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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám: P/264-5/2019. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről 

 
Az ülés helye:     Községi Önkormányzat tanácskozó terme 

    Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szavazati joggal jelen vannak: Bán István polgármester 
     Rácz Attila alpolgármester 
     Bakonyi Balázs, Polácsi Zsolt,  
     Magyar János, Lengyel Ildikó,  

Pölöskei István 
(7 fő települési képviselő) 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Erdei Tamás jegyző 

Horváth Mónika Dorina jkv. vezető 
     Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó 
 
Bán István polgármester: 
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-
testület 7 tagja közül 7 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak 
szerint. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendet 
elfogadta: 
 
 
NAPIREND  
  
1.) Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, a fontosabb 

eseményekről 
Előadó: Bán István polgármester 

 
2.) Javaslat Pusztahencse Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására 

Előadó: Bán István polgármester 
 

3.) Beszámoló Pusztahencse Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Előadó: Bán István polgármester 
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4.) 2018. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
Előadó: Erdei Tamás jegyző 

 
5.) Pusztahencse község településrendezési eszközeinek módosítása (567.-574. hrsz.) ügyében 

határozatok hozása 
Előadó: Erdei Tamás jegyző 
 

6.) Egyebek 
 

7.) Javaslat az „Év rendőre” díj adományozására (zárt ülés) 
Előadó: Bán István polgármester 

  
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
Bán István polgármester: 
A pályázati döntések megérkeztek, van olyan pályázat is, ahol már a támogatási szerződés is 
visszaérkezett. A május 18-án tartott Családi Napnak igen nagy sikere volt, szép számmal jelent 
meg a lakosság a rendezvényen. Részt vettem a Mezőföldvíz Kft. ülésén, mely elég viharosra 
sikerült. A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás is ülésezett, ahol elfogadtuk a 2018. évi 
zárszámadást. A TEIT jóvoltából tanulmányi úton jártam Csehországban, Lengyelországban és 
Szlovákiában. A kirándulás során számos érdekességet láttam. A Magyar Falu Program keretében 
orvosi eszközökre pályáztunk. Ehhez nem volt szükség képviselő-testületi felhatalmazásra, a 
doktornő és a védőnő mondta meg, hogy mire lenne szükségük. Az Önkormányzatnál pedig az 
Állami Számvevőszék befejezte – a munkaterve szerinti – vizsgálatot. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Lenne egy kérdésem. Szó esett róla, hogy a Magyar Falu Programban tudunk pályázni óvodai 
munkálatokra is. 
 
Bán István polgármester: 
Igen, beszéltünk róla, de sajnos erre a célra önálló pályázatot nem lehetett beadni. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját – külön 
határozathozatal nélkül – jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
 
2.) 
 
Bán István polgármester: 
Amennyiben kérdés van a 2018. évi költségvetés módosításával kapcsolatban, úgy forduljanak 
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási ügyintézőhöz. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Az ügyintéző szeretne velünk valamit megosztani a módosítással kapcsolatban? 
 
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó: 
Mindent papírra vetettem, ezen kívül úgy gondolom, hogy nincs kiegészíteni valóm. 
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Pölöskei István képviselő: 
Milyen oknál fogva szükséges ez a módosítás?  
 
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó: 
Pontosan senki nem tud tervezni, az egyes kiadások és bevételek nem úgy teljesültek, ahogy azok 
a tervben szerepeltek. Ilyenkor mindig hozzá kell igazítani a tervhez a tényleges teljesülést. 
 
Bán István polgármester: 
Én úgy gondolom, hogy le van írva miben módosult az eredeti költségvetés. Kérem, hogy aki 
elfogadja a 2018.évi költségvetési módosítására tett javaslatot az kézfeltartással jelezze. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete 
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 1/2018. (III. 9.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról.” 

 
 

3.)  
 
Bán István polgármester: 
A beszámolót, amit remélem átnézett mindenki, szintén Haszegné készítette el. Amennyiben kérdés 
van forduljatok hozzá. 
 
