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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám: P/264-1/2019. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
január 23-án 17 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,  
     Magyar János Lengyel Ildikó, 

Pölöskei István  
 (7 fő települési képviselő) 

 
Tanácskozási joggal jelen van: 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 7 fő jelen van. Javasolta, hogy a napirendet egészítsék ki még egy 
napirendi ponttal, kerüljön be 4.) napirendnek az „Egyebek” tárgyalása.  
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet 
elfogadta: 
 
 
NAPIREND 
  
  
1.) TEIT társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Bán István polgármester 
 

2.) Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 
Előadó: Erdei Tamás jegyző  
 

3.) 02/1. hrsz-ú földterület haszonbérbe adása 
Előadó: Erdei Tamás jegyző  

 
4.) Egyebek 
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AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
Bán István polgármester: 
A témához kapcsolódó anyag kiküldésre került. Azóta már legalább háromszor módosították, 
jellemzően egy-egy szóval vagy mondattal. Mindenképpen módosítani kell, mert ha nem 
hajtjuk végre, akkor feloszlatják a TEIT-et. Kérem, aki egyetért a Társulási Megállapodás 
módosításával, azkézfeltartással jelezze. 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 

 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási 

Megállapodásának alábbiak szerinti módosításával egyetért: 
 
A Társulási Megállapodás IV. fejezet 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

13. A Paksi Atomerőmű Zrt. és az Információs és Technológiai Minisztérium. által – a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft közreműködésével, a KNPA-ból, 
támogatási szerződés keretében – a társulási megállapodásban rögzített közös 
feladatokra és célokra juttatott pénzeszközöknek, a társult önkormányzatok közötti 
szétosztása (a 3. számú mellékletben foglaltak szerint), hatékony felhasználásuk 
elősegítése. 

 
A Társulási Megállapodás V. fejezet 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

12. A Tanács döntéseit általában nyílt szavazás útján, határozattal hozza. A határozat 
elfogadásához – a X.1. pontban foglalt, a csatlakozással kapcsolatos döntések, a 
székhely kérdése valamint a tagokat megillető részarány 3. számú melléklete szerinti 
felosztása kivételével - a Tanács jelenlévő tagjainak több mint 2/3-ának igen szavazata 
(13 tag esetén legalább 9 tag) szükséges, és amely meghaladja az általuk képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát. A csatlakozással kapcsolatos kérdésben 
(X.1) székhelykérdésben (I.2) és a tagokat megillető részarány szerinti felosztás (3. sz. 
mell.) kérdésében valamennyi tag önkormányzat képviselő-testületének Mhötv. szerinti 
minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 
A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA) az Atv. 10/A.§ (2) alapján, a Társulás 
részére a feladatok elvégzésére rendelkezésre átadott pénzügyi támogatásból származott 
vagyon, amelynek felosztása a 3. számú melléklet szerint történik. 

 
A Társulási Megállapodás X. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. A társuláshoz a Paksi Atomerőmű telephelyétől számított 12 km-es sugarú kör által 
érintett települések (5. sz. mell.) csatlakozhatnak, amennyiben a közigazgatási területük 
több mint 10 %-a az érintett körön belül van. A Tanács a csatlakozási kérelemről, a 
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csatlakozással összefüggő vagyoni, költségvetési hozzájárulásokkal kapcsolatos 
kérdésekről, a szavazati arányok alakulásáról - a Tanács összes tagja egyhangúan hozott 
határozatával - előzetesen állást foglal. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való 
hozzájáruláshoz valamennyi tag önkormányzat képviselő-testületének Mhötv. szerinti 
minősített többséggel hozott döntése szükséges. A lakosságszámot a megállapodás 4. 
számú melléklete tartalmazza. Minősített többséghez valamennyi tag 2/3-ának igen 
szavazata szükséges, amelynek el kell érni az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 

