Magyarbánhegyes Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.
Tel.: 68/480-000
Fax: 68/480-104
E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu
13/2011
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30án 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, Oláh Zoltán, Dr. Szikszai József,
Szikszai László, Tóth Gyöngyi képviselők
Távollétét előre jelezte:
Frank Lajos képviselő
Késését előre jelezte:
Tamás József képviselő
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Evanics Jánosné Humán Szolgáltató Központ
vezetője, Fajó Jánosné élelmezésvezető, Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező, Szász
Károlyné óvodavezető, Asztalosné Ondrik Valéria Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Jelen volt még: 5 fő érdeklődő
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere köszönti a megjelenteket és
megállapítja, hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatképes, a megválasztott 7 képviselőből 5 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ munkájáról
Előterjesztő: Evanics Jánosné intézményvezető
2. „Magyarbánhegyes szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú
projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3. KEOP-1.2.0/2F-09-2010-0050 projekt EU Önerő alap pályázat beadása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
4. Közbeszerzési Bíráló Bizottság módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
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5. V. Bán napok szervezése
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
6. Bejelentések
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
1. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.
Asztalosné Ondrik Valéria a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa:
A napirendi pontot kiegészíti a következőkkel. A „Minden gyermek lakjon jól” elnevezésű
program jóvoltából a településen két gyermeknél többet nevelő és gyermekvédelmi
támogatásban részesülő családok számára kiosztásra kerültek a vetőmagok. Az állatokat
később fogják megkapni. A Vöröskereszt „Konyhakert” programja által 50 család részesült
vetőmag adományban.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A megmaradt vetőmagok esetében felmerült, hogy ha lehetőség van rá, a Humán Szolgáltató
Központ kertjében kerüljön elvetésre. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy családonként
40 csibe és 10 tojótyúk került kiosztásra.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Humán Szolgáltató Központ beszámolóját.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
48/2011. (V.30.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Szolgáltató Központ
2010. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Evanics Jánosné intézményvezető
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
49/2011. (V.30.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat
2010. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Asztalosné Ondrik Valéria a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Határidő: azonnal
2. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
50/2011. (V.30.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarbánhegyes
szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó
projektmenedzsmenti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjének a Tisztavíz Konzorcium-ot (1027 Budapest, Frankel Leo út 6. fsz.3.)
rendeli el kihirdetni,
nettó ajánlati ár 24.100.000,-Ft + 6.025.000,-ÁFA, azaz bruttó 30.125.000,- Ft.
2. Magyarbánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Sódarné
Varga Gyöngyi polgármestert a szerződés aláírására.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Felelős:
Határidő: 2011. június 17.
3.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Megkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy ismertesse a szennyvízberuházás önerő alap
pályázattal kapcsolatos előterjesztést.

