Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szám: 834 -13/2018/Ált.i.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 10én 16 órakor – közmeghallgatással egybekötött - üléséről

Az ülés helye:

IKSZT (Művelődési Ház)
Pusztahencse, Pozsonyi u. 96.

Szavazati joggal jelen vannak: Bán István polgármester
Rácz Attila alpolgármester
Bakonyi Balázs, Polácsi Zsolt,
Pölöskei István
(5 fő települési képviselő)
Magyar János képviselő

Távolmaradását jelezte:
Később érkezik:

Lengyel Ildikó képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Erdei Tamás jegyző
Ábrahám Ágnes Barbara igazgatási előadó
Horváth Mónika Dorina jkv. vezető

Bán István polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület 7
tagja közül 5 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint.

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendet
elfogadta:
NAPIREND

1. Pusztahencse Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018-2023.
Előadó: Erdei Tamás jegyző
2. 2019. évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása
Előadó: Erdei Tamás jegyző
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3. MEZŐFÖLDVÍZ Kft. törzstőkéjének emelése (87/2018. (X.25.) önkormányzati határozat
visszavonása)
Előadó: Bán István polgármester
4. Tengelic – Pusztahencse nyomásfokozó műtárgy korszerűsítése
Előadó: Bán István polgármester
5. Egyebek
6. Közmeghallgatás

Bán István polgármester:
Lengyel Ildikó jelezte, hogy a mai Képviselő-testületi ülésről késni fog. Javaslom, hogy válasszuk meg
Pölöskei Istvánt jegyzőkönyv - hitelesítőnek.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:
91/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. december 10-ei ülésre jegyzőkönyvhitelesítőnek Pölöskei István képviselőt megválasztotta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)
Erdei Tamás jegyző:
Utoljára 2013-ban készítettünk esélyegyenlőségi programot, melynek érvényességi ideje 5 év elteltével
lejárt. Ennek azért van jelentősége, hogy amikor pályázatot nyújtunk be, kérhetik tőlünk, hogy van-e a
településnek esélyegyenlőségi programja. Az általam kiküldött program borítóján Pusztahencse Község
Önkormányzata helyett Pusztahencse Községi Önkormányzat a helyes, valamint a dátum, 2022 helyett
2023.
Pölöskei István képviselő:
Ezek alapján a település hátrányos helyzetű?
Erdei Tamás jegyző:
Nem hátrányos helyzetű, a Paksi Atomerőmű körzetéből két település van, amelyik hátrányos helyzetű
Bikács és Kajdacs.
Bán István polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy fogadjuk el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
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Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:

92/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a
2018-2023
éves
időszakra
terjedő
Helyi
Esélyegyenlőségi Programot megtárgyalta és a határozat
melléklete szerint elfogadta.
Egyidejűleg a 2013-ban készült Helyi Esélyegyenlőségi
Programot lezártnak tekinti.