 
A Társulási Megállapodás X. fejezet 7.b. pontja az alábbiak szerint módosul: 

b.) a Paksi Atomerőmű Zrt.-től, és a Központi Nukleáris Alapból külön szerződés 
keretében kapott pénzeszközökből – amennyiben az adott évre vonatkozóan a szerződés 
megkötése a tagsági jogviszony megszűnésének napját megelőzően már megtörtént – a 
tagot a 3. sz. melléklet szerint megillető összeg, teljes körű elszámolási kötelezettséggel, 
továbbá  

 
A Társulási Megállapodás záró rendelkezések 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mhötv., az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
A társulási megállapodás 4. számú mellékletében foglalt lakosságszámok aktualizálásra 
kerülnek az alábbiak szerint:  

 
Lakosságszám 2018. január 1-i állapot szerinti 
 Bátya:    2105 
 Dunaszentbenedek  805 
 Dunaszentgyörgy  2598 
 Fadd     4250 
 Foktő    1541 
 Gerjen   1231 
 Géderlak    1002 
 Kalocsa    16302 
 Ordas    445 
 Paks    18936 
 Pusztahencse   1050 
 Tengelic   2232 
 Uszód    969 

 
 A Társulási Megállapodás az alábbi 5. számú melléklettel egészül ki: 
          5. sz. melléklet 

A TEIT működési területe: 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Bán István polgármester 

 
 
 
2.) 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Kiküldtem írásban az anyagot, a Belügyminisztérium kiírt egy gyorsan benyújtandó pályázatot. 
Gondolom mindenki elolvasta, ez tényleges béremelést nem igazán jelent. Csökkenthetjük a 
garantált bérminimum kiegészítéséhez szükséges hozzájárulásunkat, ha nem vonják el a 
finanszírozást, akkor ezzel tudunk gazdálkodni. 7 dolgozó esetében marad a garantált 
bérminimum, 2 dolgozónak emelkedik az illetménye. Az egyik az Enyém, a másik Lückl 
Ervinné főmunkatársé, akik lassan eléri a 40 év szolgálati időt. Ez az egész minimális 
emelkedést jelent, ráadásul csak  a 2019. év 11 hónapjára szól. 
 
Bán István polgármester:  
Kérem, aki egyetért azzal, hogy beadjuk a pályázatot kézfeltartással jelezze. 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
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2/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a belügyminiszter által hirdetett, Magyarország 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12. pont 
szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. 
A Képviselő-testület vállalja az illetményalap Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal 
emelt összegben, azaz legalább 46.380.- Ft-ban történő megállapítását 2019 évre. 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, 2018. július 1-én a költségvetési törvényben 
meghatározott illetményalap került alkalmazásra a KÖH köztisztviselői esetében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban rögzített pályázat 
benyújtására, továbbá eredményes pályázat esetén a támogatói okirat megkötésére. 

Felelős: Bán István polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 
 
3.)  
 
Erdei Tamás jegyző: 
Ezt a földet évek óta ugyanannak a 4 gazdálkodónak adjuk bérbe. Ők minden évben kérelmet 
nyújtanak be, hogy hosszabbítsuk meg velük a haszonbérleti szerződést. El kell dönteni, hogy 
szeretnénk-e bérleti díjat emelni és hogy mennyi időre adjuk bérbe a területet? Tavaly 
hektáronként 45.000 forint volt a bérleti. 
 
Magyar János képviselő: 
Egy időben azon gondolkodtunk, hogy nem csak egy évre adjuk bérbe a földet nekik. 
 
Bán István polgármester:  
Tavaly én is ezt mondtam, viszont beletenném a szerződésbe, hogy amennyiben az 
Önkormányzatnak szüksége van a földre, úgy felmondható a szerződés. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Én is támogatom, viszont lenne egy észrevételem. Idén ősszel választás lesz. Amennyiben a 
következő testületnek nem felel meg ilyen feltételekkel a föld bérbeadás, úgy keresztbe teszünk 
nekik. 
 