Pölöskei István képviselő: 
A pályázatokkal nyert összeget, ha jól tudom utófinanszírozással kapjuk meg. 
 
Bán István polgármester: 
Igen, de lesz lehetőség arra, hogy előleget igényeljünk. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy előleget kapjunk?  
 
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó: 
Az építési napló megnyitásával egyidejűleg lehet igényleni 50% előleget. Ennek az a feltétele, hogy 
60 napon belül elszámoljunk vele. Ennek nincs kamata. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Amit úgy kell megigényelni azt nem biztos, hogy meg is kapjuk. 
 
Bán István polgármester: 
Megkapjuk. Abban az esetben, ha igényt tartunk rá, megkapjuk. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A lényeg az, hogy kezdjük el a munkálatokat, Először adnak 50%-ot, majd 25%-ot. 
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Magyar János képviselő: 
Nem tudom, hogy milyen pályázatot nyertünk. 
 
Bán István polgármester: 
Megnyertük a „Pozsonyi utca járda felújítási munkák” című pályázatot, a „Temető parkoló, illetve 
a Kossuth utcától lefelé a Pozsonyi utca járda tervezését” és ezen kívül 1 millió forintot nyertünk a 
Falunapra. Nagyon sajnáljuk, hogy a „Kossuth utcai árokfelújítás” nem nyert, 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Viszont a Kossuth utcától lefelé a Pozsonyi utcai járda mellé árok is lesz majd, ugye? 
 
Bán István polgármester: 
Ezzel kapcsolatban beszéltem a Veres Zoltánnal. Abban állapodtunk meg, hogy néhány nap múlva 
kijön és megbeszéljük a részleteket. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Az elkészült terv mennyi ideig lesz érvényes? 
 
Bán István polgármester: 
5 évig.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Ez vonatkozik a tavalyi tervre is? 
 
Bán István polgármester: 
Igen, természetesen. Amennyiben nincs több kérdés kérem fogadjuk el a 2018. évi beszámolót a 
költségvetés végrehajtásáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete 
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének végrehajtásáról.” 

 
 
(Haszegné Takács Erzsébet előadó távozott az ülésről). 
 
 
4.) 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A 2018. évben a Belső Ellenőrzési Csoport a Pusztahencsén Civil Szervezetek támogatását 
ellenőrizte. Ez a jelentés az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat tartalmazza, melyeket már 
pótoltunk. Az lenne a javaslatom, hogy fogadjuk el a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést. 
 
Magyar János képviselő: 
Mi volt a Tolnai Népújságban található újságcikk? 
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Erdei Tamás jegyző: 
Az egészen más. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése volt. Ők minden ellenőrzésük után 
kibocsájtanak egy sajtóközleményt. A cikket előtte velem egyeztették, én hagytam jóvá. Valótlan 
dolgot nem írtak a cikkben. Annyit meg kell megjegyeznem, hogy átnéztem a többi vizsgált 
település jelentését, mindenhol lényegesen több hiba volt, mint Pusztahencsén. Gyakorlatilag egy 
nyilatkozat hiányzott, amit már hozzá csatoltam a zárszámadási rendelethez. 
 
Pölöskei István képviselő:  
Ez a hiányosság pénzbe is került? 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Bírságolni a MÁK szokott adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásáért. 
 
Bán István polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy hagyjuk jóvá a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:  
 
  

43/2019 (V. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési 
Csoportja által készített 2018. évi belső ellenőrzési jelentést 
megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadta. 

 
Felelős: Bán István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.)  
 
