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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám:834 -2/2018/Ált.i 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 30-án 18 
órakor megtartott rendkívüli 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,  
     (7 fő települési képviselő) 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Erdei Tamás jegyző 
     Parrag Bernadett jkv. vezető 
 

 
 
 
Bán István polgármester: 
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület 
7 tagja közül 7 fő jelen van. A rendkívüli ülés összehívása telefonon történt. 
Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bakonyi Balázs és Lengyel Ildikó képviselőket 2018. első 
félévére. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

14/2018.    (I.30.)   önkormányzati határozat: 
A Képviselő-testület 2018. június 30. napjáig Bakonyi Balázs 
és Lengyel Ildikó képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek 
megválasztotta. 

 
 
Bán István polgármester: 
Javaslatot tett az ülés napirendjére.  
  
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet elfogadta: 
 
 
NAPIREND 
 

1) JETA pályázatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Bán István polgármester 
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2) Egyebek 

- Gazdálkodási előadó felvétele  
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
Bán István polgármester: 
Mindenkinek kiküldésre kerültek a JETA pályázatok. Az előző ülésen már beszéltünk a pályázatokról 
és én szeretnék kérni a prioritásra javaslatot, hogy be tudjuk nyújtani a pályázatokat.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Tehát akkor most el kéne dönteni azt is, hogy melyik legyen a 0%-os és melyik a 10%-os? 
 
Erdei Tamás jegyző 
Az már eldőlt csak a kamera rendszer lehet 0%-os, mert az van 15 millió Ft alatt.  
 
Bán István polgármester: 
Én is úgy gondolom, hogy a 0%-os lenne az első az a kamera rendszer, a második a járda 10%-os. A 
harmadik az csapadékelvezető árok, a negyedik a falunap és az ötödik a Petőfi utca és Kossuth utca 
terv elkészítés.  
 
Rácz Attila alpolgármester:  
A járda árajánlatát nem lehetne lecsökkenteni? 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Én is erre gondoltam jó lenne, ha az a pályázat is nyerne.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Nincs idő variálni.  
 
Rácz Attila alpolgármester:  
Szerintem legyen első a járda.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Tavaly kaptunk egy ígéretet, hogy idén sokkal több pályázat fog nyerni, reméljük így is lesz. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Jó lenne, ha egy olcsóbb térkő lenne letéve.  
 
Erdei Tamás jegyző: 
Tehát az a kérés, hogy a járda menjen vissza 15 millió Ft alá és az legyen az első. Ilyen árajánlatunk is 
van de akkor 15 millió Ft feletti részt hozzá kell tennünk. 
 
Bán István polgármester:  
Akkor a többség úgy gondolja, hogy a járda legyen az első. Kérném kézfeltartással szavazzunk.  
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

 
15/2018.    (I.30.)   önkormányzati határozat: 
Települési járdaszakasz rekonstrukciójának folytatása  
pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz 
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1.) 
Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány 2017. évi kiírására a Települési 
járdaszakasz rekonstrukciójának folytatása Pusztahencsén 
címmel a 3.) „Biztonságos életvitelt segítő beruházások” 
pályázati ablak kiírásra. 
A megvalósítás helye: Pusztahencse Kossuth u. 363/2 hrsz. 
A projekt költsége: 11.802.727,- Ft + Áfa, azaz 14.989.463,- 
Ft. 
 
2.) A Képviselőtestület az 1. pont szerinti pályázathoz 
önrészként a bruttó bekerülési költség 0% - át: 0,- Ft – ot a 
tárgyévi költségvetés terhére biztosítja.  

 
3.)  A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendők 
lebonyolításával és a pályázat benyújtásával.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Bán István polgármester  

 
16/2018.    (I.30.)   önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse kamerarendszer kiépítésére  pályázat 
benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz 
 
1.) 
Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány 2017. évi kiírására Pusztahencse 
kamerarendszer kiépítése címmel a 3.) „Biztonságos életvitelt 
segítő beruházások” pályázati ablak kiírásra. 
A megvalósítás helye: Pusztahencse közigazgatási területe 
A projekt költsége: 11.597.900,- Ft + Áfa, azaz 14.729.333,- 
Ft.  
 
