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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám:834 -7/2018/Ált.i 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 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, Lengyel Ildikó 
     Magyar János, Pölöskei István képviselő 
     (7 fő települési képviselő) 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Erdei Tamás jegyző 
     Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző 

Parrag Bernadett jkv. vezető 
Köfejűné Bíró Éva 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. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet elfogadta: 
 
 
NAPIREND 
 

1) Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között végzett munkáról, a fontosabb 
eseményekről 
Előadó: Bán István polgármester  

 
2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Erdei Tamás jegyző 
 Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző 

 
3) Beszámoló Pusztahencse Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

végrehajtásáról  
Előadó: Bán István polgármester 
 Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző 

  
4) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása  

Előadó: Bán István polgármester 
 

5) JETA-35-2017 jelű pályázat (Kossuth utcai járdafelújítás) kivitelező kiválasztása 
Előadó: Bán István polgármester  
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6) JETA-134-2017 jelű pályázat (Petőfi utca- Kossuth utca összekötő út tervének 
elkészítése) tervező kiválasztása  
Előadó: Bán István polgármester  
 

7) Egyebek 
 

 
  
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
Bán István polgármester: 
A héten elkezdődött a Petőfi és a Dózsa György utca kátyúzása. A mai napon részt vettem 3 ülésen is. 
A Kistérség ülésen arról volt szó, hogy lehet megemelkedik a hozzájárulási összeg, amit a települések 
fizetnek, mivel alkalmazni szeretnének még egy gazdasági vezetőt, de még erről vannak viták, hogy 
milyen módon legyen kiszámítva a hozzájárulás. A másik ülés a hulladékgazdálkodással volt 
kapcsolatos, de itt különösebb kérdés nem merült fel. Egy hétre elutaztam a TEIT küldöttségével 
Spanyolországba. Megnéztünk egy működő és egy leszerelés alatt álló Atomerőművet is. Kérem 
fogadja el a Képviselő-testület a tájékoztatómat. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját külön határozathozatal 
nélkül – jóváhagyólag – tudomásul vette. 
 
2.) 
 
Bán István polgármester: 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása következik. Felkérem Szabó 
Istvánnét, hogy tájékoztasson bennünket a változásokról.  
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Én azt javaslom, hogy az intézményeket egyenként nézzük át.  
 
Magyar János képviselő: 
Melyiket nézzük? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
A módosítást. Én megpróbáltam az összes adatot összegyűjteni.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Megbízási szerződések miatt van módosítás?  
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Igen ez is benne van. Először a módosítással kell foglalkoznunk és utána a beszámolóval.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Én úgy tudom, hogy Pölöskei Istvánnénak 1 hónap múlva lejár a szerződése és, hogy ő többet nem 
szeretne jönni dolgozni, mert elfáradt. Ez érinti ezt a dolgot? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Nem, ez a 2017. év lezárása.  
 
Bán István polgármester: 
Akkor térjünk át a Közös Önkormányzati Hivatalra. Van esetleg kérdés? 
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Magyar János képviselő: 
A kiadásoknál a 03-as az mit jelent? 1.200.000,- Ft az mit takar? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
A dolgozók jutalma összesen.  
 
Bán István polgármester: 
Térjünk át az Önkormányzat költségvetésnek módosítására.  
 
Pölöskei István képviselő: 
A fejlécben miért a 2016. év van? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Az csak egy elírás. 
 
Pölöskei István képviselő: 
A beruházások címszó alatt mit kell érteni? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
A Konyhát 2017. évben fizettük ki. A ravatalozó felújítása nem valósult meg, illetve a járda felújítás, 
ami megvalósult, valamint az ASP gépbeszerzés pályázat szerepel itt. Csak úgy fogadták el a 
beszámolónkat, hogy az I01 táblában foglalt eltérésekről, külön nyilatkoztunk és a korrekciót 
júniusban el kell végeznünk. Júniusban ezzel fogok foglalkozni, hogy minden helyére kerüljön. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, amik átestek felújításon azoknál újra indul az 
értékcsökkenés? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Igen, ráaktiváljuk és folyamatos az értékcsökkenés.  
 
Pölöskei István képviselő: 
És ami le lett bontva? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Azt kivezetjük a nyilvántartásból. 
 
Bán István polgármester: 
Kérem, fogadjuk el a 2017. évi költségvetés rendeletének módosítását.   
 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta: 

„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés 
módosításáról” 

 
 
3.)  
 
Bán István polgármester: 
Megkérném Szabó Istvánnét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a zárszámadási anyagról.  
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Erdei Tamás jegyző: 
A végrehajtás előtt elfogadták a módosítást és itt már nem nagyon van mit megtárgyalni. A 
módosítások kerültek bele a beszámolóba is. 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Igen, mert a módosítás ugyanannyi összeg, mint a teljesítés.  
 