Erdei Tamás jegyző: 
Azért van szükség ezekre a határozatokra, hogy a Kocsis József tudja bővíteni az ipari célú területét. 
Amennyiben a testület meghozza ezt a két határozatot, úgy a Megyei Főépítész is jóvá fogja hagyni 
a változtatást. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta:  
 

44/2019 (V. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Község Településrendezési eszközeinek 
módosítása az 567-574 hrsz-ra tervezett egyéb ipari 
gazdasági (Gipe) kiemelt fejlesztési területre c. 
tervmódosítással kapcsolatosan  

 
1. Pusztahencse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

„Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 9/2017. (VIII.15.) 
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számú önkormányzati rendelete alapján az ún. Partnerségi és az 
ún. Lakossági egyeztetést lezárja. Az egyeztetés kapcsán a 
Partnerek, illetve a Lakosság részéről észrevételek, 
vélemények nem érkeztek. 

 
2. A Partnerségi és lakossági véleményezési szakasz jelen döntés 

közzétételével zárul le. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
Pusztahencse Község Településrendezési eszközeinek 
módosítása az 567-574 hrsz tervezett egyéb ipari gazdasági 
(Gipe) kiemelt fejlesztési területre c. tervmódosítás 
vonatkozásában kezdeményezze a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészénél 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet 42.§ (3) bekezdés szerint a tárgyalásos 
eljárás lefolytatását. 

 
Felelős: a képviselő-testület, a végrehajtásért Bán István  

    polgármester  
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
 
 
45/2019 (V.30.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján, az alábbi 
döntést hozza: 

 
1. Pusztahencse Község Településrendezési eszközeinek 

módosítása az 567-574. hrsz tervezett egyéb ipari gazdasági 
(Gipe) kiemelt fejlesztési területre c. terv megvalósulása 
esetén jelentős környezeti hatás nem várható, ezért az 
Önkormányzat Képviselő-testülete nem tartja szükségesnek 
Környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés 
készítését. 

 
2. A tervmódosítás várható környezeti hatásainak vizsgálatához 

és értékeléséhez, a terv Környezetalakítási-Környezetvédelmi 
alátámasztó szakági munkarésze részletesen kerül 
kidolgozásra.  

 
3. Figyelembevéve az Önkormányzat 2/2005.(I.11.) 

Kormányrendelet szerinti előzetes tájékoztató és 
véleménykérő levelére a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítésztől érkezett véleményt a tervmódosítás 
Környezetvédelmi szakági alátámasztó munkarésze a 
fejlesztéssel kapcsolatban az épített környezet védelmére 
vonatkozóan olyan tartalommal kerül elkészítésre, amely az 
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egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet épített környezet védelmére 
vonatkozó tartalmi követelményének is megfelel. 

 
Felelős: a képviselő-testület, a végrehajtásért Bán István 
   polgármester  
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 
6.)  
 

a.) Megyesi Zsolt első lakáshoz jutók iránti kérelme 
 
Bán István polgármester: 
Megyesi Zsolt feleségével megvásárolta a Petőfi utca 25. szám alatt található családi házat. Az 
előterjesztés tartalmazza a szükséges adatokat. Milyen összegű támogatást javasolnátok? 
 
Magyar János képviselő:  
150.000 forintot. 
 
Lengyel Ildikó képviselő:  
6.800.000 forintért vásárolták az ingatlant. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Viszont, mind a ketten pusztahencsei lakosok a kezdetektől fogva. 
 
Pölöskei István képviselő:  
Ha azt a logikát követjük, amit eddig, akkor körülbelül 50.000 forint körüli ez az összeg. 
 
Magyar János képviselő:  
Én tartom a 150.000 forintot. 
 
Lengyel Ildikó képviselő:  
Tartod azt, hogy bármekkora is a vételár 150.000 forintot kapjanak. 
 
Magyar János képviselő: 
Nem, én ezt erre a kérelemre mondtam. 
 
Bán István polgármester: 
Annak alapján, hogy Gyócsi Noémi a mi intézményünk dolgozója én 120.000 forintot javaslok. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Én is tartanám a 150.000 forintot. Mindkettő pusztahencsei lakos, mindketten tisztességgel 
dolgoznak. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Viszont akkor előzőleg miért csak 150.000 forintot adtunk. Azok a kérelmezők magasabb összegben 
vásárolták az ingatlant. 
 
