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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október
25-én 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,
Pölöskei István, Magyar János,
Lengyel Ildikó
(7 fő települési képviselő)

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Erdei Tamás jegyző
Horváth Mónika Dorina jkv. vezető

Bán István polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület
7 tagja közül 6 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint.
Lengyel Ildikó képviselő:
Szeretném napirendi pont tárgyalását kérni olyan címmel, hogy a „Településünket ért rágalmak
cáfolása”. Szeretném, ha ez a napirendi pont bekerülhetne az „Egyebek” elé 4. napirendi pontként.
Bán István polgármester:
Kérném, hogy szavazzunk. Ki fogadja el Lengyel Ildikó képviselő által tett kiegészítéssel a javasolt
napirendet?
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
napirendet elfogadta:
NAPIREND

1. MEZŐFÖLDVÍZ Kft. törzstőke emelési javaslata
Előadó: Bán István polgármester
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2. Munkaruha-juttatási szabályzat tanyagondnoki munkakörben
Előadó: Erdei Tamás jegyző
3. Rendelet alkotása a szociális tűzifa juttatás szabályairól
Előadó: Erdei Tamás jegyző
4. Településünket ért rágalmak cáfolása
Előadó: Lengyel Ildikó képviselő
5. Egyebek

Bán István polgármester:
Mielőtt hozzákezdenénk a napirend tárgyalásához, szeretnék beszélni pár szót a két ülés között történt
dolgokról. A Kossuth utcai járdát bejártuk, átvettük, a műszaki átadás és a teljesítés igazolás is
megtörtént. A pénzt a mai napon elutaltuk. Véleményem szerint, elég jó minőségben készült el a járda.
Úgy gondolom, a következő lépés a vízelvezető árok megpályázása kellene, hogy legyen, annak
érdekében, hogy ez a jó minőségű járda megmaradjon. Előző testületi ülésen határozatot hoztunk arról,
hogy a földespusztai utat és a Dózsa György utca alsó felét megpróbáljuk felújítani. A földespusztai út
felújítása szerintem ár érték arányban megfelelően megtörtént. A Dózsa György utca alsó szakasza
viszont, az árához képest sem jó. Próbáltunk olcsón jót csinálni, ez ebben a formában sajnos nem
sikerült. A leírt technológia alapján én is úgy gondoltam, hogy meg fog felelni. Sajnos az ott élő
emberek sem úgy álltak hozzá az útjavításhoz, mint amire számítottunk.
(Magyar János képviselő megérkezett a testületi ülésre.)
Bán István polgármester:
Beszéltem a kivitelezővel, aki azt mondta, ha úgy gondoljuk, végigmegy az érintett útszakaszon
úthengerrel, megpróbálja letömöríteni az anyagot.
Pölöskei István képviselő:
Emlékeim szerint, ez az úriember azt mondta, hogy ez a speciális anyag, amivel megcsinálja az utat jó
lesz ide. Kicsit becsapva érzem magunkat.
Rácz Attila alpolgármester:
Azt ígérte a kivitelező, hogy olyan adalékanyagot tartalmaz az aszfalt, ami összeköti majd.
Pölöskei István képviselő:
A kivitelező nem gondolhatja, hogy mi szakemberek vagyunk. Az ő tájékoztatása alapján ennek az
adalékanyagnak benne kéne lenni abban az anyagban, ami le lett terítve. Nyilvánvalóan nem kéne az
ott élőknek az első nap rodeózni az úton, de nem gondolnám, hogy csak ez volt a probléma. Én ma
voltam Földespusztán is, úgy gondolom az ottani úttal semmi probléma nincsen, pedig a busz igen
nagy súllyal fordul meg rajta. A Dózsa György utcáról az a véleményem, hogy ezt az utat amilyen
gyorsan megcsináltattuk, olyan gyorsan el is kell takarítanunk.
Lengyel Ildikó képviselő:
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Járhattunk volna A Dózsa György utcánál is úgy, mint Földespusztán. Sajnos nem jött össze.
Pölöskei István képviselő:
Az a különbség, hogy más felületre lett letéve ez az anyag. A Dózsa György utcában szilárd burkolatra
tették, ott a ránehezedő súlytól nem tömörül az anyag, hanem széttolja a jármű kereke.
Rácz Attila alpolgármester:
Lényegében, ahogy használatba lett véve az út, úgy tönkre is ment.
Pölöskei István képviselő:
Nem tilthatjuk meg az embereknek, hogy arra közlekedjenek, abból a célból lett csinálva az út.
Bakonyi Balázs képviselő:
Miután átmegy az aszfalton az úthenger elvileg használható az út. Ezért senkit sem hibáztathatunk. Mi
lenne, ha megkérnénk őket, hogy szedjék fel és vigyék át Földespusztára ezt az anyagot?