Bán István polgármester:  
A szerződés bármikor felmondható. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Ez mindenképpen jövőbe tekintő gondolat, viszont októberig lesz még rengeteg döntés, ami 
kihat majd a következő testület munkájára. Ami elénk kerül azt felelősen a jelenben meg kell 
fontolnunk és aszerint kell döntenünk. Értem a felvetést, teljesen jogos. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Ez csak egy gondolat volt. 
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Magyar János képviselő: 
Szerintem meg kéne kérdezni a bérlőktől, hogy megfelel-e nekik a három év. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A kérelemből kiderül, hogy szeretnék több éven át bérelni, mivel már régóta ők a bérlők. 
 
Bán István polgármester: 
Aki március 18-ig nem fizeti meg a bérleti díjat azzal felbontjuk a szerződést. Eddig egyébként 
mindig időben befizették a bérleti díjat. Kérem, szavazzunk, hogy ki az, aki elfogadja, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő földet három évre adjuk bérbe. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

3/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
pusztahencsei 02/1. hrsz.-ú „szántó” művelési ágú ingatlant 2019. február 06. napjától 
kezdődően 3 év időtartamra bérbe adja ifj. Horváth László Pusztahencse, Dózsa György u. 48. 
sz. alatti lakos részére. 
A földterület éves bérleti díja 70.600,- Ft, melyet 2019. március 18. napjáig kell megfizetni az 
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bán István polgármestert a szerződés aláírására 

 
 

4/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
pusztahencsei 02/1. hrsz.-ú „szántó” művelési ágú ingatlant 2019. február 06. napjától 
kezdődően 3 év időtartamra bérbe adja id. Horváth László Pusztahencse, Pozsonyi u. 16. sz. 
alatti lakos részére. 
A földterület éves bérleti díja 123.570,- Ft, melyet 2019. március 18. napjáig kell megfizetni 
az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bán István polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 

5/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
pusztahencsei 02/1. hrsz.-ú „szántó” művelési ágú ingatlant 2019. február 06. napjától 
kezdődően 3 év időtartamra bérbe adja Nagy Jánosné Pusztahencse, Dózsa György u. 50/a. sz. 
alatti lakos részére. 
A földterület éves bérleti díja 158.900,- Ft, melyet 2019. március 18. napjáig kell megfizetni 
az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bán István polgármestert a szerződés aláírására 
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6/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
pusztahencsei 02/1. hrsz.-ú „szántó” művelési ágú ingatlant 2019. február 06. napjától 
kezdődően 3 év időtartamra bérbe adja Megyesi Istvánné Pusztahencse, Pozsonyi u. 86. sz. 
alatti lakos részére. 
A földterület éves bérleti díja 35.300,- Ft, melyet 2018. március 15. napjáig kell megfizetni az 
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bán István polgármestert a szerződés aláírására 

 
 
Bán István polgármester: 
Mielőtt rátérnénk az „Egyebekre”, szavazzunk a jegyzőkönyv hitelesítőkről. Sajnos az elején 
elmaradt. Továbbra is javasolnám Bakonyi Balázs és Lengyel Ildikó képviselőket. 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

7/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 
A Képviselő-testület 2019. szeptember 30. napjáig 
Bakonyi Balázs és Lengyel Ildikó képviselőket 
jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 
 