2.)
Erdei Tamás jegyző:
Minden év decemberében szükséges elfogadni a következő évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervet,
melyet a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja állított össze. Én csak azt a rész
küldtem ki, ami a Pusztahencsére vonatkozó egyetlen ellenőrzést tartalmazza. Ennél az ellenőrzésnél az
Községi Önkormányzatot kívánják ellenőrizni, ezen belül is a közbeszerzési eljárás alá nem tartozó
beszerzéseket.
Bán István polgármester:
Nos, ha nincs senkinek hozzáfűzni valója kérem, fogadjuk el a Belső Ellenőrzési Tervet.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési
Csoportja által készített 2019. évi Belső Ellenőrzési
Tervet megtárgyalta és a határozat melléklete szerint
elfogadta.
3.)
Bán István polgármester:
Hoztunk egy határozatot az október 25-én megtartott testületi ülésen, hogy nem kívánjuk megemelni a
törzstőkénket a MEZŐFÖLDVÍZ Kft.-nél. Mivel a többség elfogadta, így Nekünk is el kell fogadnunk, ez
kötelességünk. Kérem, aki egyetért a 87/2018. (X.25.) önkormányzati határozat visszavonásával jelezze
kézfeltartással.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:
94/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 87/2018.(X.25.) önkormányzati határo-
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zatát visszavonja.
Egyidejűleg a Képviselő-testület a MEZŐFÖLDVÍZ
Kft. törzstőke-emelési javaslatát elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a szükséges
intézkedések megtételével és a dokumentumok
aláírásával
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
(Lengyel Ildikó képviselő megérkezett az ülésre, ezzel a képviselők létszáma 6 főre emelkedett)
4.)
Bán István polgármester:
A kiküldött anyagban a megjelölt összeg a tervezésre vonatkozik. A tervezés árát vagyonrészünk
arányában Tengeliccel közösen fizetjük. Láthatóan a ránk eső összeg 570.000 forint, míg Tengelicre eső
rész majdnem 1,5 millió forint.
A kivitelezés teljes becsült összege 10.000.000 forint, amely a jövő évben véleményem szerint emelkedni
fog 20-30 %-al. Ezt az összeget is vagyonrészünk arányában kell kifizessük majd Tengeliccel közösen.
Amennyiben elfogadjuk ezt az ajánlatot, úgy a holnapi nap folyamán kapjuk kézhez a számlát.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy aláírjam a tervezési díjról a megállapodást, kézfeltartással jelezze.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi határozatot hozta:
95/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Tengelic – Pusztahencse ivóvíz ellátását
biztosító nyomásfokozó rekonstrukciós terveinek
elkészítésével egyetért és vállalkozási szerződés
megkötését 570.000,-Ft + ÁFA díj mellett jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
5.)
a.) Óvodapedagógusi állás
Bán István polgármester:
Mivel még mindig nem érkezett pályázat az óvodapedagógusi állásra, az óvodavezető kérte, hogy a
jelenleg megbízási díjjal foglalkoztatott nyugdíjas óvónő megbízását hosszabbítsuk meg. Egész évre
szeretnének szerződést kötni vele, melyet negyedévente hosszabbítanának meg. Így könnyebb dolgunk
lesz, ha esetleg érkezik jelentkező az állásra.
Lengyel Ildikó képviselő:
3000 betöltetlen óvodapedagógusi állás van az országban.
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Pölöskei István képviselő:
Mivel nyugdíjba ment az a tanárnő, aki a szolgálati lakásban lakott, úgy gondolom, meghirdethetnénk az
óvodapedagógusi állást lakással együtt. Lehet, hogy szívesebben vállalna valaki ilyen feltételekkel
munkát.
Bán István polgármester:
Igen, a következő pontban erről szeretnék beszélni. Javaslom Pölöskei Istvánné megbízási szerződését
meghosszabbítani, az eddig megszokott feltételekkel. Kérném, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
96/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pusztahencsei Óvoda és Konyha munkáltatónál 1 fő nyugdíjas óvónő foglalkoztatását
megbízási szerződéssel engedélyezi. A szerződést
negyedévente kell megkötni és az üres álláshelyet
folyamatosan hirdetni kell, szolgálati lakás biztosításával együtt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyfalusi Ilona óvodavezető
b.) Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
Bán István polgármester:
December elsejétől nyugdíjba ment Weil Ádámné pedagógus. Egy levelet írt, melyben kérelmezi, hogy
áprilisig szeretne a szolgálati lakásban maradni. Beszéltem vele erről, és elmondtam, úgy gondolom, hogy
amennyiben a kérésünkre 15 napon belül ki tud költözni a lakásból, ennek semmi akadálya. Javaslom,
hogy fogadjuk el Weil Ádámné kérését. Kérem, szavazzunk kézfeltartással.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:
97/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pusztahencse, Kossuth u. 74. szám
alatti szolgálati lakás bérbeadását 2019. április 30.
napjáig jóváhagyja.
A kijelölt bérlő: Weil Ádámné pedagógus.
A havi bérleti díj: 20.000,-Ft.
Felmondási idő: 15 nap.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a bérlővel a lakásbérleti szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
c.) Szociális keretből fentmaradt összeg felosztása
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Bán István polgármester:
Az idei évben, a tavalyihoz képest kevesebb pénzt költöttünk el a szociális keretből. Szeretném, ha a
megmaradt összegből az időseket és a gyerekeket segítenénk első sorban.
Javasolnám, hogy minden 65. életévét betöltött pusztahencsei lakos részére egyszeri 10.000 forintos
támogatást juttassunk el. Továbbá, minden 1 vagy 2 fő 14 év alatti gyermeket nevelő család részére
adjunk egyszeri 10.000 forintos és minden 3 vagy több 14 év alatti gyermeket nevelő család részére
egyszeri 20.000 forintos támogatást.
Polácsi Zsolt képviselő:
Ez szép gesztus lenne. Szerintem adjunk a tartósan betegeknek is 10.000 forintot.
Lengyel Ildikó képviselő:
Ez összegszerűen mennyi lenne?
Bán István polgármester:
Eddig 2 millió 300 ezer forint körül járunk, viszont ez még mindig nem meríti ki a szociális keretünket.
Amennyiben ezt az összeget nem tudjuk elkölteni, vissza kell majd fizetnünk.
Polácsi Zsolt képviselő:
A tartósan betegeknek szerintem mindenképpen adjunk.
Pölöskei István képviselő:
Úgy kéne megfogalmazni, hogy 14 év alatti 1-2 gyermeket nevelő családoknak 10.000 forint és a 14 év
feletti tartós betegeknek is 10.000 forint.
Lengyel Ildikó képviselő:
A fennmaradó 800.000 forinttal mit szeretnénk csinálni?
Bán István polgármester:
Többen is úgy gondoltuk, hogy a fennmaradó összegből csomagokat készítenénk, melyből minden
háztartás részesülne. Helyesebben fogalmazva, minden kommunális adófizetőnek jut egy csomag.
Pölöskei István képviselő:
És ahova megy a csekk, viszont nem fizetnek?
Bán István polgármester:
Lehet, hogy az a család van a legjobban rászorulva a csomagra. Kérem. aki a szociális keret felosztásával
egyet ért jelezze.