3

Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az elmúlt időszakban nem történt előrelépés az önerő alap pályázat ügyében. Véleménye
szerint be kell adni a pályázatot, és majd esetlegesen hiánypótlás keretében pótoljuk a hiányzó
dolgokat. A keret véges, így minél gyorsabban lépni kell.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. Kéri, hogy a Jegyző Úr
ismertesse a pályázathoz kapcsolódó összegeket.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Összesen a szennyvíz projekt 1.317.325.000 forintba fog kerülni az előzetes tervek alapján.
Ebből 1.106.441.989 forint támogatást nyertünk. A saját forrás 202.883.011 forint.
Valamennyi önkormányzati fejlesztési hitelt mindenképpen fel kell, hogy vállaljon az
önkormányzat. Ez valószínűleg 20 éves konstrukció lesz, amely nagy terhet fog jelenteni.
Mindenképpen el kellene kezdeni a lakosságnak a fizetést, mert az önkormányzat nem tudja
az önerőt teljes mértékben felvállalni.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A lakosság felé azt szeretné lekommunikálni, hogy az önerő fizetése és a beruházás elkezdése
két különböző dolog. A kivitelezőre hamarosan kiírják a közbeszerzési eljárást. Mindenkinek
érdeke lesz, hogy fizesse a lakossági hozzájárulást, mert a lakosok ugyanazt a díjat fogják
fizetni, ha van rákötése a szennyvízre, ha nincs. A kivitelezés el fog indulni attól függetlenül,
hogy az önerő milyen módon jön össze. Ezt az önerő pályázatot is azért adják be, hogy
csökkentjen a lakossági hozzájárulás mértéke. Mindent meg fognak tenni, hogy ez az összeg
minél kevesebb legyen.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
51/2011. (V.30.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja Hivatalát, hogy
pályázatot nyújtson be az EU Önerő Alaphoz a KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás
kétfordulós pályázati konstrukcióban pályázat saját forrásának kiegészítésére.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: 2011. május 25.
4. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a közbeszerzési bírálóbizottság választásával kapcsolatos napirendi pontot.
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Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Felmerült az igény, hogy a bírálóbizottságnak testületi tag tagjai is legyenek. Ennek semmi
akadálya nincs.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Felkéri Dr. Szikszai József és Tóth Gyöngyi képviselőket a bírálóbizottságban való
részvételre.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy mivel jár ez a tagság?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A bírálóbizottságnak kell jóváhagyni az összes közbeszerzési ajánlati felhívást, illetve mikor
bejönnek az ajánlatok, akkor, ha van közbeszerzési tanácsadó, akkor az ő segítségével, ha
nincs, akkor saját hatáskörben kell értékelni az ajánlatokat és a testületnek javasolni
elfogadásra valamelyik ajánlatot. Felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési törvény szerint
minden egyes bírálóbizottsági tagnak személyes felelőssége van. Akár a bírálóbizottság
tagjaira külön felelősségre vonást kezdeményezhet.
Tóth Gyöngyi képviselő:
A felkérést vállalom.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A felkérést vállalom.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. részét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
52/2011. (V.30.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja Magyarbánhegyes Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
módosítását.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 2. részét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
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53/2011. (V.30.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásokban
közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait:
Tóth Gyöngyi
Dr. Szikszai József
személyében jelöli ki.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
5. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A Bán nap programja véglegesen összeállt. Sikerült ma beszélni Árkos testvértelepülés
polgármesterével. A fúvószenekar jönni fog, kimegy a busz értük. Pontosan nem tudták
megmondani, hogy hány fővel képviseltetik a települést.
Javasolja, hogy a Bán nap keretében megrendezésre kerülő pörköltfőzés felelőse Frank Lajos
képviselő legyen. A Képviselő Úr ellenőrizni fogja, hogy bográcsonként 50 jegy begyűjtésre
kerüljön.
Az italszolgáltatásra két ajánlat érkezett, Csüllög Gergely és Lászlóné Fejes Andrea ajánlata.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy szükséges-e, hogy külön cég szolgáltassa az italt és az ételt? Úgy gondolja,
hogy ha egy magyarbánhegyesi megcsinálja az italt, akkor nem lesz olyan, aki az
ételszolgáltatást vállalja. Ez egy egész napos program, ami feltételez egy színvonalat, amit
nem mindenki tud teljesíteni.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Csüllög Gergely 100 ezer forint közterület használati díjat fizetne, és ételt is szolgáltatna,
Lászlóné Fejes Andrea csak italt szolgáltatna és 200 ezer forint közterület használati díjat
fizetne. Az italárak Lászlóné Fejes Andrea ajánlatában a kedvezőbbek.
Ismerteti a Bán Nap programját.
- 8:00 nevezéses kispályás labdarúgó mérkőzés;
- 9:00 ünnepélyes megnyitó, a nagykamarási majorettek és az árkosi fúvószenekar
bemutatója;
- 10:00 játszóház és a főzőverseny kezdete;
- Snufi a művész bűvész zenés mesejáték.
Szikszai László alpolgármester:
Javasolja, hogy beszéljék meg, milyen húsból készüljön a pörkölt. Javasolja, hogy birka- és
sertéshúst vásároljanak.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Egyetért a javaslattal.
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Folytatja a Bán nap programjának ismertetését.
-

