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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám:834 -8/2018/Ált.i 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 28-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,  
     Magyar János képviselő 
     (5 fő települési képviselő) 
 
Távolmaradását jelezte:  Lengyel Ildikó, Pölöskei István képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Erdei Tamás jegyző 
     Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző 

Parrag Bernadett jkv. vezető 
Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság Vezetője 
Mukli Zoltán a Nagydorogi Rendőrőrs Parancsnoka 

 
Bán István polgármester: 
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület 
7 tagja közül 5 fő jelen van. Javasolta, hogy az első napirendi pontot cseréljék fel a hetes napirendi 
ponttal.  
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet elfogadta: 
 
 
NAPIREND 
 
1.) Előterjesztés a Paksi Rendőrkapitányság és a Nagydorogi Rendőrőrs 2017. évi 

tevékenységéről 
Előadó: Rendőrség képviselői 
 

2.) Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között végzett munkáról, a fontosabb 
eseményekről 

Előadó: Bán István polgármester  
 
3.) Javaslat a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előadó: Erdei Tamás jegyző 
 

4.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása, előadói álláshely 
létesítése a KÖH székhelytelepülésén  

Előadó: Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző 
 Bán István polgármester 
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5.) A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 9. számú 

módosítása  
Előadó: Bán István polgármester 
 

6.) A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 27. számú módosítása 
Előadó: Bán István polgármester  
 

7.) Csatlakozás a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társuláshoz  
Előadó: Bán István polgármester  

 
8.) Egyebek 

 
 
  
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
Mukli Zoltán Őrsparancsnok: 
Üdvözlöm a Képviselő-testületet a beszámolómat papír alapon megküldtem az Önkormányzat részére. 
Összességében a tavalyi évben 12 bűnügy történt. A legtöbb falopásos eset volt. A faluban jóval 
csökkent a bűncselekmények száma. Összesen 7 olyan ügy volt, ami nem vezetett eredményre. 
Közlekedési baleset nem volt. A településen néhány szabálysértés történt. Mindennap legalább egyszer 
a településen járőrőznek a rendőrök. Ha valakinek van kérdése szívesen válaszolok.  
 
Dr. Kuti István Kapitányságvezető: 
Üdvözlöm, a Képviselő-testületet a Paksi Rendőrkapitányság beszámolóját elküldtem Önöknek. 
Pusztahencse település a 15 településünk közül nincs rossz helyzetben. Reméljük, őszig nem 
vezényelik le a rendőri állományt a határra, mert így sokkal jobban tudnak dolgozni a kollégák. 
Későbbiekben meg fogjuk keresni a polgármestert a polgárőrséggel kapcsolatban.  
 
Mukli Zoltán Őrsparancsnok: 
Köszönöm szépen a polgármesternek az eddigi munkáját és köszönjük az „Év rendőre” díj átadásának 
a megszervezését is.  
 
Bán István polgármester:  
Nagy hangsúlyt fektetünk a polgárőrségre, most a Falunapon már lesz szolgálat is. Köszönjük a 
beszámolójukat. Kérem, fogadjuk el a rendőrség éves beszámolóját. 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

58/2018.   (VI.28.)     önkormányzati határozat: 
A Képviselő-testület a Paksi Rendőrkapitányság és a 
Nagydorogi Rendőrőrs 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolókat megtárgyalta és a határozat melléklete szerint 
elfogadta. 
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2.) 
 
Bán István polgármester: 
TEIT és RHK ülésen vettem részt, melyeken tájékoztatás történt a közvélemény kutatás eredményéről, 
Pusztahencse is részt vett a közvélemény kutatásban. Elkezdődött a Kossuth utcában a járdaépítés, 
valamint befejeződtek a Dózsa György utcai és Petőfi utcai kátyúzási munkálatok. Egy-két helyen 
még ígéretet kaptunk a kátyúzás javítására is. Aláírásra került a Petőfi és Kossuth utcát összekötő 
tervpályázat szerződése. Falunap lesz július 7.-én. Lengyel Ildikó képviselő üzenetét szeretném átadni, 
hogy aki tud jöjjön el a Falunapra, próbáljunk minél többen jelen lenni. A program elkészült. Ebéd 
mindenkinek lesz. A Falunapra hívtunk még egy ugráló várat és egy körhintát is.  
 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Reméljük, kijavítják, a hibákat a kátyúzásnál egy helyen nagyon megáll a víz.  
 
Bán István polgármester: 
Ígéretet kaptunk rá. Kérem, a képviselő-testületet fogadják el beszámolómat.  
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját külön határozathozatal 
nélkül – jóváhagyólag – tudomásul vette. 
 
3.)  
 
Erdei Tamás jegyző: 
A rendelet tervezetét mindenkinek kiküldtük annyival különbözik a korábbitól, hogy a egyes 
hatáskörök átkerülnek a Szociális Bizottsághoz. Valamint kikerült a rendeletből a 
gyógyszertámogatás, belekerült az 5000,- Ft-os csecsemőultrahang támogatás. Köztemetés a 
polgármester hatáskörébe tartozik. Ez a rendelet július 1-én lép hatályba. Bekerült a BURSA 
HUNGARICA ösztöndíj támogatás, valamint a karácsonyi segély is.  
 