 
4.) 
a.) IKSZT és Konyha bérleti díjak módosítása 
 
Bán István polgármester:  
A bérleti díjak nagyon régen lettek módosítva. Úgy gondolom, muszáj emelni, hogy ne legyen 
veszteséges az Önkormányzatnak. Először mondom az eddigi árakat majd a tervezett árakat. 
Konyha 20.000 forintról 35.000 forintra, a Konyhai étkező 10.000 forintról 15.000 forintra, az 
IKSZT nagyterem és hozzá a mosdó 50.000 forintról 90.000 forintra emelkedne. Az IKSZT 
videóterem volt 10.000 forint és most 20.000 forint lenne, az IKSZT Konyha része 10.000 
forint, eddig erről nem volt meghatározott ár, a szálláshelyek díja 2.500 forint volt 
éjszakánként. Most úgy gondoltuk, hogy 1 és 2 napra 4.000 forint, a 3. naptól kezdődően 3.000 
forint naponta. A Park ingyenes, amennyiben igénylik hozzá a WC-t akkor 15.000 forint. Ezek 
az árak 24 órára vonatkoznak. Ez főként a konyhánál lényeges, mert ott van amikor péntektől 
vasárnap reggelig igénybe veszik. Természetesen az Önkormányzat dolgozói részére továbbra 
is 50% kedvezmény jár, ebben benne vannak a képviselők is. Kérem, véleményezzétek. 
 
Bakonyi Balázs képviselő:  
Ezek az árak idegeneknek reálisak, én úgy gondolom, hogy a falu lakosságának adjunk 
kedvezményt. 
 
Bán István polgármester: 
Ezzel egyet értek. 
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Magyar János képviselő: 
A mértéke legyen 30%. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Én magasnak tartom ezeket az árakat. Azt kellene meghatározni, hogy mi a célunk. 
 
Bán István polgármester: 
Az nekünk nem célunk, hogy a környező településen élőknek megfelelő szórakozási helyet 
biztosítsunk ugyanis ez az épület is kopik.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A helyi egyesület elnökeként úgy gondolom, célunk lenne, hogy vidékről jöjjenek ide emberek. 
Nem azt mondom, hogy lakják le az épületeinket, veszteséges ne legyen. Viszont úgy 
gondolom, a falu hírnevét öregbíti, ha idegenek jönnek ide esküvőt tartani. Nem biztos, hogy 
ebben az esetben képviselői fejjel tudok gondolkodni. Szerintem büszkék lehetünk rá, hogy van 
egy rendezvények tartására alkalmas parkunk, és művelődési házunk. 
 
Bán István polgármester:  
Büszkének én is büszke voltam, csak nagyon mérges, amikor megtudtam, hogy egy 
lakodalommal kapcsolatban mennyi munka van. Sajnos erre nincs kapacitásunk. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Vanna elég sok esetben speciális igények, gondolok itt a színpad össze- és szétszerelésére. A 
múlt évben 2 hetente szedtük szét, majd szereltük össze a színpadot. Hozzáteszem ez elég 
komoly tortúra. 
  
Lengyel Ildikó képviselő: 
Persze, én nem azt mondom, hogy ez ráfizetés legyen Nekünk, de nézzük meg, hogy mink van. 
Pillanatnyilag ez az egy rendezvényre alkalmas hely van, ami öregbíti Pusztahencse nevét. 
 
Bán István polgármester:  
Ehhez kapcsolódóan eszembe jutott, hogy kell szerkeszteni egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, 
amelybe bele kell foglalni, hogy a nem rendeltetésszerű használatból keletkezett károkért a 
bérlő felel. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Ez teljesen jó. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Három tételt tartok magasnak, a nagyterem díját, a 90.000 forintot, a szálláshely díját 4.000 
forintot és a Videóterem díját, 20.000 forintot. A Videóterem az a terem, ahol rövidebb 
megbeszélések vannak. Nagyon kevés lehetőséget látok arra, hogy azt valaki 24 órára igénybe 
akarja venni. Szerintem ez magas. Legutóbb Németkéren a Videótermet 3.000 forintért béreltük 
ki, azt hiszem 2 órát voltunk ott. 
Mindenképpen szabnék olyan árat, amit óránként kell fizetni. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Ez jogos. Órabért kell megszabni a díjra. 
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Rácz Attila alpolgármester: 
Szerintem úgy kéne, hogy az első óra 3.000 forint, majd óránként plusz 1.000 forint. 
Takarítanunk mindenképpen kell, akármennyit vannak ott. Már majdnem mindegy mennyi 
ideig vannak ott utána. 
 