Rácz Attila alpolgármester:
Vagy megcsinálhatnánk a szabadidő parknál lévő útszakaszt.
Pölöskei István képviselő:
Az is megoldás, csak ne maradjon ott a Dózsa György utcában.
Rácz Attila alpolgármester:
Én is azon vagyok, hogy ez így ne maradjon ott. Szerintem vékonyra csinálták, nem 8 centiméter
vastagságúra terítették.
Pölöskei István képviselő:
Minél vastagabb az anyag, annál könnyebben törik fel,
Bán István polgármester:
Átlagosan nézve a 8 centiméter vastagság teljesült.
Rácz Attila alpolgármester:
Azzal a szemcsemérettel, amit mondtak le kellett volna tömörödnie ennek az anyagnak.
Bán István polgármester:
Földespusztán letömörödött, mert más felületre tették rá ugyanazt az anyagot.
Lengyel Ildikó képviselő:
A kivitelező milyen magyarázatot adott arra, hogy nem sikerült az út?
Bán István polgármester:
Nem tudott rá magyarázatot adni. Azt mondta, hogy nem volt olyan az idő.
Lengyel Ildikó képviselő:
Szakmai magyarázatot nem kaptunk?
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Bán István polgármester:
Szakmai magyarázatot nem tudott adni a kivitelező. Mondtam neki, hogy arról volt szó, hogy össze
fog állni a leterített anyag.
Pölöskei István képviselő:
Itt az a lényeg, nem állt össze.
Lengyel Ildikó képviselő:
Nem kaptuk meg azt, amiért fizettünk.
Bán István polgármester:
Én első körben azt szerettem volna kérni a kivitelezőtől, hogy menjenek át rajta úthengerrel.
Pölöskei István képviselő:
Felesleges. Én is végig mentem rajta traktorral, és a kerék tolta ki saját maga elől ezt az anyagot. A
kerékpár nyomát lehet benne látni.
Bakonyi Balázs képviselő:
Ha egyezkednénk Földespusztával, hogy féláron odaadjuk az anyagot nekik?
Rácz Attila alpolgármester:
Én már mondtam, hogy a szabadidő park mellett a patakig meg lehetne csinálni az utat, hogy normális
legyen. Lehet neki más helyet is keresni.
Magyar János képviselő:
És a Kossuth utcánál a földes út?
Bán István polgármester:
Én oda nem tennék. Voltak itt a Miniszterelnökségtől a Paks II projekttel kapcsolatban és nagyon
érdeklődtek az ottani út iránt. Az egy 12 méter széles út, oda elférnének a közművek is, megnézték a
terveket is. Véleményem szerint nem lehetetlen, hogy oda lakóhelyeket terveznek.
Pölöskei István képviselő:
Az összes projekt közül ez érdekli őket a legjobban.
Rácz Attila alpolgármester:
Az ott magánterület.
Bán István polgármester:
Azok ott 4-5 aranykoronás földek, biztos megfizetnék az árát. De ez a jövő zenéje.
Lengyel Ildikó képviselő:
Térjünk vissza az útra.
Pölöskei István képviselő:
Jó lenne, ha meg tudnánk egyezni vele úgy, hogy ezt az anyagot díjmentesen szállítsa el oda, amit mi
kijelölünk neki helyszínnek..
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Lengyel Ildikó képviselő:
Nem teljesítette azt amit megígért, viszont mi abban az esetben nem kérünk kárpótlást, ha ezt az
anyagot leteríti máshol.
Rácz Attila alpolgármester:
Készüljünk fel rá, hogy valami pénzt ki fog alkudni még ezért, viszont ha perre visszük az ügyet,
akkor 5 év múlva is pereskedhetünk.
Pölöskei István képviselő:
Nem baj, majd az utódok folytatják.
Polácsi Zsolt képviselő:
Az a baj, hogy a pereskedéstől nem tűnik el az anyag onnan.
Bán István polgármester:
Vagy holnap, vagy jövő hét elején jön. Attila, ha holnap jön neked kéne vele beszélni, mert én nem
leszek itthon.
Pölöskei István képviselő:
Csak azt támogatom, ha ő díjmentesen elszállítja onnan az anyagot oda, ahová mi mondjuk neki.
Lengyel Ildikó képviselő:
A kiindulás, hogy nem teljesítette a szerződésben foglaltakat.
Bakonyi Balázs képviselő:
Nem tudjuk megbeszélni a Földespusztaiakkal, hogy vegyék meg fél áron?
Lengyel Ildikó képviselő:
Akkor az első számú javaslat szerintem az lenne, hogy az alpolgármester menjen el a Milkmen Kft.hez, -akik tervezik, hogy csináltatnak ilyen utat- és beszélje meg velük, hogy ezt az anyagot vigye el a
cég.
Bán István polgármester:
Nem tudjuk, hogy ebből az anyagból szeretnének-e utat csináltatni.
Lengyel Ildikó képviselő:
Akkor meg kel kérdezni, hogy jó-e az anyag, és vigyék el.
Pölöskei István képviselő:
Ha a Földespusztaiak csak az anyagárat átvállalják, és akik csinálták, díjmentesen elszállítják, akkor
ezt támogatom én is.

