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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám:834 -3/2018/Ált.i 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én 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 
     Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző 
 

 
 
 
Bán István polgármester: 
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület 
7 tagja közül 7 fő jelen van. Napirend előtt kérem, hallgassuk meg Iker Józsefnét, aki a Népi Együttes 
dolgairól kíván felvilágosítás nyújtani. 
 
Iker Józsefné a Tehetség Művészeti Alapítvány elnöke: 
Szeretettel köszöntöm a testület tagjait. Már régóta járok Pusztahencsére néptáncot oktatni, amit 
önöknek szeretnék előterjeszteni az nem csak a csoporthoz kapcsolódik. Az első dolog az, hogy én 
indítottam Pakson egy magán művészeti iskolát és szeretném, ha itt is működne ez a dolog. Ez nem 
csak néptánchoz kapcsolódik, hanem a képzőművészethez, illetve zene művészethez is. Nem tudom 
milyen érdeklődés lenne a falu lakóinak erre a témára. Tehát feltételes módról van szó. A Tehetség 
Művészeti Iskola telephelyet kíván kérni a IKSZT épületében. Ha ezt megszavazná a testület akkor 
szabadon tudnék intézkedni a következő lépésekről.  
 
Bán István polgármester: 
Nem akarok mélyen belemenni az ügybe, mert költségvetést szeretnénk tárgyalni. Én beszéltem az 
iskola vezetővel is, aki azt mondta, hogy nincs nagy érdeklődés ilyen tevékenység iránt.  
 
Iker Józsefné a Tehetség Művészeti Alapítvány elnöke: 
Én értem, de nem csak azokról a gyerekekről van szó, hanem 6-22 éves korig lehet erre jelentkezni. 
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
Történt valamiyen felmérés? 
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Iker Józsefné a Tehetség Művészeti Alapítvány elnöke: 
Ha lenne 5-10 gyerek akkor miért ne lehetne meg ennek a lehetősége? Ha lenne rá igény akkor további 
lehetőségről lehetne beszélni. A másik dolog amit szeretnék, hogy a 20 éves jubileumunk a legjobb 
dolog és úgy gondolom illő egy pár információt elmondani önöknek a mi tevékenységünkről. Közel 
300 ember fordult meg a csoportban. Volt, amikor többet tudtunk próbálni, volt, amikor elosztva. 
Megpróbáltunk minden jeles eseményt összegyűjteni, ami a falu történetéről szól, tárgyi eszközöket is 
gyűjtöttünk. 10 évvel ezelőtt amikor működött az iskola akkor 100 fős volt az együttes, 3 
korcsoportból állt. Nagyon sok helyen fellépett a csoport az országban; nyilván ez köszönhető az 
önkormányzatnak is, hogy ennyire támogatta a csoportot. A táncosok a saját pénzükből vásárolták 
maguknak a különböző népviseleti ruhákat, mert amit az önkormányzat ad támogatást abból általában 
az én béremet tudta kifizetni az egyesület. Már néhány éve sajnos nem jut pénz élő zenekarra 
semmilyen rendezvényen sem. Én nagyon büszke vagyok a csoportra. Kérem a testületet, hogy 
továbbra is támogassa az együttest. Most május 26-án megyünk Bonyhádra egy minősítőre, és kellene 
egy zenekar, a Falunapra is kéne zenekar. Még annyit szerettem volna elmondani, hogy megkerestek 
egy olyan lehetőséggel, hogy a jubileumi együttesek elmehetnének egy külföldi útra. Olaszországban 
lesznek a fellépések, ehhez szeretnénk támogatást kérni.  
 
Bán István polgármester: 
Milyen mértékű támogatást? 
 
Iker Józsefné a Tehetség Művészeti Alapítvány elnöke: 
800.000-1.000.000,- Ft között. A többit a tánccsoport megpróbálja előteremteni.  
 
Magyar János képviselő: 
Mennyi a létszám? És mennyien mennének külföldre? 
 
Iker Józsefné a Tehetség Művészeti Alapítvány elnöke: 
18-an vagyunk.  Mindenki szeretne utazni.  
 
