Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szám: P/264-8/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. július 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, Bakonyi Balázs
Pölöskei István, Magyar János
(6 fő települési képviselő)

Távolmaradását jelezte:

Lengyel Ildikó 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 Képviselőtestület 7 tagja közül 6 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak
szerint.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendet
elfogadta:
NAPIREND
1.) Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, a fontosabb
eseményekről
Előadó: Bán István polgármester
2.) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat
benyújtása
Előadó: Bán István polgármester
3.) Egyebek

1

Bán István polgármester:
Az egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnk, Lengyel Ildikó képviselő jelezte távolmaradását. Javaslom,
hogy a mai testületi ülésről készült jegyzőkönyvet Bakonyi Balázs képviselő (állandó hitelesítő)
mellett, Magyar János képviselő hitelesítse.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
56/2019. (VII. 25.) önkormányzati határozat
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2019. július 25-ei ülésre jegyzőkönyv-hitelesítőnek Magyar
János képviselőt megválasztotta.

AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.)
Bán István polgármester:
A hagyományokhoz híven július első hétvégéjén került megrendezésre a Falunap, úgy gondolom a
rendezvény zökkenőmentesen lezajlott. A járda beruházás megkezdődött, ehhez volt lehetőségünk
előleget igényelni, ezt a pénzt megkaptuk és ma jött meg a levél, hogy az elszámolás el lett
fogadva. Az építési munkálatok rendben haladnak, a járda fele már készen van. A szolgálati lakás
felújítását elkezdtük, Polácsi Zsolt képviselőnek köszönhetően a víz- és a fűtésszerelés már
elkészült. Egyre több rosszhírű család kezdte el nézegetni a házakat a településen, többek között a
Takács Gábor féle házat. Beszéltem Takács Gáborral ezzel kapcsolatban. Amennyiben a bank
leveszi a ház feléről az elidegenítési tilalmat ő nekünk szeretné ajándékozni a tulajdonjogát. A
felesége részének a kivásárlása 1 millió 300 ezer forint lenne, ehhez szeretnék véleményeket kérni.
Pölöskei István képviselő:
Lenyilatkozta, hogy lemond az önkormányzat javára a tulajdonjogáról?
Bán István polgármester:
Írásban még nem történt meg. Ez akkor fog megtörténni, ha leveszik az elidegenítési tilalmat a
házról.
Pölöskei István képviselő:
De ő hajlandó lemondani a ház feléről?
Bán István polgármester:
Igen, ő ezt szeretné.
Pölöskei István képviselő:
Ha fél részben tulajdonosok leszünk, akkor felesleges megvenni a másik felét.

2

Bán István polgármester:
Az én gondolatom az volt, hogy megvesszük, lakható állapotot alakítunk ki és olyan fiataloknak
adjuk ki, aki jövedelemmel rendelkezik és tud megtakarítani.
Rácz Attila alpolgármester:
Első lépésként várjuk meg amíg nekünk ajándékozzák a fele házat. Utána ráérünk gondolkodni
erről.
Bán István polgármester:
Rendben, akkor erre később visszatérünk. A következő dolog, amiről kellene beszélnünk az Éri
patak lenne. Teljesen fel van töltődve, vannak olyan részei, ahol át lehet sétálni. Ez az árok a mi
tulajdonunk. Próbálkoztunk vis maior kárként elrendezni, válasz még nem érkezett vissza, viszont
a patak bejárásakor készült jegyzőkönyvben nyilvánvalóan leírták, hogy erre nem vagyunk
jogosultak, mivel a hidak nem sérültek. Valakinek a kertjébe folyik a patak,
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester beszámolóját –
külön határozathozatal nélkül – egyhangúlag elfogadta
2.)
Bán István polgármester:
Le van szabályozva, hogy mennyi tüzelőanyagra pályázhatunk. Ha a rendszer enged erre a
mennyiségre pályázni minket, akkor idén jóval több fát tudunk szétosztani, mint tavaly. Az ehhez
kapcsolódó önrészt és szállítási költséget kell vállalnunk. Ezeket az összegeket a szociális keretből
tudjuk fedezni. Javaslom a pályázat benyújtását.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
57/2019 (VII. 25.) önkormányzati határozat
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban:
Kvtv.) 3. mellékletének I.9.– az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezésével összhangban, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelettel – kiadott pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt
be szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása iránt.
A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának
feltételeként 208.280.- Ft mértékű önrészt saját forrásként
biztosítja.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, illetve vállalja a
tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást
is – származó költségeket.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási igény Pályázati kiírás szerinti benyújtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bán István polgármester

3.)

