Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szám:834 -5/2018/Ált.i

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-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

Bán István polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület
7 tagja közül 7 fő jelen van.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet elfogadta:
NAPIREND
1) Pályázatok benyújtásáról döntéshozatal
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (IKSZT hangosító berendezés).
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása(Kossuth utca útburkolat javítása)
Előadó: Bán István polgármester
2) Könyvelési feladatok ellátására megbízás adása
Előadó: Erdei Tamás jegyző
3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó:Bán István polgármester
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző
4) Intézményi térítési díjak megállapítása
Előadó: Bán István polgármester
5) Egyebek
- TAK véleményezése
6) Az „Év Rendőre” díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Bán István polgármester
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AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.)
Bán István polgármester:
IKSZT hangosítás pályázatát szeretnénk beadni. Mindenki kapott róla tájékoztatót, kb. 100.000 Ft az
önrész. A színpad felett lenne mozgatható hangosító berendezés. Ez a táncosoknak, iskolás
fellépésekhez nagyon jó lenne.
Pölöskei István képviselő:
Ez kültérre is vonatkozik?
Bán István polgármester:
Nem; én is szerettem volna, de nem lehet.
Bakonyi Balázs képviselő:
És a hangosítást se lehet kivinni?
Bán István polgármester:
Nem. Kérem, fogadjuk el a pályázati javaslatot.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
42/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra.
A pályázat célja: közművelődési intézmény vagy közösségi
szintér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítása, karbantartása, felújítása.
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges
346 ezer forint saját forrást 2018. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
Bán István polgármester:
Van még egy pályázat belterületi utak, járdák, hidak felújítására. Kellene javítani a Kossuth utcát, elég
rossz az állapota. Kb. félig lehetne megcsinálni, 15%-os önrészese pályázat
Pölöskei István képviselő:
Ha megnyeri az önkormányzat ezt a pályázatot, akkor mikor lenne a kivitelezés? A csatornázás miatt
kérdezem. A pályázat, hogy áll?
Bán István polgármester:
A csatornázás pályázata halad a maga útján. Talán 2019-en indul. Össze lehet hangolni a két
pályázatot, mert ezt is csak 2018 szeptemberében bírálják el.
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Pölöskei István képviselő:
Mert nem lenne jó, ha mondjuk, szét lenne vágva az út közepe.
Polácsi Zsolt képviselő:
Biztos az út közepén fogják elvezetni, mert kevesebb a hiba lehetőség.
Bakonyi Balázs képviselő:
A beadási határidő mikor van?
Bán István polgármester:
2018. május 2-a. De szerintem a csatornázás pályázat 2019-ben nem fog megvalósulni. Ki támogatja a
Kossuth utcai pályázatot?
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
43/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz „belterületi utak,
járdák, hidak felújításárán” tárgykörben.
A pályázat célja: Pusztahencse, Kossuth Lajos utca
(363/2.hrsz.) burkolatának javítása 600 fm hosszúságban.
Az igényelt támogatás: 12.701.128,- Ft
A
Képviselő-testület
vállalja,
hogy
a
pályázat
megvalósításához szükséges 2.241.326,- Ft önerőt 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
2.)
Erdei Tamás jegyző:
Úgy látom, hogy ebben az évben is szükség van a könyvelési cég segítségére. Idő közben kiképeznék
a pénzügy előadót is. Mindig időben adatot szolgáltatnának. Ha minden igaz akkor a Haszegné Takács
Erzsébet visszajön és lenne 2 pénzügyesünk. Már elkezdtük az idei évet, de nem tudunk önállóan
könyvelni. Az év „felére tervezik, hogy átkerülnek a feladatok a saját dolgozóinkhoz. Most csak 2
könyvelő venne részt a munkában.
Magyar János képviselő:
Durván 4 millió ebben az évben?
Erdei Tamás jegyző:
Nagyjából igen.
Magyar János képviselő:
Reméljük lesz mindenre pénzünk, mert még április van. A jegyzőkönyvek hogy állnak?
(Lengyel Ildikó képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre.)
Erdei Tamás jegyző:
Vannak lemaradásaink, de ott tartunk, hogy az idei évről minden jegyzőkönyv le van adva. Nekem az
a javaslatom, hogy kössünk ezzel a céggel szerződést, mert így leszünk biztonságban.
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Bán István polgármester:
Kell ezt a könyvelő céget alkalmazni, mert jelenleg nincs olyan végzettségű alkalmazott, aki elvégezné
a feladatot.
Magyar János képviselő:
Akkor miért nincs itt az új pénzügyes, hogy ezt meg tudja tanulni?
Szabó Istvánné mb.gazd. ügyintéző:
Ebből mit tanul?
Bán István polgármester:
Kérem, fogadjuk el a cég árajánlatát.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
44/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat könyviteli feladatainak ellátására megbízási
szerződést köt. 2019. március 31-ig – a benyújtott átajánlat
szerint – Király Péter és Bakó Aliz egyéni vállalkozókkal.
A megbízási díj:
- Király Péter esetében nettó 175.000,- Ft/hó,
-Bakó Aliz 175.000,-Ft+ÁFA/hó.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megbízási szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
3.)
Szabó Istvánné mb.gazd. ügyintéző:
A költségvetés semmi mással nem lett módosítva, csak a pályázatokkal lett kibővítve illetve a
könyvelő cég díjával A dologi kiadásba is ugyanezek lettek betervezve, valamint az önrészeket is be
kellett tervezni, ez 2.587.000 Ft, amit a felhalmozási tartalékból fedeztünk. Csak a bevételi összeggel
nőtt a fő összegünk.
Magyar János képviselő:
Az mit jelent, hogy várható támogatás?
Szabó Istvánné mb.gazd. ügyintéző:
Ez csak akkor van, ha elbírálják a pályázatokat.
Magyar János képviselő:
Egyébként a mai Népújságban van egy országos pályázat jó lenne azt is megnézni.
Bán István polgármester:
Kérem, fogadjuk el a 2018-as évi költségvetés módosítását.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
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Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018. (IV.27.) önkormányzat rendelete,
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (III.09.) önkormányzati
rendeletének módosításáról.
4.)
Bán István polgármester:
A kiküldött tájékoztató szerint vannak javaslatok az intézményi étkeztetésre. Kinek van kérdése?
Magyar János képviselő:
Nem várható semmilyen emelés?
Bán István polgármester:
Lehet, hogy a következő testületire meghívjuk az élelmezésvezetőt, mert lehet módosítani, akarunk.
Erdei Tamás jegyző:
Én ma beszéltem az élelmezésvezetővel és arra jutottunk, hogy célszerű lenne 50,- Ft-al megemelni a
térítési díjat. Tehát a napi intézményi térítési díj 500,- Ft/nap lenne. Nekem ez a javaslatom, kérem,
fogadják el. És a házi segítségnyújtás maradjon a 0,- Ft/nap.
Pölöskei István képviselő:
Én azt hittem, hogy van egy normatíva, amit az állam ad és nem lehet módosítani.
Magyar János képviselő:
Nekem van még egy javaslatom. A tavalyi évet végig dolgozták a konyhai dolgozók és jó lenne
valami jutalomban részesíteni őket és olyan információm van, hogy több százezer forintot
megspóroltak az Önkormányzatnak. Nem volt szünetük se.
Lengyel Ildikó képviselő:
A konyhások egész nyáron szünetre mehetnek?
Bán István polgármester:
Nem, de tavaly nem volt leállás.
Rácz Attila alpolgármester:
Amikor nincs óvoda akkor volt leállás, egyszerre.
Magyar János képviselő:
Szerintem akkor is megérdemelnék.
Bakonyi Balázs képviselő:
Ha itt is volt béremelés, akkor ott is megérdemlik.
Szabó Istvánné mb.gazd. ügyintéző:
456.541,- Ft-ot spóroltak. Amiről ti beszéltek a leálláskor nekünk főznek másik konyhán, amikor
másnál van leállás, akkor mi főzünk.
Erdei Tamás jegyző:
Erről döntést kell hozni, úgyhogy térjünk vissza a témára. Kérem, fogadjuk el az 500,-Ft/nap
javaslatot.
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Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
45/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő
térítési díjakat 2018. május 1. napjától kezdődően az alábbiak
szerint állapítja meg:
-