Bán István polgármester: 
A kérésekre majd a végén visszatérünk. Most kérem, hogy szavazzunk a meghívóban kiküldött 
napirendi javaslatról.  
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet elfogadta: 
 
 
NAPIREND 
 

1) Javaslat Pusztahencse Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésére (I. forduló) 
Előadó: Bán István polgármester 

 
 

2) Egyebek 
 
 
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Nagyon nehéz dolgom volt, mert a 2017-es évből semmilyen számla nincs itt a könyvelés miatt. Tehát 
nem volt mire alapozni. Ezt a költségvetést úgy tudtam elkészíteni, hogy a dologi kiadásokat a 2017-es 
költségvetésből tudtam megnézni. Bérek és a járulékok illetve a Konyhán élelmiszer, a bevételek ezek 
pontosak. A közüzemi számlákat, az irodaszereket, a tavalyi évi költségvetésből írtam át. A következő 
fordulóra módosítva lesz az anyag. Először nézzük az Önkormányzatot. Itt a bevételek változni 
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fognak, mert elvileg nőni fognak. Az önkormányzat állami támogatásait összeírtam egy külön 
táblázatba. Van még egy összesítő ahol az Óvoda és Konyha, illetve a KÖH és a felhalmozási 
kiadások vannak. A Konyhánál kiszámoltam az állami támogatást, valamint az élelmezésvezető által 
megadott létszám alapján a bevételt is.  
 
Bán István polgármester: 
Szerintem menjünk végig a kiadásokon. 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Tehát a bevételeknél, a Konyhánál a térítési díjak, a Művelődési Háznál a bérleti díjak szerepelnek. A 
közfoglalkoztatásnál 10 fő van engedélyezve. Ezen szerepel még az előző évi pénzmaradvány is. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Ez mikori állapot? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
2017. december 31-i állapot.  
 
Bán István polgármester: 
Szerintem vannak elmaradt adók is, amelyeknél gondoskodunk a behajtásról.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Teljesen jól látod.  
 
Bán István képviselő: 
Szerintem lesz a szociális keretből visszafizetendő rész is. 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Ez elképzelhető, de majd a beszámolónál fog kiderülni. Ezekre a szociális keretekre oda kell figyelni.  
 
Magyar János képviselő: 
Mit takar a 17-es sor? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Az egyéb szolgáltatást, a lakbért és a teleház bérleti díját.  Majd még az adókat kell átbeszélnünk, mert 
a behajtásokat majd be kell tervezni. Lesz még jubileumi jutalom is, amit terveztünk. Ha nagyon 
soknak látom a dologi kiadást akkor vissza fogunk venni ebből. A 64-es sorban be van tervezve a 
képviselői keret is.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A 3-as sorban a választott tisztségviselők bére mit jelent? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
A polgármester tiszteletdíja, az alpolgármester tiszteletdíja, és Magyar János volt alpolgármester 
decemberi tiszteletdíja, valamint Iker Ibolya volt polgármester decemberi és januári bérét is 
tartalmazza.  
 
Magyar János képviselő: 
Számlázott szellemi tevékenység a 27-es sor. Az mit tartalmaz? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
A könyvelést végző cég díjazását. 
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Bán István polgármester: 
És, ha már itt tartunk akkor, annyit szeretnék mondani, hogy májusig kössünk szerződést Szabó 
Istvánnéval, hogy az idei évben amíg betanul az új pénzügyes ne kapjunk bírságot. Most még várható 
bírság a jegyzőkönyvek elmaradása miatt is.  
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Biztos kell még segítség  Kőfejűné Bíró Évának, hogy betanuljon.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Mennyi az előadó bére? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
A garantált bérminimum  180.500,-Ft. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Akkor sztrájkolni kell.  4.200.000,- Ft-ot kért a könyvelő cég, de az a gondolatom támadt, hogy 
vegyünk fel egy könyvelő céget a hátsó irodába és persze kell oda egy ember is. 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Szerintem ez rossz ötlet, mert egy gazdálkodó attól gazdálkodó, hogy a kezében van a könyvelés.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Inkább fizessük ki embereknek, minthogy fizessünk az államnak. És mi lenne ha találnánk egy olyan 
alkalmazottat, aki be tudna segíteni mindenkinek. Tehát a 3 főt megnövelnénk 4-re. 
 
Bán István polgármester: 
Ezt már félig megléptük. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
BURSA Ösztöndíjra lesz pályázó?  
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Elvileg egy.  
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
A fogorvosi hozzájárulást azt Nagydorognak fizetjük? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Igen. 
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
A kézi gyógyszertár működni fog? 
 
Bán István polgármester:  
A doktornő még nem válaszolt.  
 
Rácz Attila alpolgármester:  
A 43-as sorban a gyógyszertámogatásra 1.600.000,- Ft szerintem az kevés.  
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Lehet még rá tervezni, még ott a felosztandó rész.  
 