Lengyel Ildikó képviselő:
A cég pedig azt kapja „ajándékba”, hogy nem kérjük vissza a munkadíjat. Ha a Milkmen Kft-nek nem
kell az anyag, akkor mi lesz? Azt mondtátok Földespusztán van hely, ahova lehetne tenni.
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Pölöskei István képviselő:
Ha nem fogadja Földespuszta, akkor van hova tenni, van sok rossz földutunk.
Lengyel Ildikó képviselő:
Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy vigye el az anyagot a Milkmennek. Ha nekik nem kell, akkor vigye
el az anyagot Földespusztára, és folytassa az utat ott.
Bán István polgármester:
Ha ebből további költségek nélkül kijövünk, akkor jól járunk.
Rácz Attila alpolgármester:
Ha holnap jön a kivitelező, próbálok vele egyezkedni.
Lengyel Ildikó képviselő:
Annyit lehet kérni, ha holnap nem jelentkezik, akkor valaki hívja fel? Sürgősen kéne erről beszélni
vele. Ne akkor jöjjön, amikor az útja erre tart, hanem kérjük tőle, hogy jöjjön, mert neki most itt dolga
van. Csinált egy rossz minőséget.
Bakonyi Balázs képviselő:
Én azt tudnám támogatni, hogy erre az anyagra egy vékony réteg melegaszfaltot tetessünk.
Pölöskei István képviselő:
Az körülbelül 5 millió forint. Mit enged a pénztárcánk?
Bán István polgármester:
Jelen pillanatban semmit.
Pölöskei István képviselő:
Akkor kár is erről beszélnünk.
Magyar János képviselő:
Hogy állunk anyagilag?
Bán István polgármester:
Körülbelül 2,5-3 millió forint körüli összeggel rendelkezünk, kifizettük az utat és a járdát.
Magyar János képviselő:
Pár hete még jobban álltunk.
Bán István polgármester:
Igen, de azóta kifizettünk sok dolgot. Ebből 20 millió forint vissza fog jönni. Javaslom, hogy a
probléma megoldásával a testület bízza meg a polgármestert és az alpolgármestert.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
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86/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Dózsa György utcában történt „mart
aszfaltból” keletkezett útépítési hiba felszámolásával,
a kár elhárításával Bán István polgármestert és Rácz
Attila alpolgármestert bízza meg.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)
Bán István polgármester:
A Mezőföldvíz Kft-nek államilag megállapított díjai vannak, így a Kft veszteséges. Szükség van
törzstőke emelésre, mely a részünkről 236.500 forint lenne. A Mezőföldvíz Kft. közgyűlésén az
üzletrészek nagyságának megfelelően fogják figyelembe venni a szavazatokat.
Pölöskei István képviselő:
Mi a következménye, ha nem támogatjuk?
Bán István polgármester:
Ha nem támogatjuk, és a közgyűlés elfogadja, akkor olyan, mintha támogattuk volna.
Pölöskei István képviselő:
Ettől az emeléstől a nyereségük nem fog nőni.
Bán István polgármester:
Ki nem támogatja a törzstőke emelést?

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodással, az alábbi határozatot hozta:
87/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a MEZŐFÖLDVÍZ Kft. termőtőkéjének
emelését nem támogatja.

