Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szám: P/264-2/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13án 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
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó
Kőfejüné Bíró Éva gazdálkodási előadó
Ábrahám Ágnes igazgatási előadó

Bán István polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestület 7 tagja közül 6 fő jelen van. Lengyel Ildikó jelezte, hogy pár perccel később érkezik.
Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet
elfogadta:

NAPIREND

1.) Határozat TEIT 2019. évben kötendő éves támogatási (al)szerződés célfeladatairól és
támogatási összeg felhasználásáról
Előadó: Bán István polgármester
2.) Javaslat Pusztahence Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésére (I. forduló)
Előadó: Bán István polgármester
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3.) JETA pályázatok megtárgyalása, döntéshozatal
Előadó: Bán István polgármester
4.) Fadd és környéke Gyepmesteri Társuláshoz csatlakozás és pályázat benyújtása
Előadó: Bán István polgármester
5.) Egyebek

AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.)
Bán István polgármester:
A témához kapcsolódó határozati javaslat minta kiküldésre került. Javaslom, hogy a teljes
összeget működési célra fordítsuk.
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
18/2019 (II.13.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a 2018. évi ISZF/599/2018NFM_SZERZ. iktatószámú keretszerződéshez kapcsolódó
2019. évi támogatási (al)szerződés 1. és 2. számú
mellékletében szereplő célfeladatokat és a hozzájuk rendelt
támogatási összegeket az alábbiak szerint határozza meg.
Felhalmozási célú támogatás: 0.- Ft
Működési célú támogatás 6.723.120,- Ft
Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntés alapján,
kösse meg a Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Településfejlesztési Társulással a tárgyévi támogatási
(al)szerződést.
2.)
Bán István polgármester:
A költségvetéshez kapcsolódó anyagot remélem mindenki átnézte. Bármilyen kérdés van
tegyétek fel Haszegné Takács Erzsébetnek.
(Lengyel Ildikó képviselő megérkezett a testületi ülésre, a képviselők száma hétre emelkedett.)
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Erdei Tamás jegyző:
Minden intézményhez van külön szöveges előterjesztés és ezekhez kapcsolódnak a táblázatok.
Ez még az első forduló, ezen az lehet és szükséges is változtatni.
Bán István polgármester:
Amennyiben a szöveges részhez nincsen hozzáfűzni való, úgy térjünk át a táblázatokra.
A TEIT bevétel be lett tervezve?
Haszegné Takács Erzsébet:
Igen, az előző évben kapott összeget terveztük be.
Pölöskei István képviselő:
A tartalékok miből tevődnek össze?
Haszegné Takács Erzsébet:
Ezt befolyásolják egyéb tényezők. Abban az esetben ennyi a tartalékunk, ha számszerűen minden
a költségvetés alapján történik. Váratlan kiadások mindig lehetnek.
Erdei Tamás jegyző:
Az Önkormányzat rendben van? Tovább léphetünk?
Pölöskei István képviselő:
Részemről igen.
Magyar János képviselő:
Valamelyik évben úgy volt, hogy az előző évi is itt volt és az aktuális is.
Erdei Tamás jegyző:
Az a beszámoló tárgyalásakor szokott lenni.
Pölöskei István képviselő:
Lenne egy kérdésem még. Melyek azok a bevételi források, amik nem úgy teljesülnek, ahogy az
elvárható lenne?
Haszegné Takács Erzsébet:
Természetesen az adók.
Magyar János képviselő:
Százalékban mennyi marad kint?
Ábrahám Ágnes Barbara:
A kommunális adónál és a gépjármű adónál vannak kintlévőségek, a helyi iparűzési adónál
többlet van.
Haszegné Takács Erzsébet:
Gépjármű adóból és kommunális adóból is 500-500ezer forint a kintlévőség, viszont a helyi
iparűzés adóból 2,5 millió túlfizetés van, amit bármikor visszakérhetnek.
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Bán István polgármester:
Ez a tartalékoknál hogyan mutatkozik?
Haszegné Takács Erzsébet:
Ha visszafizetnénk az iparűzési adót, akkor ennyivel kevesebb lenne a tartalékunk.
