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Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
szeptember 11-én     (  szerdán    ) 17,00  –órakor     tartott   rendkívüli üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
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                       Gálné Papp Erika jegyző : 
             Samuné Léhner Erzsébet  főelőadó , jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt:   Hangyál Csaba , 
                                          Zab Zsuzsanna  települési képviselő.  
 

                         
                         

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  három    fő jelen van 
,azt  megnyitja.  
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné     települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  három      igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné      
települési képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Elmondja, hogy rendkívüli ülés összehívására  azért került sor, mert  a napirendi 
pontok megtárgyalása soron kívül szükséges a határidők betartása miatt.    
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
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Napirend:  
 

1.) A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás  Munkaszervezetének 
megszüntetetése miatt az 5/2013.(III.14.) B.M. rendelet alapján  
költségvetési támogatás iránti igény benyújtáshoz önkormányzati 
nyilatkozat elfogadása.  . 
Előadó: Fischer József polgármester 

 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város működtetési hozzájárulás 

igénylése, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával a    
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§. (3) 
bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdése alapján 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 
köznevelési intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti 
önkormányzattól igényelhető hozzájárulás megállapításának , 
megfizetésének, beszedésének,  tervezésének részletes szabályait 
tartalmazó megállapodás  elfogadásáról 
Előadó: Fischer József polgármester 

 
 

 
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

           
 
 

1. napirend 
 
 

Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás  Munkaszervezetének megszüntetetése 
miatt az 5/2013.(III.14.) B.M. rendelet alapján  költségvetési támogatás iránti 

igény benyújtáshoz önkormányzati nyilatkozat elfogadása.  . 
 

 
 

 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Sárbogárdi Polgármester Úr megkeresését és a határozati javaslatot a képviselő-
testület tagjai kézhez kapták.  Úgy gondolja, hogy abból világosan látszik, hogy miért 
van szükség a határozat meghozatalára. Kérdezi van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban     hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás  
Munkaszervezetének megszüntetetése miatt az 5/2013.(III.14.) B.M. rendelet alapján  
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költségvetési támogatás iránti igény benyújtáshoz önkormányzati nyilatkozat 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2013. (IX. 11.) számú 
határozata 

 
 

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás  Munkaszervezetének megszűnése 
miatt az 5/2013.(III.14.) B.M. rendelet alapján  költségvetési támogatás iránti 

igény benyújtáshoz önkormányzati nyilatkozat elfogadásáról 
 

 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a  „Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás  
Munkaszervezetének megszűnése miatt az 5/2013.(III.14.) B.M. rendelet alapján  
költségvetési támogatás iránti igény benyújtáshoz önkormányzati nyilatkozat 
elfogadása „ című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Többcélú 
Kistérségi Társulás megszűnése miatt a belügyminiszter 5/2013.(III.14.) B.M. 
rendelet alapján,  a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Iroda kettő álláshelyének 
megszűnése, megszüntetése miatti felmentési illetmény, végkielégítés és ezek 
szociális hozzájárulási adójának 75%-ra Sárbogárd Város Önkormányzata által 
költségvetési támogatási iránti igény benyújtásával egyetért. 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt a belügyminiszter 
5/2013.(III.14.) B.M. rendelet alapján – továbbiakban: B.M. rendelet- ,  a 
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Iroda kettő álláshelyének megszűnése, 
megszüntetése miatti felmentési illetmény, végkielégítés és ezek szociális 
hozzájárulási adójának 75%-ra Sárbogárd Város Önkormányzata által 
költségvetési támogatási iránti igény benyújtásához a B.M. rendelet 5.§. (1) 
bekezdés i.) pontja alapján  
 
 nyilatkozik, hogy : 
 
a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatti 
létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottakat nem tudja,  illetve nem kívánja 
tovább foglalkoztatni. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 16. 
 