házi segítségnyújtás 0,- Ft/óra
étkeztetés 500,- Ft/nap
A Képviselő-testület felkéri a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsát, hogy a fenti díjak bevezetéséről
gondoskodjon.

(Szabó Istvánné mb.gazd. ügyintéző távozott a képviselő-testületi ülésről.)
5.)
a.)

TAK véleményezése

Lengyel Ildikó képviselő:
Én annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez, hogy én tegnap jutottam hozzá és én erről nem tudok véleményt
mondani.
Erdei Tamás jegyző:
Ez nagyon sürgős, mert a Kormányhivatal és az országos főépítész érdeklődik, hogy el vannak-e
fogadva ezek a dokumentumok.
Lengyel Ildikó képviselő:
És ezt módosítani lehet?
Erdei Tamás jegyző:
Persze, ha neked van módosítási javaslatod, akkor írásban benyújtod felém. Nem most kell elfogadni.
Lengyel Ildikó képviselő:
Rendben.
Bakonyi Balázs képviselő:
Ezek csak javaslatok?
Erdei Tamás jegyző:
Igen. Majd a végleges később lesz készen.
Lengyel Ildikó képviselő:
Van valami határidő a javaslat összeírására?
Erdei Tamás jegyző:
Nincs.
Lengyel Ildikó képviselő:
Ha valaki építési engedélyt kért akkor figyelembe veszik a Település Arculati Kézikönyvet ?
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Erdei Tamás jegyző:
Majd a polgármesterrel kell egyeztetni. De maradjunk annyiban, ha bárkinek valami észrevétele van
akkor jelezze 15 napon belül felém.
b.)

Dózsa György utca és Petőfi utca kátyúzására kivitelező kiválasztása

Bán István polgármester:
Ki kell választani a kivitelezőt, mert lassan el kell kezdeni a munkát. Szerintem a Microcenter-Paks
Kft. a legalkalmasabb. Én a paksi céget javasolnám.
Polácsi Zsolt képviselő:
A törmelékkel mi lesz?
Bán István polgármester:
Egyből el lesz szállítva a lerakóhelyre.
Magyar János képviselő:
Maradjunk Pusztahencséhez közeli cégnél.
Bakonyi Balázs képviselő:
Szerintem a Requin-General Kft.-nek is jó az árajánlata. Úgy tűnik, biztosabb alapot tudna építeni. Ha
esetleg jönnek, akkor legyenek szívesek szólni és én is szeretném meghallgatni a kivitelező ajánlatát.
Rácz Attila alpolgármester:
Lehet, ott kellene lenni amikor csinálják.
Pölöskei István képviselő:
Ekkora területre is alapoznak?
Bakonyi Balázs képviselő:
Igen, ez egy folyós anyag, ami biztosítja a tapadást.
Bán István polgármester:
Rákérdezek az alapozásra és az elszállításra, de döntést kell hozni. Ki fogadja el a Microcenter-Paks
Kft árajánlatát?
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
46/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Dózsa György utca és a Petőfi utca kátyúzási munkálataink
elvégzésére beérkezett árajánlatok közül a MIKROCENTER PAKS Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. Paks, Akác u.
49. ajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a vállalkozóval a kivitelezési szerződést
megkösse.
Határidő: 15nap
Felelős: Bán István polgármester
c.)

Téli rezsicsökkentés kiterjesztése
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Bakonyi Balázs képviselő:
Nekem az a kérdésem, hogy Pusztahencsén nem lesz 12.000,- Ft-os szociális tűzifa támogatás?
Erdei Tamás jegyző:
Nem, mert mi nem vettünk részt tavaly a szociális tűzifa programban és nem kapunk kiegészítő állami
támogatást.
Pölöskei István képviselő:
Nem értem. Nem lehetne a BM felé levelet írni, mert ezt sérelmezem.
Erdei Tamás jegyző:
Ezt nem lehet igényelni, a programnak egyébként is vége van.
Rácz Attila alpolgármester:
Szerintem se lehet semmit tenni.
d.)

Óvodai kisegítő személyzet

Bakonyi Balázs képviselő:
Jelezték felém, hogy szükség lenne egy emberre az óvodában, mert nem tudják elvégezni a
munkájukat.
Bán István polgármester:
Nem tudunk adni embert, mert jelenleg 10 fő dolgozik a közfoglalkoztatásban. Rengeteg munka van
és kevés az ember.
e.)

Fűnyíró traktor eladása

Magyar János képviselő:
Megvan még a fűnyíró traktorunk?
Bán István polgármester:
Igen.
Magyar János képviselő:
Aki kap lakhatásit azt nem lehetne arra kötelezni, hogy vágja le a füvet a háza körül?
Bán István polgármester:
Ezt a technikát sajnos nem lehet alkalmazni. Van egy törvény ami alapján jár én erre figyelek oda.

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

Bakonyi Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő

Erdei Tamás
jegyző

Lengyel Ildikó
jegyzőkönyv hitelesítő

9

