Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szám:834 -4/2018/Ált.i

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 8-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
(5 fő települési képviselő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Erdei Tamás jegyző
Parrag Bernadett jkv. vezető
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző
Kőfejűné Bíró Éva ügyintéző

Távolmaradását jelezte:

Magyar János, Pölöskei István
( 2 fő települési képviselő)

Bán István polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület
7 tagja közül 5 fő jelen van. A napirendi pontokat módosítottuk, az egyebekben a TengelicPusztahencse nyomásfokozó műtárgy korszerűsítése lesz a 3. pont. Kérem fogadják el a napirendi
javaslatot.
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) Javaslat Pusztahencse Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésére
Előadó: Bán István polgármester
3) Egyebek
-

TEIT támogatás alszerződés kötése
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-

Települési hozzájárulás a Paksi Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez
Tengelic-Pusztahencse nyomásfokozó műtárgy korszerűsítése

AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.)
Bán István polgármester:
A két testületi ülés között Kalocsán vettem részt TEIT ülésen, ahol a költségvetéssel foglalkoztunk,
210.000,- Ft-al több jutott Pusztahencsének. A Kistérségi Társulás ülésén vettem részt Pakson, az
orvosi ügyeleti díjakkal foglalkoztunk, történt egy kis emelés, mert az Állam nem támogatja.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját – külön határozathozatal
nélkül – jóváhagyólag tudomásul vette.
2.)
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző:
Kezdjük az Óvoda és Konyhával, Nem módosítottunk semmit, csak javításokat végeztünk, mert voltak
a táblázatban függvény hibák. Szili Józsefnének lett betervezve jubileumi jutalom.
Polácsi Zsolt képviselő:
Az óvodavezető kérte a bejáratnál a csúszás mentesítést, erre ki kellene találni valamit.
Bán István polgármester:
Igen, ez valóban így van, erre ki kellene valamit találni. Esetleg Bakonyi Balázs képviselő tudna rá
javasolni valami megoldást?
Bakonyi Balázs képviselő:
Az a baj, hogy az a lépcső nem felel meg egyetlen előírásnak sem. A fellépőknek is egyforma
magasnak kellene lennie. Az első lépcsőfok majdnem 20 cm, a közintézményeknél 13 cm-t nem
haladhatja meg.
Bán István polgármester:
Beszélhetünk róla, mert szerintem ennyi belefér.
Bakonyi Balázs képviselő:
500.000,- Ft elég lenne egy új lépcsőre.
Bán István polgármester:
Akkor ezt tervezzük be a költségvetésbe.
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző:
Betervezzük a felhalmozási tartalék terhére. Akkor nézzük tovább a KÖH költségvetését.
Györkönyben kialakítottak egy életpálya modellt, náluk tavaly ez már így működött. Ez lett
betervezve, illetve a működést emeltük meg. Valamint tavaly többet is használtak fel, ezért 713.000,Ft-ot vissza fognak utalni.
Bán István polgármester:
Nekem lenne egy javaslatom, de az egyebekben szerettem volna. Arra gondoltam Pusztahencsén is
lehetne életpálya modell. 3 fő részére, illetve a jegyzőnek lenne kiszámítva, valamint Szabó
Istvánnénak a megbízási díját megemelnénk erre a 3 hónapra. Ezzel lehetne őket motiválni.
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Erdei Tamás jegyző:
Ezt a dolgot a györkönyi polgármester úgy közelítette meg, hogy áldozni kell azért, hogy működni
tudjunk.
Bán István polgármester:
Ez azért lenne jó, mert valamivel motiváltabbak lennének a dolgozók.
Lengyel Ildikó képviselő:
Teljesen egyetértek.
Polácsi Zsolt képviselő:
Ha ezzel lehet motiválni, akkor adjunk.
Bakonyi Balázs képviselő:
Én a meglévő állománynak adnék, de aki próbaidő alatt van annak nem.
Lengyel Ildikó képviselő:
Én próbaidőre is adnék.
Bán István polgármester:
Én egyetértek Bakonyi Balázs képviselővel. Kérem fogadjuk el a javaslatot.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – az alábbi
határozatot hozta:
30/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért azzal a javaslattal, hogy a KÖH székhelytelepülésén
dolgozó ügyintézők 2018-ban a próbaidőt töltő ügyintéző
kivételével negyedévenként – utólag – bruttó 90.000,- Ft
összegű jutalomban részesüljenek. A megbízási szerződéssel
dolgozó ügyintéző díját 210.000,- Ft/ hó összegűre lehet
emelni. A jegyző részére negyedévenként – utólag- 105.000,Ft összegű jutalom fizethető. A költségvetésben a plusz
kiadások fedezetét tervezni kell.
Határidő:
minden negyedévet követő hó 5. napja a kifizetésre – kivéve a
negyedik negyedévFelelős:
Bán István polgármester
Erdei Tamás jegyző
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző:
Az Önkormányzatnál volt egy összeadási hiba, de újra átszámoltuk.
Bán István polgármester:
A Falunapi JETA pályázat miért lett tervezve?
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző:
Mert valakitől azt hallottam, hogy elfogadták.
Bán István polgármester:
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Ezt ki kéne venni, mert még csak befogadták. Valamennyit be kéne tervezni, mert a nyomásfokozó
szivattyúval kapcsolatban nekünk 33,3 %-ot fizetni kell.
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző:
Akkor bízza meg a testület ezzel kapcsolatban a polgármestert, hogy intézze a pénzügyi részét.
Rácz Attila alpolgármester:
Bízzunk meg szerintem.
Erdei Tamás jegyző:
Majd a következő napirendnél.
Bán István polgármester:
A doktornőnek a visszautalása benne van a költségvetésben.
Parrag Bernadett előadó:
Azt nem kell, mert befizeti az iparűzési adóba és vissza lesz neki utalva.
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző:
Azt nem kell. A rendelet tervezet is elkészült.
Parrag Bernadett előadó:
A rendeletben javítani kell a polgármester keretét, mert az nem napi, hanem havi.
Erdei Tamás jegyző:
Igen, ezeket javítani kell.
Bán István polgármester:
Az óvoda gazdálkodásáért ki a felelős?
Erdei Tamás jegyző:
Az Óvodavezető; mindenkinek megvan a maga vezetői felelőssége.
Bakonyi Balázs képviselő:
Szerintem szólni kell neki, hogy legyen tisztában vele.
Lengyel Ildikó képviselő:
A vezetői megbízásában ennek benne kell lennie.
Bán István polgármester:
Kérem, fogadjuk el a 2018. évi költségvetési rendelet javaslatot.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
rendeletet alkotta:

„Pusztahencse
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2018.
(III.9.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről.”

3.)
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a.)

TEIT támogatás alszerződés kötése

Bán István polgármester:
Meg kell kötnünk az éves alszerződést a TEIT-el. Idén ennyi jutott Pusztahencsének. Kérem fogadjuk
el a TEIT szerződést.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
31/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 2018. évi ISZF/603/2018-NFM_SZERZ.
iktatószámú támogatási szerződéshez kapcsolódó támogatási
alszerződést köt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntés alapján, a
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési
Társulással támogatási alszerződést kössön az alábbi
célfeladatokkal, a hozzájuk rendelt támogatási összegekkel:
b.)

Működési költséghez történő hozzájárulás 6.723.120,- Ft
Felhalmozási költségekhez történő hozzájárulás 0,- Ft

Települési hozzájárulás a Paksi Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez

Bán István polgármester:
Módosult a települési hozzájárulás, 67 Ft-ról 91 Ft-ra nőtt. Ezt el kell fogadni, mert különben
veszélybe kerül a központi orvosi ügyeleti ellátás. Kérem fogadjuk el a javaslatot.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
32/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2018. április elsejétől 67 Ft/lakos összegről
91 Ft/lakos összegre emeli az Emergency Service Kft.
számára a központi orvosi ügyelethez fizetendő hozzájárulást.
Az emeléshez szükséges összeget a 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2018. március 15.
Felelős: Bán István polgármester

c.)

Tengelic- Pusztahencse nyomásfokozó műtárgy korszerűsítése

Bán István polgármester:
Ez a dolog még mindig képlékeny, jó lenne, ha ennyi maradna a százalék, de lehet, hogy növekedni
fog. Akkor erről legyen egy olyan határozat, hogy megbíz a testület engem, hogy a szerződéskötést és
a szerződés részleteit rendezzem. Kérem, fogadják el a javaslatot.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
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33/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tengelic-Pusztahencse
nyomásfokozó
műtárgy
korszerűsítésére a MEZŐFÖLDVÍZ Kft. (Paks, Kölesdi út
46.) által tett ajánlatot – a határozat melléklete szerint
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bán István polgármestert a
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester

d.)

