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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30án 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, Frank Lajos, Oláh Zoltán, Tamás
József, Tóth Gyöngyi képviselők
Távollétét előre jelezte: Dr. Szikszai József és Szikszai László képviselők
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Evanics Jánosné intézményvezető, Kalmár
Mihály a Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Kovács
Ferencné a Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda tagintézményvezetője, Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező, Rátódi István a Magyarbánhegyesi
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület vezetője, Szász Károlyné óvodavezető
Jelen van 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. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetének tárgyalása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
2. Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda Közoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3. Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe
foglalása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
4. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
5. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
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6. Bejelentések
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tamás József és
Oláh Zoltán képviselőket, melyet a Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan –
elfogadott.
1. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, melyet a következőkkel egészít ki. Az
intézményvezetőkkel már előzetesen tárgyaltak a 2012. évi költségvetésről. Az idei évben
kevesebb forrás áll rendelkezésre, költségcsökkentésre van szükség. Az intézményvezetőktől
kapott költségcsökkentési javaslatok beépítésre kerültek a költségvetés tervezetébe.
A Humán Szolgáltató Központban rendelkezésre álló konyha üzemeltetésének lehetőségét
meg kell vizsgálni. A művelődési házban nagy ráfordítást igényelnek azok a javaslatok,
melyekkel csökkenthetők a költségek, például tető, nyílászáró cseréje. A konyha esetén
törekedni kell az alapanyagok minél olcsóbb beszerzésére. Az óvoda esetében jó ötletnek
tartja, eszközök vásárlására fordítsák a támogatást. Az iskola esetén bizonyos, hogy komoly
megszorítások várhatók. A polgármesteri hivatal és az óvoda épületében fatüzelésre álltak át.
Béres Ildikónak megköszöni az általa szervezett kézműves kiállítást.
Béres Ildikó:
Köszöni a lehetőséget. A cél, hogy bemutassa a településen azokat a lehetőségeket, amire nem
kell pénz, hanem az emberek tehetségét, az összefogás fontosságát hangsúlyozza.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a napirendi pontokat. Az idei költségvetésben
jelentős megszorítások várhatók. Az önkormányzat nem vehet fel működési hitelt. Már az
ülésre beterjesztett verzióban is szerepelnek megszorítások. Mindenkitől megértést kérnek,
mert a juttatások csökkenni fognak. A humán erőforrás és személyi részből vonnak el.
Ruhapénzben, étkezési hozzájárulásban nem részesülnek a dolgozók. A civil szervezeteknek
adható támogatás is jelentősen csökkenni fog. Nem lát más lehetőséget arra, hogy a költségek
csökkenjenek.
Frank Lajos képviselő:
Kérdése, hogy a civil szervezetek 1,5 milliós támogatása milyen arányban kerül megosztásra?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A pályázatok beadása után a Képviselő-testület dönti majd el.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ha a civil szervezetek több millió forintot költenek, akkor a munkavállalók is joggal tehetik
fel a kérdést, hogy tőlük miért vonnak eljuttatásokat. A tavalyi évben a football klub 2 millió
forintot kapott, amihez hozzáadódott még a pálya fenntartása, a közfoglalkoztatottak költsége,
a gázolaj növekvő ára. Ebben az évben nem tudnak ennyit adni.
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Fülöp Jánosné a Magyarbánhegyesi Football Klub elnöke:
Ennél jobban nem tudja csökkenteni a költségeket. Kéri a Képviselő-testületet, hogy előre
szóljanak arról, ha nem tudják a tavalyi támogatást biztosítani, hogy a játékosoknak legyen
lehetőségük eligazolni. Nem kér többet, mint tavaly, de kevesebből nem tud működni.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A környéken nincs olyan önkormányzat, amely több millió forinttal tudja támogatni a sportot.
Tóth Gyöngyi képviselő:
2011-ben pályázat alapján történt a támogatás elosztása. Úgy gondolja, hogy erről még nem
kell dönteni.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Amíg nem dönt arról a Képviselő-testület, hogy mennyi legyen a civil szervezetek
támogatása, addig nem tudnak továbblépni.
Tóth Gyöngyi képviselő:
A tavalyi évben nem volt tisztázott a sport helyzete. Az elszámolás az átadáskor nem volt
tisztázott.
Frank Lajos képviselő:
A Humán Szolgáltató Központnál és a polgármesteri hivatalnál soknak ítéli a dologi kiadást.
Javasolja a csökkentést.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Nagyon sok a fénymásolás, faxolás költsége. A Startmunka program is sok dologi kiadással
jár.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy nagyon szigorúan kell venni a közfoglalkoztatást.
Frank Lajos képviselő:
Kérdése, hogy a konyha és az iskola fenntartását mennyivel kell az önkormányzatnak
kiegészíteni?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Nem lehet megmondani, mert a konyha egy többirányú dolog. Figyelembe kell venni a
gyermekétkeztetést, szociális étkeztetést, amire normatívát kapunk, de nem a konyánál
jelentkezik. Az iskola esetében a kiadások és a bevételek is a tavalyi szinten maradnak. Akkor
36 millió forinttal kellett még pótolni.
Tamás József képviselő:
Úgy látja, hogy sok az irodaszer költsége. Kérdése, hogy nem lehetne-e centralizáltatni a
beszerzést?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Már így folyik a beszerzés. Minden intézményvezető leadja a rendelését a polgármesteri
hivatalban, és onnan megy a rendelés.
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Tamás József képviselő:
A jelenlegi költségvetési tervezetben nem lát lehetőséget arra, hogy a civil szervezetek
támogatását emeljék, mert már a személyi juttatásokkal kapcsolatban is komoly
érdeksérelmek vannak. Ha csak a football klub pályázna, akkor sem lenne elég a támogatás
nekik. Működési célú támogatásra lehet pályázni a Civil Alapprogramból, azt kellene
kihasználni a civil szervezeteknek. Minden intézménynek a maximális takarékosságot kell
szem előtt tartani. A javaslatokat szükségesnek tartja, de ezen felül is szükség van
költségcsökkentésre, vannak még tartalékok. Energiafelhasználás mérséklésével is lehet
csökkenteni a költségeket. Vizsgálni kellene, hogy mekkora csökkentést lehetne például
hőfok csökkentésével elérni. A működés finanszírozása egyre nagyobb terhet ró az
önkormányzatra. Az intézmények vezetőinek is fel kell vállalni a felelősséget ezzel
kapcsolatban, felelősségük van a hatékony gazdálkodásban. A fenntartónak élni kell a
presszúra lehetőségével. Mínuszos költségvetést nem hajlandó megszavazni.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A tavalyi maradvánnyal együtt lett a költségvetés mínuszos. Csak a fennmaradó SZJA lett 10
millió forinttal kevesebb.
Tamás József képviselő:
A működési hitellel ellentétben a fejlesztési hitel olyan pozitívumot ad a településnek, amit el
tudna fogadni. Ha nem lépnének meg minden lehetséges csökkentést, és úgy kellene
működési hitelt felvenni, azt nem tudná elfogadni.
Fülöp Jánosné a Magyarbánhegyesi Football Klub elnöke:
A pályázatokkal kapcsolatban, van egy lehetőség, de csak az önkormányzat pályázhatna.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy ez mennyi támogatást jelentene?
Fülöp Jánosné a Magyarbánhegyesi Football Klub elnöke:
A tavalyi évben 3-6 millió forintot lehetett elnyerni.
Tamás József képviselő:
A költségvetést vizsgálják, annak 70%-ra lehet pályázni.
Frank Lajos képviselő:
Kérdése, hogy a 4 millió forint kommunális adó mi alapján került betervezésre?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A tavalyi év alapján került tervezésre.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Az elmaradt adók behajtására nagy hangsúlyt fektetnek. Azért nem emeltek adót, mert
próbáltak lojálisak lenni a lakossághoz.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ez csak egy tárgyalás, most nem kell elfogadni a 2012. évi költségvetést, csak a Képviselőtestületnek kell kifejezni hozzájárulását, hogy a tervezés haladhat tovább ebben az irányban.
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Tamás József képviselő:
Javasolja, hogy kötelező legyen az intézményvezetők felelőssége, és ebben az irányban
menjen tovább a tervezés. Nem a fejlesztési, hanem csak a megtakarítási igényekről
beszélünk. Ez legyen kötelező.
Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező:
Kéri, hogy vegye a Képviselő-testület figyelembe a művelődési ház költségeinél azt is, hogy a
tavalyi év megnövekedett költségeinek az oka az, hogy a Humán Szolgáltató Központ oda
települt át több hónapra.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a következőkkel
kiegészítve, az intézményvezetőknek fokozottan felhívják a figyelmét, hogy forintosítva
tegyék le javaslataikat a következő testületi ülésre a költségcsökkentések tekintetében.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
1/2012. (I.30.) Magyarbánhegyes Községi
határozata:

Önkormányzat Képviselő-testületének

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetés tervezetét megtárgyalta, felkéri Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert, hogy a
szükséges kiegészítések és módosítások után a végleges verziót a Képviselő-testület februári
ülésére terjessze be.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
2. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Felkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatos
előterjesztést.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti az előterjesztést.
Tamás József képviselő:
Kérdése, hogy a módosítás nem jelenti-e, hogy az iskola önállóan működő lesz?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Nem.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Több hozzászólás nem volt, ezért elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
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2/2012. (I.30.) Magyarbánhegyes Községi
határozata:

Önkormányzat Képviselő-testületének

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról határoz az alábbiak
szerint:
1. Az alapító okirat I/12 pontja helyébe az alábbi pont lép:
„12. Gazdálkodási besorolás: önállóan működő”
2. Az alapító okirat II/4., II/5. és II/6. pontja az alábbiak szerint változik:
„4. Az intézmény közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény alapján,
alapfokú oktatás: óvoda és általános iskola.
száma
852

megnevezése
Alapfokú oktatás

5. Az intézmény tevékenysége az egységes ágazati rendszer szerint:
száma
562912
562913
562917
851011
851012
852011

megnevezése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés, ellátása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852012

855911
855912
855914
855915
856012

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
1-4 évfolyamon
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
5-8 évfolyamon
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Korai fejlesztés, gondozás

856013
856099
680002

Fejlesztő felkészítés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása

852022

6. Az intézmény tevékenységei:
Alaptevékenységként látja el a következő feladatokat az intézmény:
száma
851011
851012
852011

megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés, ellátása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
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855911
855912
855914
855915
856012

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
1-4 évfolyamon
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
5-8 évfolyamon
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Korai fejlesztés, gondozás

856013
562912
562913
562917

Fejlesztő felkészítés
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés

852012
852022

Kiegészítő tevékenységként látja el:
száma
856099
680002

megnevezése
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása

3. Az alapító okirat II/7. pontja az alábbiak szerint változik:
„7. Alaptevékenységként a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges
gondozás keretében történő, állapotuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai iskolai
ellátását is folytatja integráltan, a többi tanulóval együtt.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.”
4. Az alapító okirat II/8. pontja az alábbi sorral egészül ki:
„Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése és oktatása”
Magyarbánhegyes Önkormányzat Képviselő-testülete jelen módosítással együtt elfogadja az
alapító okirat egységes szerkezetben foglalását, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
Megbízza a polgármestert, jegyzőt az alapító okirat aláírásával és a Magyar Államkincstár
felé történő továbbítással.
Felelős:
Határidő:

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
azonnal

3.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Hozzászólás nem volt, ezért
elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
3/2012. (I.30.) Magyarbánhegyes Községi
határozata:

Önkormányzat Képviselő-testületének

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Szolgáltató
Központ alapító okiratának módosításáról határoz az alábbiak szerint:
1. Az alapító okirat I/4. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„Az intézmény adószáma: 15763909-2-04”
2. Az alapító okirat I/11. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő”
3. Az alapító okirat II/5. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytat. A vállalkozási tevékenység felső
határa a módosított kiadási előirányzatok arányában 68 %.”
Megbízza a polgármestert, jegyzőt az alapító okirat aláírásával és a Magyar Államkincstár
felé történő továbbítással.
Felelős:
Határidő:

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
azonnal

4.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Elfogadásra javasolja és szavazásra
teszi fel a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2008. (VIII.25.)
Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
1/2012. (I.31.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.31.) Önk.
rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2008.
(VIII.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi pontot. Hozzászólás nem volt, ezért elfogadásra javasolja és szavazásra
teszi fel a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatokat.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
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4/2012. (I.30.) Magyarbánhegyes Községi
határozata:

Önkormányzat Képviselő-testületének

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési szabályzatának módosítását elfogadja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: azonnal
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
5/2012. (I.30.) Magyarbánhegyes Községi
határozata:

Önkormányzat Képviselő-testületének

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarbánhegyes
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról határoz az
alábbiak szerint:
5. A jogszabályi hivatkozások aktualizálása
6. Az alapító okirat 2. pontja változik:
számlavezető intézmény neve: OTP Bank Nyrt
7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„7. Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó”
8. Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti
9. Az alapító okirat 12/a. 12/b és 12/c pontja helyébe az alábbi pont lép:
„12. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841173 Statisztikai tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
Magyarbánhegyes Önkormányzat Képviselő-testülete jelen módosítással együtt elfogadja az
alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
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Megbízza a polgármestert, jegyzőt az alapító okirat aláírásával és a Magyar Államkincstár
felé történő továbbítással.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: azonnal
6.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Békés Manifest engedélyezi még több 80 literes
hulladékgyűjtő edény lakossághoz való kihelyezését. Fel kell mérni az ezzel kapcsolatos
igényeket.
A Startmunka program elindult. Különböző brigádok kerültek kialakításra, közút, fólia,
betonelem gyártás, virágosítás. Ezen felül adminisztrátorok is segítik a munkát.
DAREH értekezleten is részt vett. Békéscsaba és Hódmezővásárhely kilépett ebből a
társulásból.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szennyvíz önerő pályázatot megnyertük.
Lehetőség van a vízdíj csökkentésére. 2012. január 1-től már nem a Képviselő-testület
határozza meg a vízdíjat. Az emelés felével vissza lehet csökkenteni. A befizetett 70 ezer
forintok 25%-át vissza lehet igényelni bizonyos feltétele mellett. Ez csak egy kört érint,
amiről szórólapon tájékoztatják a lakosságot a későbbiekben. Egy igénylőlapot kell majd
kitölteni, de hosszabb lefolyása lesz a dolognak, nem jelent azonnali támogatást.
Oláh Zoltán képviselő:
2012. január havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap javára, amit a Magyarbánhegyes –
Nagykamarás Általános Iskola részére, az iskolabál megrendezésére ajánl fel.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
6/2012. (I.30.) Magyarbánhegyes Községi
határozata:

Önkormányzat Képviselő-testületének

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Oláh Zoltán
képviselő 2012. január havi tiszteletdíjról való lemondását a Civil Alap javára. Utasítja
hivatalát, hogy 50.245 ft-ot a Magyarbánhegyes – Nagykamarás Általános Iskola részére, a
2012. évi iskolabál megrendezése céljából a Civil Alap terhére fizessen ki.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést 14:50-kor bezárta.
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Kmf.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző

Tamás József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Oláh Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő
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