Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szám: P/264-4/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. április 23-án 18 órakor megtartott
rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Községi Önkormányzat tanácskozó terme
Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.

Szavazati joggal jelen vannak:

Bán István polgármester
Rácz Attila alpolgármester
Bakonyi Balázs, Polácsi Zsolt,
Magyar János
(5 fő települési képviselő)

Távolmaradását jelezte:

Lengyel Ildikó, Pölöskei István
(2 fő települési képviselő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Erdei Tamás jegyző
Horváth Mónika Dorina jkv. vezető
Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság Vezetője

Bán István polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestület 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.) Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság és a Nagydorogi Rendőrőrs 2018. évben végzett
tevékenységéről
Előadó: Rendőrség képviselői
2.) Rendelet alkotása a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Előadó: Erdei Tamás jegyző
3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjak megállapítása
Előadó: Erdei Tamás jegyző
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4.) Egyebek

Bán István polgármester:
Lengyel Ildikó képviselő jelezte távolmaradását, javaslom, hogy a mai testületi ülésen helyette
Polácsi Zsolt képviselő hitelesítse a jegyzőkönyvet.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

39/2019 (IV.23.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2019. április 23-ai ülésre jegyzőkönyv-hitelesítőnek Polácsi
Zsolt képviselőt megválasztotta.

AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.)
Bán István polgármester:
A Paksi Rendőrkapitányság és a Nagydorogi Rendőrőrs 2018. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámoló a testületi anyaggal együtt kiküldésre került. Dr. Kuti István Kapitány Úr
szeretné-e kiegészíteni valamivel az írásos anyagot?
Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság vezetője:
Köszöntöm a Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testületet. Csak röviden szeretném
kiegészíteni a beszámolót, mert igyekeztünk mindent papírra vetni. Az eredmények jók,
nyilván más a szubjektív biztonságérzet, mert sokszor az ember másként éli meg a
mindennapokat. A helyi dolgokat nem igazán tudjuk beleírni a beszámolóba, sok benne a
statisztikai számadat. Országosan ez az utasítás. Kiemelném, hogy a tavalyi évünk, már nem
volt olyan sűrű, mint az előző 3 év. A Nagydorogi Rendőrőrs 2 fős hiánnyal rendelkezik. Egy
járőr és egy nyomozó tiszt gondolta úgy, hogy megpróbálják másutt kamatoztatni tudásukat. Az
én ismereteim szerint Pusztahencse a napi jelentésekbe nem került be, viszonylag nyugodt a
település. Köszönöm a Képviselő-testület és a Polgárőrség munkáját, amennyiben van kérdésük
igyekszem megválaszolni most, vagy akár a későbbiekben is.
Bán István polgármester:
A Polgárőrség munkájához annyit fűznék hozzá, hogy az utóbbi hónapban kezdték a járőrözést.
Előzőleg csak a rendezvények biztosításában vettek részt. Talán jó irányban alakulnak a
dolgok.
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Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság vezetője:
Nehéz dolog az önkéntesség. A mai világban a saját dolgainkat is nehéz elrendezni, nemhogy
önkéntes munkát vállani, Ha kérhetem a testületet és a Polgármester Urat, támogassák a
Polgárőrséget, ha máshogy nincs rá mód, akkor legalább erkölcsileg.
Bán István polgármester:
Anyagilag is támogatjuk őket. És egy kicsit próbálom őket ösztönözni, hogy többet
járőrözzenek. Igyekszem példát mutatni, naponta egyszer minimum én is körbejárom a
települést.
Polácsi Zsolt képviselő:
Egy képviselő társamban felvetődött az a kérdés, hogy a kültéri kamerák felvételeit a rendőrség
nem használja fel bizonyítékként?
Dr. Kuti István a Paksi Rendőrkapitányság vezetője:
Inkább konkrét ügyben tudnék nyilatkozni, hogy felhasználjuk-e. Alapvetően, mint térfigyelő
kamerarendszer, ha működőképes és a jogszabálynak megfelel, abban az esetben fel kell
használnunk. Ez így általában nem igaz, amennyiben értékelhető adat van rajta, felhasználjuk.
Polácsi Zsolt képviselő:
Köszönöm a választ.
Bán István polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy fogadjuk el a rendőrség beszámolóit.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:

