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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám: P/264-6/2019. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. június 13-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 
     Polácsi Zsolt, Magyar János,  

Pölöskei István 
(5 fő települési képviselő) 

 
Távolmaradását jelezte:  Lengyel Ildikó, Bakonyi Balázs, képviselők 
 
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 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.) JETA-41-2018 jelű pályázat (Pusztahencse, Pozsonyi utca járda felújítási munkák) 

kivitelezőjének kiválasztása  
Előadó: Bán István polgármester 
 

2.) Egyebek 
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Bán István polgármester: 
A két jegyzőkönyv-hitelesítőnk Lengyel Ildikó képviselő és Bakonyi Balázs képviselő jelezték 
távolmaradásukat. Javasolnám, hogy a mai testületi ülésről készült jegyzőkönyvet Polácsi Zsolt 
képviselő és Pölöskei István képviselő hitelesítse. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta:  
 

51/2019 (VI. 13.) önkormányzati határozat 
      

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2019. június 13-ai ülésre jegyzőkönyv-hitelesítőnek Polácsi 
Zsolt képviselőt és Pölöskei István képviselőt megválasztotta. 

  
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
Bán István polgármester: 
Az előző testületi ülésen elhangzottak alapján három kivitelezőtől kértünk árajánlatot a Pozsonyi 
utca járda felújítási munkák elvégzésére. A bírálati szempontként megjelöltük, hogy a 
legalacsonyabb összegű árajánlatot fogadjuk el. Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 
 
Pölöskei István képviselő: 
Úgy gondolom, hogy a Fehér-Project Kft.-nek, van nálunk referenciája is. 
 
Bán István polgármester: 
Aki látta a tavalyi beruházásunkat, az meg lehet velük elégedve. Most is ők adták a legalacsonabb 
árajánlatot. Javaslom az ajánlatuk elfogadását. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta:  
      

52/2019 (VI. 13.) önkormányzati határozat 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
JETA-41-2018 azonosító számú pályázatban foglalt munkák 
megvalósítására a beérkezett ajánlatok közül a Fehér-Project 
Kft. (7030 Paks, Rókus utca 22.) árajánlatát fogadja el. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozóval a vállalkozási szerződést megkösse. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:      Bán István polgármester  
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2.) 
 

a.) JETA-42-2018 azonosító számú pályázatban foglalt munkák kivitelezőjének 
kiválasztása 

 
Bán István polgármester: 
Napirendi pontként nem szerepel a meghívóban, mert nem voltunk biztosak abban, hogy 
megérkezik mindhárom tervezőtől az árajánlat. A mai napon küldték meg az utolsó árajánlatot is. 
Bírálati szempontként itt is figyelembe kell vennünk, hogy a legolcsóbbat válasszuk. Javaslom a 
MICROCENTER-PAKS Kft. árajánlatát elfogadásra. Ők már korábban is készítettek nekünk 
terveket. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta:  
 

53/2019 (VI. 13.) önkormányzati határozat 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a JETA-42-2018. azonosító számú pályázatban szereplő 
projekt megvalósítására érkezett ajánlatok közül a     
MICROCENTER-PAKS Kft. (7030 Paks, Akác u. 49.)  
ajánlatát fogadja el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozóval a vállalkozási szerződést megkösse. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:      Bán István polgármester  

 
 

b.) Képviselők bejelentései, észrevételei 
 
Magyar János képviselő: 
Tudom, hogy már minden testületin előjön ez a téma, de sajnos, amíg nem lesz készen elő is 
fogom hozni. Mikor lesz a földút megcsinálva? Mi a tervünk? 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Az a véleményem, hogy akivel készíttetjük a járda tervezési munkálatokat jöjjön ki és nézze meg 
azt az utat is. Adjon róla egy szakértői véleményt. 
 
Bán István polgármester: 
Próbálunk ezzel kapcsolatban valamit intézni legkésőbb a jövő héten. 
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
Tőlem a hét folyamán megkérdezték, hogy mi van a temetői ravatalozóval kapcsolatos pályázattal. 
Mert állítólag látványterv is készült már. 
 
Bán István polgármester: 
Igen, pályáztunk rá valamelyik évben, de nem nyertük meg. 
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
Szeretnék 50.000 forintot felajánlani a képviselői keretemből a hittan táborra. 
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Pölöskei István képviselő: 
Én szintén nekik szeretnék 20.000 forintot felajánlani. 
 
Magyar János képviselő: 
Én pedig 50.000 forintot szeretnék felajánlani az Óvodának. 
 
Bán István polgármester: 
Augusztusban leáll a konyhánk. Az élelmezésvezető a györkönyi konyhával megállapodott, 
viszont ők idő közben visszamondták, állítólag nincs elég személyzetük. Kértünk Paksról 
árajánlatot, viszont az jóval meghaladja a mi árainkat. A hivatali dolgozók készítenek egy 
kimutatást arról, hogy mennyivel kerülne így többe az étkezés. 
 

c.) Szolgálati lakás megtekintése 
 
(A Képviselő-testület tagjai megtekintették a megüresedett Pusztahencse, Kossuth u. 74. szám 
alatti pedagógus szolgálati lakást. Az elvégzendő felújítási munkákról később születik döntés.) 
 
 
 
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést 
bezárta.  
 
 
 

-kmf- 
 
 
 
   

   Bán István                   Erdei Tamás 
      polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
      Polácsi Zsolt                   Pölöskei István 
jegyzőkönyv-hitelesítő      jegyzőkönyvhitelesítő 
             
 
  
 


