Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szám:834 -1/2018/Ált.i

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 25-én 18
órakor megtartott alakuló üléséről

Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácskozó terme
Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szavazati joggal jelen vannak:

Bán István polgármester
Bakonyi Balázs, Polácsi Zsolt, Lengyel Ildikó
Magyar János, Pölöskei István, Rácz Attila
(7 fő települési képviselő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Erdei Tamás jegyző
Gazdag Ferenc a HVB elnöke

Napirend előtt
Bán István polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület
7 tagja közül 7 fő jelen van. Felkérte Gazdag Ferencet a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
számoljon be a helyhatósági választás eredményeiről, majd ismételten adja át a képviselők
megbízólevelét.
Gazdag Ferenc a HVB elnöke:
Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt írásbeli tájékoztatót és ismételten – ünnepélyesen – átadta a
megválasztott polgármester és a képviselők megbízóleveleit.
Ezt követően felkérte a képviselőket, hogy a törvényben meghatározott esküt előtte és a polgármester
előtt tegyék le.
(A képviselőtestület tagjai az esküt - a jegyzőkönyvhöz csatolt - külön jegyzőkönyv szerint letették.)
Ezt követően a HVB elnöke és a képviselő testület előtt a polgármester eskütételére került sor.
(Bán István polgármester az esküt - a jegyzőkönyvhöz csatolt - külön jegyzőkönyv szerint letette.)
Bán István polgármester:
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet elfogadta:
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NAPIREND
1) Ad-hoc bizottság megválasztása az alpolgármester választás lebonyolítására
Előterjesztő: Bán István polgármester
2) Az alpolgármester titkos megválasztása, majd eskütétele
Előterjesztő: Bán István polgármester
3) Az Ügyrendi Bizottság megválasztása
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bán István polgármester
4) A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Erdei Tamás jegyző
5) Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Bán István polgármester
6) Pusztahencse Községi Önkormányzat részvételével működő társulásokba delegálás
Előterjesztő: Bán István polgármester
7) Megbízás adása az SZMSZ és a helyi szociális rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Erdei Tamás jegyző
8) Egyebek
- Egyéb bizottságok alakítása
- A volt polgármester végkielégítésének megállapítása és arra anyagi fedezet biztosítása
- JETA pályázatok benyújtásáról döntéshozatal

AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.)
( Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
1/2018. (I.25.)

önkormányzati határozat:

Titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottság
létrehozásáról
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
alpolgármester választás lebonyolítására szavazatszámláló
bizottságot hoz létre az alábbiak szerint.
Elnök: Lengyel Ildikó képviselő
Tagok: Bakonyi Balázs képviselő, Polácsi Zsolt képviselő

A
bizottság
megbízatása
megválasztásáig tart.

az

alpolgármester

2

2.)
Bán István polgármester:
Az előbbiekben már jeleztem, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot. Az
előzetes egyeztetések alapján alpolgármesternek javaslom megválasztani Rácz Attila képviselőt.
A titkos szavazás időtartamára szünetet rendelek el, az imént megválasztott bizottságot pedig felkérem
a szavazás lebonyolítására.
SZÜNET
(A szünetben az ad hoc bizottság elkészítette a szavazólapokat és sor került a titkos szavazásra.)
SZÜNET UTÁN
Lengyel Ildikó képviselő – az ad hoc bizottság elnöke:
Ismertette az alpolgármester választásával kapcsolatban lebonyolított titkos szavazás eredményéről
készített jegyzőkönyvet.
A képviselő testület titkos szavazással 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