40/2019 (IV.23.) önkormányzati határozat:
A Képviselő-testület a Paksi Rendőrkapitányság 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat
melléklete szerint elfogadta.
41/2019 (IV.23.) önkormányzati határozat:
A Képviselő-testület a Nagydorogi Rendőrőrs 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat
melléklete szerint elfogadta.
(Dr. Kuti István távozott a testületi ülésről.)
2.)
Erdei Tamás jegyző:
Nagyon rövid leszek. Van közművelődési rendeletünk. Ami ennek a rendeletnek az újra alkotását
szükségessé tette, az, hogy közművelődési törvény módosult. Az Önkormányzatnak el kell
döntenie, hogy Művelődési Házat, vagy Integrált Közösségi Szolgáltató Teret működtet. Ezen
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múlik, hogy a dolgozónak milyen végzettséggel kell rendelkeznie. Amennyiben IKSZT-t
működtetünk, akkor a jelenlegi művelődés-szervezőnk megfelelő végzettséggel rendelkezik.
Ezért is kell rendeletben rögzítenünk, hogy Pusztahencse Községi Önkormányzat IKSZT-t tart
fent.
Bán István polgármester:
Kérem, amennyiben nincsen a második napirendi ponthoz hozzáfűzni valója senkinek, úgy
fogadjuk el a jegyző úr által készített rendeletet.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
rendeletet alkotta:
„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról”.
3.)
Erdei Tamás jegyző:
A következő napirendi pontunk egy minden évben visszatérő napirendi pont. Meg kell
állapítanunk a különféle szociális ellátások, tehát a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés
a térítési díját, hogy ezt Paks be tudja építeni a saját rendeletébe. Ehhez az anyaghoz tartozik egy
számítás, illetőleg egy határozati javaslat. A javaslatom, hogy a házi segítségnyújtás díja
maradjon továbbra is 0 Ft/óra, mert különben nem vennék igénybe az emberek. Az étkezés
térítési díját pedig tavaly állapítottuk meg 500 Ft/napban, véleményem szerint ezt hagyjuk
változatlanul. Így is van rajta még hasznunk.
Bán István polgármester:
Az élelmezésvezetővel beszéltem erről, szerinte ez az ár megfelelő.
Bakonyi Balázs képviselő:
Év közben megemelhető a térítési díjak összege?
Bán István polgármester:
Gyakorlatilag bármikor módosíthatunk rajta. Erre most azért van szükség, hogy a paksiak a
költségvetésükbe bele tudják építeni. Kérem, hogy aki elfogadja a jegyző úr által javasolt
intézményi térítési díjakat kézfelemeléssel jelezze.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
42/2019 (IV.23.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő
térítési díjakat 2019. május 1. napjától kezdődően az
alábbiak szerint állapítja meg:
-

házi segítségnyújtás 0,- Ft/óra,
étkeztetés 500,- Ft/nap.
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A Képviselő-testület felkéri a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsát, hogy a fenti díjak
bevezetéséről gondoskodjon.
4.)
Bán István polgármester:
Kérem, akinek bármilyen kérdése, illetve javaslata van az mondja el.
Magyar János képviselő:
Nem esett jól, hogy nem lettünk tájékoztatva arról, hogy személyi változás történt a Közös
Önkormányzatnál.
Bán István polgármester:
Ebben én vagyok leginkább az érintett. Úgy beszéltük meg, hogy nem reklámozzuk a dolgot.
Sem mi, sem pedig a távozó dolgozó.
Bakonyi Balázs képviselő:
Mi volt a távozás oka?
Bán István polgármester:
Nem volt meg részünkről a bizalom, maradjunk ennyiben.
Magyar János képviselő:
A dolgozó véleménye szerint nem volt komolyabb probléma.
Bán István polgármester:
Ez tény, viszont ahhoz, hogy munkaidőn kívül valaki az Hivatalban tartózkodjon, szükség van a
jegyző úr vagy az én engedélyemre. Én ezt mindenkinek elmondtam, sajnos ez egy ismétlődő
eset volt.
Magyar János képviselő:
Köszönöm a tájékoztatást. A következő kérdésem a földutakkal kapcsolatban lenne, mert én már
nem merek ígérni semmit.
Bán István polgármester:
Amint lesz rá lehetőségünk mindenképpen ledaráltatjuk a törmeléket.
Magyar János képviselő:
Ha a földek gazdái rendőrségi ügyet csinálnak ebből, akkor nekünk problémánk is lehet belőle.
Bán István polgármester:
Kimérethetjük az összes utat, a gazdák meg szervezzék meg a karbantartását.
Magyar János képviselő:
Értem én, remélem mielőbb lesz megoldás erre. A temető melletti telek még nincs a
tulajdonunkban? El kéne gondolkodjunk ezzel kapcsolatban szerintem.

5

Bán István polgármester:
Nagyon sok üres sírhely van, és egyre többen igénylik az urnás temetést. A későbbiekben
javaslatom lett volna, hogy próbáljunk meg újabb urna falat építeni. Jelenleg 15.000,- Ft 1 fülke
bérleti díja 25 évre.
Bakonyi Balázs képviselő:
Mennyi szabad helyünk van még?
Bán István polgármester:
5 vagy 6, viszont ebből kettőt most foglaltak le. Ez csak egy gondolat, szerintem megéri
elgondolkodni ezen a lehetőségen.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést
bezárta.

-kmf-

Bán István
polgármester

Polácsi Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

Erdei Tamás
jegyző

Bakonyi Balázs
jegyzőkönyvhitelesítő
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