Óvodai nyári szünet

Bán István polgármester:
Az óvodavezető javaslata lett kiküldve. Van-e valakinek valami kérdése.
Bakonyi Balázs képviselő:
Tisztasági festés mindig van ilyenkor?
Parrag Bernadett előadó:
Tavaly nem volt.
Lengyel Ildikó képviselő:
Ez így 4 hét, de egyébként 5 hetet érint.
Bakonyi Balázs képviselő:
Azt kell megvizsgálni, hogy mekkora a karbantartási igény.
Lengyel Ildikó képviselő:
Ez, hogy van? Ez egy tájékoztatás, vagy nekünk kell dönteni?
Bán István polgármester:
Nekünk kell dönteni.
Lengyel Ildikó képviselő:
Akkor én 3 hetet javaslok, a 4 hét nagyon hosszú idő.
Bakonyi Balázs képviselő:
Óvónőnk hány van?
Bán István polgármester:
Hát az egyik nyugdíjba megy és van egy megbízásos, úgyhogy 3 óvónő van.
Bakonyi Balázs képviselő:
Hány óvodás van?
Bán István polgármester:
33 gyermek van jelenleg.
Rácz Attila alpolgármester:
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Oldják meg a gyerek felügyeletet a nyári időszakban, ha lesz rá igény.
Lengyel Ildikó képviselő:
A konyhával össze kell hangolni a szünetet.
Bakonyi Balázs képviselő:
Akkor ezt jelezni kell feléjük is.
Bán István polgármester:
Akkor augusztus 1-től számítva 3 hét legyen a szünet. Kérem fogadják el a javaslatot.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
34/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pusztahencsei Óvoda és Konyha (Pusztahencse, Kossuth u.
74.) nyári szünetének idejét 2018. augusztus 1. napjától 3 hét
időtartamra állapítja meg.

e.)

Helyi Választási Bizottságban történt személyi változások

Erdei Tamás jegyző:
A Helyi Választási Bizottság elnöke Gazdag Ferenc lemondott. Némi változtatásokra van szükség, új
bizottságot kell felállítani. A régiek közül Magyar Jánosné illetve Gyócsi Istvánné megbízatását
kellene visszavonni. Helyükre Kiss Viktória, Horváth Heléna, Takács Bernadett kerülne. Madarász
Hajnalka és Kiss Viktória póttagként szerepelnek, de innen kikerülnek. Viszont póttagnak bekerülne
Polgárné Bor Szilvia, valamint Magyar Jánosné. A 2014-ben megbízatásra került Rausch Lajosné és
Németh Szabolcsné maradnának. Jövőre megint lesz egy új bizottság az önkormányzati választásra.
Kérem fogadják el a javaslatom.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
35/2018. (III.8.)

-

önkormányzati határozat:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatait visszavonja:
75/2017.(XI.14.) önkormányzati határozat,
76/2017.(XI.14.) önkormányzati határozat,
77/2017.(XI.14.) önkormányzati határozat.
Egyidejűleg a Képviselő-testület Gazdag Ferenc
Pusztahencse, Pozsonyi u. 46., Magyar Jánosné
Pusztahencse, Pozsonyi u. 9. és Gyócsi Istvánné
Pusztahencse, Petőfi u. 1. szám alatti lakosok HVB
tagsági megbízatását, továbbá Kiss Viktória
Pusztahencse, Pozsonyi u. 66. és Madarász
Hajnalka Pusztahencse, Petőfi u. 13. szám alatti lakosok
HVB póttagsági megbízatását visszavonja.
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-

-

A Képviselő-testület a 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 23. §-a alapján a Helyei Választási
Bizottság tagjának az alábbi személyeket megválasztja:
Kiss Viktória Pusztahencse, Pozsonyi u. 66.,
Horváth Heléna Pusztahencse, Pozsonyi u. 30.,
Takács Bernadett Pusztahencse, Pozsonyi u. 62.
A Képviselő-testület a Ve. 23. §-a alapján a HVB
póttagjának
megválasztja:
Magyar Jánosné Pusztahencse, Pozsonyi u. 9. és
Polgárné Bor Szilvia Pusztahencse, Pozsonyi u. 142.
szám alatti lakosokat.
A 12/2014.(II.27.) önkormányzati határozatban szereplő
Rausch Lajosné Pusztahencse, Pozsonyi u. 130. és
Németh Szabolcsné Pusztahencse, Pozsonyi u. 76. szám
alatti lakosok HVB tagsági megbízatása nem változik.
Határidő: 2018. március 28.
Felelős: Erdei Tamás jegyző

f.)