2.)
Erdei Tamás jegyző:
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Áprilisban volt egy ellenőrzésünk a Kormányhivataltól, amely a Tanyagondnoki Szolgálatot érintette.
Megállapították, hogy a tanyagondnok munkaruhára jogosult, melynek feltételeit szabályzatban kell
rögzíteni, ezért készítettem ezt a szabályzatot. Gyakorlatilag ezt az idei évben érvénybe kell léptetni, a
Kormányhivatalnak el kell küldeni a szabályzatot. Készíteni fogok egy másik szabályzatot is, amely a
karbantartóra, az óvónőkre, a dajkákra és a konyhai dolgozókra fog vonatkozni. Azt a következő évi
költségvetéstől szeretném hatályba léptetni.
Pölöskei István képviselő:
Visszamenő hatálya lesz a jövőre érvénybe lépő szabályzatoknak?
Erdei Tamás jegyző:
Visszamenő hatálya nem lesz, 2019. január 1-től fog érvénybe lépni.
Pölöskei István képviselő:
A karbantartó a Munka Törvénykönyve alapján van alkalmazva, ami egyértelműen leírja, hogy
védőruhát kötelező adni. Ez alól nincs kivétel. De holnap behozom neked azt a paragrafust, ami ezt
kimondja.
Lengyel Ildikó képviselő:
Januárban hozd be, amikor tárgyaljuk a költségvetést.
Pölöskei István képviselő:
4 éve nem kapok védőruhát, ez alól nincs kibúvó.
Magyar János képviselő:
Annyiszor módosítottuk a költségvetést. Adtunk ki már rengeteg felesleges pénzt, mint például 2016ban a telefonkönyv, ami a jegyző és az előző polgármester bűne volt. Annak az összege körülbelül
800-900 ezer forint.
Erdei Tamás jegyző:
A telefonkönyveket nem én rendeltem meg, hanem a volt polgármester.
Magyar János képviselő:
Kifizettük ezt a pénzt?
Erdei Tamás jegyző:
Kifizettük.
Magyar János képviselő:
Na, látod, itt a baj. És most 30-40 ezer forinton rágódunk, én ezt nem tudom lenyelni.
Erdei Tamás jegyző:
A mai napig vannak vitáink azok miatt a telefonkönyvek miatt, amiket rendelt az előző polgármester.
Magyar János képviselő:
Mennyi nagyságrendileg ez a pénz összesen 100 ezer forint?
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Erdei Tamás jegyző:
Mindenkinek a munkaruhája benne van a költségvetésben, csak a karbantartóé nincsen.
Pölöskei István képviselő:
Soha nem volt szó a költségvetésben a karbantartó védő ruhájáról.
Erdei Tamás jegyző:
És ki terjeszti elő a költségvetést? A polgármester terjeszti elő és mindenki hozzászólhat, javasolhat
előirányzatokat.
Pölöskei István képviselő:
Ez törtvényileg problémás.
Erdei Tamás jegyző:
Havonta 60 ezer forintot fizetünk ki a munkavédelmi tanácsadónak. Neki ez nem tűnt fel? Írja le, hogy
mit kell biztosítsunk, mennyi a kihordási ideje.
Lengyel Ildikó képviselő:
Aki érintett, az jelezze. Én nem tudtam róla, januárban itt ültünk. Én nem emlékszem, hogy ez
elhangzott volna.
Pölöskei István képviselő:
A munkavédelmi tanácsadónkat emiatt rengetegszer hívtam már.
Polácsi Zsolt képviselő:
Mindenkinek benne van a költségvetésben a munkaruha juttatása, a karbantartóé és a tanyagondnoké
maradt ki. Ez akkora tétel lenne, hogy ezt nem tudjuk megengedni?
Szerintem a következő testületire erről legyen szabályzat.
Bán István polgármester:
Ez idén még készen lesz, hogy jövőre alkalmazhassuk. Nos, ha nincs több kérdés, javaslom, hogy
fogadjuk el a munkaruha juttatási szabályzatot tanyagondnoki munkakörben.

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - egyenhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
88/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Munkaruha juttatási szabályzatot” a
tanyagondnoki munkakörben megtárgyalta és a
határozat melléklete szerint elfogadta.