Magyar János képviselő:
A falunapi sátor állítás díját úgy hallottam nagyon lealkudtuk.
Bán István polgármester:
Igen, eddig minden évben ingyenes volt. Idén 80.000 forintot szeretett volna kérni a Kocsis József,
amit én sokallottam. Végül 40.000 forintban állapodtunk meg.
Pölöskei István képviselő:
Azok után, hogy letépte a villámhárító drótot, szerintem felesleges azzal foglalkozni, hogy a
polgármester mennyit alkudott le.
Bán István polgármester:
Nem a saját érdekemben alkudoztam.
Magyar János képviselő:
Nincs ezzel probléma, csak kíváncsi voltam.
Bakonyi Balázs képviselő:
A Dózsa György utcával mi lesz?
Rácz Attila alpolgármester:
Nagyon le van ragadva, szerintem le kéne marni róla az aszfaltot.
Pölöskei István képviselő:
Most egyezzünk meg abban velük, hogy a kátyúkat csinálják meg.
Bakonyi Balázs képviselő:
Az úgy nem lesz jó.
Bán István polgármester:
Jelenleg nem tudunk mit csinálni sajnos, az ügyvéd sem tud velük mit kezdeni. De nyilván
mindenképp kell valamit kezdeni az úttal, így nem maradhat.
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Pölöskei István képviselő:
Nagyon rosszul esett, hogy a Falunapon való munkavégzés során együtt dolgoztam a
közmunkásokkal és úgy érzem Nekik kedvezőbben lett elszámolva ez a hétvége.
Bán István polgármester:
Szombati napra mindenki olyan órabért kapott, mint egy átlag hétköznap. Vasárnapra dupla bért
kaptak.
Pölöskei István képviselő:
A béreknél nem ez látszott.
Bán István polgármester:
Ezek szerint keveset találkozunk, nyugodtan szólhattál volna.
Pölöskei István képviselő:
Nem találkozunk keveset. A tavalyi jutalom osztásnál is volt kiemelt kolléga, aki duplán kapott.
Az alpolgármester azt mondta azért, mert engem helyettesített decemberben. Tájékoztatnék
mindenkit, hogy helyettem senki nem dolgozott. Szabadságon voltam, senki nem javított meg
helyettem semmit és a havat sem tolta el. Én ezt sérelmezem.
Rácz Attila alpolgármester:
Én úgy gondolom, hogy ez a Munkáltatóra tartozik nem a testületre. Miért nem akkor reagáltad
le, amikor időszerű volt.
Magyar János képviselő:
Nem tudom, hogy mennyire terhelt volna meg minket anyagilag, ha kifizettük volna azt a pár
órát.
Bán István polgármester:
Ha szóvá tetted volna, ketten megbeszélhettük volna.
Pölöskei István képviselő:
Én nem azon a szinten vagyok, mint egy közmunkás, nekem nem kellett könyörögni, hogy
menjek le segíteni. De részemről ez le van zárva.
Polácsi Zsolt képviselő:
Megcsináltam a fürdőszoba alap szerelését. A munkadíjat leszámlázom a második részletet
viszont szeretném, ha szét lenne osztva az óvoda és az iskola között.
Magyar János képviselő:
Elég sokszor látlak titeket a nagy autóval menni. Megkérdezhetem, hogy ez hogyan van
honorálva?
Pölöskei István képviselő:
Nekem ez a feladatom, amikor helyettesítem a tanyagondnokot.
Magyar János képviselő:
Én nem erre gondoltam, hanem a késő délutáni és esti autózásokra.
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Bán István polgármester:
Én szoktam az autóval közlekedni. Minden nap minimum egyszer körbe megyek a településen.

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

-kmf-

Bán István
polgármester

Magyar János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Erdei Tamás
jegyző

Bakonyi Balázs
jegyzőkönyv-hitelesítő
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