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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 

 
Szám: 834 -10/2018/Ált.i. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 
13-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  
 
(7 fő települési képviselő) 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Erdei Tamás jegyző 

Horváth Dorina 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. Óvodai lépcső felújítására érkezett árajánlat 
Előadó: Bán István polgármester 
 

2. Egyebek 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Bán István polgármester:  
Mielőtt hozzákezdünk a Napirend tárgyalásához, szeretném megemlíteni, hogy a Konyha festése a 
PROFIÉP BT. által megtörtént, melyet a mai napon vettem át. Emellett az óvodai helyiségek festése is 
elkészült, amit az egyik közfoglalkoztatott munkásunk végzett el.  
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
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1.) 
 
Bán István polgármester: 
Az anyag kiküldésre került, javasolnám, hogy fogadjuk el az árajánlatot, ugyanis a felújítást 
mindenképpen el kell végezni, mert balesetveszélyes a lépcső. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A költségvetés tárgyalásakor már beszéltünk erről. Úgy tudom, hogy 500.000 forint be is lett tervezve 
erre. 
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
Ez akkor egy körülbelüli összeg volt. 
 
Bán István polgármester: 
Kértem másik árajánlatot is, de az idő rövidsége miatt senki nem tudná elvállalni. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Balázs, hogyan képzeljük el ezt a lépcsőt? 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
A mozgáskorlátozott feljárótól a lépcső előtti terület térkőből készülne. A lépcső szintén térkőből 
lenne kialakítva, két beton oldalszegéllyel és korlátokkal. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Mikor tudnátok elkezdeni a munkát? 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Terv szerint ezen a héten, pénteken neki tudunk állni a munkálatoknak, amit a következő hét közepére 
be is fejeznénk. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Az árajánlaton kétszer látom feltüntetve a térkövezést.  
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
A lépcső és az előtte lévő tér is ugyanabból a térkőből készül, viszont a munkadíj a lépcső 
kialakításánál drágább. 
 
Bán István polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy a PROFIÉP BT. által készített árajánlatot fogadjuk el. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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75/2018.    (VIII.13.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pusztahencsei Óvoda lépcsőjének felújítására a PROFIÉP BT. 
(7038 Pusztahencse, Petőfi utca 8.) által tett árajánlatot 
elfogadja. 
Vállalási ár: Bruttó 700.000 Forint 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 

  
 
2.) 
 
a.) 
 
Bán István polgármester: 
Az Egyebekben több dologról lesz szó. Szeretném jelezni, hogy 18 óra 45 percre meghívtam Katona 
Krisztinát. Úgy néz ki, mivel nincs több jelentkező ő fogja ellátni az élelmezésvezetői feladatokat. A 
munkáltatói jogkör gyakorlója az Óvoda vezetője, így nem kell döntést hoznunk róla, de szeretném, ha 
véleményeznénk. 
   
Pölöskei István képviselő: 
A hölgynek nincs élelmezésvezetői végzettsége, ez úgy gondolom, szükséges lenne a feladatok 
ellátásához. Beiskolázzuk majd? 
 
Bán István polgármester: 
Mindenképpen, ugyanis végzettség nélkül nem alkalmazhatjuk 
 
Pölöskei István képviselő: 
A munkaügyi központon keresztül nem tudná elvégezni a tanfolyamot? 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Erre csak munkanélküliként lenne lehetősége. 
  
Bakonyi Balázs képviselő: 
Ha finanszírozzuk a tanulmányait, kössünk ki egy időt, amíg itt kell dolgoznia. 
 
Lengyel Ildikó képviselő:  
Korábban ez úgy volt, hogy amennyi volt a tanulmányi idő, annyit kellett itt dolgozni. 
 
Bán István polgármester: 
Én úgy gondoltam, hogy a tanulmányi idő kétszerese legyen ez az idő. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Mennyibe kerülne ez a beiskolázás az Önkormányzatnak? 
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Bán István polgármester: 
200-300 ezer forint körül lehet. Véleményem szerint ennyit megér, hogy megoldódjon a probléma. 
 
 
 
b.) Beiskolázási támogatás 
 
Bán István polgármester: 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek az Állam biztosít Erzsébet utalványt. 
Mivel az előző években is volt iskolakezdési támogatás, úgy gondolom minden olyan általános, közép 
és felsőoktatásban tanuló diák részére, akiknek nincs megállapítva a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény kapjanak egyszeri 12.000 forint iskolakezdési támogatást. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Ez egy jó gesztus, felesleges lenne ezen változtatni. 
 
Bán István polgármester: 
Javaslom, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő diákok számára 
állapítsuk meg a beiskolázási támogatást. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

 
 
76/2018. (VIII.13.) önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a beiskolázási költségek csökkentéséhez egyszeri 
12.000,- Ft/fő összegű támogatást nyújt azoknak a 
pusztahencsei lakcímmel rendelkező általános iskolai 
tanulóknak, akik nem részesülnek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben. Ugyancsak 12.000,- 
Ft/fő összegű támogatásra jogosultak a középiskolások 
és a felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos 
hallgatói.  