 
 

2. napirend 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város működtetési hozzájárulás igénylése, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával a    nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§. (3) bekezdése és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdése alapján 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 

intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól igényelhető 
hozzájárulás megállapításának , megfizetésének, beszedésének,  tervezésének 

részletes szabályait tartalmazó megállapodás  elfogadásáról 
 
 
 

A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Dunaújváros Polgármestere megkeresését és a megállapodás tervezetet valamint a 
határozati javaslatot a képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Amennyiben nem 
pontosan mondja el az információt kéri a jegyző asszonyt, hogy javítsa ki illetve 
egészítse ki az általa elmondottakat. 
Azokat az iskolákat, ahol az intézmény fenntartója az önkormányzat- ezek az 5000 fő 
feletti települések, pl:  Seregélyes vagy Székesfehérvár, Dunaújváros, - van egy olyan 
jogosultságuk, amely szerint  kérhetik a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzatot, 
hogy támogassa az ott tanuló diákot, illetve intézményt. Azt, hogy ezt milyen 
arányban teszik, mekkora a kért  hozzájárulás összege , azt a megállapodás tervezet 1. 
számú melléklete mutatja. Ebben az esetben a Széchényi István Gimnáziumról van 
szó.  
Javasolja, hogy a hozzájárulást biztosítsuk, a kiküldött határozati javaslatot fogadjuk 
el.  
 
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 
Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A polgármester úr által kérteknek megfelelően szeretné az általa elmondottakat 
pontosítani illetve kiegészíteni. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2013. augusztus 21-én  megkereste 
Önkormányzatunkat azzal, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
mint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban: 
Köznevelési törvény) 76.§. (4) bekezdése értelmében az állami intézményfenntartó 
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központ által a közigazgatási területén fenntartott köznevelési intézmények 
feladatainak ellátását szolgáló , ingó és ingatlan vagyon működtetője  kéri, hogy a 
Köznevelési törvény 76.§ (3) bekezdésében biztosított jogával élve  Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 142/2013. (IV.25.) számú határozata  értelmében 
az általa működtetett köznevelési intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti 
önkormányzattól a működtetéshez ( beleértve az étkeztetést is) hozzájárulást  kér. 
 
A Köznevelési Törvény 76.§. (3) bekezdése kimondja, hogy a „ működtető az általa 
működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a 
működtetéshez ( beleértve az étkeztetést is) hozzájárulást igényelhet.” 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( 
továbbiakban: Gyvt.) 151.§. (2) bekezdése szerint: „ha a szülő (törvényes képviselő) 
eltérően nem rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a 
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben 
a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai 
tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.” „Az 
étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a 
közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti 
önkormányzattól hozzájárulást kérhet.” 
 