Magyar János képviselő: 
Az már a múlt. 
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Bakonyi Balázs képviselő: 
Megyesi Zsolték mindketten tősgyökeres pusztahencsei lakosok. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Én nem az összeggel szeretnék vitatkozni, de szerintem ne ez legyen a fő szempont. Szeretnék 
tisztán látni, hogy a jövőben milyen tematika alapján fogunk foglalkozni az ilyen kérelmekkel. 
 
Magyar János képviselő: 
Az a tematika, hogy mindenki mondd egy bizonyos összeget, majd ezután döntünk. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Ez nem tematika, én nem sajnálom tőlük az összeget, kapják meg, csak jó lenne felállítani valamit 
elvet, ami alapján elbíráljuk ezeket a kérelmeket. 
 
Pölöskei István képviselő:  
Én is tartanám a 150.000 forintot. 
 
Bán István polgármester: 
Lenne egy javaslatom. Mindenkinek adjunk alapból 150.000 forintot, viszont, ha kirívóan alacsony 
az értéke a vásárolt ingatlannak akkor csökkenteni fogjuk a támogatás összegét. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 

46/2019 (V.30.) önkormányzati határozat: 
     Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     a továbbiakban valamennyi első lakáshoz jutók támogatását  
     igénylő kérelmezőt 150.000,-Ft összegű támogatásban  
     részesít, kivéve a kirívóan alacsony értékű ingatlant 
     vásárlókat. 
 
Bán István polgármester: 
Megyesi Zsolték kérelme a feltételnek megfelelt. Javasolnék nekik 150.000 forint összegű 
támogatást. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  

47/2019 (V.30.) önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Megyesi Zsolt Pusztahencse, Petőfi u. 25. szám alatti lakos 
részére 150.000,- Ft összegű első lakáshoz jutók támogatását 
állapít meg. 
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b.) Pozsonyi utca járda felújítási munkák megvalósítására árajánlat kérése 
 
 
 
Bán István polgármester: 
Láthatta mindenki a kiküldött anyagban a határozati javaslatot. Tőlük kérnénk árajánlatot, majd az 
árajánlat beérkezését követően kiválasztanánk a legalacsonyabb összegű ajánlattevőt. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Köztük van az a cég is, aki a Kossuth utcai járdát csinálta? 
 
Bán István polgármester: 
Igen, a Fehér- Projekt Kft. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Szívesen dolgoztatnánk velük újra?  
 
Bán István polgármester: 
Teljes mértékben elégedett voltam, miden problémát könnyedén elhárítottak és a munkát is 
megfelelően elvégezték. 
 
Pölöskei István képviselő:  
A meglévő járda ledarálását követően egy része vissza lesz töltve az új járdába? 
 
Bán István polgármester: 
A törmelék teljes egészében visszatölthető az új járdába. 
 
Magyar János képviselő: 
Nem tudom, hogy az én kerítésemnek mi az alapja. Mi lesz akkor, ha kidől? 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Meg kell ásni belülről és kiderül, hogy mi az alapja. 
 
Bán István polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, javasolnám, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 

48/2019 (V.30.) önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
JETA-41-2018 megjelölésű projekt (Pusztahencse, Pozsonyi 
utca járda felújítási munkák) megvalósítására az alábbi 
vállalkozásoktól kér be árajánlatot: 
1./ Fehér – Projekt Kft.  7030 Paks, Rókus utca 22. 
2./ LAMBSBAU Kft.  7030 Paks, Fecske utca 6. 
3./ Bau – Paks Kft.   7030 Paks, Tolnai utca 26. 

 
     Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
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c.) RHK feladatelrendelés 
 
 
Bán István polgármester: 
Mint minden évben, idén is szükséges elszámolni a TEIT-től kapott támogatás összegével. Tavaly 
a második félévben Kőfejűné Bíró Éva és Horváth Mónika Dorina készítették el az elszámolást. 
Javaslom, hogy idén is bízzuk meg őket ezzel a feladattal. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta:  
 
 

49/2019 (V. 30.) önkormányzati határozat 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza Kőfejűné Bíró Éva és Horváth Mónika Dorina 
előadókat, hogy 2019.01.01-2019.12.31-ig az RHK 
elszámolásokat elvégezze.  

 
d.) Képviselők bejelentései 

 
 
Magyar János képviselő: 
Az elmúlt üléseken szó volt egy bizonyos földútról. Érdeklődni szeretnék, azzal hogyan állunk? 
 