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:

98/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-
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testülete az éves szociális keret terhére az alábbi
támogatások kifizetéséről határozott:
- 1-2 fő 14 év alatti gyermeket nevelő családok
10.000,-Ft,
- 3 és több 14 év alatti gyermeket nevelő családok 20.000,-Ft,
- 14 év feletti tartósan beteg személyek
10.000,-Ft,
- 65 év feletti személyek – 10.000,-Ft/fő,
- ajándékcsomagokra minden háztartásba
954.000,-Ft.
A juttatások kifizetésének feltétele az állandó bejelentett pusztahencsei lakóhely.
d.) A dolgozók jutalmazása

Bán István polgármester:
Szeretném az összes dolgozót egységesen jutalmazni, 17 emberről lenne szó. Ebben benne van az Óvoda
és Konyha, az Önkormányzat és a Közös Hivatal. Úgy gondolom minden dolgozónak adjunk 40.000
forint összegű évvégi jutalmat. Szeretném, ha elmondanátok ezzel kapcsolatban a véleményeteket.
Bakonyi Balázs képviselő:
Mennyi plusz pénzt tudunk erre fordítani? Tavaly nem adtunk jutalmat, igaz?
Erdei Tamás jegyző:
1-2 ember kapott tavaly év végén is jutalmat.
Bán István polgármester:
Úgy gondolom összeségében jó munka folyik, sokat fejlődtünk egy év alatt.
Lengyel Ildikó képviselő:
Honnan tudunk erre fordítani?
Erdei Tamás jegyző:
A költségvetésben jelentős tartalék van, onnann lehet átcsoportosítani.
Polácsi Zsolt képviselő:
Nekem ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem. Kőfejüné Bíró Éva elvégezte az iskoláját?
Bán István polgármester:
Nem végezte el az iskolát.

