Pusztahencse Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.
Szám:

P/264-9/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-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
Bakonyi Balázs, Magyar János,
Pölöskei István
(5 fő települési képviselő)

Távolmaradását jelezte:

Lengyel Ildikó képviselő
Polácsi Zsolt 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 Képviselő-testület
7 tagja közül 5 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendet
elfogadta:

NAPIREND

1.) A TMKH TOB/22/611-1/2019. számú törvényességi felhívásának tárgyalása – Helyi szociális
rendelet módosítása
Előadó: Erdei Tamás jegyző
2.) Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Erdei Tamás jegyző
3.) A „Magyar Falu” program keretében benyújtandó pályázatok
Előadó: Bán István polgármester
4.) Egyebek

Bán István polgármester:
Javaslom, hogy a mai ülésről készült jegyzőkönyvet Lengyel Ildikó helyett Pölöskei István képviselő
hitelesítse.
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Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
58/2019 (VIII.29.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2019. augusztus 29-én megtartott testületi ülésről
készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Pölöskei István
képviselőt megválasztotta.
Bán István polgármester:
A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném pár mondatban összefoglalni az elmúlt képviselőtestületi ülés óta történteket. Forrásmajorba 14 köbméter követ vitettünk ki, mivel a víz annyira
kimosta az utat, hogy a közlekedést elég nehezen lehetett megoldani. Az Óvoda egészségügyi festése
is megtörtént.
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját – külön határozat nélkül –
jóváhagyólag tudomásul vette.
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.)
Erdei Tamás jegyző:
A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában különböző hibákat jelzett a helyi
szociális rendeletünkben. Mi létrehoztunk egy olyan fogalmat, hogy „Eseti szociális segély”. Emiatt a
szociális rendeletünk ide vonatkozó szakaszaival sem értettek egyet. Én kiküldtem nektek ezzel
kapcsolatban anyagot, hogy melyek azok, amiken szükséges változtatnunk a rendeletben. Az „eseti
szociális segély elnevezés” módosul „rendkívüli települési támogatásra”, a 17. § (4) bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül, az (5) bekezdés számozása pedig (4) bekezdésre módosul.
Továbbá a szociális kérelmek tárgyalásáról nem készítettünk külön jegyzőkönyvet, mert a nyilvános
ülés jegyzőkönyvének a vége tartalmazta a zárt ülésen tárgyalt ügyeket is. Ezt, ezen túl két külön
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ezen kívül rosszalják, hogy nem terjesztettük fel időben a
jegyzőkönyveket. Mi vállaljuk, hogy ezután időben fel fogjuk terjeszteni a Nemzeti Jogszabálytár
felületére a jegyzőkönyveket. Bár ez problémás volt egy ideig, mert megváltoztatták ezt a felületet és
nem tökéletesen működik.
Szükséges módosítani első körben a szociális rendeletet, majd ezt követően egy határozatot kell
hozzunk, hogy a törvényességi felhívást megtárgyaltuk és ennek megfelelő szükséges intézkedéseket
megtesszük.
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi rendeletet
alkotta, majd a következő határozatot hozta:
„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 7/2018.(VI.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról”

