Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szám: P/264-7/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 25-én 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, Lengyel Ildikó
Pölöskei István
(5 fő települési képviselő)

Távolmaradását jelezte:

Bakonyi Balázs képviselő

Távolmaradását nem jelezte:

Magyar János képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Erdei Tamás jegyző

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.) JETA pályázatok benyújtása
Előadó: Bán István polgármester
2.) Egyebek
Bán István polgármester:
Az egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnk, Bakonyi Balázs képviselő jelezte távolmaradását. Javaslom,
hogy a mai testületi ülésről készült jegyzőkönyvet Lengyel Ildikó képviselő (állandó hitelesítő)
mellett, Pölöskei István képviselő hitelesítse.
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Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester javaslatával – külön
határozathozatal nélkül – egyhangúlag egyetértett.
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1/A) Pusztahencse térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázat benyújtása
Bán István polgármester:
Az ajánlattevő cég megegyezik a korábbival. Amennyiben nyernek a pályázataink, kérünk még be
újabb árajánlatokat. Az 1-5-ig jelzett pályázati ablakokban 30 M Ft összeghatárig lehet benyújtani
2 db pályázatot. Minden önkormányzat beadhat 1 darab 100 %-os finanszírozású pályázatot 20
MFt összeghatárig. Az ezen felüli pályázatokhoz 5 % önerőt kell vállalni. Azt a tanácsot kaptuk az
Alapítványtól, hogy a magasabb összegű pályázat (árok rekonstrukció) legyen 0 % önerős, és az
alacsonyabb összegű pályázatnál vállaljunk önerőt. Egy kicsit túllépjük a 30 milliót, de
megpróbáljuk így a pályázatokat beadni.
Pölöskei István képviselő:
Az elbírálás és a kivitelezés mikor lesz? Ezt az önerő miatt kérdezem.
Bán István polgármester:
Az idei évben szerződést kell kötni, de a tartalékból tudnánk finanszírozni az önerőt.
Pölöskei István képviselő:
Én támogatom a pályázatok benyújtását. A sorrend eldöntése majd nehezebb dolog lesz. Mennyi a
valószínűsége, hogy mindkét pályázat nyerni fog?
Bán István polgármester:
Úgy gondolom, hogy előzőleg nem kaptunk túl sok támogatást, 80 %-os esélyt látok arra, hogy
mindkét pályázat nyerni fog. Időhiányban is voltunk a pályázatok beadásánál, ezért esett a választás
erre a két dologra. Javaslom a pályázat benyújtását.
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
54/2019.(VI.25.) önkormányzati határozat
Pusztahencse térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázat benyújtása a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
1.)

2.)

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2019. évi kiírására „Pusztahencse
térfigyelő kamerarendszer kiépítése” címmel a 3.) „Biztonságos életvitelt segítő
beruházások” pályázati ablak kiírásra.
A megvalósítás helye: Pusztahencse közigazgatási területe
A projekt költsége: 9,115.200,-Ft + 2.461.104,-Ft ÁFA = 11.576.304,-Ft
A Képviselőtestület az 1. pont szerinti pályázathoz önrészként a bruttó bekerülési költség
5 % - át: 578.815,- Ft – ot a tárgyévi költségvetés terhére biztosít.
A támogatás intenzitása 95 %-os.
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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
2/A) Pusztahencse, Kossuth Lajos utcai csapadékvízelvezető árok rekonstrukciójára
pályázat benyújtása
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
55/2019. (VI.25.)

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 2019. 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 – 3.883.671,-Ft ÁFA = 18.267.636,-Ft
A támogatás intenzitása 100 %-os, önerő 0 %.
2.) A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
adminisztratív teendők lebonyolításával és a pályázat benyújtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Bán István polgármester
(Magyar János képviselő megérkezett a testületi ülésre, így a képviselők száma 6 főre emelkedett.)
Bán István polgármester:
El kell döntenünk, hogy a 2 pályázat közül melyik élvezzen prioritást. A kampányom során
kamerákat ígértem, de el tudom fogadni az árok felújítását is. A kamerarendszer sokak fantáziáját
megmozgatta a faluban. Újra megnőtt a gépkocsival száguldozók száma.
Polácsi Zsolt képviselő:
Én a kamerákra szavazok.
Lengyel Ildikó képviselő:
Ha megnézik az Alapítványnál, hogy hányszor akartuk már ezt a 2 célt, akkor mind a két
pályázatnak nyernie kell. Én az árok felújítását tenném az első helyre.
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Pölöskei István képviselő:
Le fog szakadni az árok több helyen is, ha nem újítjuk fel. Akkor hiába építettünk új járdát.
Rácz Attila alpolgármester:
Én is az árok felújítását helyezem az első helyre.
Magyar János képviselő:
A kamerarendszer hasznát az egész falu élvezné, az árokét csak a Kossuth utcaiak.
Bán István polgármester:
Első körben eldöntetlen a kérdés. Változtatok egy kicsit a véleményemen. Az árok felújítást
tegyük első helyre, és 2. helyre a kamerarendszert, 5 % önerő vállalásával. Nem baj, ha nincs
mindenki azonos véleményen. Határozatot nem kell hoznunk, elég, ha a pályázati adatlapon
feltüntetésre kerül a sorrend.
A képviselők a polgármester által a pályázatok sorrendjére tett javaslattal 4 igen szavazattal és 2
nem szavazattal – külön határozathozatal nélkül – egyetértettek.
2)
Bán István polgármester:
Kaptunk egy érdekes levelet a Magyar Közút Tolna Megyei Igazgatóságától. A május 29-i
felhőszakadás okozta kár egy részét velünk akarják megtéríttetni. Azt, hiszem, hogy ettől el fogunk
zárkózni.
Magyar János képviselő:
Ilyen levelet a gazdák is kaptak. Csütörtökön talán lesz egy egyeztetés ebben az ügyben a felek
között.
Bán István polgármester:
Holnap jön egy bizottság a Kormányhivataltól megszemlélni az Éri patakot. Sok reményt nem fűzök
ahhoz, hogy kapunk vis maior támogatást.
Lengyel Ildikó képviselő:
Szeretnék a képviselői keretemből 70 ezer forintot felajánlani az Élő Víz Csoportnak.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést
bezárta.
-kmf-

Bán István
polgármester

Lengyel Ildikó
jegyzőkönyv-hitelesítő

Erdei Tamás
jegyző

Pölöskei István
jegyzőkönyvhitelesítő
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