11:00 a magyarbánhegyesi amatőr művészek kiállításának megnyitója;
Magyarbánhegyes legidősebb női és férfi polgárának, házaspárjának és legfiatalabb
lakosának köszöntése;
12:00 karaoke;
13:30 slágerek mindenkinek, szórakoztató műsor;
15:00 szelíd motorosok vad felvonulása;
16:00 a medgyesegyházi moderntáncosok műsora;
16:30 Sariczki Gina fellépése szintetizátorral;
17:00 Roli élőkoncertje;
18:00 tombolasorsolás, napi versenyek eredményhirdetése;
19:00 a Mercury együttes élőkoncertje;
20:00 Házibuli Attilával (Attila és a Ladies, Magic of Music, Josh és Jutta, Nótár
Mary, Jolly és a Románcok).

Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Javasolja, hogy az árkosi fúvószenekarral beszéljék meg, hogy éjfél után ők szolgáltassák a
zenét.
Tamás József képviselő 13:50-kor megérkezett.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a Bán nap előzőleg ismertetett programját azzal a
kikötéssel, hogy az ételszolgáltatást végző vállalkozó később kerül kiválasztásra.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
54/2011. (V.30.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község
programtervezetét elfogadta.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

az

V.

Bán

nap

Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester és Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező
Határidő: 2011. július 30.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Javasolja, hogy az árkosi küldöttség fogadásával és koordinálásával kapcsolatos dolgokra egy
személyt jelöljenek ki.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Vállalja az előbb említett feladatot.
Tamás József képviselő:
Kérdése, hogy a vendégek elszállásolása hol lenne?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A szakiskola kollégiumában
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6. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Az előző képviselő-testületi ülésen megbízás kapott egy oktatási szakértő felkérésére. Az
Ypszilon Kft-től kapott árajánlatot. Szabó Ágnes oktatási szakértő végezné el a vizsgálatot.
Ez egy széles kört érintő vizsgálat, amit 160 ezer forintért végezne el. Amennyiben a
képviselő-testület megszavazza, kért egy személyes találkozót. Ezt esetleg szerda délután
15:00-kor lehetne megtartani, amire minden képviselőt vár. Elmondták, hogy a feltárt hiba
mellett ismertetni fogják, hogy azt hogyan lehet kijavítani.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy érkezett más ajánlat?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Nem, mert ebben a tanévben már nem tudta senki vállalni a vizsgálatot.
Szikszai László alpolgármester:
Kérdése, hogy mit néznek ezen a vizsgálaton?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Vizsgálják a költségvetési hatékonyságot, helyi tantárgyfelosztás, túlóradíjak kiszámítása,
helyettesítések szakszerűsége, dokumentáció vezetése, osztályfőnöki órák kiosztásának
törvényszerűsége, alkalmazási feltételeknek való megfelelés vizsgálata, besorolások,
alapdokumentumok
jogszabálykövető változtatása, ehhez kapcsolódó dokumentumok
megléte, jogszerűsége, éves munkaterv, nevelőtestületi jegyzőkönyvek, határozatok különös
közzététele, iratkezelési szabályzat, tűz- és munkavédelmi szabályzat, kompetenciamérés,
SNI-s tanulók szakértői vélemények szerinti óraszámot kapják-e, hány csoportot kell
kialakítani, megfelelő dokumentációt vezetnek-e, tanterv, éves fejlesztési terv, tankör,
fejlesztési napló, COMINIUS II. minőségirányítási terv tevékenységek, kifizetések jogossága.
Mindenféleképpen javasolja ezt a vizsgálatot, mert ez évek óta állandó téma. Az iskolának és
az önkormányzatnak is érdeke.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A médiában már megjelent, hogy tervezi a kormányzat, hogy a pedagógusok bérezését,
munkáltatói jogait állami kézbe veszik. Ez a vizsgálatot ettől függetlenül el kell végezni, mert
ez még csak terv. A másik felvetése, hogy erről a tervezetről pontok szerint kellene
tájékoztatni a vizsgálandókat, hogy gördülékenyebben, gyorsan menjen a vizsgálat.
Tamás József képviselő:
Törvényi kötelezettség 3 vagy 5 nappal előtte értesíteni az intézményt. Javasolja, hogy a