Erdei Tamás jegyző:
Ettől függetlenül kifejezetten színvonalas munkát végez.
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Polácsi Zsolt képviselő:
Annak idején megegyeztünk, hogy idén, december 31-ig elvégzi. Nincs már egy hónapja.
Bakonyi Balázs képviselő:
Tudom, én már nem is szólok erről. Én a jutalmazással kapcsolatban az összeghatárt magasnak tartom.
Bán István polgármester:
Tegyél javaslatot.
Bakonyi Balázs képviselő:
10.000 forintot javasolnék. Összességében tavasszal is megemeltük mindenkinek 30.000 forinttal a
fizetését, ami eleve nem járna. Én a 40.000 forintot sokallom.
Lengyel Ildikó képviselő:
Az Évinek hogy van ez az iskola? El sem indult, vagy Ő nem szeretett volna menni?
Erdei Tamás jegyző:
Régebben nem sikerült egy vizsgája, viszont most mindenből le kéne vizsgáznia. Ez pedig több, mint
100.000 forintba kerülne. Ezt viszont az én ismereteim szerint nem tudja bevállalni.
Lengyel Ildikó képviselő:
Enélkül a papír nélkül vállalhat itt munkát? Ez egy alapkövetelmény lenne vagy csak segítené őt?
Erdei Tamás jegyző:
Egy ideig vállalhat, viszont egy idő után teljesítenie kell. Amennyiben azt akarjuk, hogy elmenjen, akkor
meg kell mondani neki.
Polácsi Zsolt képviselő:
Félreértés ne essék, én nem ezt szeretném. Csak szerettem volna tudni, hogy nekiállt-e már az iskolának.
Bakonyi Balázs képviselő:
És kérelmet írt, hogy az Önkormányzat vállalja át a költségeit? Nincs vele személyes problémám, de azért
vettük fel, ha a Bettivel ne adj’ Isten van valami, akkor ő tudja csinálni a könyvelést.
Bán István polgármester:
Tulajdonképpen, most az Évi oktatja most a Bettit.
Bakonyi Balázs képviselő:
Csak ha a Betti valamiért kiesik, ott tartunk, hogy könyvelőt kell keresni, mert nincs hozzá joga, hogy
könyveljen. Picit bosszantó, hogy adtunk neki több, mint fél évet és meg sem próbálta.
Erdei Tamás jegyző:
A tanfolyamok nem úgy működnek, hogy akkor mész, amikor szeretnél. Az élelmezésvezetőt is felvettük,
viszont mivel nem indul tanfolyam így nem tudjuk beiskolázni.
Lengyel Ildikó képviselő:
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Az Évinek van arra szándéka, hogy ha legközelebb kiírják a vizsgát, akkor elmenjen?
Erdei Tamás jegyző:
Biztosan van. Viszont ebben igazatok van, hogy nyugodtan benyújthatott volna egy kérelmet a Képviselőtestület felé.
Bán István polgármester:
Biztosan támogattuk is volna.
Rácz Attila alpolgármester:
Én jobban örültem volna a jutalmazással kapcsolatban egy olyan javaslatnak, ahol személy szerint
szavazunk.
Lengyel Ildikó képviselő:
17 fő nem olyan sok, hogy ne lehessen megoldani.
Erdei Tamás jegyző:
17 határozat lesz a jegyzőkönyvben akkor.
Rácz Attila alpolgármester:
Van egy takarítónőnk, aki évek óta nem takarít. Tűntek el az IKSZT-ből táncos ruhák is. Nekem hirtelen
ezek jutottak eszembe. Én nekik nem szívesen adnék jutalmat viszont, ha egyben szavazunk megfogom
szavazni a jutalmakat.
Lengyel Ildikó képviselő:
Van másnak hasonló ismerete, mint az Attilának?
Pölöskei István képviselő:
Nekem lenne, csak nehezemre esik elmondani, mivel bizonyos szempontból érintett vagyok.
Nem tartom jogosnak a 40.000 forintot. Osztottunk mi már ebben az évben több helyre jutalmat, a
többieknek pedig nem jutott. Úgy gondolom, hogy most kimegyek az ülésről, amíg ti döntést hoztok
erről. Én ebbe nem szeretnék belefolyni.
Rácz Attila alpolgármester:
Óvodában látsz hiányosságot?
Pölöskei István képviselő:
Mindenhol látok hiányosságot, többek közt az én munkámban is.
Rácz Attila alpolgármester:
Te nem is vagy ebben benne! Vagy igen?

Pölöskei István képviselő:
Én ebben sem vagyok benne, szerinted. Itt vagyok felháborodva.
Lengyel Ildikó képviselő:
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Miért ne lenne benne? Attól még önkormányzati dolgozó, hogy a Munka Törvénykönyve vonatkozik rá.
Bakonyi Balázs képviselő:
Ebben van igazság, akik kaptak év közben ott minimum felezzük meg az összeget. És akkor sem szűrtük
ki, amit az Attila mondott.
(Pölöskei István képviselő távozott a testületi ülésről, a jelenlévő képviselők száma 5 főre csökkent.)
Rácz Attila alpolgármester:
Szerintem meg kellett volna nézzük, ki hogyan dolgozott. Olyan nincsen, hogy mindenki egyformán.
Bakonyi Balázs képviselő:
Az Óvoda nem kapott semmit, holott az Közös Hivatalnál mindenkinek a fizetése 30.000 forinttal meg
lett növelve. Ha nézzük a hiányszakmákat, akkor nekik eleve több jutalmat kéne adnunk.
Erdei Tamás jegyző:
Ne hasonlítsuk össze az óvodavezető fizetését a hivatalban dolgozókéval, akik minimálbért kapnak. Ezért
volt a havi 30.000,-Ft-os jutalmazás, amit negyedévenként kaptak meg.
Bakonyi Balázs képviselő:
Nem tudom, kinek mennyi a keresete.
Erdei Tamás jegyző:
Az óvodavezető mintegy bruttó fél millió forintot keres, a polgármester meg bruttó 190.000 forintért
dolgozik. Kinek mekkora a felelőssége.
Bakonyi Balázs képviselő:
Nem az óvodavezetőre gondoltam, viszont vannak ott dajkák is.
Erdei Tamás jegyző:
A dajka kisegítő személyzet, az óvónőknél pedig a kezdő is 200.000 forint felett keres.
Lengyel Ildikó képviselő:
Az óvónők a bértábla szerint vannak alkalmazva. Az évek múlásával nő a fizetésük.
Bán István polgármester:
Vegyük észre, hogy a Hivatal jól dolgozik. Nem vagyunk elmaradva a jegyzőkönyvekkel sem, a
számlázással sem, az adatszolgáltatások is rendben vannak. A könyvelők megcsinálják az évvégi zárást,
oktatják a lányokat és végeztek, minden mást a hivatalban csinálnak a dolgozók.