3.)
Erdei Tamás jegyző:
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A rendeletet elkészítettem, de lenne benne egy kis javítani való. A 7. §-ban nem a részesülő köteles
gondoskodni a tűzifa elszállításáról, hanem az Önkormányzat köteles gondoskodni a tűzifa
házhozszállításáról.
Bán István polgármester:
Ki az, aki egyetért a Jegyző úr által elkészített rendelet tervezettel?
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi rendeletet
alkotta:
„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (X.26.)
önkormányzati rendelete a szociális tűzifa-juttatás feltételeiről.”

Bán István polgármester:
Ehhez a napirendi ponthoz szeretnék még hozzáfűzni egy-két dolgot. Beszéltünk róla, hogy az idei
évben különösen nehezen és magas áron beszerezhető a tűzifa. Ennek ismeretében egy györkönyi
cégtől rendeltünk tűzifát, melyből 33 erdei köbméter már megérkezett, ez körülbelül a szociális tűzifa
mennyiségének a fele. A rossz hír, hogy az a cég, ahonnan hozták a fát nem szerepel az állami
nyilvántartásban.
Pölöskei István képviselő:
És ez mennyibe kerül nekünk?
Bán István polgármester:
Ezt a 33 erdei köbméter fát a szociális keretből ki tudjuk fizetni. A rossz hír, hogy amit ezután fogunk
rendelni az államilag bejegyzett erdőgazdálkodóktól az drágább lehet. Ha megvesszük ezt a 33 erdei
köbmétert és még ehhez veszünk az államilag bejegyzett cégtől 33 erdei köbmétert, akkor megvan a
szociális tűzifa. Úgy gondolom nem fogunk rajta sokat bukni.
Rácz Attila alpolgármester:
Akkor ezt a fát vegyük meg?
Bán István polgármester:
Igen, meg tudjuk venni a szociális keretből.
Rácz Attila alpolgármester:
Akkor több fát nem hozatunk a györkönyi céggel? A maradékot megvesszük a listán szereplő
gazdálkodóktól?

Bán István polgármester:
Igen, így lenne a legjobb. Kapunk 1 millió 100 ezer forintot, ilyen összegben kéne tűzifát venni az
államilag bejegyzett gazdálkodók valamelyikétől.
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Rácz Attila alpolgármester:
Nem szükséges, hogy megvegyük onnan azt a mennyiséget, amire pályáztunk?
Erdei Tamás jegyző:
66 erdei köbméter van a támogatói okiratban. Ha nem fedi le a kapott összeg, akkor nem tudod
megvenni ezt a mennyiséget.
Rácz Attila alpolgármester:
Arról a listáról kaphatnék egy másolatot? Megkérdezem tőlük, hogy miért nincsenek rajta a listán.
Erdei Tamás jegyző:
Én már utána érdeklődtem. Györkönyi cég, de ők inkább szállítással foglalkoznak, erdő nincs a
tulajdonukban.
Pölöskei István képviselő:
Mennyi a támogatás összege?
Bán István polgármester:
1 millió 100 ezer forint körül kapunk támogatást.
Pölöskei István képviselő:
Ez a szociális tűzifa pályázat?
Bán István polgármester:
Igen. Ezt tájékoztatás céljából mondtam, a lényeget tudjuk. A pályázatból nyert pénzt el kell
költenünk. Annyi fát veszünk rajta, amennyit fedez ez az összeg. Véleményem szerint kezdjük el
tárgyalni a következő napirendi pontot.

4.)
(Lengyel Ildikó képviselő előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bakonyi Balázs képviselő:
Úgy gondolom, hogy ez polgármester úrra tartozik, nem a képviselőkre. Biztosan van hangfelvétel,
ami alapján írták ezt a cikket.
Rácz Attila alpolgármester:
Mielőtt közzé teszik a cikket egyeztetni kellett volna, hogy megfelelő-e.