 
 
 
 
 
 
 
 
c.) Lauf Zsanett szerződésével kapcsolatos munkaügyi vita 
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Bán István polgármester: 
A napokban megkeresett Lauf Zsanett férje egy könyvelő társaságában és tárgyalni próbáltak Velem. 
Szerintük Lauf Zsanett aláírása nem valódi a közalkalmazotti kinevezésén és a hozzá kapcsolódó 
adatfelvételi lapokon sem. Januárban Zsanett bejött az irodámba, hogy határozatlan időre szeretne 
szerződést. Mondtam neki, meglátjuk hogyan alakul a Konyha anyagi helyzete, egyelőre 2018. június 
20-ig szeretnénk alkalmazni. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Milyen munkakörben volt Ő a Konyhán? 
 
 
Bán István polgármester:  
Dietetikus élelmezésvezető. 
 
Magyar János képviselő: 
Mi ennek az előzménye? Hogyan bukott ki ez a dolog most? 
 
Bán István polgármester:  
Február óta táppénzen volt, mivel terhes. Június 30-án lejárt a határozott idejű szerződése, melyet 
januárban kötöttünk vele, így nem kellett tovább alkalmaznunk. A kilépésekor megkapta a szükséges 
papírokat is. Csütörtökön megkerestek azzal, hogy  Zsanett munkabérét visszamenőleg július 1-től 
fizessük ki, ugyanis Zsanett azt állítja, hogy az előző polgármester januárban határozatlan idejű 
szerződést kötött vele. Állításuk szerint ezért a határozott idejű szerződés nem érvényes, tehát a 
jogviszonyát nem szüntethettük volna meg. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Szóval, Zsanett 2017.december 31. után kapott az előző polgármestertől határozatlan idejű szerződést? 
 
Bán István polgármester:  
Ezt állítják, viszont erről semmiféle dokumentum nincs, sem az Önkormányzatnál, sem az 
Államkincstárnál. Ilyen szerződést Lauf Zsanett sem tud felmutatni. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Hol van annak a nyoma, hogy Ő szerződést kötött? 
 
Bán István polgármester:  
A másik problémája, hogy a meglévő határozott idejű szerződéseken a dátumbélyegző 2016-ra volt 
állítva 2017 helyett, ami ki lett javítva. 
 
Horváth Dorina jkv. vezető: 
Miután rosszul nyomtam a szerződésekre a dátumbélyegzőt felhívtam az Államkincstárt, hogy mit 
csináljak ilyen helyzetben. Azt mondta a hölgy, aki intézi a szerződéseket, hogy a rontott számot 
húzzam át egy vonallal, majd írjam alá. Ez megtörtént, ott el is fogadták. 
 
 
Pölöskei István képviselő: 
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Mi oka lenne egy Önkormányzatnak vagy egy önkormányzati dolgozónak más nevében aláírni egy 
munkaszerződést?  
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Dorina, te megcsináltad azt a határozatlan idejű szerződést, amit Iker Ibolya volt polgármester akart 
adni Lauf Zsanettnek? 
 
Horváth Dorina jkv. vezető: 
Igen, megcsináltam. Akkor ezt Iker Ibolya kivette a kezemből és azt mondta elviszi aláíratni. Hozzám 
ez a szerződés azóta nem került vissza, így nem tudtam megküldeni az Államkincstár részére sem, 
tehát nem is létezik. 
 
Bán István polgármester: 
Én, januárban nyomatékosan kijelentettem Csiréné Dóczi Orsolyának is, hogy amíg nem látjuk ennek 
az anyagi vonzatát Zsanett csak határozott idejű szerződést kap. Ebből kisebb konfliktus is volt akkor.  
Ezáltal úgy gondolom, hogy mindenki tisztában volt azzal, hogy Zsanett részére milyen szerződést 
adtunk. Én ma azt mondtam a férjének, hogy nem fizetünk visszamenőleg semmit, viszont ha 
holnaptól táppénzre menne, az nem kerülne pénzbe az Önkormányzatnak, úgy gondoltam, hogy a 
szülésig lenne nálunk állományban, tehát november 30-ig.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Miért nem kerülne semmibe? Megvan, hogy hány százalékot kell fizetnünk utána.  
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Ez nagyon furcsa lenne. Lejárt a szerződése június 30-án. Felveszünk azért valakit, hogy 
betegállományban legyen? 
 
Bán István polgármester: 
Ez egy gesztus lett volna velük szemben. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Azt mondják, hogy ezen a szerződésen nem az Ő aláírása van? 
 
Bán István polgármester: 
Igen, azt mondta nem így írja az „s” betűt. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Akkor mi jogon vette fel a fizetését? Ráutaló magatartása volt, hogy ez a szerződés él. 
 