nevelőtestületet is hívják meg a vizsgálat eredményének ismertetésére.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel az iskolában elvégezendő vizsgálattal kapcsolatos
határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
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55/2011. (V.30.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Ypszikon Kft-t a
Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda Kossuth Lajos Általános Iskola
tagintézményben egy átfogó vizsgálat elvégzésére.
Felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szeretne köszönetet mondani Szikszai László Alpolgármester Úrnak és a Bán-Kun
Szövetkezetnek, hogy az elmúlt időszakban segítséget nyújtottak a kőtörés munkálataiban, a
polgármesteri hivatal udvarának rendbetételében.
A következőkről tájékozatja a képviselő-testületet:
- a közúti jelzőtáblák ellenőrzése megtörtént, pótolva lesznek;
- padokat készített a házi brigád, az egyik a Hunyadi és Jókai utcák kereszteződése után, a
másik a temetőnél, a harmadik a vasútállomáson kerül kihelyezésre;
- Béres Ildikó tett egy ajánlatot, ha az iskolaépület nem lesz használva, akkor a nyári
időszakban szervezne kiállítást, tábort;
- a temetőben új gondnok van Bollók András személyében, aki június 1-vel kezdi meg a
munkáját;
- köszönettel tartoznak a tűzoltóságnak, hogy a temetőben lévő fákat megmetszették;
- van egy pályázat, ahol erdőkarbantartásra lehetne embereket alkalmazni, megvizsgálják
ennek lehetőségét is.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Javasolja, hogy a temetői nyilvántartást nézze át valaki és a gondozatlan, elhanyagolt sírokat,
síremlékeket, amennyiben nincs megváltva, adják ki újra. Sok helyen tapasztalt
elhanyagoltságot, ami rontja a temető képét.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Beszélt a MOL-al a kártalanítással kapcsolatban. Először úgy nyilatkoztak, hogy nem ők
taposták le a fákat, de utána elvállalták a hibát, de egyéb előrelépés nem történ még az
ügyben.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Megnézik, hogy van-e erre kapacitása az önkormányzatnak.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Kérdése, hogy van-e igény arra, hogy készítsen egy rendelet-tervezetet a szórakozóhelyek
nyitva tartásáról?
Tóth Gyöngyi képviselő:
Sok lakossági panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy nem tudnak a szomszédok pihenni,
aludni.
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Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Javasolja, hogy a Jegyző Úr első lépésben beszéljen a problémás szórakozóhely
üzemeltetőjével, mondja el a problémákat, és ha nem lesz változás, akkor kellene
korlátozásokat bevezetni. Úgy látja, hogy a hangerővel van a probléma, nem a szórakozással.
Tamás József képviselő:
Kérdése, hogy rendeletben van-e szabályozás arra vonatkozóan, hogy közterületen nem lehet
alkoholt fogyasztani?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Jelenleg is van erre vonatkozóan rendeleti szabályozás.
Rátódi István a magyarbánhegyesi Bűnmegelőzési és Polgárvédelmi Egyesület Elnöke:
Kéréssel fordul a képviselő-testülethez. Előzőleg ígéretet kapott arra, hogy az önkormányzat
támogatni fogja egy gépjármű megvásárlását a polgárőrség számára. Most lenne lehetőség
vásárolni egy bank által lefoglalt autót 300 ezer forintos áron. A legjobb megoldás az, hogy a
polgárőrség legyen a tulajdonos, a cégautó adót a megyei szövetség átvállalná. A biztosítást a
polgárőrség vállalja.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a javaslatot, hogy a magyarbánhegyesi
Bűnmegelőzési és Polgárvédelmi Egyesület 300 ezer forint támogatásban részesüljön
gépjárművásárlás céljából a Civil Alap terhére.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
56/2011. (V.30.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
magyarbánhegyesi Bűnmegelőzési és Polgárvédelmi Egyesületet 300.000 forinttal támogatja
gépjárművásárlás céljából a Civil Alap terhére.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést 14:30-kor bezárta.

Kmf.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző
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