Bán István polgármester: 
Kérem, fogadják el a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet.  
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta: 

„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.” 

 
4.) 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Ez egy kötelező napirend mindig a zárszámadással együtt kell megtárgyalni. Minden évben 
ellenőriznek egy intézményt és az esetleges hiányosságokról nekem kell egy intézkedési tervet 
elkészíteni, és a végrehajtását is ellenőrizhetik utólag. Ez egy általános jellegű jelentés, az egész Belső 
Ellenőrzési  Csoportra kiterjed.  
 
Bán István polgármester: 
Van valakinek kérdése? 
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
Amit feltárnak hiányosságokat azok megszűntek vagy sem? 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Az óvoda esetében az intézkedési terv elkészítésével szinte egy időben szűntek meg a hiányosságok.  
 
Bán István polgármester: 
Kérem, fogadjuk el 2017. évi belső ellenőrzési jelentést.  
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

48/2018.   (V.30.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési 
Csoportja által készített 2017. évi éves ellenőrzési jelentést 
megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadta 

 
 
5.) 
 
Bán István polgármester: 
A járda felújítás elvégzésére 3 árajánlatot kértünk és kaptunk. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Közbeszerzési eljárásra nem volt szükség? 
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Erdei Tamás jegyző: 
Nem, mert ez a beruházás a közbeszerzési értékhatár alatt van.  
 
Bán István polgármester: 
Ezzel kapcsolatban már megkerestem a képviselőket. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
A térkővel kapcsolatban szerintem ez nem olyan minőségű, mint ami le lett rakva az előző szakaszra. 
Én soknak tartom a térkő árát, mert egy jobb minőségűt is le lehetne tenni. Az előző kivitelező, aki 
tavaly dolgozott az egy jó kategóriás térkövet rakott le.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A gyalogosoknak se jó ez a térkő fajta?  
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Mindegyiknek van minősége, de nem biztos, hogy ez a legjobb.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Az Önkormányzatnál van kapacitás felszedni a járdalapokat? 
 
Pölöskei István képviselő: 
Ha ráérnek a térkő lerakással, akkor van. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Árban mennyibe kerülne a jobb fajta. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Szerintem 10-15% árkülönbség van.  
 
Bán István polgármester: 
Én nem vettem észre ezt az eltérést.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Ahol kapu bejáró volt oda tettek egy beton ágyazatot? 
 
Parrag Bernadett jkv. vezető: 
Igen, tavaly mindenhová került beton ágyazat. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Ismered ezt a térkő fajtát?  
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Nem rossz ez a térkő, mert amelyiknek van minősítése az nem rossz. Szerződéskötésnél legyen 
garancia is meghatározva. Ha bevállalnának 5 év garanciát, ez lenne a legjobb. 
 
Bán István polgármester: 
Jó lenne, ha az árok is meg lenne javítva.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Rengetek helyen elviszi a víz a homokot.  
 
Bán István polgármester: 
Javaslom, hogy fogadjuk el a Fehér-Project Kft. árajánlatát. 
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Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

49/2018.   (V.30.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
JETA-135-2017 azonosító számú pályázatban foglalt munkák 
megvalósítására a beérkezett ajánlatok közül a Fehér-Project 
Kft.(7030 Paks,Rókus u. 22.) árajánlatát fogadja el. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozóval a vállalkozási szerződést megkösse. 

 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős:      Bán István polgármester  

 
 
6.) 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Szerintem a legolcsóbbat válasszuk.  
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
A MICROCENTER-PAKS Kft. ajánlata még él? Ez a legolcsóbb. 
 
Bán István polgármester: 
Igen. Kérem, fogadjuk kel a MICROCENTER-PAKS Kft. árajánlatát. 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

50/2018.   (V.30.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
JETA-134-2017 azonosító számú pályázatban foglalt terv 
elkészítésére érkezett ajánlatok közül a MICROCENTER-
PAKS Kft. (7030 Paks, Akác u. 49.) árajánlatát fogadja el. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozóval a vállalkozási szerződést megkösse. 
 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős:     Bán István polgármester   

 
 
 
7.) 
 
a.) Magyar János képviselő úr kérései 
 
Magyar János képviselő: 
Megkeresett az erdész úr, hogy lenne egy kis famunka a falu végén, amit meg kellene csinálni. Én 
megígértem neki, hogy a közcélúak segítenek ebben. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Egyszer már le lett vágva az a terület. 
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Magyar János képviselő: 
A konyhai dolgozók megérdemelnének egy kis jutalmat, mert ha azt nézem valamelyik munkakörbe 3 
fizetést adunk akkor ők is megérdemelnének egy kis elismerést. Hogy állunk a képviselői kerettel, 
lehet belőle pénzt ajánlani? 
 