 
Bán István polgármester: 
Azt gondolom, egy véleményen vagyunk, javasolnám, hogy utasítsuk el ezt a megkeresést. Határozat 
nem kell erről a dologról, de kíváncsi voltam mindenki véleményére. 
 
(Megérkezett Katona Krisztina, aki megpályázta a meghirdetett élelmezésvezetői állást.) 
 
d.) Élelmezésvezetői munkakör betöltése 
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Bán István polgármester: 
Köszöntöm Katona Krisztinát. Krisztina az egyik pályázó az élelmezésvezetői posztra, a másik egy 
nagydorogi hölgy, aki Sárszentlőrincen dolgozik az Önkormányzatnál. Mindketten jó benyomást tettek 
rám, annyi különbséggel, hogy a nagydorogi hölgy csak pár hónap múlva tudna kezdeni. Krisztina 
szakács végzettségű is, szükség esetén besegítene a Konyhán. Mindenkinek odaadtam az önéletrajzát, 
ha bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor tegyétek fel neki. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Miért vállalnád el a munkát? 
 
Katona Krisztina: 
Kihívásként tekintek erre a munkára. Én 10 évig a Márton és Lányai pálinkafőzdében dolgoztam, 
onnan a Zambelli COLORFERR Kft-hez mentem, ahol a munkaviszonyom jelenleg is tart. 
Mérlegeltem, és megpróbálnék váltani. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Ha elvállalnád a munkát el kéne menni továbbképzésre is, ami egy évig tartana. Ezt édesanyaként is 
meg tudod oldani? 
 
Katona Krisztina: 
Igen, meg tudom oldani. 
 
Bán István polgármester: 
Megköszönöm Katona Krisztinának, hogy eljött. Nagyfalusi Ilona óvodavezető felé pedig továbbítom 
a Képviselő-testületi tagok véleményét. 
 
(Katona Krisztina távozott a testületi ülésről.) 
 
e.) Óvodapedagógusi állás betöltetlensége 
 
Bán István polgármester: 
Az Óvodában még mindig nincs elég óvónő. Az óvodavezető olyan kéréssel fordult hozzám, hogy 
Pölöskei Istvánnét megbízási szerződéssel szeretné foglalkoztatni. A mai nap azzal keresett meg, 
hogy ez a dolog nem csak megbízási jogviszonnyal működne nyugdíj mellett, hanem közalkalmazotti 
jogviszonnyal is. Azt szeretné, ha úgy foglalkoztatnánk. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Ez a törvény még nem él, január 1-től tervezik. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Mennyi a gyerekek létszáma? Nem lenne megoldható, hogy egy csoportot csinálunk? Én is 
óvodapedagógus keresésben vagyok, nagy a hiány, sok helyre keresnek óvónőt. 
 
 
 
Bán István polgármester: 
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Egyelőre, az lenne a javaslatom, hogy hozzunk egy határozatot, miszerint megbízási szerződéssel 
alkalmazzuk Pölöskei Istvánnét december 31-ig, havi 180.000 Forintért. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Ismét szeretném megkérdezni, hogy mekkora a létszám, nem lehetne összevonni a két csoportot? 
 
Bán István polgármester: 
33 gyermek van beíratva az Óvodába. 25 fő az ajánlott létszám egy csoportba, az Önkormányzat 30 
főig felemelheti ezt, ha jól tudom, viszont 33 gyerek nem lehet egy csoportban. Ennek tekintetében 
úgy gondolom, fogadjuk el az előbb tett javaslatomat. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
77/2018. (VIII.13.) önkormányzati határozat:  
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Pölöskei Istvánné nyugdíjas óvodapedagógus 
2018. december 31-ig történő megbízásos jogviszonyban való 
alkalmazásával egyetért, annak anyagi fedezetét biztosítja. 

 
f.) 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Folyamatosan negatív visszajelzések jönnek a temető rendezésével kapcsolatban. Azt szeretném 
kérdezni, hogy mikor kerül sor a temető rendbetételére? 
 
Pölöskei István képviselő: 
Úgy lett betervezve, hogy holnap. Amit mára beterveztünk azzal végeztek a közfoglalkoztatottak. 

 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A járda felújítása hogyan áll? 
 
Bán István polgármester: 
Nem haladnak túl gyorsan, de szerintem egészen jó minőségben készül. Ezen kívül két szabálysértési 
ügy volt, melyeket az Önkormányzatnál szerettek volna ledolgozni. Beszéltem a Kormányhivatalban 
egy hölggyel, akinek jeleztem, hogy nem szeretnénk közérdekű munkásokat fogadni. Ők ezt 
tudomásul vették, innentől kezdve nem lesznek kiközvetítve hozzánk. 
 
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést 
bezárta.  
 

 
-kmf- 

 
 
   



 
9 

 

   Bán István                    Erdei Tamás 
 polgármester                jegyző 

 
 
   Lengyel Ildikó       Bakonyi Balázs  
          jegyzőkönyv-hitelesítő             jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
  


