Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szám:834 -9/2018/Ált.i

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 26-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,
Pölöskei István, Lengyel Ildikó,
Magyar János képviselő
(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. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet elfogadta:
NAPIREND
1.) Mezőföldvíz Kft. Gördülő Fejlesztési terv (2019-2033) jóváhagyása, képviselő kiválasztása
Előadó: Bán István polgármester
2.) Fogorvosi alapellátás helyettesítéssel történő ellátására megkötött megbízási szerződés
meghosszabbítása és a fogorvosi terítési díjak módosítása
Előadó: Bán István polgármester
3.) Szociális célú tüzelőanyag igénylése
Előadó: Bán István polgármester
4.) Vagyonkezelési szerződés újrakötése
Előadó: Bán István képviselő
5.) Egyebek
- Paksi Mentőállomás támogatási kérelme
- Gazsi Diána Hajnalka ingatlan adás-vételi kérelme
Erdei Tamás jegyző:
Lejárt a jegyzőkönyv-hitelesítők megbízatása, ezt meg kell hosszabbítani vagy újakat kell választani.
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Lengyel Ildikó képviselő:
Részemről semmi akadálya, én továbbra is szeretnék jegyzőkönyv-hitelesítő maradni.
Bakonyi Balázs képviselő:
Én is szeretnék maradni.
Bán István polgármester:
Akkor kérem, hogy szavazzuk meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket.
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
66/2018. (VII.26.) önkormányzati határozat:
A Képviselő-testület 2018. december 31. napjáig Bakonyi
Balázs és Lengyel Ildikó képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőknek megválasztotta.
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.)
Bán István polgármester:
Az anyag kiküldésre került, javasolnám a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyását, valamint Csapó
Sándor ügyvezető igazgató képviseleti jogának megszavazását.
Pölöskei István képviselő:
Ezért nekünk kell valamennyit fizetni?
Erdei Tamás jegyző:
Nem kell fizetnünk semmit. Amit kapnánk bérleti díjként a hálózatért, azt forgatják vissza a
fejlesztésekre, javításokra.
Pölöskei István képviselő:
Előtte ki képviselte a Kft.?
Erdei Tamás jegyző:
Előtte is a Csapó Sándor ügyvezető igazgató képviselte a Mezőföldvíz Kft.-t.
Pölöskei István képviselő:
Nekünk van egy gyűjtőszámlánk a Mezőföldvíz Kft.-nél és én azt szeretném, hogy amit oda
befizetünk, azt költsék Pusztahencse vízhálózatára. Mert én úgy tudom, hogy van egy összeg, amit
mindig be kell fizetnünk erre a számlára.
Erdei Tamás jegyző:
Nem fizetünk, azt, amit ők adnának nekünk bérleti díjként azt forgatják vissza fejlesztésekre.
Bán István polgármester:
Én is így tudom. Szerintem sem fizetünk semmit.
Pölöskei István képviselő:
Pedig én úgy emlékeztem.
Bán István polgármester:
Javaslom, hogy fogadjuk el a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyását és a képviselő kiválasztását.
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Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
67/2018. (VII.26.) önkormányzati határozat:
1) .. Pusztahencse Község Önkormányzata, - mint
ellátásért felelős -, képviselő-testület megbízza a
MEZŐFÖLDVÍZ Kft.-t, az 1. sz. melléklet szerinti
Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási tervrészének,
jóváhagyásra irányuló eljárásában, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál,
valamint egyéb az eljárás során megkeresett
szakhatóság
esetében,
képviselje
az
Önkormányzatot. A képviselő-testület felhatalmazza
a Polgármestert a képviseleti meghatalmazás teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalásával. (2. sz.
melléklet)
2.) Pusztahencse Község Önkormányzata, - mint
ellátásért felelős -, képviselő-testület a Mezőföldvíz
Kft. által elkészített, U1210-71 (11-06901-1-002-0012); Tengelic- Pusztahencsei víziközmű rendszer,
2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási
tervét véleményezte, jóváhagyta. Az erről szóló
nyilatkozat kiadására a képviselő-testület a
Polgármestert hatalmazza fel. (3. sz. melléklet)
3.) Pusztahencse Község Önkormányzata, - mint
ellátásért felelős-, képviselő-testület a Mezőföldvíz
Kft. által elkészített, U1210-71 (11-06901-1-002-0012); Tengelic- Pusztahencsei víziközmű rendszer,
2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és
pótlási tervrészét véleményezte, jóváhagyta. Az erről
szóló nyilatkozat kiadására a képviselő-testület a
Polgármestert hatalmazza fel. (4. sz. melléklet)
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
2.)
Bán István polgármester:
Kiküldtük az anyagot, megbízási szerződés meghosszabbításáról lenne szó, valamint a fogorvosi
térítési díjak módosításáról. Kinek van kérdése?
Magyar János képviselő:
Több hét a várakozási idő, úgy hallottam sokan járnak hozzá.
Lengyel Ildikó képviselő:
Szerintem, nem drágák a térítési díjak.
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Pölöskei István képviselő:
A foghúzás az ingyenes?
Magyar János képviselő:
Ha ott a kártyád, akkor szerintem igen.
Lengyel Ildikó képviselő:
Nekünk kell fizetni valamit?
Bán István polgármester:
Ezt a MEP rendezi nekünk csak a megbízási szerződést kell meghosszabbítani. Javaslom, hogy
fogadjuk el a megbízási szerződést, valamint a térítési díjakat.
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatokat hozta:
68/2018. (VII.26.) önkormányzati határozat:

Fogorvosi
alapellátás
ellátására
kötött
meghosszabbítása

helyettesítéssel
történő
megbízási
szerződés

1.

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a dr. Komáromi Zoltán Tiborral a nagydorogi
székhelyű vegyes fogorvosi körzet fogorvosi
feladatainak helyettesítéssel történő ellátására megkötött
megbízási szerződést a határozat mellékletében foglaltak
szerint módosítja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Györgyöt,
Nagydorog polgármesterét a megbízási szerződés
módosításának aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
69/2018. (VII.26.) önkormányzati határozat:

Fogorvosi térítési díjak módosításáról
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának a fogászati
alapellátás térítési díjaira vonatkozó szabályzatában
foglalt térítési díjakat az előterjesztés 1. mellékletében
foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
3.)
Bán István polgármester:
Kiküldésre került a szociális célú tüzelőanyag pályázat igénylése. Itt megvan adva egy keret, amit
tudunk igényelni, ez 96 m3 , szerintem az önerő is elfogadható.
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Magyar János képviselő:
Hány család kaphat belőle?
Bán István polgármester:
Úgy számoltuk, hogy 70-80 család.
Pölöskei István képviselő:
Ez normál m3?
Erdei Tamás jegyző:
Igen.
Rácz Attila alpolgármester:
Szerintem adjuk, be ez is valamilyen segítséget jelent.
Erdei Tamás jegyző:
A szociális keretet még lehet erre fordítani. Még vásárolhatunk hozzá.
Bán István polgármester:
Ki fogadja el a javaslatot 96 m3 szociális tűzifára?
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