Bán István polgármester: 
Ilyen időben nem lehet rámenni az útra. Beszéltem a Kocsis Zsolttal telefonon, még nem ért rá, hogy 
közösen megtekintsük az utat. 
 
Magyar János képviselő: 
Szégyellem magamat. Ez az eső tegnap esett, előtte ki lehetett volna menni. 
 
Bán István polgármester: 
Kivel mentél volna ki? 
 
Magyar János képviselő: 
A Kocsis Zsoltival. 
 
Bán István polgármester: 
Felhívtam telefonon, azt mondta esetleg a hét vége felé tud eljönni. 
 
Magyar János képviselő: 
Én a képviselői keretemből 50.000 forintot szeretnék felajánlani az út rendbetételére. 
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Pölöskei István képviselő:  
Az Önkormányzatot nem tartom hibásnak. Azt az utat saját maguknak taposták ki. Miért a mi 
felelősségünk? 
 
Bán István polgármester: 
Én mondtam, hogy elszállítjuk a szemetet. 
 
Magyar János képviselő: 
De időpontot nem mondtál. 
 
Bán István polgármester: 
Azért nem mondtam időpontot, mert nem tudok. Nincs se markolónk, se traktorunk. 
 
Magyar János képviselő: 
A következő az lenne, hogy a vezető óvónő szeretné egy hónapig foglalkoztatni a Rafaisz István 
Pálné nyugdíjas óvónőt és szüksége lenne közmunkásra is, mivel a dajkák egy időben mennek 
szabadságra. 
 
Bán István polgármester: 
Igen nekem is mondta, és mondtam neki, hogy minden további nélkül biztosítjuk. Bakonyi 
Balázsnak, a tavalyi évben tett felajánlását az iskola felé nem tudjuk elszámolni. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Ezt én is szeretném az egyebekben. Volt egy testületi döntés, mert azt mondták, hogy másképp nem 
tudjuk odaadni az iskolának. Ezek szerint ezt senki nem vette figyelembe. Senki nem közölte velem 
december 31-e előtt. A Hivatalnál a karácsonyi jutalom gondolom odaért december 31-ig? 
 
Bán István polgármester: 
Kifizetni számlával tudunk csak sajnos. 
 
Pölöskei István képviselő:  
Mire szerették volna fordítani ezt az összeget? Milyen célból ajánlottad fel ezt az összeget? 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Csak úgy. Arra költik, amire szeretnék. 
 
Pölöskei István képviselő:  
Igen, költsék arra, de nekünk arról számla kell.  
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Engem az bánt, hogy nem lettem értesítve róla. A Dózsa György utcában készült úttal mi a helyzet? 
 
Bán István polgármester: 
Semmi, az ügyvéd nem tudott kapcsolatot létesíteni velük. Sajnos sehogy nem állunk.  
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Felmentem ismét Pusztahencse honlapjára, ledöbbentem. Még mindig nem látok jegyzőkönyvet. 
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Horváth Mónika Dorina jkv. vezető: 
Sajnos nem tudunk belépni az oldalra, szóltunk az informatikusnak, folyamatban van. De 
elsődlegesen a napi munkavégzés során keletkezett ügyeket kell intézni.  
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Rendben.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Én szeretnék a képviselői keretemből az óvodásoknak felajánlani 50.000 forintot a tanév végi 
kirándulásra.  
 
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést 
bezárta.  
 
 
 

-kmf- 
 
 
 
   

   Bán István                   Erdei Tamás 
      polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
      Lengyel Ildikó                   Bakonyi Balázs 
jegyzőkönyv-hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő 
             
 
  
 