Tehát nem az iskola, a Széchényi István Gimnázium  és nem a gyermek kéri a 
hozzájárulást a hantosi állandó lakóhellyel rendelkező tanuló, gyermek oktatása 
működési költségeihez, hanem a köznevelési intézmények működtetője,  Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere megkeresése mellé  csatolta a 
hozzájárulás megfizetésére és az elszámolásra vonatkozó megállapodás tervezetüket ,  
a költségeket tartalmazó táblázatot- mely jelen előterjesztés melléklete - valamint a 
Dunaújvárosi Óvodákba, illetőleg az Önkormányzat által működtetett iskolákba járó 
gyermekek  névsorát is. A megküldött a Dunaújvárosi Óvodákba, illetőleg az 
Önkormányzat által működtetett iskolákba járó gyermekek  névsorban – mely a 
megállapodás 5. pontja szerint annak melléklete)  egy fő, a  Széchényi István  
Gimnáziumba tanuló szerepel, aki 50%-os étkeztetésbe részesül. A  megállapodás 6. 
pontja alapján 2013. január 1- 2013. augusztus 31. közötti időszakra  esedékes 
hozzájárulás a megállapodás 7. pont szerinti elvek alapján – a megállapodás 
mellékletében iskolánként és tanulónként meghatározott , a megállapodás 
mellékletében meghatározott  összeg. A 2013. január 1. és 2013. augusztus 31. között 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézményekbe 1 fő hantosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek járt, aki 50%-os 
térítési díj kedvezményben részesült. 
Ez a tanuló a  Széchényi István Gimnáziumba jár, ahol az egy főre jutó éves 
működtetési költség étkeztetés nélkül 29.545 Ft, mely összeg megfizetését kéri 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint működési hozzájárulást 
megtéríteni. 
A hozzájárulás mértéke a megállapodás 7. pontja alapján  félévente az előző  naptári 
évi költségek alapján megállapított egy főre jutó működtetési költség fele, valamint a 
tanuló által ténylegesen igénybe vett közétkeztetési szolgáltatás biztosításával 
kapcsolatosan az önkormányzatot terhelő költség.  
Az önkormányzat költségét a közétkeztetési szolgáltató szolgáltatási díja, a tanulói 
befizetés összege, ill. a Gyvt.151§ (5) bekezdésében meghatározott normatív  
kedvezményre való jogosultság esetén a Magyarország központi költségvetéséről 
szóló törvényben meghatározott ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 
támogatásának összege határozza meg. 
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A hozzájárulást  - a megállapodás 8. pontja szerint- az első időszakra- március 1- 
augusztus 31. - vonatkozóan február 15. napján, a II. időszakra – szeptember 1.- 
február 28./29- vonatkozóan  szeptember 15. napjáig beiratkozott tanulók létszáma 
alapján kerül meghatározásra, mely hozzájárulást  félévente, az I. időszakra vonatkozó 
hozzájárulás mértékét  február 28-ig, a II. időszakra vonatkozó hozzájárulás mértékét  
szeptember 30-ig  felül fogja vizsgálni a működtető, Dunaújváros Megyei Jogú  Város 
Önkormányzata , megállapítja a fizetendő hozzájárulási összeget és erről 8 napon 
belül egyoldalú nyilatkozattal értesíti Önkormányzatunkat. A hozzájárulást – a 
2013.01.01.- 2013.08.31. közötti időszakot kivéve, mely a megállapodás melléklete 
szerinti összeg, 29. 545 Ft egynyolcada és melyet a megállapodás aláírását követő 15 
napon belül - havonta a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának átutalnunk. A havonta utalandó hozzájárulás 
mértéke a félévre megállapított összeg egyhatoda. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint működtető az adott félévben megfizetett hozzájárulásról a 
félévet követő 60 napon belül elszámolást készít, melyet megküld részünkre. 
Késedelmes fizetés esetén a mindenkor érvényes késedelmi kamatot kell megfizetni. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Várható az, hogy más ötezer fő feletti önkormányzatoktól is érkezik hasonló kérelem?  
Elmondja, hogy nem nagy összegről van szó, kevés tanulót érint ,  így részéről a 
határozati javaslatot támogatja.  
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Erre a kérdésre csak azt tudja válaszolni, hogy a Köznevelési Törvény 76.§. (3) 
bekezdése alapján a „ működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók 
lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez ( beleértve az étkeztetést is) 
hozzájárulást igényelhet.”. Így a köznevelési intézményeket működtető 
önkormányzatok  kérhetnek köznevelési intézményeikbe járó tanulók után a tanulók 
lakóhelye szerinti önkormányzatoktól a működtetéshez ( beleértve az étkeztetést is)  
hozzájárulást. Az hogy ezzel élnek-e és ha igen, mennyi köznevelési intézményt 
működtető önkormányzat fordul hozzájárulás fizetésének igényével Hantos 
Önkormányzatához, nem lehet előre megmondani.  
 
A megállapodás tervezet mellékletében szereplő 29.545 Ft a 2013. január 1. és 2013. 
augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó összeg, a későbbi tanuló létszámról illetve 
a működtetési költségről, annak mértékéről még nincs információnk. 
A megállapodás tervezet szerint a fizetendő hozzájárulást az első időszakra- március 
1- augusztus 31. - vonatkozóan február 15. napján, a II. időszakra – szeptember 1.- 
február 28./29- vonatkozóan  szeptember 15. napjáig beiratkozott tanulók létszáma 
alapján kerül meghatározásra, mely hozzájárulást  félévente, az I. időszakra vonatkozó 
hozzájárulás mértékét  február 28-ig, a II. időszakra vonatkozó hozzájárulás mértékét  
szeptember 30-ig  felül fogja vizsgálni a működtető, Dunaújváros Megyei Jogú  Város 
Önkormányzata , megállapítja a fizetendő hozzájárulási összeget és erről 8 napon 
belül egyoldalú nyilatkozattal értesíti Önkormányzatunkat. 
 