70/2018. (VII.26.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag
vásárlásához
kapcsolódó
kiegészítő
támogatásáról szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban:
Kvtv.) 3. mellékletének I.9.– az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezésével összhangban, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet – kiadott pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be
szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása iránt.
A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának
feltételeként 121.920,- Ft mértékű önrészt saját forrásként
biztosítja.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, illetve vállalja a
tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást
is – származó költségeket.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási igény Pályázati kiírás szerinti benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
Bán István polgármester
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4.)
Bán István polgármester:
Tavaly óta kéri a Szekszárdi Tankerületi Központ, hogy hozzunk határozatot a vagyonkezelési
szerződés megkötésével kapcsolatban, mivel a kezelő esetében jogutódlás történt. Tavaly nem lett
elrendezve az ügy, az ismert egyéb okok miatt.
Lengyel Ildikó képviselő:
Nekem nem tetszik, hogy Nagydoroggal vagyunk összekapcsolva.
Bakonyi Balázs képviselő:
Nekem nem tetszik a szerződésben a 31. pont, sokkalom ott a számot. És ami a 15-ös pontban van, az
is nagyon sok.
Bán István polgármester:
A 31. pont nem annyira fontos, mint a 15-ös pont.
Erdei Tamás jegyző:
Az amortizációval kapcsolatos és ha lejárt egy eszköznek az amortizációs ideje akkor muszáj
megcsinálni a selejtezést.
Bán István polgármester:
Ezekért ki felel? Ott is lennie kéne egy karbantartónak. Ki ellenőrzi?
Lengyel Ildikó képviselő:
Igen, és ha esetleg eltűnik, mert elkerül innen akkor rajtunk keresik, mert mi vagyunk a tulajdonosok.
Ez a szerződés meddig él?
Bán István polgármester:
Ha megszűnik itt az oktatás. Egyébként a 33. pontban le van írva. Kérem, fogadjuk el a
vagyonkezelési szerződés jóváhagyását.
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
71/2018. (VII.26.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés
megkötését a Szekszárdi Tankerületi Központtal (Szekszárd,
Arany János utca 23-25. IV. em.) jóváhagyja a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
5.)
a.)

Paksi Mentőállomás támogatási kérelme

Bán István polgármester:
A tavalyi évben támogattuk a Mentőállomást és most megint küldték a támogatási kérelmet.
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Erdei Tamás jegyző:
Én azt javaslom, hogy ne támogassuk őket az idén.
Magyar János képviselő:
Nekem az a javaslatom, hogy térjünk rá vissza a télen.

b.)

Gazsi Diána Hajnalka adás-vételi kérelme

Bán István polgármester:
Szerintem finoman ezt is utasítsuk el. Nincs erre keretünk.
Erdei Tamás jegyző:
Én beszéltem a bankkal nekünk kb. 2.000.000,- Ft-ot kellene fizetni arra a házra.
Bán István polgármester:
Javaslom, hogy ne támogassuk ezt a kérelmet.
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
72/2018. (VII.26.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem
fogadja el Gazsi Diána Hajnalka Pusztahencse, Pozsonyi u.
39. szám alatti lakos kérelmét, amely a fenti címen található
lakóház megvásárlására irányul.

c.)

Élelmezésvezető kiválasztása

Bán István polgármester:
Érkezett egy jelentkező az élelmezésvezetői állásra. Szántó Zsanettnek hívják, Pálfán lakik és
rendelkezik a megfelelő végzettséggel. Nem volt eddig jelentkező. Nem a mi hatáskörünkbe tartozik a
felvétele, hanem az óvodavezető határsörébe, de én beszéltem vele és azt mondta, hogy amilyen
döntést hoz a képviselő-testület azt elfogadja. Ma itt volt, tetszik neki a feladat. Azt mondta, hogy
bejár segíteni, betanulni és megbízási szerződést szeretnénk vele kötni. Mivel pálfai, ezért útiköltséget
is kellene neki adni. A minimálbért tudjuk jelenleg részére fizetni.
Magyar János képviselő:
Mért nem hívtátok meg a képviselő-testületi ülésre? Horváth Helénával mi lesz?
Bán István polgármester:
Tud minden a Heléna, de az adagolásokhoz nem ért. Ezután is igényt tartunk a segítségére. Mit szóltok
ehhez? 3 hónap próbaidővel alkalmazzuk és a szerződésben szerepelni fog, hogy szükség esetén be
kell állni főzni is. Ki fogadja el azt, hogy alkalmazzuk a hölgyet?
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
73/2018. (VII.26.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Szántó Zsanett pálfai lakos élelmezésvezetőként történő
alkalmazásával egyetért. A Képviselő-testület az alkalmazás
anyagi fedezetét (garantált bérminimum, útiköltség térítés)
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biztosítja. Az alkalmazás kezdetekor 3 hónap próbaidőt kell
kikötni.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagyfalusi Ilona óvodavezető
d.)

Páraelszívó vásárlása

Bán István polgármester:
Mára volt megbeszélve az időpont azzal, aki felmérte volna a páraelszívó költségeit, de sajnos
elfelejtettem és legközelebb jövő héten tud jönni. Milyen összegű legyen az árajánlat?
Rácz Attila alpolgármester:
Majd meglátjuk milyen ajánlatot adnak és több árajánlatot kell kérni.
e.)

