 8.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az éves költségvetésben meghatározott összegből a pályázati felhívás után
maradvány összeg keletkezik, akkor támogatásként éven belül újabb pályázati felhívást tehet közzé a
képviselőtestület 15 napos benyújtási határidővel, 5 napos hiánypótlási határidővel. Az így benyújtott
pályázat elbírálása a soron következő testületi ülésen történik.”
3.§ (1) Ez a rendelet – a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2013. április 30. napján hatályát veszti.
Dosztály Csaba jegyző megbízásából

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
aljegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Pátka, 2013. április 30.
Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Járfás Péterné
aljegyző
Nagy Dániel polgármester
A rendelet módosítását követően amennyiben a testület úgy dönt, lehetősége van újabb pályázatot
kiírni. Javaslat, hogy az új pályázat helyi civil szervezetek és egyházak részére kerüljön kiírásra, most
induló vagy működő családi napközi eszközbeszerzésre pénteki határidővel. Nyílt pályázat lenne,
ugyanazon az adatlapon amit a korábban kiírt pályázatnál kértünk. Keret a maradvány terhére lenne.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pályázati felhívás
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata
A 2013. évi civil támogatások pályázatának kiírásáról II. forduló
- családi napközik eszközbeszerzéséről Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal hirdeti ki 2013. évi civil szervezeti
támogatások II. fordulós pályázatát:
Pátka Község Önkormányzat Polgármestere a civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2012. (II. 29.) önkormányzati
rendelet 8. § (2), valamint (5) bekezdése alapján pályázatot hirdet civilszervezetek számára.
Pályázat célja:
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A pályázat célja a civilszervezetek, egyházak 2013. január 1. és december 31. közötti most induló, vagy már működő
családi napközi eszközbeszerzésére támogatása valamint az érintett szervezetek 2013. évi működési költségeihez
való hozzájárulás.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 40 000 Ft
A rendelkezésre álló forrás egy pályázati fordulóban kerül kiosztásra, amennyiben a pályázati fordulóban nem kerül
felhasználásra a teljes összeg új pályázati beadási időszakot nyit a pályázat kiírója.
Pályázhatnak:
Azon társadalmi szervezetek – egyesületek, szakági sportszövetség, stb. –, alapítványok, amelyek az
alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelően tevékenységüket Pátka községben ténylegesen folytatják,
Bírósági nyilvántartásba nem vett, de a község érdekében a településen tevékenykedő csoportok, klubok, stb. (a
továbbiakban civil szervezetek).
Nem nyújthatnak be pályázatot:
A pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, önkéntes kölcsönös biztosító társaságok,
magánnyugdíj-pénztárak, biztosítótársaságok,
Az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési
megállapodás alapján átvállaló szervezetek,
Azon civilszervezetek, amelyeket a képviselő-testület az éves költségvetésében előirányzott közvetlen
támogatásban részesített, a támogatással érintett feladathoz kapcsolódóan.
Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek,
valamint olyan civilszervezetek, amelyek támogatását jogszabály tiltja.
A pályázat tartalmi elemei:
A pályázat tartalmi elemeit a pályázati adatlap tartalmazza. Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.
Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a
www.patka.hu honlapról.
Kötelező mellékletként csatolni kell
A bírósági bejegyzésről szóló végzés, alapszabály, alapító okirat civilszervezet képviselője által hitelesített másolata.
(Nem kell a dokumentumokat becsatolni, ha azokat már korábban a támogatási kérelem mellékleteként
benyújtották és azok tartalmában változás nem történt.)
Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatási cél és összeg) kezeléséhez és az
önkormányzat honlapján és a helyi újságban való közzétételhez,
A pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezetnek köztartozása nincs, a támogató
ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 000 Ft egyedi értéket meghaladó eszközöket
nyilvántartásba veszi,
A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
A pályázó közzétételi kérelme a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről.
Beadás kezdete: 2013. ……………………………….
Beadási határidő: 2013. ………………………………
Beadás módja, helye:
A pályázók a jelen pályázati felhívásra a rendelkezésre álló időn belül 2 db pályázatot nyújthatnak be.
1 pályázatban csak 1 al-téma jelenhet meg (vagy működési pályázat, vagy eszközvásárlási pályázat, vagy programmegvalósítási pályázat)
A pályázat benyújtása 2 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikusan nyújtható be postai úton Pátka
Község Polgármesteri Hivatal Pátka, Vak Bottyán tér 4. címre vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.
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Hiánypótlás: 1 alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével
A pályázat elbírálásának rendje, határideje:
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.
Pont egyenlőség esetén a rangsor a következőképpen alakul:
- objektív vizsgálatot lehet kikötni:
1. nem kapott más jogcímen önkormányzati támogatást
2. támogatás %-a
3. pályázati önerő – rangsor
4. benyújtás ideje
Az eredményről történő értesítés módja:
A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig. A nyertes
pályázatok listája a döntés meghozatalát követő 60. napig az önkormányzat honlapján, közzétételre kerül. A
pályázat meghatározott adatai közzétételre kerülnek a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu
központi portálon.
A szerződéskötésre vonatkozó szabályok:
A képviselő-testület döntését követően az önkormányzat nevében a polgármester a támogatottal támogatási
szerződést köt.
A támogatás igénybevételének módja, feltételei:
A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor.
Az elszámolható költségek köre, módja, határideje:
A kapott támogatással való elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés, és az önkormányzat hatályos
rendelete tartalmazza.
Az ellenőrzés módja:
A támogató az általa nyújtott támogatás szabályszerű felhasználását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
jogosult ellenőrizni.
További tájékoztatás kérhető:
Polgármesteri Hivatalban

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
aljegyző