Rácz Attila alpolgármester:
Mennyi elmaradásunk volt?
Bán István polgármester:
Másfél év.
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Bakonyi Balázs képviselő:
Viszont a személyzetet megdupláztuk.
Erdei Tamás jegyző:
Miért dupláztad meg a személyzetet?
Bakonyi Balázs képviselő:
Januárban 2 lány volt, most 4-en vannak.
Erdei Tamás jegyző:
A létszámkeret 3,5 volt, amit 4,5-re emeltünk. Hogy vagyunk akkor kétszer annyian?
Bakonyi Balázs képviselő:
Kevesebben voltak januárban.
Erdei Tamás jegyző:
Ne azt mondd, hogy hányan voltak. Azt nézd, mennyi volt a keret, azt nem dupláztad meg. Sikerült
betölteni végre az üre álláshelyeket.
Bakonyi Balázs képviselő:
Én akkor is magasnak találom a 40.000 forintot.
Rácz Attila alpolgármester:
Nem mellesleg több feladatuk van az ASP-ben, mint eddig.
Bakonyi Balázs képviselő:
Fogadtunk külsős céget is, az is pénzbe került.
Erdei Tamás jegyző:
A külsős cég spórolt nekünk 12 millió forint bírságot.
Lengyel Ildikó képviselő:
És ez miből tevődött össze?
Erdei Tamás jegyző:
Nem teljesítettük az adatszolgáltatást, mivel nem volt pénzügyi ügyintézőnk. Ezt pótolta be a külsős cég a
2017-es évre, és adatokat szolgáltatott 2018-ról.. 2016-ot viszont szépen kifizethettük, mert azt nem
tudtuk mind bepótolni.
Bakonyi Balázs képviselő:
És akkor mennyit fizettünk?
Erdei Tamás jegyző:
Horribilis összeg, nem szeretném kiszámolni.
Lengyel Ildikó képviselő:
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Visszatérve a jutalmakra, azt kell eldönteni, hogy mit szeretnénk adni, bérkiegészítést és felhozni azoknak
a dolgozóknak a fizetését, akiknek kevesebb, vagy jutalmat?
A jutalom pedig legyen független a fizetéstől. Annyiban egyet értek az Attilával, hogy ott ahol év közben
konkrét probléma volt, esteleg szóbeli elmarasztalás, oda miért adunk jutalmat?
Ha volt ilyen, úgy gondolom, oda nem jár jutalom.
Erdei Tamás jegyző:
Egyénként Györkönyben mindenki 50.000 forintot kapott.
Bakonyi Balázs képviselő:
Györköny nagyobb település.
Erdei Tamás jegyző:
Egyáltalán nem nagyobb település.
Rácz Attila alpolgármester:
Ebből jól nem jövünk ki, ha egyformán adunk, mert akkor, aki nagyon jól dolgozott igazságtalannak fogja
érezni.
Bán István polgármester:
Ebből jól úgy jönnénk ki, ha nem adnánk jutalmat. De higgyétek el, nem lenne az sem jó, mert a dolgozók
nem kapnának elismerést. Itt nem csak a pénzről van szó véleményem szerint.
Lengyel Ildikó képviselő:
Volt olyan dolgozó, aki miatt akár anyagi kár keletkezett? Bármi, ami befolyásolható tényező lenne. Ha
nem volt, akkor ne gondolkodjunk tovább ezen.
Bán István polgármester:
Így hogy az Attila felhozta, így volt.
Lengyel Ildikó képviselő:
És mi volt az?
Bán István polgármester:
Innen, az IKSZT szerényeiből eltűnt a csőszlegény ruhák egy része. Nem tudom, hogy hány darab, mert
amikor a szüreti felvonulásra készültünk szólt a Németh Szabolcsné, hogy nincsenek meg a ruhák. Én
próbáltam utána járni a dolgoknak, nem sok sikerrel. Megkértem az itt dolgozókat, hogy tegyenek
feljelentést. Bementek a rendőrségre, viszont feljelentést nem tettek.
Rácz Attila alpolgármester:
Én erre gondoltam, hogy ők jutalmat nem érdemelnek.