Bán István polgármester:  
Úgy gondolom, az a terem van olyan színvonalú, hogy megér 20.000,- Ft-ot, de nekem 
megfelel a kisebb összeg. Ki ért egyet Rácz Attila javaslatával a videóterem bérleti díjáról? 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

8/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 

     Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     az IKSZT Videóterem bérleti díját 2019. február 1. nap- 
     jától 1 órára 3.000,-Ft-ban, majd azt követően óránként 
     1.000,-Ft-ban határozza meg. 
 
 
Bán István polgármester: 
Javasolnám, hogy a szálláshelyek bérleti díját emeljük meg 1 vagy 2 éjszaka esetén 4.000 
Ft/éj/szoba, aki 3 vagy több éjszakát tölt a száláshelyen, 3.000 Ft/éj/szoba legyen fizetendő.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Ebben az esetben korszerűsíteni kéne az eszközöket. 
 
Bán István polgármester: 
Azt a részt mindenképpen el kell választani, anélkül, úgy gondolom, hogy nem adható ki a 
szálláshely. Ott vannak a számítógépek is. Gondoljuk ki, hogyan lehetne leválasztani. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Hány férőhelyes a szállás? 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
4 fő fér el a 2 szobában.  
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
Szerintem ez az ár, reális egy szobára. 
 
Bán István polgármester: 
Ezekhez a munkálatokhoz nincs személyzetünk, ezt vegyük figyelembe. A javaslatomat tartom. 
Kérem, hogy szavazzunk. 
 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
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9/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2019. február 1-től az IKSZT-ben lévő vendégszobák 
bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 
- 1 vagy 2 éjszaka esetén 4.000,-Ft/éjszaka/szoba, 
- 3 vagy több éjszaka esetén 3.000,-Ft/éjszaka/szoba. 
(Ebben az esetben az 1. és 2. éjszaka ára is 3.000,-Ft). 

 
 
Bán István polgármester: 
Az IKSZT-ben a nagyterem és mosdó bérleti díját javasolnám, hogy emeljük meg 90.000 
forintra, az ár szóljon 24 órára. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Úgy gondolom ez az összeg magas, 70.000 forintot javasolnék. 
 
Magyar János képviselő: 
Akkor, hogy egyiküknek se legyen igaza, én 80.000 forintot javaslok. 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

10/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2019. február 1-től az IKSZT-ben lévő nagyterem + 
mosdó bérleti díját 80.000,-Ft/24 óra összegben határozza 
meg. 

 
 
Bán István polgármester: 
Javasolnám, hogy az IKSZT Konyha részre szabjunk meg 10.000 forintot. Ebben az esetben is 
a díj 24 órára szóljon. 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

11/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2019. február 1-től az IKSZT-ben lévő Konyha bérleti 
díját 10.000,-Ft/24 óra összegben állapítja meg. 

 
 
 
Bán István polgármester: 
Ha valaki szabadtéri esküvőt tart a parkot természetesen ingyen igénybe veheti akárki, azonban 
a hozzá tartotó kültéri mosdó bérleti díját javaslom 15.000 forint összegben megállapítani. 
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Lengyel Ildikó képviselő: 
Ez kiugróan magas. 15.000 forint egy mosdó helyiségért. Én körülbelül 3.000 forintot 
javasolnék erre. 
 
Bán István polgármester: 
Ez pedig nagyon alacsony szerintem. Ha valami megrongálódik azt meg kell csináltatnunk. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Gondoljunk bele, átadásnál aláírják, hogy az esetleges károkat megfizetik. Javasolnék 2.000 
forintot és akkor ez fedezi az anyag költséget. 
 
Pölöskei Isván képviselő: 
Én 5.000 forintot javasolnék, egyezzünk meg ebben. 
 
Bán István polgármester: 
Javaslom, hogy fogadjuk el Pölöskei István javaslatát. 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

12/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2019. február 1-től az IKSZT-ben lévő külső mosdó bérleti 
díját 5.000,-Ft/24 óra összegben állapítja meg. 
 