Bán István polgármester:  
Nekem a gyógyszerekre lesz majd javaslatom. Egyébként gyógyszertámogatás az egész környéken 
nincs, egyedül csak Pálfán van.  
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Lengyel Ildikó képviselő: 
A következő költségvetési fordulónál beszéljük meg, hogy mire mennyit tervezzünk. 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
7.300.000,- Ft-ot kell felosztani. Abból lehet gazdálkodni.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Az 1.800.000,- Ft  minek a maradványa?  
  
Bán István polgármester: 
Abból lett a tűzifa, de szerettünk volna a 60 év felettieknek adni 5.000,- Ft-ot. Készen is volt a lista, de 
az ismert események miatt nem került kifizetésre.  
 
Magyar János képviselő:  
Melyik sorba lehetne beírni, hogy Földespusztát rendbe szeretnénk tenni? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Fejlesztési tartalékból lehet rá tervezni. De egyelőre nincs konkrétum, hogy hova tervezzük be.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Az első lakáshoz jutók támogatására 500.000,- Ft van betervezve? Lesz olyan ebben az évben?  
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Ezt előre nem tudjuk. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
De ezt lehet másképp is csinálni, mint Györkönyben. Ott év végén van elbírálva az összes kérelem és 
mindenki egyforma összeget kap. 
 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Akkor nézzük az Óvoda és Konyhát. Nézzük először a bevételt és a kiadást. Az étkezési bevételeket az 
alapján csináltam, amit az élelmezésvezető hozott adatokat, a létszám és a norma alapján számoltam. 
A működési bevétel a térítési díjakból tevődik össze. Az előző évi pénzmaradvány az 6.421.000,- Ft, 
ennyi volt az Óvoda és Konyha bankszámláján, az év végén.  
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Mennyit kapunk az államtól. 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Az Óvodára 24.979.000,- Ft,  a Konyhára 14.569.000,- Ft támogatást kapunk. Az Óvodánál van 
maradvány 632.000,- Ft . A Konyhánál amit az állam finanszíroz nem elég, ezért ki kell pótolni 6 
millió Ft-al, ahhoz, hogy tudjuk fedezni a kiadásokat.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Közétkeztetést nem lehet kihozni nyereségesre.  
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Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Az ilyen étkeztetés sosem lesz gazdaságos. A Kistérséggel egyeztettem és az Önkormányzathoz külön 
terveztem 1.000.000,- Ft-ot, mert azt mondták, hogy sok elmaradás van a számlázásban ami tavaly lett 
pótolva és azt vonta maga után, hogy idén nem a Kistérségtől kapunk hozzájárulást, hanem mi 
fizetünk a Kistérség felé.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Miből adódott az elmaradás? 
 
Parrag Bernadett előadó: 
Abból adódott, hogy a Haszegné Takács Erzsébet távozása óta nem volt leszámlázva a térítési díj. A 
Kistérség jelzett, hogy elmaradás van a számlázásban. 
 
Magyar János képviselő: 
A jubileumi jutalom kinek lesz? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Rafaisz Istvánnénak, illetve Szili Józsefnének.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A béren kívülit juttatást a cafetéria jelenti?  
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Igen. 
 
Magyar János képviselő: 
Munkaruha, védőruha kinek jár? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
A dajkáknak és a konyhai dolgozóknak.  
 
Magyar János képviselő: 
És a hivatali dolgozónak nem jár? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Nem. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Adható, de központilag nem jár.  A szakmai anyagok beszerzésénél 200.000,- Ft mi alapján lett 
tervezve? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Mindig ennyit terveztünk, mert változóak az összegek. Az óvodavezető kérelme ugyanaz, mint a 
tavalyi.  
 
Magyar János képviselő: 
A tisztasági festést hová terveztük? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Az óvodánál is van rá igény, meg a Konyhánál is. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Régen mi szülők festettünk ki az óvodában. 
 



 
 

7 
 

 
Pölöskei István képviselő: 
Az Óvodánál érintésvédelmi vizsgálatra is szükség van. 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Azokkal kellene foglalkozni, amit írt pl.: lépcső felújítása. Akkor nézzük a KÖH költségvetését. Az 
elején rajta van a normatíva. Utána jön a kiadás.  
A kiadásokban látható a cafetéria, az én díjam, illetve a választás megbízási díjai, mivel átcsúsztak 
erre az évre. Illetve vannak még a közüzemi számlák, irodaszerek. Ami megmaradt a KÖH-nél 
Györkönynek abból a bérek kompenzálására jutalmat fognak fizetni. 
 