Bán István polgármester: 
Természetesen.  
 
Magyar János képviselő: 
Én, a Katolikus Egyháznak szeretnék felajánlani 50.000,- Ft-ot. 
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
Én támogatom a konyhai dolgozók jutalmazását.  
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Én is támogatom. 
 
Bán István polgármester: 
Javaslatot szeretnék kérni. 
 
Magyar János képviselő: 
Én 50.000,- Ft nettó jutalmat gondolok mindenkinek. 
 
Bán István polgármester: 
Ha ezt meglépjük akkor egységesen mindenkinek kell adni jutalmat. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Szerintem is egységesen kellene. 
 
Rácz Attila képviselő: 
Nem azt kéne nézni, hogy ki mit csinált? 
 
Bán István polgármester: 
Maradjunk a Konyhánál. Én sokallom az 50.000,- Ft nettót. Legyen úgy, hogy az élelmezésvezető kap 
60.000,- Ft-ot, Szili Józsefné kapjon 45.000,- Ft-ot, Szabó Jánosné kapjon 50.000,- Ft-ot és a Nagy 
Margit 35.000,- Ft-ot nettóban. Kérem fogadják el a javaslatot.  
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

51/2018.   (V.30.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal a javaslattal, hogy a Pusztahencsei Óvoda és 
Konyha dolgozói az alábbi- egyszeri- jutalomban 
részesüljenek: 
1.) Csiréné Dóczi Orsolya élelmezésvezető – nettó 60.000,- 

Ft; 
2.) Szabó Jánosné szakács – nettó 50.000,- Ft; 
3.) Szili Józsefné konyhalány – nettó 45.000,- Ft; 
4.) Nagy Margit közcélú munkás – nettó 35.000,- Ft. 
 
Határidő: a kifizetése 2018. június 15. 
Felelős:     Bán István polgármester 
       Nagyfalusi Ilona óvodavezető  
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b.) Élelmezésvezető helyettes megbízása 
 
Bán István polgármester: 
Az élelmezésvezető jelezte felém, hogy a Konyhán dolgozók nem tudják kivenni a szabadságukat, 
mert ha valaki hiányzik a Konyháról, akkor az élelmezés vezetőnek kell beugrania és a könyvelés nem 
készül el időben. Arra gondoltunk, hogy az élelmezésvezető helyett lehetne foglalkoztatni Horváth 
Helénát megbízási díjjal. Én eddig csak arra gondoltam, hogy ha az élelmezésvezető szabadságot vesz 
ki, akkor kell a Horváth Heléna, de jelezte felém, ha neki be kell mennie a Konyhára, akkor is kellene 
és én úgy gondoltam, hogy testület elé hozom a kérdést. 
 
Magyar János képviselő: 
Csak nehogy úgy járjunk, hogy nagyon sok órája legyen Horváth Helénának. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Milyen lenne az órabére?  
 
Bán István polgármester: 
Bruttó 843 Ft/óra ennek a nettója 600,- Ft/óra.  Keresett az élelmezésvezető, de azt mondta nem talált 
hozzá értő embert s számítógéphez. Kérem, fogadjuk el a javaslatot.  
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

52/2018.   (V.30.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal a javaslattal, hogy Csiréné Dóczi Orsolya 
élelmezésvezetőt – szükség esetén – szabadidejében Horváth 
Heléna kulturális munkás helyettesítse. Nevezett óradíja 
bruttó 843,- Ft. A képviselő-testület az esetenkénti megbízási 
díjra az éves költségvetésben fedezetet biztosít.  
Határidő: azonnal 
Felelős:     Erdei Tamás jegyző az okmányok elkészítéséért és         
a kifizetésért.  

 
 
c.) Tanyagondnok jutalma 
 
Bán István polgármester: 
A tanyagondnok minden féle jutalomból kimaradt évek óta ezért javaslom, hogy nettó 60.000,- Ft 
jutalmat adjunk. 2017-ben sokat helyettesítette a karbantartót és megfelelően látja el a közcélú 
irányítását is. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Én is egyetértek ezzel, ha az előző év pótlásáról van szó. 
 
Bán István polgármester: 
Kérem fogadják el a javaslatot.  
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
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53/2018.   (V.30.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal a javaslattal, hogy a polgármester, Ágoston 
Andrásné tanyagondnok részére nettó 60.000,- Ft összegű 
egyszeri jutalmat adjon. 

 
d.) Intézményi térítési díjak emelése 
 
Bán István polgármester: 
Az élelmezésvezető jelezte illetve már az előző testületi ülésen is említettük, hogy kellene emelni az 
étkezési díjon, mert nagyon alacsony. 700,- Ft-ra emelkedne, a vendégétkezés, és így a szociális 
étkezés után is ennyit lehetne számlázni a Kistérség felé. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Lehet, hogy egy pár ebédes kiesik az ár növekedése miatt.  
 