Bán István polgármester: 
A Konyhán, ha valaki a főző részt szerette volna kibérelni eddig 10.000 forintjába került, ezt 
alacsonynak tartom. Az energiahasználatot sem fedezi a mostani árakkal. Javasolnám, hogy 
emeljük meg a bérleti díjat 35.000 forintra. Az ár ebben az esetben is 24 órára szóljon. Kérem, 
szavazzunk, ki fogadja el a javaslatomat? 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

13/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 2019. február 1-től az óvodai konyha főző-részének 
 használatáért fizetendő bérleti díjat 35.000,-Ft/24 óra 
 összegben állapítja meg. 
 
Bán István polgármester: 
Maradjunk továbbra is a konyhánál. Vannak olyanok, akik csak az ebédlő rész szeretnék 
igénybe venni, úgy gondolom, ennek az árát állapítsuk meg 15.000,-Ft értékben.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Szerintem az ár reális volt, úgy gondolom 10.000 forintnál többet nem ér. 
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Bán István polgármester: 
Rendben, maradjunk a 10.000 forintnál, Ki ért egyet Lengyel Ildikó javaslatával? 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

14/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 2019. február 1-től az óvodai konyha étkező-részének 
 használatáért fizetendő bérleti díjat 10.000,-Ft/24 óra 
 összegben állapítja meg. 
 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Szó esett arról, hogy az önkormányzati dolgozók, illetve a Képviselők 50%os kedvezményben 
részesülnek a bérleti díjakból, a falubelieknek pedig a bérleti díj 70%-át kell megfizetni. Erről 
nem esett szavazás. 
 
Bán István polgármester: 
Igazad van. Kérem, szavazzunk erről. Ki ért ezzel egyet? 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

15/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a 8/2019.(I.23.) - 14/2019.(I.23.) számig terjedő 
önkormányzati határozatban foglalt bérleti díjakból a 
pusztahencsei állandó bejelentett lakosok számára 
30 %, a képviselők és önkormányzati dolgozók számára 
50 % kedvezményt biztosít. 

 
 
b.) Fagyasztószekrény vásárlása a Konyhára     
 
Bán István polgármester: 
Szükségessé vált egy újabb fagyasztószekrény vásárlása a Konyhára. Szerettem volna erről 
tájékoztatást adni, ezt megrendeltük. Az ára 139.000 Ft, próbáltuk a legolcsóbbat beszerezni. 
 
c.) IKSZT felújítása 
 
Bán István polgármester: 
Az IKSZT helyiségeiben, -főleg a később hozzáépített részeknél- több helyen meg van repedve 
a plafon, illetve a fal. Ezt ki kell javítani, és újra kell festeni. Az ajtók mellett salétromosak a 
falak, ott több helyen lehullott a fal. Felvettem a kapcsolatot a Rátkai Istvánnal, felmérte a 
terepet és adott árajánlatot is már. 270.000 forint körül lenne a felújítás, az összeg függ a 
nagyterem falától. Több helyen le van esve a fal, és nincs meg a festék színkódja, itt az egészet 
körbe kéne festeni. Ezt egy lemosható festékkel készítené el, ez valamivel drágább lesz.  
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300.000 forintnál nem lenne több, ez egészen biztos. Az anyagokat megvásárolnánk, a munka- 
díjról pedig vagy adna számlát, vagy megbízási díjjal foglalkoztatnánk. 
 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Nekem lenne egy kérésem. Amikor a színeket válogattuk az IKSZT helyiségeibe, Horváth 
Helénával mi ketten választottuk ki a színeket. Őt vonjuk bele mindenképpen a szín 
kiválasztásába. 
 
Bán István polgármester: 
Mindenképpen kell ott lennie valakinek. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Én javasolnám, hogy Lengyel Ildikó is legyen ott a szín választásánál. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Köszönöm szépen. Erre honnan van forrásunk? 
 
