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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám: P/264-10/2019. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 19-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 
                 Magyar János, Pölöskei István,  

Lengyel Ildikó, Polácsi Zsolt 
 (6 fő települési képviselő) 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Erdei Tamás jegyző 

 
 
Bán István polgármester: 
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület 
7 tagja közül 7 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendet 
elfogadta: 
 
 
NAPIREND 
 

  
  
1.) A MEZŐFÖLDVÍZ Kft-vel kötendő megállapodás, szerződéskötés megtárgyalása 

Előadó: Bán István polgármester  
 
 

2.) Egyebek 
  
 
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
Bán István polgármester: 
A MEZŐFÖLDVÍZ Kft-vek úgynevezett kompenzációs megállapodás keretében szoktuk elszámolni a 
hálózatért fizetendő bérleti díjat. A bérleti díj fejében felújítási munkákat szoktak elvégezni. Most a 
bérleti díj 1 tűzcsap és 1 tolózár cseréjét fedezi, de szükség lenne a templom melletti altalaji tűzcsap 
cseréjére is. Ez a munka 324.951,-Ft + ÁFA összeggel terhelné a költségvetést. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
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Én egyetértek a másik tűzcsap cseréjével. 
Rácz Attila alpolgármester: 
Én is támogatom a javaslatot. 
 
Bán István polgármester: 
A bérleti díj felhasználását egyébként lehet ütemezni is. Kérem, hogy szavazzunk a javslatról. 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

65/2019 (IX.19.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Pusztahencse, Kossuth Lajos utcában található 
templom melletti altalaji tűzcsap cseréjéhez 324.951,-Ft 
+ ÁFA összegben fedezetet biztosít, továbbá a  
MEZŐFÖLDVÍZ Kft-vel a Dózsa György utcában  
1 db altalaji tűzcsap és 1 db tolózár cseréjére kötendő 
vállalkozói szerződést jóváhagyja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 

 
 
 
 
2.) 
 

a.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 
 
Bán István polgármester: 
Minden évben csatlakoztunk az ösztöndíjrendszerhez, javaslom, hogy tegyük ezt most is, bár tavaly 
egyetlen pályázat sem érkezett. 
 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot 
hozta: 

66/2019 (IX.19.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához. 

 
b.) Óvodások egyszeri évkezdési támogatása 
 

Bán István polgármester: 
32 óvodásunk van jelenleg. Javaslom, hogy a szüleik kapjanak 20 ezer forint támogatást a 
szociális keretünk terhére. A kiinduló állapot október elseje legyen. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Van valahol más településen ilyen? 
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Lengyel Ildikó képviselő: 
Örülök az ötletnek, támogatom a javaslatot. 
 
Bán István polgármester: 
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

67/2019 (IX.19.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Pusztahencsei Óvodába 2019. október 1. napján 
beírt óvodások után 20.000,-Ft/fő összegű, egyszeri 
tanévkezdési támogatás kifizetését hagyja jóvá. 

 
c.) Éri patak medrének tisztítása 

 
Bán István polgármester: 
Mint ismeretes a patak medrének tisztítására benyújtott vis maior kérelmünket nem fogadták el. A 
patakot földmérővel kitűzettük. A munkát mindenképpen el kell végeztetnünk, mert a 
szomszédos lakóingatlanokat veszélyezteti egy nagyobb eső esetén a medréből kilépő patak. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Vannak helyek, ahol jelentős az eltérés a tényleges és a térkép szerinti állapot között. 
 
(Bakonyi Balázs képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 7 főre nőtt.) 
 
Bán István polgármester: 
3 – 3,5 millió forintért elvégeznék a munkát. Az iszapot kiszednék és elterítenék, vagy 
elszállítanák. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Nem halogathatjuk sokáig a dolgot, ennek semmi köze a választásokhoz. Ez a dolgunk, meg 
kell tennünk, el kell végeznünk a feladatot. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Mikor volt utoljára medertisztítás? Most olyan az árok, mint tavaly volt. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Én 1-2 héten belül el tudnám végezni a munkát. Mennyit ajánlana érte az Önkormányzat? 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
A gazdák is besegíthetnének az iszap elszállításába. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Mondjon egy összeget medertisztításra Rácz Attila és azt fogadjuk el. A szállításra később 
térjünk vissza. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 



 
4 

 

1 MFt + ÁFA összegért vállalom a munkát. Ezt a kedvező ajánlatot akkor teszem, ha az 
Önkormányzat egy 2010-ben kötött ingatlanhasználati szerződésemet megerősíti. 
Bán István polgármester: 
Ez igen kedvezőnek tűnik, javaslom, hogy fogadjuk el. 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