Bakonyi Balázs képviselő:
Mennyi pénz ment ki bérekre, ezt a múltkor kérdeztük? Azzal hogy állunk?
Erdei Tamás jegyző:
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Volt fontosabb dolgunk is, még nem vagyunk készen vele.
Bakonyi Balázs képviselő:
Akkor szavazzunk arról, hogy kapjanak pénzt, de majd csak akkor, ha látjuk hogyan áll a keret.
Karácsony után is jól jön az a pénz.
Rácz Attila alpolgármester:
Szavazzunk intézményenként.
Erdei Tamás jegyző:
Van az összegre javaslatod?
Rácz Attila alpolgármester:
Nekem a 40.000 forint megfelel. Nem gondolom, hogy többre jutunk, ha még egyszer összeülünk, hogy
szavazzunk erről.
Lengyel Ildikó képviselő:
Én is így gondolom.
Bán István polgármester:
Az eredeti javaslatomat visszavonnám. Szavazzunk először arról, hogy maradjon-e a 40.000,-Ft?
Rácz Attila alpolgármester:
Én elfogadom a 40.000 forintos javaslatot.
Lengyel Ildikó képviselő:
Én is támogatom.
Polácsi Zsolt képviselő:
Én is.
Bakonyi Balázs képviselő:
Ahova év közbe adtunk jutalmat én oda sokallom a 40.000 forintot.
Bán István polgármester:
Először szavazzunk arról, hogy legyen-e jutalom?
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
99/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a dolgozók jutalmazásával egyetért.
Bán István polgármester:
Szavazzunk az összegről, 30.000 forintot javasolnék.
Lengyel Ildikó képviselő:
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Én tartanám a 40.000 forintot.
Bán István polgármester:
Van 2 javaslat. Maradjon a 40.000,-Ft?
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
100/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a dolgozók 40.000,-Ft-os jutalmazásával
egyetért.

Bán István polgármester:
Az összeg tehát tisztázott. Javaslom, hogy az Óvoda és Konyha dolgozói kapjanak bruttó 40.000 forint
összegű évvégi jutalmat.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:
101/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pusztahencsei Óvoda és Konyha
dolgozói részére bruttó 40.000,-Ft összegű jutalom
kifizetését jóváhagyja.
Bán István polgármester:
Aki úgy gondolja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozók szintén bruttó 40.000 forint összegű
évvégi jutalomban részesüljenek, kérem, jelezze kézfeltartással.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
102/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pusztahencsei Közös Önkormányzati
Hivatal pusztahencsei dolgozói részére bruttó 40.000,-Ft
összegű jutalom kifizetését jóváhagyja.

Bán István polgármester:
Javaslom, hogy a Községi Önkormányzat dolgozói is kapjanak 40.000 forint összegű évvégi jutalmat
kivéve az IKSZT dolgozóit.
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Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

103/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete – az IKSZT dolgozói kivételével – az Önkormányzat dolgozói részére bruttó 40.000,-Ft összegű
jutalom kifizetését jóváhagyja.
(Pölöskei István képviselő visszatért a testületi ülésre így a jelenlévő képviselők száma 6 főre emelkedett.)
e.) Képviselői keretek felajánlása
Polácsi Zsolt képviselő:
Szeretném a maradék képviselői keretemet az óvodának felajánlani. Azt hiszem 70.000 forint maradt.
Pölöskei István képviselő:
Én a múltkor az irattárra ajánlottam fel, viszont ez az idén nem fog elkészülni. Szeretném én is az
óvodának felajánlani a képviselői keretem teljes összegét.
Bakonyi Balázs képviselő:
Én az óvodának szeretnék 80.000 forintot adni az iskolának pedig 40.000 forintot.
Bán István polgármester:
Mivel az iskola nem a saját intézményünk, ezért szavazni kell róla. Javaslom, hogy Bakonyi Balázs
képviselői keretéből 40.000 forinttal támogassuk a helyi iskolát. Ez így hivatalos.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi határozatot
hozta:
104/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola Pusztahencsei Telephelye részére
- képviselői keret terhére – 40.000,-Ft összegű
támogatást biztosít.