2.) A Képviselőtestület az 1. pont szerinti pályázathoz 
önrészként a bruttó bekerülési költség 10% - át: 1.472.933,- Ft 
– ot a tárgyévi költségvetés terhére biztosít.  

 
3.)  A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendők 
lebonyolításával és a pályázat benyújtásával.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Bán István polgármester  

 
 
 
 
 
 



 4 

17/2018.    (I.30.)   önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Kossuth utca csapadékvíz elvezető 
rendszerének építése pályázat benyújtása a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz 
 
1.) 
Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány 2017. évi kiírására a 
Pusztahencse Kossuth utcai csapadékvíz elvezető 
rendszerének építése címmel a 2.) „Az életminőséget javító 
beruházások” pályázati ablak kiírásra. 
A megvalósítás helye: Pusztahencse Kossuth u. 363/2 hrsz. 
A projekt költsége: 12.392.495,- Ft + Áfa, azaz 15.738.469,- 
Ft. 
 
2.) A Képviselőtestület az 1. pont szerinti pályázathoz 
önrészként a bruttó bekerülési költség 10% - át: 1.573.847,- Ft 
– ot a tárgyévi költségvetés terhére biztosít.  

 
3.)  A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendők 
lebonyolításával és a pályázat benyújtásával.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Bán István polgármester  
 
18/2018.    (I.30.)   önkormányzati határozata: 
 
Pusztahencse 2018. évi Boszorkányszombat – Falunap 
megrendezése  pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványhoz 
 
1.) 
Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány 2017. évi kiírására Pusztahencse 
2018.évi Boszorkányszombat – Falunap megrendezése a 7.) 
„Közösségi települési programok támogatása” pályázati ablak 
kiírásra. 
A megvalósítás helye: Pusztahencse, Pozsonyi u. 96. 
Szabadidő Park 
A projekt költsége: 1.000.000,- Ft + Áfa, azaz 1.000.000,- Ft. 
 
2.) A Képviselőtestület az 1. pont szerinti pályázathoz 
önrészként a bruttó bekerülési költség 0% - át: 0,- Ft – ot a 
tárgyévi költségvetés terhére biztosítja.  

 
3.)  A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendők 
lebonyolításával és a pályázat benyújtásával.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Bán István polgármester  
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19/2018.    (I.30.)   önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Petőfi és Kossuth utcát összekötő útszakasz 
megtervezése pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványhoz 
 
1.) 
Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány 2017. évi kiírására Pusztahencse 
Petőfi és Kossuth utcát összekötő útszakasz megtervezése 
címmel a 6.) „Településfejlesztési tervek és egyes helyi 
beruházások komplex tervezési folyamatának támogatása” 
pályázati ablak kiírásra. 
A megvalósítás helye: Pusztahencse 447 hrsz. 
A projekt költsége: 3.800.000,- Ft + Áfa, azaz 4.826.000,- Ft. 
 
2.) A Képviselőtestület az 1. pont szerinti pályázathoz 
önrészként a bruttó bekerülési költség 0% - át: 0,- Ft – ot a 
tárgyévi költségvetés terhére biztosítja.  

 
3.)  A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendők 
lebonyolításával és a pályázat benyújtásával.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Bán István polgármester  

 
2.) 
 
a.) Fiókgyógyszertár megszűnése 
 
Bán István polgármester: 
A napokban beszéltem a gyógyszerésszel és a doktornővel is. A gyógyszerésztől megkérdeztem, hogy 
mennyivel kéne hozzájárulni ahhoz, hogy működjön-e gyógyszertár. Ez kb. éves szinten 9 millió Ft, ez 
lehetetlen. De abban maradtunk, hogy kézi gyógyszertárt fog működtetni a doktornő és továbbra is 
együtt működik a gyógyszerésszel. A doktornő kérése az, hogy járuljunk hozzá valamennyivel a 
költségeihez. Ő azt kérte engedjük el az iparűzési adóját. Azt nem tudom, hogyan lehetne ezt 
megoldani.  
 