2/2018. (I.25.) önkormányzati határozat:
Az alpolgármester megválasztásáról
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján társadalmi
megbízású alpolgármesternek Rácz Attila képviselőt választja
meg 2018. január 25-től.
A képviselő-testület felkéri a KÖH jegyzőjét a szükséges
iratok elkészítésére.
Határidő: 2018. február 6.
Felelős: Erdei Tamás jegyző
Határozatról értesül: Rácz Attila alpolgármester
MÁK Szekszárd
Személyi anyag
Pénzügy
Irattár
Bán István polgármester:
Felkérte Rácz Attila alpolgármestert a törvényben meghatározott eskü letételére.
(Rácz Attila alpolgármester az esküt - a jegyzőkönyvhöz csatolt - külön jegyzőkönyv szerint a
polgármester és a képviselő-testület előtt letette.)
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3.)
Bán István polgármester:
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint Ügyrendi Bizottságot is kell választanunk, amelybe
elnöknek Magyar János képviselőt, tagoknak Pölöskei István képviselőt és Bakonyi Balázs képviselőt
javaslom megválasztani.
Van- e valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel az általam javasoltakat.
Hozzászólás nem volt, a képviselő- testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
3/2018 (I.25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Ügyrendi Bizottságot az alábbiak szerint megválasztotta:
Elnök: Magyar János képviselő
Tagok: Pölöskei István képviselő, Bakonyi Balázs képviselő
4.)
Erdei Tamás jegyző:
Az előterjesztés írásos anyagát mindenki megkapta. Kérem, hogy külön-külön szavazzanak a
határozati javaslatokról.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
4/2018. (I.25) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (4) b.) pontja és figyelemmel a
törvény 71. § (5) bek. foglaltakra, Bán István polgármester
tiszteletdíját 2018. január 14-től 199.434,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a KÖH jegyzőjét a szükséges
iratok elkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdei Tamás jegyző
Határozatról értesül: Bán István polgármester
MÁK, Szekszárd
Személyzeti anyag
Irattár
5/2018. (I.25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tövény 71. § (6) bekezdése alapján, Bán István
polgármester havi költségtérítését 2018. január 14-től
tiszteletdíja 15% -ában, azaz 29.915,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: Erdei Tamás jegyző
Határozatról értesül: Bán István polgármester
MÁK, Szekszárd
Személyzeti anyag
Irattár
5.)
Bán István polgármester:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése
értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg,
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át, melynek
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja egy Pusztahencse nagyságú
település esetében 179.491,- Ft lehetne.
Javaslom, hogy a képviselő-testület Rácz Attila társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
179.491,- Ft/hó összegben, költségtérítését pedig ennek 15%-ában, azaz 26.924,- Ft-ban állapítsa meg.
Kérem, hogy a két javaslatról külön-külön hozzanak határozatot.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
6/2018. (I.25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján, Rácz Attila
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2018.
január 14. napjától 179.491,- Ft/hó összegben állapítja meg. A
képviselőtestület felkéri a KÖH jegyzőjét a szükséges iratok
elkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdei Tamás jegyző
7/2018. (I.25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján, Rácz Attila
társadalmi megbízatású alpolgármester havi költségtérítését
2018. január 25. napjától 26.924,- Ft/hó összegben állapítja
meg.
A képviselőtestület felkéri a KÖH jegyzőjét a szükséges iratok
elkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdei Tamás jegyző
Bán István polgármester:
Rácz Attila társadalmi megbízatású alpolgármester – megválasztása előtt - írásban nyilatkozott, hogy
az előbbi határozatokkal megállapított összegek egy részéről lemond és havonta csak 50.000,- Ft
tiszteletdíjra és 5.000,- Ft költségtérítésre tart igényt. Gesztusát tisztelettel megköszönjük.
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6.)
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bán István polgármester:
A társulásokra vonatkozó írásos előterjesztést kiküldtük. Kérem, hogy a kipontozott részre
értelemszerűen kerüljön be az alpolgármester úr neve és ennek megfelelően fogadják el mind a két
határozati javaslatot.
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat
hozta:
8/2018. (I.25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába
tagként Bán István polgármestert, állandó helyettesként Rácz
Attila alpolgármestert delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdei Tamás jegyző
9/2018. (I.25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kapos-menti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába tagként Bán István polgármestert, állandó
helyettesként Rácz Attila alpolgármestert delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdei Tamás jegyző
7.)
Erdei Tamás jegyző:
A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes körű felülvizsgálatára van szükség, mert a jogszabályi és
szervezeti változások ezt indokolják. Az SZMSZ kisebb módosításai már nem lennének elegendőek.
Javaslom, hogy a képviselő-testület egy teljesen új SZMSZ tervezet elkészítésével bízzon meg és
határidőnek 3 hónapot tűzzön ki. Ugyanez a helyzet a helyi szociális rendeletünkkel is.
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
10/2018. (I.25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szervezeti
és
Működési
Szabályzat
teljes
körű
felülvizsgálatával egyetért és az új SZMSZ tervezetének
elkészítésével megbízza Erdei Tamás jegyzőt. A helyi
szociális rendelet új tervezetének elkészítésével szintén a
jegyzőt bízza meg a képviselő-testület.
Határidő: 3 hónap
Felelős: Erdei Tamás jegyző
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8.)
a.)