59/2019 (VIII.29.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/611-1/2019. számú
törvényességi felhívását megtárgyalta és az abban foglaltakkal
egyetértett. A Képviselő-testület a hibák és hiányosságok
korrigálására a szükséges intézkedéseket megteszi.
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2.)
Erdei Tamás jegyző:
Az írásos anyagot kiküldtem. Örülök, hogy találtam olyan embereket, akik elvállalják és nem áll fenn
velük szemben összeférhetetlenségi ok.
Bán István polgármester:
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot
hozta:
60/2019 (VIII.29.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Ve.
23. §-ában kapott jogkörében eljárva a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja:
Tagok:
Cechmeiszter Pál Pusztahencse, Pozsonyi u. 58.
Németh Szabolcsné Pusztahencse, Pozsonyi u. 76.
Horváth Heléna Pusztahencse, Pozsonyi u. 30.
Takács Bernadett Pusztahencse, Pozsonyi u. 62.
Kakstetterné Sziklai Éva Pusztahencse, Pozsonyi u. 64.
Póttagok:
Béda Györgyné Pusztahencse, Kossuth u. 7/A.
Ábrahám Ágnes Barbara Pusztahencse, Petőfi u. 14/C.
Polgárné Bor Szilvia Pusztahencse, Pozsonyi u. 142.
3.)
Bán István polgármester:
A „Magyar Falu” program keretén belül az Óvoda udvarra szeretnénk játékokat rendelni, a Dózsa
György utcában lévő rosszabb minőségű útszakasz felújítására szeretnénk pályázni. A harmadik
pályázat pedig a Temetőhöz kapcsolódik. A ravatalozót szeretnénk felújítani, körbe keríteni, ebbe a
pályázatba viszont nem fér bele a kerítés, arra van egy külön pályázat.
Erdei Tamás jegyző:
A ravatalozó felújítására van 30 millió forint, a másik pályázattal pedig kerítésre tudunk pályázni. Ez 5
millió forint összegű. Ezt a két pályázatot nem adhatjuk be együtt.
Pölöskei István képviselő:
Akkor egyértelműen a 30 millió forintos pályázatot kell beadni.
Bán István polgármester:
A 30 millió forintot nem nagyon tudjuk megtölteni műszaki tartalommal.
Bakonyi Balázs képviselő:
Nem muszáj a kerítést pályázatból megcsinálni, Próbáljunk meg minél nagyobb összeget beledolgozni
a pályázatba.
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Pölöskei István képviselő:
Milyen támogatottságúak ezek a pályázatok?
Bán István polgármester:
100 %-os mértékűek.
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
61/2019 (VIII.29.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Magyar Falu Program keretében az alábbi pályázatok
benyújtásával egyetért:

-

Óvoda udvarára játékok beszerzése
Dózsa György utca alsó szakaszának felújítása,
Ravatalozó felújítása.