Bán István polgármester: 
Kérem, fogadjuk el a költségvetés tervezetét azzal, hogy az elhangzottakkal módosítva készülhet a 
rendeleti forma. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

24/2018.   (II.15.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét első 
alkalommal megtárgyalta és az ülésen elhangzott módosító 
javaslatokkal végleges tárgyalásra alkalmasnak találta. 

      
 
2.) 
 
a.) Nyomásfokozó szivattyú felszerelése 

 
Bán István polgármester: 
Majd a következő testületi ülésre többet tudok mondani erről a kérdésről, de biztosan kell még 
betervezni előirányzatot a nyomásfokozó szivattyúra, és ennek 1/3 a része bennünket terhel majd. Még 
tényleges adatok nincsenek és lehet újra is kell majd terveztetni.  
 
(Szabó Istvánné távozott a képviselő-testületi ülésről.)  
 
 
b.) Szegedi Zsoltné kérelme 
 
Bán István polgármester: 
Szegedi Zsoltné beadott egy kérelmet, mert megbüntették a férjét és kérte, hogy fizessük ki segélyként 
a bírságot. Én mondtam neki, hogy behozom a kérelmét a Képviselő-testület elé. Én úgy gondolom, 
hogy ide jön úgyis dolgozni most, és 2 hónap alatt visszafizetné ezt a 25.000,- Ft-ot. Szerintem ez így 
korrekt, ilyen feltételekkel támogathatjuk.  
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Én egyetértek a javaslattal. Fizessük ki a bírságot, de legyen visszafizetés is. 
 
Bán István polgármester: 
Én úgy gondolom, hogy tisztességes és biztosan eljön dolgozni is. De ez csak egy ötlet. Kérnék róla 
egy szavazást. 
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Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

25/2018.   (II.15.)     önkormányzati határozat: 
 Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy Szegedi Zsoltné Pusztahencse, Dózsa 
György u. 78. szám alatti lakos 25.000,- Ft összegű 
önkormányzati támogatásban részesüljön, amelyet 2 hónap 
alatt egyenlő részletben kell visszafizetnie az Önkormányzat 
felé.  

 
c.) 2016. október 20.-án hozott határozat visszavonása 
 
 
Bán István polgármester: 
Úgy érzem, hogy aktuálissá vált annak a határozatnak a visszavonása, amely arról szól, hogy a Rácz 
Attila képviselő minden kifizetést engedélyez, illetve felülvizsgál. Az 51/2016. (X.20.) önkormányzati 
határozatról van szó.  
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

26/2018.   (II.15.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
51/2016. (X.20.) önkormányzati határozatát visszavonja. 

 
 
d.) Polgármester havi forrásfelhasználási kerete  

 
Magyar János képviselő: 
Mennyi a polgármester kerete? Mennyit költhet el egy nap? 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Egy nagyon rossz szabályozás volt az előző években, mert a költségvetési rendeletben úgy volt 
meghatározva, hogy 300.000,- Ft/ nap. De ez így nem jó, mert akár elköltheti a polgármester az egész 
éves költségvetést is. 
 
Magyar János képviselő: 
Akkor félre voltunk tájékoztatva.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Ez ezért lett így, mert, ha sürgős esetben nagy értékű eszközt kellett volna venni, akkor ne kelljen 
összehívni a testületet. 
 
Bán István polgármester: 
Én nem napi felhasználásra gondoltam. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Nekem nem tetszik ez a napi és a havi, mert akkor akármire is el lehet költeni. Pont az a lényeg, hogy 
csak rendkívüli helyzet esetén legyen felhasználva. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A költségvetési rendeletben meg kell határozni a mértékét.  
 
Bán István polgármester: 
Akkor legyen úgy, hogy 300.000,- Ft / hó. Kérnék erről egy szavazást.  
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Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

27/2018.   (II.15.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
előzetesen egyetért azzal, hogy az éves költségvetésben a 
polgármester által felhasználható forrás felhasználási keret 
300.000,- Ft/hó összegben kerüljön megállapításra. 

 
 
e.) Konyha működése 
 
Pölöskei István képviselő: 
Nekem lenne javaslatom a Konyhával kapcsolatban, Készíttettem az élelmezésvezetővel egy összesítőt 
vagyis egy költségvetést és az itt elhangzottakkal még köszönő viszonyban sincs. A gondolatom az lett 
volna, hogy a felhasznált alapanyagnál volt megtakarítás 400.000,- Ft. Biztos nem leszünk egy 
véleményen. Én azt szeretném kérni, hogy ezeket a lányokat jutalmazzuk meg. 
 