Pölöskei István képviselő:
Bármikor visszakérhetik, vagy van egy határidő?
Ábrahám Ágnes Barbara:
Ezt bármikor visszakérhetik.
Magyar János képviselő:
Szolgáltatásoknál miből van bevételünk?
Haszegné Takács Erzsébet:
Vendégétkeztetés, térítési díj bevételek. Ezt is a tavalyi év alapján számoltam.
Magyar János képviselő:
Az ellátottak pénzbeli juttatásai mit takar?
Haszegné Takács Erzsébet:
Ezt kapjuk az Államtól. Ez a szociális keret.
Bán István polgármester:
Mehetünk tovább, van még kérdés?
Pölöskei István képviselő:
Szerintem mehetünk tovább.
Bán István polgármester:
Nézzük a Közös Önkormányzati Hivatalt. Mi az a mínusz a végén?
Erdei Tamás jegyző:
Annyit kell hozzá tenni még a településeknek.
Bán István polgármester:
Györkönynek is?
Haszegné Takács Erzsébet:
A közös hiány 3 millió 78ezer, ebből a pusztahencsei 1 millió 800 ezer forint körül van.
Lengyel Ildikó képviselő:
A Közös Önkormányzati Hivatalnál az „életpálya modell” az idén lesz? Hogyan lesz beleépítve
a költségvetésbe, vagy már bent van, csak nem látom?
Erdei Tamás jegyző:
Nincs még beleépítve. Beadtuk a pályázatot az illetményalap emelésre. Az így felszabaduló
összegből szeretnénk az „életpálya modell” finanszírozását megoldani. A továbbiakban is
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szeretnénk adni az „életpálya modellt”. A következő anyagba fogjuk ezt beledolgozni. A
végleges költségvetési rendeletet március 15-ig kell elfogadni a testületnek.
Magyar János képviselő:
Nekem van itt két gyanús szám. Vízdíjak 35.000.-Ft?
Haszegné Takács Erzsébet:
Ennyi volt a tavalyi évben a vízdíj befizetés, én azzal számoltam.
Magyar János képviselő:
Értem, szerintem a villamos energia is kevés, 250 ezer forint.
Bán István polgármester:
Ne keveselld, ennyit fizettünk.
Pölöskei István képviselő:
11. oldal 2. sor. Nem tervezünk jutalmakat?
Erdei Tamás jegyző:
Nem szoktunk tervezni, meglátjuk mennyit tudunk majd rá fordítani.
Bán István polgármester:
Van e valakinek még hozzáfűzni valója, vagy nézhetjük az Óvoda és Konyhát?
Haszegné Takács Erzsébet:
Egy kis kiegészítést tennék hozzá, úgy látom nyomtatáskor elveszett, csak alul jelenik meg, Az
első oszlop összeszen az Óvoda és Konyha, a második oszlop az Óvoda, a harmadik oszlop pedig
a Konyha.
Lengyel Ildikó képviselő:
Statisztikai adatot láttam valamelyik részben. 27 gyermek van az óvodában?
Haszegné Takács Erzsébet:
Támogatás szempontjából 8 és 4 hónapra osztják fel. Akik januárban be vannak íratva, azt veszik
figyelembe. Közben eltávoznak iskolába és beíratás is van az óvodában. Ennek a kettőnek az
értékét veszik figyelembe; így jön ki a 27 fő.
Magyar János képviselő:
A ruházati költségtérítés az Óvodánál miért több mint, a Konyhánál?
Haszegné Takács Erzsébet:
Mert ott 3 óvónő van és 2 dajka, a Konyhán pedig csak 3 személy van.
Polácsi Zsolt képviselő:
A Konyhának nincs vízdíja?
Haszegné Takács Erzsébet:
A Konyhánál azért nem szerepel vízdíj, mert az Önkormányzat nevére érkezik a számla. Nem
tudjuk átíratni, hiába próbálkozunk.
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Magyar János képviselő:
Szakmai anyagoknál mind a két résznél 100 ezer van. A gyerekekre több pénzt kéne fordítanunk.
Kőfejüné Bíró Éva:
Szakmai anyagba olyan folyóiratok és szaklapok tartoznak bele, melyek kellhetnek az
óvónőknek vagy akár az élelmezésvezetőnek is. Ezt nem gyerekekre fordítják. Az az
üzemeltetési anyagokban szerepel.
Magyar János képviselő:
25. sor. Aránytalan nekem ez az összeg.
Haszegné Takács Erzsébet:
A Konyhánál azért magasabb, mert az élelmezésvezetőnek egy új programot kellett betervezni.
Elég elavult programmal dolgozott. Az új program ára körülbelül 200 ezer forint.
Bán István polgármester:
Lépjünk tovább. A szociális keretünk körülbelül 3 millió forinttal megemelkedett. Ez be van
tervezve és még felosztható 6 millió 800 ezer forint körülbelül.
Haszegné Takács Erzsébet:
Már tudjuk azt, hogy a közfoglalkoztatási program csak 80%-os támogatottságú. Ebből a 6 millió