Bán István polgármester: 
Most csináljuk a költségvetést, be kell tervezni. Tehát, aki, elfogadja ezt a 300.000 forint körüli 
összeget kérem jelezze kézfeltartással. 
 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

16/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
úgy határozott, hogy az IKSZT helyiségeiben szükséges 
felújításokat Rátkai Istvánnal végezteti el max. 300.000 Ft 
összegben, amely magába foglalja az anyag- és 
munkadíjat. 
 
Felelős: Bán István polgármester 
Határidő: időjárástól függően 

 
 
d.) Az IKSZT bérbeadása Iker Józsefnének 
 
 
Bán István polgármester: 
Iker Józsefné levelét mindannyian olvashattátok. Leírta érdemeit; úgy gondolom kissé arrogáns 
stílusú levélben kérte az IKSZT nagyterem ingyenes használatát. Megjegyezte, hogy mi 
anyagilag nem járultunk hozzá a tánccsoport működéséhez. Ezt a levelet személyes sértésnek 
vettem. 
Felhívott telefonon és elmondtam neki, hogy nem értek egyet a levelével, mert minden évben 
megkapja a néptánccsoport a támogatást a Pusztahencse Jövőjéért Egyesületen keresztül. 
Aránytalanul többet, mint mondjuk a Nyugdíjas Klub vagy a Népfőiskola. Kérem, mindenki 
mondja el a véleményét ezzel kapcsolatban. 
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Pölöskei István képviselő: 
Van egy elfogadott összeg. Az IKSZT bérelhető, amennyiben nem bérelte ki arra a napra még 
senki. Lehetősége van kibérelni. Nekem ez a véleményem. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Nem tudom, mikortól akarjuk bevezetni ezeket az összegeket, de úgy gondolom, még a régi 
áron adjuk ki nekik a Művelődési Házat. 
 
Bán István polgármester: 
Nem akarom, hogy a tánccsoport azt érezze nincsenek támogatva. Javaslom, hogy 50% 
kedvezménnyel kapják meg a termet, mint például a képviselők. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Ez mindegyik egyesületre vonatkozik? 
 
Pölöskei István képviselő: 
Jelenleg erre az egy alkalomra gondolok csak. 
 
Bán István polgármester: 
Az egyesületek ingyen megkapják, de ez a rendezvény nem a Néptánccsoport rendezvénye. 
Van-e valakinek más javaslata? Mindenki egyetért az 50%-os kedvezménnyel? 
 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

17/2019 (I.23.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Iker Józsefné kérelmét megtárgyalta és a 10/2019 (I.23.) 
önkormányzati határozatban foglalt bérleti díjból 50% 
kedvezményt biztosít a 2019. február 8-án megtartásra 
kerülő rendezvényre.  
 

e.) Képviselők bejelentései, kérdései 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Érdeklődnék, hogy a Kőfejűné Bíró Éva elvégezte-e az iskolát? Úgy tudom a szerződése január 
elsejével lejárt. Tavaly nyáron fél évre vettük fel, december 31-ig. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Akkor még úgy volt, hogy a Haszegné Takács Erzsébet otthon marad gyermek 3 éves koráig és 
csak 2019 nyarán jön vissza. Ebből kifolyólag a szerződése 2019 június 30-ig  szól a 
kolléganőnek. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Én úgy emlékszem, hogy december 31-ig szólt. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
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Addig kapott határidőt, hogy szerezze meg az OKJ-s végzettséget. 
 
Bán István polgármester: 
A vizsgákra csak áprilisban tud jelentkezni és júniusban lesznek a vizsgák. Gyakorlatilag a 
legtöbb dologból újra kell vizsgáznia. 
 
Pölöskei István képviselő: 
És készül rá? 
 
Bán István polgármester: 
Természetesen. 
 
Magyar János képviselő: 
A hivatali munkával nagyon nem vagyok megelégedve, az utolsó negyedéves dologgal. Kértem 
tőletek egy kimutatást, hogyan állunk anyagilag. Közben én egy ideig nem voltam. Még annyit 
sem kaptam, hogy nem érek rá, nem akarom megcsinálni. Ennyivel meg kéne tisztelni a 
képviselői székemet Jegyző Úr! 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Most hozza be a Polgármester Úr a kimutatást. 
 