Erdei Tamás jegyző: 
El lehetne engedni, de ez egy komplikált eljárás. Ezt nem javaslom. Más vállalkozó is jöhet ilyen 
kéréssel. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Szerintem ne engedjük el, hanem járuljunk hozzá, annyival hozzá amennyit befizet adóként.    
 
Erdei Tamás jegyző: 
Ugyanezt a kérelmet benyújtotta itt is és Györkönyben is egy évvel ezelőtt, de ott el lett utasítva. Kap 
a doktornő éppen elég támogatást. 
 
Bán István polgármester:  
Én arra gondoltam, hogy támogassuk 50.000 Ft-al vagy amennyi az iparűzési adója annyival.  
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Pölöskei István képviselő: 
Éves szinten? 
 
Bán István polgármester: 
Igen. 
 
Pölöskei István képviselő: 
És mi van azokkal, akik nem a doktornőhöz járnak, csak itt váltották ki a gyógyszereket. Nem jó 
lenne, ha romlana a rendelés minősége.  
 
Bán István polgármester: 
Ezzel kapcsolatban nem tudok válaszolni. 
 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Aki nem tud gyógyszertárba eljárni a másik településre, mert nem engedheti meg magának, az 
valószínű orvoshoz se tud elmenni. Itt helyben van orvos és kézi gyógyszerár is.  
 
Bán István polgármester:  
Nekem ez a javaslatom, hogy ennyivel járuljunk hozzá a költségekhez.   

 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

20/2018.    (I.30.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
TU-LI Med. Eü. szolgáltató Bt. részére az éves iparűzési 
adójának megfelelő összegű támogatás nyújt.  

 
 
b.) „Év rendőre” díj átadási ünnepség  
 
Bán István polgármester: 
Az „év rendőre” díjat Pusztahencsén szeretnék átadni és ezt szeretném megbeszélni. Ez kb. 30 fő akit, 
meg kell vendégelni. Egy ebédet terveztünk és erre kellene egy keretet meghatározni.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Erre mikor kell választ adni? 
 
Bán István polgármester: 
Hát most kellene, beszéltem a Rácz Attila képviselő úrral, hogy a hússal támogasson minket. És kb. 
50.000,- Ft lenne, ebben benne van egy leves, főétel és a sütemény. Erről kérnék egy szavazást.  
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

21/2018.    (I.30.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Év rendőre” díj átadására rendezendő ünnepség 
lebonyolítását 50.000,- Ft-os összeghatárig vállalja.  

 
 
c.) Gazdálkodási előadó felvétele 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A hirdetésre 3-an jelentkeztek, a pályázatok papír alapon kiosztásra kerültek. Mi a polgármester úrral 
arra gondoltunk, hogy alkalmaznánk a Kőfejűné Biró Évát 3 hónapos próbaidővel Haszegné Takács 
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Erzsébet távollétének idejére, illetve felvennénk egykori dolgozónkat Szabó Istvánnét megbízással 3 
hónapos időre. Az alkalmazási költségek a minimálbérrel azonos nagyságrendűek.   
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
 

22/2018.    (I.30.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért Kőfejűné Biró Éva Pusztahencse, Kossuth u. 59. 
szám alatti lakos ügyintézőként történő alkalmazásával 
Haszegné Takács Erzsébet köztisztviselő fizetésnélküli 
szabadságának időtartamának és ennek pénzügyi fedezetét az 
éves költségvetésben biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Erdei Tamás jegyző 
 
23/2018.    (I.30.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért Szabó Istvánné Pusztahencse, Pozsonyi u. 60. szám 
alatti lakos megbízási szerződéssel- 3 hónapra- történő 
foglalkoztatásával. 
A megbízás célja pénzügyi ügyintézői feladatok ellátása. A 
foglalkoztatás költségeit a Képviselőtestület az éves 
költségvetésben biztosíja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Erdei Tamás jegyző 
 

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  
 
  