Rácz Attila alpolgármester:  
A 18 §-ban a 2. pontot javítsátok, a 14. §-ban is van hiba.  
 
Magyar János képviselő: 
Mostanában mennyi segély, került kiosztásra. 
 
Bán István polgármester:  
Mostanában nagyon kevés. Kinek van még ehhez hozzászólása?  Kérem fogadjuk el a rendeletet.  
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról” 

 
 
 
4.)  
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Azért kell megtenni ezt a lépést, mert július 1-től a Haszegné Takács Erzsébet visszajön, de 2 hónapig 
szabadságon lesz. Ez csak a Kőfejűné Bíró Éva bére lenne, de ő csak úgy tud itt maradni, ha létesítünk 
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egy plusz állás helyet. Van itt még 2 havi megbízási díj is; az én fizetésem, mert először arról volt szó, 
hogy csak 3 hónapig leszek. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Erről kell határozat? És mennyi időre lesz felvéve?  
 
Magyar János képviselő: 
Milyen címszó alatt lesz felvéve? 
  
Bán István polgármester: 
Ugyan-úgy gazdasági előadó lesz, annyira megnőttek az adatszolgáltatások, hogy nem bírná egy 
ember elvégezni ezt a feladatot.  
 
Magyar János képviselő: 
Honnan teremtünk rá pénzt? 
 
Bán István polgármester:  
A tartalékból szeretnénk finanszírozni.  
 
Magyar János képviselő: 
A külső cég is részt vesz a könyvelésben? 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Jövő év márciusig kell a könyvelőket fizetni. 
 
Bán István polgármester:  
Az iktatással vagyunk nagyon lemaradva. 
 
Magyar János képviselő: 
A ügyfélfogadás normálisan lesz? 
 
Erdei Tamás jegyző:  
Ha dolgozni akarunk, akkor néha be is kell zárni a Hivatalt. Más helyeken is vannak „ügyfélmentes” 
napok. 
 
Magyar János képviselő: 
Reméljük, mindenki próbálja csinálni a dolgát, amire fel lett véve.  
 
Bakonyi Balázs képviselő:  
Nekem van egy javaslatom, hogy amíg nincs meg a könyvelésről a papírja addig ne adjunk 
határozatlan idejű szerződést. Adjunk 2018.december 31-ig határozott idejű szerződést. És végezze el 
idén az iskolát. 
 
Erdei Tamás jegyző:  
Nem biztos, hogy indul tanfolyam. 
 
Bakonyi Balázs képviselő:  
Ameddig nincs meg a papírja addig ne adjunk neki határozatlan idejű szerződést.  
 
Magyar János képviselő: 
Én a Bakonyi Balázs képviselőt támogatom. 
 
Polácsi Zsolt képviselő:  
Én is ezt támogatom.  
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Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta és a következő határozatot hozta:  
 
 

„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 8/2018. (VI.29) önkormányzati rendelete 
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 1/2018. (III.9.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról” 

 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

59/2018.   (VI.28.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Köszégi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Pusztahencsei Közös Önkormányzati 
Hivatal székhelytelepülésén 1 fő ügyintézői státuszt 
létesít 2018. december 31-ig. A Képviselő-testület 
felhívja Kőfejűné Bíró Évát, hogy ezen időpontig a 
pénzügyi szakterülethez szükséges végzettséget 
szerezze meg.  

 
 
5.) 
 
Bán István polgármester: 
A Hulladékgazdálkodási Társulásnak kellene egy határozatot hozni, hogy én képviselhessem 
Pusztahencsét a Társulásban. Erről kérnék egy szavazást.  
 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

60/2018.   (VI.28.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
9. számú módosítását az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadta.  

 
Felelős : Bán István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6.)  
 
Bán István polgármester: 
Ugyanezt kéri a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás is, a személyi változás miatt. Kérném a határozati 
javaslat elfogadását.   
 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
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61/2018.   (VI.28.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának 27. számú módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadta.  
 
Felelős: Bán István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

7.) 
 
Bán István polgármester: 
Ez a társulás úgy jött létre, hogy már az előző évben kellett volna csatlakozni. De most lehetőség van 
arra, hogy csalatkozzunk visszamenőleg.  Nem egy nagy összeg a költségvetésben, de néha erre a 
szolgáltatásra is szükség van. 
 
Erdei Tamás jegyző:  
Az előterjesztésben kettő darab határozati javaslat is van, ezeket kell „pusztahencsei” formába önteni.  
 
Bán István polgármester:  
Kérem, fogadjuk el a határozati javaslatokat.  
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

62/2018.   (VI.28.)     önkormányzati határozat: 
1. Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-ának (2) 
bekezdése alapján a Fadd és környéke 
Gyepmesteri Társulás társulási megállapodását 
jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a társulási megállapodás aláírására 
és a szükséges egyéb jognyilatkozatok 
megtételére. 