Gázzsámoly és olajsütő vásárlása

Bán István polgármester:
Tavaly vettek egy gázzsámolyt és egy olajsütőt a Konyhára. Csak az a baj, hogy a Csiréné Dóczi
Orsolya nevére szól a számla és az ő pénzéből lett finanszírozva. Mivel ő felmondott, nem szeretné
ezeket magával vinni és szeretné, ha az Önkormányzat megvásárolná tőle. Ez egy évvel ezelőtt történt.
Kb. 372.000,- Ft-ról szól a számla.
Pölöskei István képviselő:
Ezt hogyan lehet realizálni?
Erdei Tamás jegyző:
Megvásároljuk tőle adás-vételi szerződéssel.
Rácz Attila alpolgármester:
Ezt nem így kellett volna kivitelezni. Ezt akkor kellett volna előterjeszteni egy képviselő-testületi
ülésen, hogy ezekre az eszközökre szüksége van a Konyhának.
Lengyel Ildikó képviselő:
Olyan összegben nem tudjuk megvásárolni hiszen van amortizációja.
Erdei Tamás jegyző:
Én is csak ma értesültem róla.
Bán István polgármester:
Akkor mennyiért vegyük meg Csiréné Dóczi Orsolyától ezeket az eszközöket?
Rácz Attila alpolgármester:
Kerekítsük fel, legyen 380.000,- Ft a vételár, hiszen eddig is a mi érdekünkben lettek használva.
Bán István polgármester:
Ki fogadja el a 380.000,- Ft-os javaslatot?
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
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74/2018. (VII.26.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megvásárol Csiréné Dóczi Orsolya élelmezésvezetőtől 1 db
gázzsámolyt és 1 db olajsütőt 380.000,- Ft-os vételáron. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. augusztus 15.
Felelős: Bán István polgármester
f.)

Élővíz tábor

Lengyel Ildikó képviselő:
Szeretném megköszönni Gyenes Lászlónénak és Polácsi Zsoltnak a képviselői felajánlást. Nagyon jól
érezték magukat a gyerekek a táborban. Közel 50 gyermek jött el idén a táborba. Sokan voltak más
településekről is.
g.)

Járda felújítása

Bán István polgármester:
A járda felújításával úgy állunk, hogy eléggé elmosta az eső ezt a szakaszt, megnehezítve ez által a
munkát és nem értek ide azok az emberek, akik az első szakaszt rendbe teszik. Elég sok probléma van
vele, nem egyenes, lejtős, főleg a kapubejáróknál. Erre ígéretet tett a kivitelező, hogy minden megtesz
a hibák elhárítása érdekében.
Bakonyi Balázs képviselő:
A műszaki ellenőr miért nem lépett közbe? Miért engedtük tovább haladni őket, ha az első szakasz
sincs készen.
Lengyel Ildikó képviselő:
Teljesítésigazolás a végén történik?
Bán István polgármester:
Igen.
Pölöskei István képviselő:
Ha készen van csak akkor fizessünk.
Lengyel Ildikó képviselő:
A Kossuth utca és a Pozsonyi utca találkozásánál nagyon nagy szintkülönbség van.
Bakonyi Balázs képviselő:
Szerintem jöjjön ki a műszaki ellenőr és nézze meg.
Bán István polgármester:
Szombaton kint voltak és én azt mondtam a vállalkozónak, ha előbb jönnek, akkor kevesebb pénzébe
került volna.
Bakonyi Balázs képviselő:
A szegélykövezést elég jól elrontották.
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Bán István polgármester:
Én megmondtam az alvállalkozónak, hogy a képviselőkkel úgy döntöttünk, így ne folytassa tovább a
munkát. Az alvállalkozó közölte, hogy a bontást még megcsinálja végig és végzett.

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

-kmf-

Bán István
polgármester

Lengyel Ildikó
jegyzőkönyv-hitelesítő

Erdei Tamás
jegyző

Bakonyi Balázs
jegyzőkönyv-hitelesítő
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