Bán István polgármester: 
Nem hinném. Kérem, fogadjuk el a javaslatot.  
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta: 

„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások térítési díjáról” 
 

e.) Óvodai kirándulás támogatása 
 
Bán István polgármester: 
Van egy támogatási kérelem, amit az óvodások adtak be belépőre szeretnének, pénzt kérni. A 
Veszprémi Állatkertbe mennének kirándulni. Ez 46.000,- Ft támogatást jelent.  
 
Kőfejűné Biró Éva előadó: 
Én annyival szeretném kiegészíteni, hogy 2 buszsofőr lesz és az ő jegyüket is nekünk kell fizetni ezért 
50.000,- Ft-ra szeretném felkerekíteni a kérést. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Én szeretném felajánlani a képviselői keretemből ezt az összeget erre a célra.  
 
f.) Rafaisz István Pálné megbízása 
 
Bán István polgármester: 
Az Óvodában is ki kell, adni a szabadságot ezért vissza szeretnék hívni, dolgozni Rafaisz István Pálné 
óvónőt. 4 órában lenne foglalkoztatva. Ez 120.000,- Ft bruttó megbízási díjat jelentene. Kérem, 
fogadják el a javaslatot.  
 
 Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

54/2018.   (V.30.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Rafaisz István Pálné nyugdíjas óvónő alkalmazásával, 
megbízásos jogviszonyban – a nyári szabadságolások idejére 
egyetért. A megbízási díj bruttó 120.000,- Ft/hó összegű lehet.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Nagyfalusi Ilona óvodavezető 

 
g.) Nyúl Györgyné vételi ajánlata 
 
Bán István polgármester: 
Nyúl Györgyné tett egy vételi ajánlatot az 596. hrsz-ú földre. Már régóta művelik, és most szeretnék 
meg vásárolni. Ez 1378 m2. Én úgy gondolom, hogy 100 Ft/m2 áron adjuk el ezt a földet. Kérem 
hozzunk döntést a vételi ajánlatról.  
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta: 

55/2018.   (V.30.)     önkormányzati határozat: 
 Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

pusztahencsei 596. hrsz-ú, beépítetlen terület művelési ágú 
1378 m2 térmértékű ingatlan értékesítését 137.800,- Ft-os 
vételáron Nyúl Györgyné sz. Laták Erzsébet (sz.: 
Pusztahencse, 1944.04.05, an.:Szlanyinka Erzsébet) 7038 
Pusztahencse, Pozsonyi u. 48. szám alatti lakos részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adás- vételi szerződést a Vevővel megkösse.  
 
Határidő: 2018. június 22. 
Felelős: Bán István polgármester 

     
 
h.) Projektösszesítő sorrend jóváhagyása.  
 
Bán István polgármester: 
Jártak nálam a Paks II. beruházás kapcsán és össze kellett írnunk, hogy milyen beruházásokat 
szeretnénk megvalósítani. Viszont határozatot kell hozni arról, hogy megfelel-e a testület számára is ez 
a sorrend.  A Petőfi-Kossuth utcai összekötő út nagyon érdekelte őket, kérdezték, hogy hány 
tulajdonos van, a földterületek után érdeklődtek. Kérem, fogadjuk el az összesítő lap sorrendjét.  
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

56/2018.   (V.30.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Paks II. beruházás kapcsán készített Projektösszesítő lap 
sorrendjét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint 
elfogadta.  

 
 
i.) Újszülött ultrahang vizsgálat támogatása 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Nekem az a kérésem, hogy a testület hozzon egy olyan határozatot, hogy támogatja az újszülött 
gyermekek 6 hetes korban történő  ultrahang szűrő vizsgálatát. Régen még volt ilyen határozat, de 
most nem találjuk.  És ez nem csak a rászorulóknak járna, hanem mindenkinek. Kérem szavazza meg a 
testület az 5.000,- Ft-os támogatást. Ezt a védőnőnek szoktuk kifizetni. 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
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57/2018.   (V.30.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
újszülöttek 6 hetes korban történő kötelező ultrahangos 
szűrővizsgálatához – jövedelmi viszonyoktól függetlenül – 
5.000,- Ft összegű támogatást nyújt, ami a körzet védőnő 
részére kerül kifizetésre. 
 

 
 
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést 
bezárt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-kmf- 

 
 
 
 
 
   

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