3. A Képviselő-testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 94. §-ának (2) bekezdése alapján a Fadd 
és Környéke Gyepmesteri Társulás Társulási 
Tanácsába Bán István polgármestert delegálja, 
akinek távolléte, akadályoztatása esetén teljes 
jogkörrel történő helyettesítésére felhatalmazza 
Rácz Attila alpolgármestert.  
 
Határidő : 2018. június 30. 
Felelős: Bán István polgármester 
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63/2018.   (VI.28.)     önkormányzati határozat: 
1. Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete csatlakozni kíván a Fadd és Környéke 
Gyepmesteri Társuláshoz. 

2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 88.§-ának (2) bekezdése alapján a Fadd és 
Környéke Gyepmesteri Társulás társulási 
megállapodását jóváhagyja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a társulási megállapodás aláírására 
és a szükséges egyéb jognyilatkozatok 
megtételére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a csatlakozási nyilatkozat Társulás 
számára történő megküldéséről.  

5. A Képviselő-testület a Magyaroroszág helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 94. §-ának (2) bekezdése alapján a Fadd 
és Környéke Gyepmesteri Társulás Társulási 
Tanácsába Bán István polgármestert delegálja, 
akinek távolléte, akadályoztatása esetén teljes 
jogkörrel történő helyettesítésére felhatalmazza 
Rácz Attila alpolgármestert. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Bán István polgármester 
 

 
8.)  
 
a.) Óvoda lépcső felújítás 
 
 
Bán István polgármester: 
A Bakonyi Balázs képviselővel megnéztük az óvodánál a lépcső állapotát, elég rossz. Kérlek mondj 
néhány szót a lépcső javításáról.  
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Még nem számoltam ki, de én a térköböl tervezném a felújítást. Kérek egy árajánlatot, mivel a rámpa 
is térköves, ezért jó lenne, ha a lépcső is térköves lenne.  
 
Bán István polgármester:  
Ezt le kellene bonyolítani még júliusban, vagy augusztusban, mert akkor lesz a nyári szünet az 
óvodában.  
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Rendben utána nézünk, kérek árajánlatot.  
 
b.) Polácsi Zsolt felajánlása 
 
Polácsi Zsolt képviselő:  
Én szeretnék a képviselői keretemből felajánlani a hittantábor részére 50.000,- Ft-ot. Arra a célra, ha 
valaki esetleg nem tudja befizetni az összeget vagy a plébánosnak az úti költségére.  
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c.) Selejtezés 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
A régi leírt eszközöket selejtezésre javasolnám. Itt van egy pár dolog számítógépek, nyomtatók, 
fűnyíró traktor. 
 
Magyar János képviselő:  
Mi lesz ezekkel az eszközökkel? 
 
Bán István polgármester:  
Szeretnénk egyszer egy kiárusítást tartani. 
 
Szabó Istvánné mb. gazd. ügyintéző: 
Van hűtőláda, viszont az rossz, és van nyomtató is, ami szintén üzemképtelen.  
 
Bán István polgármester:  
Az én számítógépem se a legtökéletesebb.  
 
Erdei Tamás jegyző: 
Hozzunk egy olyan határozatot a selejtezésről, ami nem jó azt dobjuk ki és ami jó azt pedig adjuk el.  
 
Bakonyi Balázs képviselő:  
Szerintem, ami működő számítógép azt adjuk oda az iskolának, vagy akinek nincs rá pénze.  
 
Bán István képviselő:  
Akkor kérem fogadjuk el a selejtezési javaslatot.  
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

64/2018.   (VI.28.)     önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a nullára értékcsökkent tárgyi eszközök 
selejtezésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és a 
selejtezés -a határozat mellékletét képező lista szerint 
– jóváhagyta. 

 
d.) Szociális Bizottság létrehozása 

 
Erdei Tamás jegyző:  
A Szociális Bizottságot újra meg kellene választani, mert már lesz hatályos szociális rendeletünk.  
 
Bán István polgármester: 
De egyszer már megválasztottuk. 
Erdei Tamás jegyző: 
Igen, de most újra kell, mert azt a határozatot a törvényességi felhívás után visszavontuk.  
 
Bán István polgármester:  
Akkor a Magyar János képviselőt elnöknek, Polácsi Zsolt és Pölöskei István képviselőket ugyanúgy 
tagnak javaslom megválasztani.  
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
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      65/2018.   (VI.28.)     önkormányzati határozat: 
 

A Képviselő-testület a Szociális Bizottságot az 
alábbiak szerint megválasztotta: 
 
Elnök- Magyar János képviselő 
Tagok- Polácsi Zsolt, Pölöskei István képviselők. 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 

 
-kmf- 

 
 
 
 
 
   

  Bán István                    Erdei Tamás 
   polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
      Bakonyi Balázs    
    
                jegyzőkönyv-hitelesítő     
          
 
  