Határidő: beadási határidők függvényében
Felelős: Bán István polgármester
4.)
a.) Iskolakezdési támogatás
Bán István polgármester:
A hagyományokhoz híven idén is szeretném, ha támogatnánk azokat az iskolásokat, akik nem
részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Javasolnék a településen élő nappali
tagozatos diákoknak egyszeri 12.000 forint összegű támogatást. A tavalyi évben a beteg gyermekek is
kaptak ugyanilyen összegű támogatást. Szeretnék nekik is javasolni egyszeri 12.000 forintot.
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot
hozta:
62/2019 (VIII.29.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő
iskolai tanulók és a tartósan beteg gyermekek részére
12.000,-Ft összegű – egyszeri – támogatás kifizetését hagyja
jóvá a szociális keret terhére.
b.) Szolgálati lakás felújítása
Bán István polgármester:
A múltkor a Képviselő társaimmal együtt megnéztük a Kossuth utcában található szolgálati lakást,
megbeszéltük, hogy bizonyos részeit fel kéne újítani. Polácsi Zsolt képviselő már végzett a
fürdőszobai munkálatok egy részével. A festési munkálatokat a Sólya Béla csinálná meg egy
ismerősével.
Bakonyi Balázs képviselő:
Ez mennyibe kerülne?
Bán István polgármester:
Körülbelül fél millió forintot számoltam.
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Pölöskei István képviselő:
A hátralévő munkák költsége lenne ennyi?
Bán István polgármester:
Nem, én az egész felújítást számoltam. Ez a teljes költség. Kérem, hogy aki a felújítással egyetért
kézfelemeléssel jelezze.
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
63/2019 (VIII.29.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Pusztahencse, Kossuth u. 74. szám alatti szolgálati
lakás felújításával egyetért és a munkálatokra szükség
szerint fedezetet biztosít.
c.) Szolgálati lakás bérbe adása
Bán István polgármester:
Parrag Brigitta kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, mely szerint szeretnék bérbe venni a
Kossuth utcában megüresedett szolgálati lakást. Nagydorogon dolgozik az Általános Iskolánál
pedagógusként. Úgy gondolom, hogy amíg nincs szüksége egy vidékről érkező pedagógusnak a
szolgálati lakásra, kiadhatnánk nekik.
Bakonyi Balázs képviselő:
Én támogatom. Milyen összegbe adnánk ki a lakást?
Bán István polgármester:
Én 25.000 forint/hó összegre gondoltam, plusz rezsiköltség
Bakonyi Balázs képviselő:
Én kevesebb összeget javasolnék, 20.000 forintot havonta, mivel a fizetését neki sem tudjuk
támogatni.
Bán István polgármester:
Szerintem egy egész színvonalas lakást használhatnának. Ha nem kérünk 25.000 forintot, akkor nem
térül meg a felújítás sem. Javasolnám, hogy 25.000 forint/hó plusz rezsi összegben a munkaszerződése lejártáig adjuk ki nekik a lakás, illetve, ha jelentkezik egy óvónő, aki szeretné igénybe
venni a szolgálati lakást, akkor 2 hónap felmondási idővel tudjuk megszüntetni a lakhatásukat. Kérem,
szavazzunk a javaslatomról.
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
64/2019 (VIII.29.) önkormányzati határozat:
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Pusztahencse, Kossuth u. 74. szám alatti szolgálati
lakást 2010. október 1. napjától 2020. június 30-ig bérbe adja
Parrag Brigitta Pusztahencse, Pozsonyi u. 119. szám alatti
lakos részére.
A bérleti díj: 25.000,-Ft/hó + rezsiköltség.
Határidő: a szerződés megkötésére 2019. szeptember 15.
Felelős: Erdei Tamás jegyző
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d.) Képviselők észrevételei
Magyar János képviselő:
A mi beiskolázott dolgozóink, hogy állnak a vizsgákkal?
Bán István polgármester:
Kőfejüné Bíró Éva iskolája nem indult, Bali Ágnes pedig szeptemberben fog vizsgázni, ha minden
igaz.
Magyar János képviselő:
Kőfejüné munkájánál nem probléma, hogy nincs papírja?
Bán István polgármester:
A munkavégzésében nem gátolja, amint lesz rá lehetősége el fog menni a tanfolyamra.
Magyar János képviselő:
Ez érdekes.
Pölöskei István képviselő:
Semmi problémám nincs a munkájával, de volt egy ígéret. Azzal a feltétellel tölthette be a munkakört,
ha levizsgázik. De ez nyilván meg fog valamikor valósulni.
Bán István polgármester:
Beadta a jelentkezést és nem indult a képzés.
Pölöskei István képviselő:
Hát igen, ha nem indul, akkor nehéz lenne levizsgázni.
Magyar János képviselő:
Én csak oda akarok kilyukadni, hogy hány millió forinttal zavar bele a költségvetésbe évente, hogy
ketten csinálnak egy munkakört.
Erdei Tamás jegyző:
Ketten két különböző munkakört látnak el és van elég feladatuk.
Magyar János képviselő:
De akkor még mindig nem tudjuk mennyire zavar be nekünk ez a költségvetésbe.
Erdei Tamás jegyző:
Nem zavar be. Ezzel a létszámmal lett elfogadva a költségvetés.
Pölöskei István képviselő:
Nekem lenne felvetésem a járda építésével kapcsolatban. Nem végzik el úgy a munkát, ahogy kellene.
Nem betonozták ki a kapubejárómat sem. Mindenhol egyeztettek a tulajdonossal, csak az én
esetemben nem. Süllyesztett szegélyt kértem, természetesen a saját költségemre. Nem vették
figyelembe a kérésemet. A gyeprácsomat is eltüntették, én pedig mindezek előtt megszereltem a
gépjüket, ami elromlott. Semmi emberség nincs bennük.
Bán István polgármester:
Ezt velük kellene megbeszélni.
Pölöskei István képviselő:
Beszéltem velük, azóta sem történt semmi.
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Bán István polgármester:
Kihívom a műszaki ellenőrt és orvosoljuk a problémát.
Ezt követően, több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét,
majd az ülést bezárta.

-kmf-

Bán István
polgármester

Pölöskei István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Erdei Tamás
jegyző

Bakonyi Balázs
jegyzőkönyv-hitelesítő
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