A megállapodás tervezet határozatlan időre szóló megállapodás, így a döntésnél erre 
is figyelemmel kell lenni.  
 
Suhaj Józsefné települési képviselő: 
 
Mi történik akkor, ha az önkormányzat a támogatást nem fizeti ki ? A tanuló nem kap 
étkeztetést?  
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Gálné Papp Erika jegyző:  

A tanulókat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. 
törvény 151. § (5)-(6) bekezdése alapján normatív kedvezmény illeti meg az arra 
jogosultakat, mely az intézményi térítési díj meghatározott százaléka. Normatív 
kedvezmény  ( állami támogatás ): három és több gyermekes 
családoknál: gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a, tartósan beteg, illetőleg 
fogyatékos gyermek esetében az étkezési térítési díj 50%-a, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében a gyermek ingyenesen 
étkezik. 

Ezek a kedvezmények a jogosultakat ettől a megállapodástól függetlenül megilletik. 

 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Nem hiszi, hogy hosszabb távon ez a hozzájárulás megterhelné a költségvetésünket. 
Kérdezi a jegyzőasszonyt van-e arra tapasztalat, hogy más önkormányzatok 
elfogadták-e ezt a megállapodást, illetve fizetnek-e hozzájárulást? 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Erre vonatkozóan nincsenek információi.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszöni a jegyzőasszony  kiegészítést. 
 
Költségvetési megfontolásból előterjesztett szerződéssel  egyetért. Ahogy támogatjuk 
a Bursa ösztöndíjjal a főiskolásokat, támogassuk más iskolákba tanuló gyermekeink 
oktatását is. Úgy gondolja, hogyha Dunaújváros ezt a megkeresését  már három héttel 
megküldte Székesfehérvár is megküldhette volna, ha ilyen szándéka lenne.  Javasolja 
a határozati javaslat elfogadását.  
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  egyéb  kérdés,   hozzászólás nem hangzott el. 

 

 
Fischer József polgármester:  

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
működtetési hozzájárulás igénylése, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával a    nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§. 
(3) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekbe járó tanulók 
lakóhelye szerinti önkormányzattól igényelhető hozzájárulás megállapításának , 
megfizetésének, beszedésének,  tervezésének részletes szabályait tartalmazó 
megállapodás  elfogadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el. 
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Kéri, hogy aki a  határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (IX. 11.) számú 
határozata 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat és  Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat közötti,   a    nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
76.§. (3) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekbe járó 
tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól igényelhető hozzájárulás 

megállapításának , megfizetésének, beszedésének,  tervezésének részletes 
szabályait tartalmazó megállapodás  elfogadásáról 

 
 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a  „Dunaújváros Megyei Jogú Város működtetési hozzájárulás 
igénylése, Hantos Községi Önkormányzat és  Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti ,   a    nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 76.§. (3) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdése alapján 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól igényelhető 
hozzájárulás megállapításának , megfizetésének, beszedésének,  tervezésének 
részletes szabályait tartalmazó megállapodás  elfogadásáról” „ című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 a Hantos  Községi Önkormányzatnak és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti,  
a    nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§. (3) bekezdése és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
151.§ (2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által működtetett köznevelési intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti 
önkormányzattól igényelhető hozzájárulás megállapításának , megfizetésének, 
beszedésének,  tervezésének részletes szabályait tartalmazó megállapodás  
tervezetét – mely jelen határozat melléklete – változtatást nélkül elfogadja. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Hantos Községi Önkormányzat és  Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata közötti ,   a    nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 76.§. (3) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdése alapján 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól igényelhető 
hozzájárulás megállapításának , megfizetésének, beszedésének,  tervezésének 
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részletes szabályait tartalmazó megállapodást aláírja, az ügyben a szükséges 
intézkedést tegye meg.  
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

 
 

 
A képviselő-testületi ülésen további kérdés,  bejelentés  nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést 17.30 órakor   bezárta.                      

    

K.m.f. 

    Fischer József                                    Gálné Papp Erika 
     polgármester                                                                          jegyző   

 
 

 
 

/ : Suhaj Józsefné:/ 
jkv. hitelesítő 