Bán István polgármester: 
Én erre annyit tudok mondani, hogy elég jelentős béremelések voltak idén és tavaly is.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Hol? 
 
Bán István polgármester: 
Valamilyen szinten kaptak béremelést. Mindenkit meg kell becsülni. És még mindig nem tudjuk, hogy 
hol állunk. De egyébként be fogjuk hívni az élelmezésvezetőt és a Lauf Zsanettet is, mert tisztán 
akarok látni. Mert a megbízott gazdaságis a Kistérség adatiból és amit az élelmezésvezető ide hozott 
az alapján számolt.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Az élelmezésvezető pedig a számítógépén rögzítettekből, volt egy alapnorma és abból számolta ki. 
 
Bán István polgármester: 
Én is ezt szeretném látni. Az a helyzet, hogy az élelmezésvezető adatai alapján plusz van, a mi 
számításaink alapján pedig 6 millió Ft mínusz. A kettő üti egymást. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Hát csak az a helyzet, hogy nem miattuk van mínusz, ezért nem őket kell büntetni.   
 
Rácz Attila alpolgármester: 
De ez a papír amit az élelmezésvezető csinált az nem költségvetés. Ez a kimutatás, az étel forgalma, 
vagyis a bevétel. 
 
Pölöskei István képviselő: 
De a középső oszlopban benne van a rezsivel csökkentett összeg is. 
 
Magyar János képviselő: 
Én a múltkor lent voltam és megmondtam neki, hogy várjanak áprilisig a jutalommal. Szerintem 
ekkora adagnál meg kellene jutalmazni őket. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Addig amíg nem látunk számokat, addig nem járulok hozzá. De egyébként nézzük végig az összes 
önkormányzati dolgozó munkáját ennek alapján. Itt a Hivatalban is amilyen körülmények között 
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kellett dolgozni, ennyi munkával biztos megérdemelnék ők is a jutalmat. De végig mehetnénk az 
intézményeken is egyenként. A jelenlegi ismereteim szerint én most nem tudok erről dönteni.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Én csak a költségvetés készítése miatt vettem elő a témát.   
 
f.) Iker Józsefné kérelmei 
 
Bán István polgármester: 
Hozzunk döntést Iker Józsefné telephely kéréséről. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Ha lenne érdeklődő ezzel nagyobb értékű lenne a falu.  
 
Polácsi  Zsolt képviselő: 
Igazság szerint én is azért kérdeztem, hogy van-e rá érdeklődés. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Ha nem kerül semmibe, akkor tudom támogatni. De amíg nem tudunk az érdeklődők számáról 
semmit, addig elég nehéz dönteni. 
 
Bán István polgármester: 
Én nem támogatom, mert akármi postája oda mehet és lehet kulcsa is lenne, ha megkapná a telephely 
engedély kérelmet.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Én az idén, olyan szerződést szeretnék kötni a táncoktatóval, amiben le van írva, hogy hányszor kell 
tartania egy évben próbát, hányszor viszi el a csoportot fellépni és milyen órabére van.   
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Mennyi a támogatás havi szinten? 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Ezt nem tudom. 2016-ban 26 óra próba volt tartva, plussz 3 helyi fellépés. 
 
Bán István polgármester: 
Akkor a telephely iránti kérelmet elfogadjuk vagy elutasítjuk? Az Én javaslatom:nem. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

28/2018.   (II.15.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Tehetség Művészeti Alapítvány részére oktatási célokra 
helyiségeket biztosítani nem tud. 
 
 

Lengyel  Ildikó képviselő: 
A következő kérelme volt a nagyobb támogatás igénylése, illetve az olaszországi út finanszírozása. A 
nagyobb támogatásról a költségvetési rendelet elfogadásakor lehet dönteni.   
 
Bán István polgármester: 
Tavaly volt a tánccsoport 20 éves és ezért kérne nagyobb támogatást. 
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Pölöskei István képviselő: 
Hány fő menne Olaszországba? 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
18 fő. 
 
Bán István polgármester: 
Ki fogadja el, hogy támogassa az Önkormányzat 1 millió Ft-al a tánccsoport olaszországi útját? Nem 
hiszem, hogy nekünk most erre lenne fedezetünk. Finoman, de utasítsuk el a kérést. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
29/2018.   (II.15.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vadvirág Népi Együttes tagjainak olaszországi útjához anyagi 
támogatást – költségvetési fedezet hiányában- nem tud 
nyújtani. 
 

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  
 
  