Kormányhivatal törvényeségi felhívása

Erdei Tamás jegyző:
Az alakuló ülés jegyzőkönyvét átnézte a Kormányhivatal és elkövettünk néhány hibát, erre érkezett a
törvényességi felhívás. A 3. és az 5. napirendi pontoknál jelezni kellett volna Rácz Attila és Bán István
érintettségét. Ezt úgy hívják, hogy működésbeli jogszabálysértés. Arra szeretném kérni a képviselőket
és a polgármestert, ha személyes érintettség van, kérem, jelezzék az ülésen. A következő az
alpolgármester tiszteletdíjánál volt, ami szerint 2018. január 14-től lett megállapítva a tiszteletdíj, de
2018. január 25.-től kellett volna. Ezt a határozatot módosítani kell. Kérem fogadják el a javaslatot.
Rácz Attila alpolgármester:
Én érintett vagyok, nem szavazhatok.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
36/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
6/2018.(I.25.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
„Rácz Attila alpolgármester tiszteletdíja megállapításának
napja 2018. január 25. napjára módosult.”
Erdei Tamás jegyző:
Rácz Attila alpolgármester tiszteletdíjának egy részéről lemondott. A Kormányhivatal azt írja, hogy
tudomásul kell venni, hogy lemondott a tiszteletdíjáról, meg kell állapítani az 50.000,- Ft tiszteletdíjat,
illetve 5.000,- Ft költségtérítést. Ezzel az a baj,hogy nem volt róla határozat. Kérem fogadják el a
javaslatot.
Rácz Attila alpolgármester:
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Én érintett vagyok, nem veszek részt a szavzásban.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
37/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületefigyelemmel az érintett nyilatkozatára -Rácz Attila
alpolgármester tiszteletdíját 2018. január 25. napjától 50.000,Ft/hó összegben, költségtérítését 5.000,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Erdei Tamás jegyző:
A legnagyobb hiba az volt, hogy létrehoztuk a Szociális Bizottságot és a Fejlesztési Bizottságot is. Itt
az a baj, hogy megelőzte a Szervezeti Működési Szabályzat módosítását. Ezért a 2 határozatot vissza
kell vonni és módosítani kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A következő testületi ülésen kell
létrehozni a két bizottságot. Tehát felvesszük a 2 bizottságot a Szervezeti és Működési Szabályzatba.
Kérem fogadjuk el a rendelet alkotást, és a határozatok visszavonását.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet
alkotta és az alábbi határozatot hozta:

„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról. „

38/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
11/2018. (I.25.) önkormányzati határozatát és a
12/2018.(I.25.) önkormányzati határozatát visszavonja.

Erdei Tamás jegyző:
Az az újabb gond az volt, hogy 5 nappal később tettük fel a jegyzőkönyvet és kérték, hogy
legközelebb tartsuk be a határidőket. Kell hoznunk egy olyan határozatot, hogy a törvényességi
felhívást megtárgyalta a testület, az abban foglaltakkal egyetért és a szükséges feladatokat elvégzi.
Kérem fogadja el a képviselő-testület a határozati javaslatot.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
39/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tolna Megye Kormányhivatal TOB/22/283-2/2018. számú
törvényességi felhívását megtárgyalta és az abban foglaltakkal
egyetért.
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A Képviselő-testület a szükséges intézkedéseket megteszi.

g.)

Képviselői vagyonnyilatkozatok

Erdei Tamás jegyző:
Mindenki eleget tett a kötelezettségének és erről kellene egy határozatot hozni. Kérem fogadjuk el a
javaslatot.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
40/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Képviselő-testület minden tagja
határidőre
eleget
tett
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
h.)

RHK feladatelrendelés

Bán István polgármester:
Van egy olyan feladat, amit Parrag Bernadett előadó végez a TEIT felé feladatelrendelés jogcímen.
Kérném a testületi tagokat, hogy szavazzák meg a 2018-as évre is ezt.
Lengyel Ildikó képviselő:
Milyen feladatokkal jár?
Parrag Bernadett előadó:
Beszámoló készítése, jegyzőkönyvek írása, pénzügyi elszámolás. Számlákat kell rögzíteni egy
jogcímes táblázatba.
Bán István polgármester:
Kérem szavazzuk meg a feladatelrendelést.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
41/2018. (III.8.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza Parrag Bernadett előadót, hogy 2018.01.012018.12.31-ig az RHK elszámolásokat elvégezze.

i.)

Lakhatási támogatások

Polácsi: Zsolt képviselő:
Én azt szeretném, ha jobban felül lennének vizsgálva a lakhatási támogatások. Saját tulajdon, oda
vannak-e bejelentkezve stb.
Bán István polgármester:
Már elkezdtük és 3 lakhatásit át is vizsgáltunk.
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Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést
bezárt.

-kmf-

Bán István
polgármester

Bakonyi Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő

Erdei Tamás
jegyző

Lengyel Ildikó
jegyzőkönyv hitelesítő
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