800 ezer forintból a fennmaradó 20%-ot tervezhetjük, ez körülbelül 2 és fél millió forint.
Bán István polgármester:
Olyan sok?
Horváth Dorina:
Igen, de lehetne őket 6 órában is foglalkoztatni. Ugyanúgy 80%-os lenne a támogatottság, de
nyilván ez a 2 és fél millió is csökkenne.
Bán István polgármester:
Ezzel kapcsolatban lenne két javaslatom. A rendkívüli települési támogatásnak és a lakhatási
támogatásnak az összegét emeljük fel 3000 forintról 5000 forintra. A másik javaslatom az lenne,
hogy akik Pusztahencsére járnak iskolába kapjanak egy bizonyos támogatást. Próbáljuk
megtartani itt helyben az iskolát. Én 50.000 forintra gondoltam. Ezt adnánk nekik oda két
részletben. Az első részletet szeptemberben a másodikat pedig decemberben.
Lengyel Ildikó képviselő:
Ha beiratkozik és felveszi a 25.000 forintot és mondjuk októberben elmegy akkor buktuk a
25.000 forintot?
Bán István polgármester:
Igen, azt bukjuk.
Lengyel Ildikó képviselő:
És mi lenne, ha az első összeget október 2.-án adjuk oda, mert a normatíva lehívás október elsején
van.
Pölöskei István képviselő:
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Az első osztályosoknak adnánk, vagy minden évfolyamon?
Bán István polgármester:
Minden évfolyamon.
Pölöskei István képviselő:
A most meglévőknek is?
Bán István polgármester:
Igen, én körülbelül 1 millió forinttal számoltam.
Pölöskei István képviselő:
Hány negyedikesünk van? Ők ebben nem fognak részesülni.
Bakonyi Balázs képviselő:
Visszamenőleg nem adhatjuk oda mindenkinek.
Erdei Tamás jegyző:
Ez érinti a helyi szociális rendeletet is, tehát ezt módosítani kell. Én javasolnám még annyival
kiegészíteni, hogy az eseti segélynél felemelném a jövedelemhatárt 50.000 forintra. Viszont ezt
rendelet formájában elő kell készíteni.
Haszegné Takács Erzsébet:
Sajnos nem terveztem be a beiskolázási támogatást, ami szintén 1 millió forint lenne.
Erdei Tamás jegyző:
Ezt a következő alkalommal terjesszük elő.
Magyar János képviselő:
Elhangzott, hogy lehetne 6 órában is foglalkoztatni a közfoglalkoztatottakat. Szerintem
meggondolandó.
Bán István polgármester:
Én nem vagyok közmunkás párti, de szükségünk van közmunkásokra. A 6 órában nem biztos,
hogy olyan embereket kapunk, mint akiket szeretnénk, de javaslom, hogy nézzük meg a
költségvetési tervezet további oldalait.
Haszegné Takács Erzsébet:
Az apró betűs táblázat azt tartalmazza, hogy milyen jogcímen kapunk az államtól támogatást.
Magyar János képviselő:
A zöldterület gazdálkodás mit jelent?
Haszegné Takács Erzsébet:
Például a fűnyírás.
Bán István polgármester:
Itt láthatjuk a Sportegyesület beszámolóját is. Lengyel Ildikó a Pusztahencse Jövőjéért Egyesület
beszámolóját úgy tudom elhozta.
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Lengyel Ildikó képviselő:
Igen, viszont szóban tudom csak elmondani, mert pendrive-on van. Tavaly 1 millió forintot
kaptunk, amiről az elszámolást megtesszük. Hasonlóan a tavalyihoz az idén is a Pusztahencse
Jövőjéért Egyesületen belül a Nyugdíjas Klub, az utazásaik finanszírozására kért pénzt. A
Népfőiskola rendezvények lebonyolítására, tanulmányi kirándulásokra. Az Élővíz Kórus által
szervezett gyermektábort támogattuk. A Vadvirág Népi Együttes költségeire, ami elsősorban a
táncoktató bérét teszik ki, ez a tavalyi évben 580.000 forint volt. Volt több képviselői felajánlás
is, amit szívesen fogadtunk. Úgy gondolom, ha ezt az 1 millió forintot idén is megkapjuk, akkor
köszönettel vesszük.
Haszegné Takács Erzsébet:
Minden egyesületnek a tavalyi összeggel terveztünk.
Bán István polgármester:
Úgy gondolom, hogy menjünk tovább. Az Óvodavezető adott be egy listát arról, amiket ő
igényelne. Ebből a lényeges és reális kérések benne vannak a tervezetben. A csoportszobai
bútorok cseréje megtörtént már, nem értem arra miért tart igényt. Kérem, fogadjuk el a
költségvetés tervezetét azzal, hogy a most elhangzottakkal módosítva készülhet a rendeleti
forma.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