Lengyel Ildikó képviselő:
A falu vezetőjén keresztül a településünket sértik. A célom az, hogy mondjuk ki, hogy valótlan
állatások vannak a cikkben és a testület álljon ki a polgármestere mellett. Kérjünk helyreigazítást.
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Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
89/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a településről megjelent média bírálatoktól
elhatárolódik és megbízza a polgármestert, hogy az
esetleges helyreigazítás érdekében tegyen lépéseket.
5.)
Bán István polgármester:
Elértük, hogy a jegyzőkönyvek 12-13 nap alatt elkészülnek. Szeretném kérni a jegyzőkönyvhitelesítőket, hogy a 1-2 napnál tovább ne tartson az átolvasás.
Lengyel Ildikó képviselő:
Értettem a célzást.
Bán István polgármester:
Aki vállalja a jegyzőkönyv-hitelesítést, próbáljon meg időt szakítani erre. A legcélszerűbb az lenne,
hogy amíg a jegyző és az előadók dolgoznak, addig a Hivatalban átolvasnátok. Így könnyebben menne
a javítás is, ha esetleg valamivel nem értetek egyet.
Bakonyi Balázs képviselő:
Azt nem tudom megígérni, hogy a Hivatalban olvasom el a jegyzőkönyvet, de igyekezni fogok
gyorsan visszajuttatni.
Lengyel Ildikó képviselő:
Egyetértek a Balázzsal.
Magyar János képviselő:
Több gazda megkeresett a földutakkal kapcsolatban. Van olyan földtulajdonos, aki a víztoronynál az
utat úgy csinálta meg, hogy felénk és a többi ember földje felé folyik a víz, ha esetleg jön egy nagyobb
eső. Úgy gondolom, ez valamilyen szinten az Önkormányzathoz tartozik. Ez lenne az egyik. A másik,
hogy a múltkor azt mondtátok 23 millió forintunk van. Ebből egyszer el lett költve 5 millió meg
egyszer 9 millió. Most pedig csak 2 milliónk van.
Bán István polgármester:
Azóta kifizettük a járdát, az utat, meg az út tervezést is. Volt ellenőrzésünk, ahol észrevették, hogy
nem lett időbe lejelentve a tanyagondnoki busz ezért a támogatás egy részét megvonják. A dolog
másik fele, hogy az óvódánál pedig pluszba kapunk, mert 3 óvodással több van, tehát ez a két dolog
nagyjából kiüti egymást. Azt mondták az ellenőrök, hogy az Önkormányzat 5 és fél millió forinttal
túlfinanszírozta a Konyhát, tehát, az Önkormányzatnak idén szeptemberig ennyibe került a Konyha.
Magyar János képviselő:
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Lenne egy kérésem, szeretném, ha a következő testületire ki lenne gyűjtve, hogy a tervezetthez képest
mennyi bért fizettünk ki eddig.
Bán István polgármester:
Csak a bér?
Magyar János képviselő:
Igen.
Lengyel Ildikó képviselő:
A bér az meghatározott dolog. Ez csak akkor változhat, ha új alkalmazott van, vagy ha valaki
fizetésemelést kap anélkül, hogy mi tudnánk róla. Viszont ezekről nekünk tudnunk kell.
Magyar János képviselő:
A pályázatírás után jár pénz?
Erdei Tamás jegyző:
Senkinek nem fizettünk pályázatírásért.
Polácsi Zsolt képviselő:
Tengelicen a kút át lett adva?
Bán István polgármester:
Gondolom nem, mivel engem nem hívtak meg rá.
Rácz Attila alpolgármester:
Javasolnám, hogy a tűzgyújtási rendeletünket módosítsuk. Szeretném, ha hétköznap délelőtt is lehetne
tüzelni. Mondjuk szerdán és csütörtökön 800 – 2100 óráig.
Bán István polgármester:
Ki ért egyet a tűzgyújtási rendelet módosításával?

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (X.26.)
önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék égetéséről szóló 4/2017 (IV.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról.”

Pölöskei István képviselő:
Szeretném a képviselői keretemet az óvódások részére felajánlani.
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Erdei Tamás jegyző:
Lenne itt még valami, elérkezett a második félévi TEIT – RHK elszámolásának az ideje. Az
ügyintéző, aki márciusban lett megbízva ezzel az elszámolással, távozott. Javasolnám, hogy ezzel a
feladattal a testület Kőfejüné Bíró Évát és Horváth Mónika Dorinát bízza meg, hogy én meg tudjam
velük kötni a szerződést.
Bán István polgármester:
Ugyanannyi pénzt kapnának ketten, mint az előző ügyintéző egyedül. Javaslom, hogy szavazzuk meg.

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
90/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Kőfejüné Bíró Éva és Horváth
Mónika Dorina előadót, hogy 2018.07.01-2018.12.31ig terjedő időszakra az RHK elszámolást elvégezze.

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

-kmf-

Bán István
polgármester

Lengyel Ildikó
jegyzőkönyv-hitelesítő

Erdei Tamás
jegyző

Bakonyi Balázs
jegyzőkönyv-hitelesítő
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