f.) Első lakáshoz jutók támogatása

Horváth Mónika Dorina jkv. vezető:
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Érkezett egy kérelem első lakáshoz jutók támogatása igénylésére. A kérelmező Révészi Andrea, akik
Pozsonyi utca 104. számú ingatlant vásárolták meg 16.500.000 forintért. A hölgy elvált, a kisfiával
költözött Pusztahencsére, az egy főre jutó jövedelem 114.493 forint.
Bán István polgármester:
Javaslom, adjunk nekik 150.000 forint összegű támogatást.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot
hozta:
105/2018. (XII. 10.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Révészi Andrea Pusztahencse, Pozsonyi u. 104. szám
alatti lakos részére 150.000,- Ft összegű első lakáshoz
jutók támogatását állapít meg.
g.) Karbantartó munkakörben védőruházat
Bakonyi Balázs képviselő:
Érdeklődnék, hogy sikerült–e áttekinteni Pölöskei István munkaszerződését? Mit tartalmaz, munkaruhát
adunk neki, vagy védőruhát.
Horváth Mónika Dorina jkv. vezető:
Ezt a szerződés nem tartalmazza. Ezt a Munka Törvénykönyve tartalmazza.
Bakonyi Balázs képviselő:
Ott védőruha van, az viszont jár. Azt megkaptad már?
Pölöskei István képviselő:
Nem. Konkrétan le van írva, hogy az adminisztrátori munkakörben is jár kékfényszűrő szemüveg.
Le van írva a dajkáknak, az óvónőknek, a karbantartónak is.
Bán István polgármester:
Ha jól emlékszem, úgy beszéltük meg, hogy 2019. január 1-től szabályozni fogjuk a juttatást.

6.) Közmeghallgatás
Bán István polgármester:
Ismertette – a jegyzőkönyvhöz csatolt – írásos beszámolót az Önkormányzat és intézményei 2018-ban
végzett munkájáról.

KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK
Rickné Bor Barbara:
Én a szennyvízzel kapcsolatban szeretnék érdeklődni? Mit lehet arról tudni?
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Bán István polgármester:
Körülbelül 2 hónapja értesítettek minket, hogy minden engedély rendben van. Ellenben 2021 előtt nem
fog megvalósulni semmiképpen sem, mert nincs rá forrás.
Koch Ádám:
A 21. században vagyunk. Megtörtént a szeméttelep temetése, agyagos gödör. A gödör helyett domb
keletkezett, tudomásom szerint a környező településekről szállították ide a szemetet. Ennek ellenére
létrejött 3 újabb szeméttelep. A falu tele van szeméttel, veszélyes hulladékkal, környezetet szennyező
anyaggal. Ehhez hozzácsapódott a Kossuth utcai járda építés során keletkezett törmelék. Arról volt szó,
hogy az a törmelék el lesz egyengetve a földesutak azon részén, ahol rosszak. Jelenleg a helyi gazdák
fizetik az iparűzési adót, az összeg azonban nem az utak karbantartására van fordítva. Nem tudom mikor
lesz megoldva ezeknek a törmelékeknek az elszállítása.
Bán István polgármester:
Azok a szemétlerakó helyek régen keletkezte, az Önkormányzat igyekszik ezt a problémát megoldani,
viszont nem olyan egyszerű. Nincs hozzá gépünk, nincs hozzá emberünk. Tervben van, hogy a jövőben
esetleg a gazdák segítségével megoldjuk. Igazad van, ezek a lerakatok nagyon rossz helyen vannak. Az
idei járdabontás során keletkezett hulladék nem került rossz helyre. Vízmosásokba öntöttük le, azonban
ezt még el kéne igazítani és a tetejére földet kell hordani. Az anyagi terhelhetőségünk pedig véges. Erre
rámehetne az Önkormányzat egész éves költségvetése.
Koch Ádám:
Köszönöm a választ, viszont számomra nem volt kielégítő. A gazdáktól elvárják, hogy fizessék az
iparűzési adót, ellenben semmi sem történik. Egy képviselő kijelentette, hogy ha a gazdák akarnak
közlekedni az úton, csinálják meg. Én megcsináltam 18 km utat, amelyen akár személygépkocsival is
lehet közlekedni.
Bán István polgármester:
Igen, ezt megcsináltad. Jelenleg járható az út, viszont lehet, hogy az első nagyobb zápor után járhatatlan
lesz az út. Mindenkinek arra kell törekedni, hogy lassítsák a víz útját. Ezzel kapcsolatban mást nem tudok
mondani sajnos.
Orsós Imréné:
Mi lesz a Dózsa György utcában készült úttal? Azt onnan sürgősen el kell takarítani.
Bán István polgármester:
Egy lehetőségünk van, hogy amit odaleterítettünk, azt elhordjuk onnan. Részünkről egy rossz döntés volt,
sajnos nem vált be a technológia. Földespusztán ugyanebből az anyagból járható út lett. Itt sajnos nem
tudott az aszfaltba belenyomódni az anyag. Meg fogjuk oldani.
Bakonyi Józsefné:
Szeretnék hozzászólni a Dózsa György utcában készült úthoz. Olyan rosszul sikerült, hogy a babakocsit
nem lehet eltolni rajta. Ezt az utat nem lett volna szabad így hagyni. Siralmas.
Bán István polgármester:
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Az út az én javaslatomra készült el, Képviselő-testületi döntés alapján. Tudom, hogy rossz.
Megpróbáltunk olcsón jót csinálni, nem sikerült. Az anyagot ami ott van, reményeink szerint különböző
gödrökbe tudjuk elhelyezni.
Bakonyi Józsefné:
Arra esetleg jó lesz. Szeretném többek között megkérdezni, hogy az idei évben megtartott Szépkorúak
Napját milyen alapon szerveztétek meg? Nem egységesen voltak hivatalosak a nyugdíjasok, rokkant
nyugdíjasok az ünnepségre. Volt olyan is, ahol egy családon belül csak az egyik nyugdíjas volt hivatalos.
Engem személy szerint ez nagyon zavar.
Bán István polgármester:
65 év felettiek kaptak rá meghívást. Azok, akik rokkant nyugdíjasok, viszont nem töltötték be a 65.
életévüket, nem kaptak meghívást. Aki idejött, nem küldtük el..
Bakonyi Józsefné:
Mégis volt olyan, aki hivatalos volt. A Gerzsei Anikó rokona Bagóhegyről mégis itt volt.
Bán István polgármester:
Nem volt hivatalos. Még egyszer mondom, aki idejött, nem küldtük el. Nem jött el mindenki, és azok,
akik meghívó nélkül eljöttek nem lettek elküldve. Én az ilyen dolgokra kínosan ügyelek.
Pölöskei Erzsébet:
Szeretném megkérdezni, nem csak a magam nevében, a faluban többen is kérdezgetik. Aki fával fűt,
mikor kapja meg a 12.000 forint összegű támogatást?
Bán István polgármester:
A mai napon jött róla értesítés, sajnos már csak jövőre fog aktualizálódni. Érdekes módon fog történi ez a
dolog. 15 napon belül átutalják az önkormányzatnak a pénzt. Ezután az önkormányzatnak meg kell
állapodni valakivel, akitől megvesszük a fát. Ez 183 családot érint. Minden háztartás saját maga szállítja
haza a fát, ezt írták a támogatói okiratba.
Rickné Bor Barbara:
Van arra valamennyi esély, hogy a Pozsonyi utcában a járda javítására sor kerül? Sajnos a babakocsit sem
tudjuk eltolni rajta.
Bán István polgármester:
Az idei JETA pályázatok még nem jöttek ki. Elsősorban a kamerarendszert szeretnénk megvalósítani, ez
sajnos tavaly kimaradt. Én úgy gondolom, ez egy fontos lépés lenne a falu életében. A Kossuth utcában
felújítottuk a járdát, véleményem szerint most azon lenne a sor, hogy az árkot is megcsináljuk. Erről még
nem döntött a testület, de úgy gondolom, ez is fontos lenne.
Rickné Bor Barbara:
Kérem gondolják meg, mert a gyerekekkel az úttesten kell közlekedni. Úgy gondolom, ez veszélyes.
Béda György:
Igaz, hogy ez nem szolgálja különösebb képen a falu közérdekét, viszont az IKSZT világításából nem
lehetne többet kihozni?
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Bán István polgármester:
Sajnos, ezt szintén csak pályázati forrásból tudjuk megvalósítani.

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