Magyar János képviselő: 
Akkor miért nem ezt mondjátok? 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Be is jöhettél volna érte a Hivatalba. 
 
Magyar János képviselő: 
A következő gondolatom a téli rezsi-csökkentéssel kapcsolatban van. Hova kell menni a fáért, 
kihozzák-e? Ezt csak utca szinten hallottam eddig. A másik, minden cégnél a nyugdíj előtt 
állóknak kicsit megemelik a fizetését, hogy elfogadható összegű nyugdíjat kapjon, akárkiről 
legyen szól, ha lenne keretünk erre kéne fordítani. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Van konkrétan olyan, aki nyugdíjba készül? 
 
Magyar János képviselő: 
Nincsen, csak eszembe jutott. 
 
Bán István polgármester: 
A tűzifával kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a györkönyiek és mi is nagydorogi ADU 
Kft.-vel kötöttünk szerződést.  A Hivatal ad egy igazolást, ezzel kell menni Nagydorogra. 307,7 
kg fát adnak, melynek elszállításáról a kedvezményezettnek kell gondoskodni. Így küldte meg a 
Magyar Államkincstár a támogatói okiratot.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Én egyetértek azzal a felvetéseddel, hogy adjunk több pénzt, mondjuk annak, aki nyugdíjba 
készül, bár konkrét emberről nem tudunk. Viszont azt gondolom, hogy minden esetben fontos 
lenne, hogy megbecsüljük az elvégzett munkát. Nem csak abban az esetben, ha valaki közel áll 
a nyugdíjhoz. 
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Ez a bruttó 195.000 forintos bér nettóban nem éri el a 130.000 forintot. Egyetértek azzal, amit 
mondasz, viszont ez a kereset borzasztó kevés pénz, nem csak a nyugdíj előtt állóknak kéne 
több pénzt adni. 
 
Pölöskei István képviselő: 
A tavalyi év lejárt úgy, hogy nem kaptam meg a garantált bérminimumot. A napokban, amikor 
írtam volna alá a szerződésemet észrevettem, hogy a 195.000 Ft helyett csak 191.420,- Ft van a 
szerződésen. Megint nem kapok annyit, amennyi jár. Az idén sem érem el, amit az Állam ad. 
 
Bán István polgármester: 
Annyit tudnék erre mondani, hogy én olyan tájékoztatást kaptam, hogy te erre nem vagy 
jogosult. Munkáltatói döntés alapján lett megemelve a béred. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Milyen szakmája van a Képviselő Úrnak? 
 
Pölöskei István képviselő: 
Autószerelő. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Ez nem szükséges ahhoz, hogy irodai karbantartó legyen. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Van viszont egy hivatásos jogosítványa. Ez szükséges ahhoz, hogy karbantartó legyen, ugyanis 
a munkakörében benne van a hótolás.  
 
Erdei Tamás jegyző: 
Akkor el kell ismerni, és át kell sorolni. 
 
Bán István polgármester: 
Akkor át lesz sorolva, megkapja a 195.000 forintot és nem lesz az a 16.000 forint, amit 
munkáltatói döntés alapján kapott. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Amit tavaly elvettünk, abból idén kéne visszaadni, nem csak a kötelező 195.000 Ft-ot. 
 
Bán István polgármester: 
Másnak van még hozzáfűzni valója? 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Ezt Én a költségvetés számaitól tenném függővé. 
 
 
 
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az 
ülést bezárta.  

 
 

-kmf- 
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Bán István         Erdei Tamás 
polgármester              jegyző 

 
 
 
 
 

Lengyel Ildikó         Bakonyi Balázs 
jegyzőkönyv-hitelesítő             jegyzőkönyv-hitelesítő 

            
 
  