68/2019 (IX.19.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Éri patak medertisztítási munkáira (paksi úttól 1200 
méter hosszon) vállalkozói szerződést köt Rácz Attila 
egyéni vállalkozóval (Pusztahencse, Pozsonyi u. 156.). 
A vállalási díj: 1.000.000,-Ft + ÁFA. 
Egyidejűleg a testület az Önkormányzat és Rácz Attila 
között kötött ingatlanhasználati megállapodást a 
határozat melléklete szerint módosítja. A testület 
felhatalmazza polgármester a vállalkozói szerződés és a 
megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 

 
d.) Németh Szabolcsné kérelme 

(A kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bán István polgármester: 
Annak idején Magyar János képviselő javasolta, hogy támogassuk a nyugdíjba vonulókat. 
8 hónapról lenne szó. Kérdés, hogy elkezdjük-e vagy sem ezt a folyamatot? 
 
Magyar János képviselő: 
Ha évente 1-2 ember megy nyugdíjba, az 200 – 300 ezer forintot jelent. Én 20 ezer forint 
emelést javaslok. 
 
Bán István polgármester: 
Én 25 ezer forintra gondoltam, amit a felmentési ideje alatt kapna. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Kapjanak a nyugdíjba vonulók ilyen juttatást. Én is a 25 ezer forintos emelést támogatom. 
 
Bán István polgármester: 
Ha több javaslat nincs, akkor szavazzunk a 25 ezer forintos emelésről. 

 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozta. 
 

69/2019 (IX.19.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Németh Szabolcsné közalkalmazott részére a 
nyugdíjazását megelőző 8 hónapos felmentési időre 
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25.000,-Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló béremelést 
hagy jóvá. 

 
e.) MEZŐFÖLDVÍZ Kft. Gördülő Fejlesztési Terve (2020 – 2034) 

 
Bán István polgármester: 
Javaslom, hogy fogadjuk el a cég által készített tervet, a korábbi évekhez hasonlóan. 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot 
hozta: 
 

70/2019.(IX.19.) önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat, - mint ellátásért felelős -, Képviselő testülete a 
Mezőföldvíz Kft. által elkészített, U1210-71 (11-06901-1-002-00-12); Tengelic- 
Pusztahencsei víziközmű rendszer, 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási 
tervét véleményezte, jóváhagyta. Az erről szóló nyilatkozat kiadására a képviselő testület a 
Polgármestert hatalmazza fel. (2. sz. melléklet) 

 
Pusztahencse Községi Önkormányzat, - mint ellátásért felelős-, Képviselő testülete a 
Mezőföldvíz Kft. által elkészített, U1210-71 (11-06901-1-002-00-12); Tengelic- 
Pusztahencsei víziközmű rendszer, 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és 
pótlási tervrészét véleményezte, jóváhagyta. Az erről szóló nyilatkozat kiadására a képviselő 
testület a Polgármestert hatalmazza fel. (3. sz. melléklet) 

  
f.) Pozsonyi utcai járda felújítása 

 
Bán István polgármester: 
Javaslom, hogy tegyünk végre pontot a járda felújítási munkáira. Kérem, hogy hatalmazzon 
fel a testület a teljesítésigazolás kiadására. 
 
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot 
hozta: 
 

71/2019 (IX.19.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

     a Pozsonyi utcai járda felújítás teljesítésigazolásának  
     kiadására felhatalmazza Bán István polgármestert. 
 

g.) Képviselők bejelentései 
 
Magyar János képviselő: 
Nagy hibának tartom, hogy a tanyagondnokot képeztettük és most meg elmegy. Nem lehetne 
a karbantartói munkakörrel összevonni az üres álláshelyet. 
 
Bán István polgármester: 
1 fő hiányzik és nem volt tanulmányi szerződése. 
 
Pölöskei István képviselő: 
A helyettesítés is elég gondot okoz, nemhogy még összevonni a két munkakört. 
 
Bán István polgármester: 
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Ha lesz megfelelő jelentkező, akkor veszünk fel újat. 
 
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
A képviselői keretemből szeretnék felajánlani 35-35 ezer forintot. Egyiket a Népfőiskolának, 
másikat a népi táncosoknak. 
 
Pölöskei István képviselő: 
A JETA pályázatokról lehet valamit tudni? 
 
Bán István polgármester: 
A Kossuth utcai árokfelújítás nyert, a kamerarendszert tartalék listára tették. Három 
pályázatunkat is befogadták a Magyar Falu programban. 
 
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az 
ülést bezárta.  

 
-kmf- 

 
 
 
   

  Bán István                    Erdei Tamás 
             polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
           Lengyel Ildikó                    Bakonyi Balázs 
      jegyzőkönyv-hitelesítő                    jegyzőkönyv-hitelesítő
              
 
  