19/2019. (II.13.)

önkormányzati határozat:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetét
első alkalommal megtárgyalta és az ülésen elhangzott
módosító javaslatokkal végleges tárgyalásra alkalmasnak
találta.
3.)

Bán István polgármester:
Kértünk egy árajánlatot a Duna Összeköt Egyesülettől a JETA pályázati kérelmek összeállítására
és a kifizetési kérelmek összeállítására. Az elnyert támogatási összeg 1%-áért vállalják ezt. Én
úgy gondolom ettől jobb ajánlatot nem kapunk. Javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatot.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

20/2019. (II.13.)

önkormányzati határozat:
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Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2018. évre szóló JETA pályázati kérelmek elkészítésével
és a kifizetési kérelmek összeállításával az elnyert támogatási összegek 1 %-áért a Duna Összeköt Egyesületet
(Györköny, Fő u. 60.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megbízási szerződés megkötésére.

Bán István polgármester:
Nézzük a konkrét elképzeléseket. A Pozsonyi utca elejétől indulva a járda egészen a Kossuth
utcáig 24.985.510,- Ft +Áfa azaz 31.731.598,- Ft lenne, melynek az önrésze 10%. Hasonlóan fog
működni a dolog, mint a Kossuth utcában tavaly. Annyi eltérés lesz, hogy a betont, amit feltörnek
ledarálják és visszadolgozzák. A járda szélessége ugyanakkora lesz, mint a mostani, csak kap
egy szegélyt.
Polácsi Zsolt képviselő:
Ha beadjuk ezt a pályázatot, a kamera rendszert elbukjuk?
Bán István polgármester:
Nem bukjuk, de jelenleg nem áll rendelkezésünkre a Katasztrófavédelem engedélye, hogy a 2
szirénára feltegyük az antennákat. Reményeim szerint az idén még beadhatjuk a pályázatot.
Muszáj megvárnunk a Katasztrófavédelem engedélyét. Aki egyetért a „Pusztahencse, Pozsonyi
utca járda felújítási munkák” című pályázat beadásával, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
21/2019. (II.13.)

önkormányzati határozat:

„Pusztahencse, Pozsonyi utca járda felújítási munkák”
című pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz
1.) Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2018.
évi kiírására a „Pusztahencse, Pozsonyi utca járda
felújítási munkák” címmel a 3.) „Biztonságos
életvitelt segítő beruházások” pályázati ablak kiírásra.
A megvalósítás helye: Pusztahencse, Pozsonyi utca
53/2. hrsz.
A projekt költsége: 24.985.510,- Ft + Áfa, azaz
31.731.598,- Ft.
2.) A Képviselőtestület az 1. pont szerinti pályázathoz
önrészként a bruttó bekerülési költség 10% - át:
3.173.159,- Ft – ot a tárgyévi költségvetés terhére
biztosítja.
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3.) A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a
pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendők
lebonyolításával és a pályázat benyújtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
Bán István polgármester:
A következő pályázat a Kossuth utcai csapadékvízelvezető árok rekonstrukciója, aminek a bruttó
költsége 18.267.636,- Ft. Ez 50 centis előre gyártott elemekből készülne el és minden bejáró újra
lenne építve. Az ár tartalmazza még azt is, hogy a járda és az árok közötti rész le lenne betonozva.
Ezt mindenképpen meg kell csinálni, ha nem szeretnénk, hogy az újonnan készült járdánk tönkre
menjen. Kérem, aki egyetért a „Pusztahencse, Kossuth Lajos utcai csapadékvízelvezető árok
rekonstrukciója” című pályázat beadásával, kézfeltartással jelezze.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

22/2019. (II.13.)

önkormányzati határozat:

„Pusztahencse, Kossuth Lajos utcai
csapadékvízelvezető árok rekonstrukciója” pályázat
benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz
1.) Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2018.
évi kiírására a „Pusztahencse, Kossuth Lajos utcai
csapadékvízelvezető árok rekonstrukciója” címmel
a 2.) „Az életminőséget javító beruházások” pályázati
ablak kiírásra.
A megvalósítás helye: Pusztahencse, Kossuth Lajos u.
363/2. hrsz.
A projekt költsége: 14.383.965,- Ft + Áfa, azaz
18.267.636,- Ft.
2.) A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a
pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendők
lebonyolításával és a pályázat benyújtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
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Bán István polgármester:
Lenne egy pályázat, az iskolától lefelé a járda tervezése, valamint a Temetőnél egy parkoló
kialakításának terveztetése. Úgy gondolom, a következő évi pályázatokra is valamilyen módon
fel lehet készülni. Kértünk árajánlatot a MICROCENTER – PAKS Építőipari Szolgáltató
Kereskedelmi Kft.-től. Ők készítenék el a Temetőnél a parkoló és térburkolat építési tervét, ennek
az ára 863.600.- Ft. A Pozsonyi utcában a járda burkolatépítési terve pedig 3.238.500.- Ft lenne.
Ez nekünk pénzbe nem kerülne, nincs önrész.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

23/2019. (II.13.)

önkormányzati határozat:

„Pusztahencse, Pozsonyi utcában építendő járda
burkolatépítési terve és a Pusztahencse, Temető
utcában 400 m2 parkoló, és térburkolat építési terve"
című pályázat benyúitása a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz
1.) Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány 2018. évi kiírására
„Pusztahencse, Pozsonyi utcában építendő járda
burkolatépítési terve és a Pusztahencse, Temető
utcában 400 m2 parkoló. és térburkolat építési terve”
címmel a 6.) „Településfejlesztési tervek és egyes helyi
beruházások komplex tervezési folyamatának támogatása”
pályázati ablak kiírásra.
A megvalósítás helye: Pusztahencse 96/1 96/2.,
491 492. és 493. hrsz-ok. A projekt költsége:
3.230.000,- Ft + Áfa, azaz 4.102.100,- Ft.

2.) A Képviselőtestület az 1. pont szerinti

pályázathoz önrészként a bruttó bekerülési
költség 0% - át: 0,- Ft — ot a tárgyévi
költségvetés terhére biztosít.
3.) A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a pályázattal

kapcsolatos adminisztratív teendők lebonyolításával és a
pályázat benyújtásával.

Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
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Bán István polgármester:
A Falunap megszervezésére a tavalyi évhez hasonlóan 1.000.000,- Ft összegű pályázat beadására
van lehetőség. Lengyel Ildikó, kérlek mondj néhány szót a programról.
Lengyel Ildikó képviselő:
Az alap programot az előző évekhez hasonlóan szeretnénk megszervezni, illetve szeretnénk az
idén kiegészíteni egy „Elszármazottak” találkozójával. 2014-ben került megszervezésre utoljára,
ehhez képest eltelt 5 év, illetve a település 105 éves lesz. A bővebb programról később tudok
tájékoztatást adni.
Bán István polgármester:
Nyilván így a Falunap nagyobb költség lesz, mint tavaly.
Lengyel Ildikó képviselő:
Ez első sorban szerintem csak az étkezést érinti. Költségben csak itt mutatkozik többlet.
Bán István polgármester:
A Falunappal kapcsolatban annyit szeretnék még mondani, hogy Nagydorog rászervezett,
ugyanakkor tartják, mint Mi. Mi a legelejétől július első hétvégéjén tartjuk. Szerintem maradjunk
a hagyománynál. Bár nem ide kapcsolódik, de a Szüreti nap is mindig fix időpontban van
szeptember második hétvégéjén, idén Nagydorog is akkor tartja. Úgy gondolom itt se
változtassunk a hagyományokon. Egy kis kitérő után térjünk vissza a pályázathoz. Kérlek titeket,
hogy aki egyetért a 2019. évi Boszorkányszombat – Falunap megrendezése pályázattal jelezze
kézfeltartással.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
24/2019. (II.13.)

önkormányzati határozat:

„Pusztahencse 2019. évi Boszorkányszombat – Falunap
” megrendezése pályázat benyúitása a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
1.) Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2018.
évi kiírására Pusztahencse 2019. évi
Boszorkányszombat — Falunap megrendezése a 7.)
„Közösségi települési programok támogatása”
pályázati ablak kiírásra.
A megvalósítás helye: Pusztahencse, Pozsonyi u. 96.
Szabadidő Park
A projekt költsége: 1.000.000,- Ft + Áfa azaz
1.270.000,- Ft
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2.) A Képviselőtestület az 1. pont szerinti pályázathoz
önrészeként a bruttó bekerülési költség 0% - át: 0,- Ft
— ot a tárgyévi költségvetés terhére biztosít.
3.) A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a
pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendők
lebonyolításával és a pályázat benyújtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester

Bán István polgármester:
Szavaztunk a pályázatokról, most el kéne dönteni, hogy mi legyen a prioritás sorendje.
Erdei Tamás jegyző:
Javasolnám, hogy első helyre kerüljön a Pozsonyi utca járda, második helyre a
csapadékvízelvezető árok, harmadik helyre a tervpályázat, majd a Falunap. A legdrágábbat
tegyük előre.
Bán István polgármester:
Javaslom, hogy fogadjuk el a jegyző úr javaslatát.

Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
25/2019. (II.13.)

önkormányzati határozat:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2018. évi JETA pályázatok prioritási sorrendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1.) Pusztahencse, Pozsonyi utca járda felújítási munkák,
2.) Pusztahencse, Kossuth Lajos utcai csapadékvízelvezető
árok rekonstrukciója,
3.) Pusztahencse, Pozsonyi utcában építendő járda
burkolatépítési terve és a Pusztahencse, Temető utcában
400 m2 parkoló, és térburkolat építési terve,
4.) Pusztahencse 2019. évi Boszorkányszombat – Falunap.
4.)
Erdei Tamás jegyző:
Ebben az ügyben 2018-ban két határozatot is hozott a testület, ami szerintem nem került
továbbításra Fadd felé. Javaslom, hogy ezeket a határozatokat küldjük meg újra.
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(Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a javaslattal külön határozathozatal nélkül –
egyhangúlag – egyetértett.
5.)
a.) Település Arculati Kézikönyv
Településkép védelméről szóló rendelet
Erdei Tamás jegyző:
A megyei főépítész véleménye pozitív a Település Arculati Kézikönyvről és a rendeletet
elfogadásra javasolja.
Polácsi Zsolt képviselő:
A tartalomjegyzéknél Pusztahencse helyett Páhi szerepel. Gondolom ez javítva lesz.
Erdei Tamás jegyző:
Igen, javítjuk. Eddig fel sem tűnt. Javaslom mindkét anyag elfogadását.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta és a következő rendeletet alkotta:
26/2019. (II.13.)