Egyéb bizottságok alakítása

Bán István polgármester:
Én szeretnék egy szociális bizottságot alakítani. Az én javaslatom Magyar János elnök, Polácsi
Zsoltot, Pölöskei Istvánt pedig tagnak javasolnám. Természetesen kérdés, hogy vállalják-e a tisztséget.
Pölöskei István képviselő:
Azonnal kell válaszolni?
Bán István polgármester:
Most kéne, mert ezekről döntést kell hozni.
Erdei Tamás jegyző:
Én javasolnám, hogy két ülés között járjon el a polgármester és a képviselő-testületi üléseken
számoljon be róla.
Pölöskei István képviselő:
Ez szerintem is jó megoldás lenne. Így természetesen vállalom. Jó lenne, ha nem kéne sok
jegyzőkönyvet készíteni.
Több hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
11/2018. (I.25.) önkormányzati határozat:
A Képviselő-testület a Szociális Bizottságot az alábbiak
szerint megválasztotta:
Elnök- Magyar János képviselő
Tagok- Polácsi Zsolt, Pölöskei István képviselők.
Bán István polgármester:
Én szeretnék még egy fejlesztési bizottságot is, melynek a feladata a pályázatok megbeszélésére,
előkészítésére irányulna. Én javasolnám Lengyel Ildikót elnöknek, tagoknak pedig Polácsi Zsoltot,
Horváth Helénát, Bakonyi Balázst, Szabó-Rausch Ildikót. Természetesen az előzetes egyeztetés
megtörtént a tagokkal.
Lengyel Ildikó képviselő:
Szerintem ez egy jó ötlet. Nem csak a pályázatokkal kéne foglalkozni, hanem egyéb fejlesztésekkel is.
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
12/2018. (I.25.) önkormányzati határozat:
A Képviselő-testület a Fejlesztési Bizottságot az alábbiak
szerint megválasztotta:
Elnök- Lengyel Ildikó képviselő
Tagjai- Polácsi Zsolt, Bakonyi Balázs képviselők. Horváth
Heléna, Szabó-Rausch Ildikó külső tagok.
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b.)

A volt polgármester végkielégítésének megállapítása és arra anyagi fedezet biztosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Bán István polgármester:
Én nem javasolnék magasabb összegű végkielégítést. Ki az aki ettől eltérne?
(A kérdésre a képviselők valamennyien nemmel válaszoltak.)
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
13/2018. (I.25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iker
Ibolya volt polgármester részére a 2011. évi CXC. törvény
225/D. §.-a értelmében háromhavi illetményének megfelelő
összegű juttatást állapít meg végkielégítésként és ennek
anyagi fedezetét a 2018. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: 2018. február 7.
Felelős: Erdei Tamás jegyző
c.)

JETA pályázatok

Bán István polgármester:
Pályázati célként a járdafelújítás befejezését, térfigyelő kamerák telepítését, falunap megrendezését és
a Petőfi utcát a Kossuth utcával összekötő útszakasz tervének elkészítését javasolnám.
Rácz Attila alpolgármester:
A 2. ablakban szerepel a csapadékvízelvezető rendszerek létesítésének támogatása. Pályázhatnánk a
Kossuth utcai vízelvezető árokra is.
Pölöskei István képviselő:
Szerintem is fontos lenne a Kossuth utcai árok rendbetétele.
Lengyel Ildikó képviselő:
Én is jó ötletnek tartom ezt a pályázatot.
Bán István polgármester:
Akkor a felsoroltakra és az árokra is kérünk árajánlatot. Az árajánlatok ismeretében döntünk a
pályázatokról és azok sorrendjéről.
d.)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Erdei Tamás jegyző:
Kiosztásra kerültek az összeférhetetlenségi nyilatkozatok, kérem, hogy töltsék ki azokat. Hamarosan a
vagyon-nyilatkozatokra is sor kerül.
Bán István polgármester:
Több napirend nem lévén megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést bezárta.
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