önkormányzati határozat:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Pusztahencse Településarculati Kézikönyvéről készült
előterjesztést megtárgyalta és a határozat melléklete
szerint elfogadta.
„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete a településkép
védelméről”.
b.) Mezőföldvíz nyomásfokozó
Bán István polgármester:
A nyomásfokozóval kapcsolatban van lehetőség erre a pályázatra, Tengelic még kivár. Ennél
magasabb összegre számítottam. Javaslom ennek az elfogadását.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

27/2019. (II.13.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
MEZŐŐFÖLDVÍZ Kft. energiahatékonysági pályázattal
kapcsolatos pénzügyi javaslatát (Tengelic – Pusztahencse)
megtárgyalta és a pályázathoz szükséges településre eső
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önerő finanszírozását maximum 1,5 MFt összeghatárig
vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
c.) Óvodavezető kérelme

Bán István polgármester:
Mint a kérelemben láthatjuk az Óvodavezető 2019. augusztus 1. és 2019. augusztus 23. között
szeretné az óvodát zárva tartani. Ez idő alatt folyik a nagytakarítás. és a konyha sem lenne nyitva.
A vendégétkeztetést pedig tavaly is Györköny segítségével oldottuk meg. Szerintem ez idén is
működne.
Lengyel Ildikó képviselő:
Az Óvoda és a Konyha erről egyeztettek?
Erdei Tamás jegyző:
Ebből nem derül ki, de a fejlécen Óvoda és Konyha van.
Bán István polgármester:
A konyha zárva tartását ehhez kell igazítanunk. Természetesen az óvodai szolgáltatást ebben az
időszakban is biztosítani kell. Úgy tudom, hogy a györkönyi óvodával erről van egy
megállapodás, mely szerint a 2 óvoda úgy tart zárva, hogy egymás helyett tudjál fogadni azokat
a gyerekeket, akiknek a szülei ezt igénylik.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
28/2019. (II.13.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pusztahencsei Óvoda és Konyha nyári zárva tartási idejét a
2019. augusztus 1-től 2019. augusztus 23-ig terjedő
időszakra jóváhagyja.
A kérdéses időszakban biztosítani kell a szünidei
gyermekétkeztetést és az egyéb étkeztetést is, továbbá meg
kell oldani azoknak a gyerekeknek az óvodai ellátását,
akiknek szülei ezt igénylik.
Felelős: Nagyfalusi Ilona óvodavezető
Határidő: 2019. augusztus 1-től folyamatos
d.) Kőfejűné Bíró Éva kérelme
Bán István polgármester:
Az elmúlt Képviselő-testületi üléseken beszéltünk Kőfejűné Bíró Éva képzéséről. Éva felvette a
kapcsolatot a régi iskolájával, mint az a kérelmében is látható ennek körülbelül 120.000 forint
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lenne az anyagi vonzata. Úgy gondolom, a szakmai képzését minden itt dolgozónak támogatni
kell.
Rácz Attila alpolgármester:
Én is így gondolom. Igazságtalan lenne, ha nem támogatnánk ebben. Finanszírozzuk az
élelmezésvezetői tanfolyam díját is.
Bán István polgármester:
Amennyiben másnak nincs hozzászólása, javaslom, hogy vállaljuk át a dolgozó tanfolyami díját
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:

29/2019. (II.13.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
átvállalja Kőfejűné Bíró Éva köztisztviselő pénzügyi és
számviteli ügyintézői tanfolyamának költségeit, amelyet
a PENTA Unió Oktatási Centrumnál fog elvégezni
(OKJ 5434401 emelt szintű szakképesítés).
e.) Laták Bertold első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme
Bán István polgármester:
Laták Bertold a párjával vásárolta meg a Pozsonyi utca 122. szám alatt található ingatlant. Az
elbíráláshoz szükséges adatok a mellékelt előterjesztésben találhatóak. A kérelem a feltételeknek
megfelelt, ezért elfogadásra javaslom.
Rácz Attila alpolgármester:
Javasolnék 150.000 forint összegű támogatást.
Bán István polgármester:
Szerintem is ez lenne a megfelelő összeg. Kérem szavazzunk! Ki ért egyet Rácz Attila
alpolgármester javaslatával?
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
30/2019. (II.13.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Laták Bertold Pusztahencse, Pozsonyi u. 122. szám alatti
lakos részére 150.000,- Ft összegű első lakáshoz jutók
támogatását állapít meg.
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f.) Papp Attila fellebbezése
Erdei Tamás jegyző:
A Szociális Bizottság határozata ellen van egy fellebbezés Papp Attila Földespusztai lakos
részéről. Ő nem kapott szociális tűzifa támogatást. A kérelmük a jövedelem miatt lett elutasítva,
viszont időközben becsatolt egy közgyógyellátási igazolványt, ami alapján a rendelet szerint
jogosult lett volna a támogatásra. A Paksi Járási Hivatalnál utána érdeklődtem, a
közgyógyellátási igazolvány érvényes. Azt javaslom, hogy kapja meg a tűzifát és adjon helyet a
testület a fellebbezésnek.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
31/2019. (II.13.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Papp Attila Pusztahencse, Földespusztai lakos
fellebbezésének helyt ad és a Szociális Bizottság
P/1473/2018. számú határozatát megsemmisíti,
egyidejűleg nevezett részére 1,11 erdei köbméter szociális
tűzifa-juttatást állapít meg a 9/2018.(X. 26.)
önkormányzati rendelet 5.§. d.) pontja alapján.
Határidő: az alakszerű határozat elkészítésére azonnal
Felelős: Erdei Tamás jegyző
g.) Berger Judit kérelme
Erdei Tamás jegyző:
Berger Juditnak elutasította a Szociális Bizottság az eseti szociális segély iránti kérelmét, mert a
jövedelem, amit benyújtott a nyilatkozata szerint, az meghaladta a szociális rendeletünkben
meghatározott összeghatárt. Beadott egy olyan kérvényt, hogy Őt egyedülállóként vegyük
figyelembe, mintha nem lenne élettársa.
Lengyel Ildikó képviselő:
És miért? Nem azonos a lakcímük?
Erdei Tamás jegyző:
Azonos a lakcímük.
Lengyel Ildikó képviselő:
Komolyan gondolja a Judit, hogy vegyük figyelembe, hogy külön kasszán vannak? Máshol is
figyelembe lehetne venni.
Bán István polgármester:
Szerintem napoljuk el. Várjuk meg, amíg módosul a szociális rendelet.
(Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a javaslattal külön határozathozatal nélkül –
egyhangúlag – egyetértett.

17

h.) Fadd és környéke Gyepmesteri Társuláshoz csatlakozás és pályázat benyújtása
Bán István polgármester:
A korábbiakkal ellentétben mégis javaslom az ügyben új határozat meghozatalát és a régiek
visszavonását, mert ebben az anyagban már azonnal beszedési megbízási jog adásáról is szó van.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
32/2019 (II. 13.) önkormányzati határozat
1.

2.

3.

4.

5.

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozni kíván a Fadd és Környéke
Gyepmesteri Társuláshoz.
A Képviselő-testület a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
88.S-ának (2) bekezdése alapján a Fadd és Környéke
Gyepmesteri Társulás társulási megállapodását
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
társulási megállapodás aláírására és a szükség egyéb
jognyilatkozatok megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon a
csatlakozási nyilatkozat Társulás számára történő
megküldésre.
A Képviselő-testület a Magyaroroszág helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 94. S-ának (2) bekezdése alapján a
Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás Társulási
Tanácsába Bán István polgármestert delegálja, akinek
távolléte, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel
történő helyettesítésére felhatalmazza Rácz Attila
alpolgármestert.
6.
A Képviselő-testület a Társulási megállapodás
IV. fejezet 11-14. pontja alapján felhatalmazza a Fadd
és Környéke Gyepmesteri Társulást (7133 Fadd,
Dózsa György utca 12.) mint jogosultat, hogy a
társulási megállapodásból eredő lejárt követelését az
Önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11746081-15417529
pénzforgalmi
jelzőszámú

18

számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat
nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk.
szerinti elévülési határidőn belül.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes.
7.

Egyidejűleg a Képviselő-testület a 62/2018

(VI.28.) önkormányzati határozatát és a 63/2018
(VI.28.) önkormányzati határozatát visszavonja.

Határidő: 2019 február 28.
Felelős: Bán István polgármester

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

-kmf-

Bán István
polgármester

Lengyel Ildikó
jegyzőkönyv-hitelesítő

Erdei Tamás
jegyző

Bakonyi Balázs
jegyzőkönyvhitelesítő
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