
 1 

Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám: P/264-11/2019. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én 18 
órakor megtartott alakuló üléséről 

 
Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácskozó terme 

Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szavazati joggal jelen vannak: Bán István polgármester 
     Bakonyi Balázs, Lengyel Ildikó, Laták István 

Szabó-Rausch Ildikó, Rickné Bor Barbara, Rácz Attila  
     (7 fő települési képviselő) 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Erdei Tamás jegyző 
     Cechmeiszter Pál a HVB elnöke 
 

 
Napirend előtt  

 
 
Bán István polgármester: 
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület 
7 tagja közül 7 fő jelen van. Felkérte Cechmeiszter Pált a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 
számoljon be a helyi önkormányzati választás eredményeiről, majd ismételten adja át a képviselők 
megbízólevelét.  
 
Cechmeiszter Pál a HVB elnöke: 
Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt írásbeli tájékoztatót és ismételten – ünnepélyesen – átadta a 
megválasztott polgármester és a képviselők megbízóleveleit.  
 
Ezt követően felkérte a képviselőket, hogy a törvényben meghatározott esküt előtte és a polgármester 
előtt tegyék le.  
 
(A képviselőtestület tagjai az esküt - a jegyzőkönyvhöz csatolt - külön jegyzőkönyv szerint letették.) 
 
Ezt követően a HVB elnöke és a képviselő testület előtt a polgármester eskütételére került sor.  
 
(Bán István polgármester az esküt - a jegyzőkönyvhöz csatolt - külön jegyzőkönyv szerint letette.) 
 
 
Bán István polgármester: 
Javaslatot tett az ülés napirendjére.  
  
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet elfogadta: 
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NAPIREND 
 

1) Eseti bizottság megválasztása az alpolgármester választás lebonyolítására 
Előterjesztő: Bán István polgármester 

 
2) Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással, majd eskütétel 

Előterjesztő: Bán István polgármester 
 

3) A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Erdei Tamás jegyző 
 

4) Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Bán István polgármester 

 
5) Döntés a 2020-2024. évi gazdasági-cselekvési program elkészítéséről 

Előterjesztő: Bán István polgármester 
 

6) Az Ügyrendi Bizottság megválasztása 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Bán István polgármester 
 

7) A Szociális Bizottság megválasztása 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Bán István polgármester 

 
8) Pusztahencse Községi Önkormányzat részvételével működő társulásokba delegálás 

Előterjesztő: Bán István  polgármester 
 
9) Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Erdei Tamás jegyző 
 

     10)   Egyebek 
 
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
( Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

72/2019.   (X.24.)     önkormányzati határozat: 
 
Titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottság 
létrehozásáról 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
alpolgármester választás lebonyolítására szavazatszámláló 
bizottságot hoz létre az alábbiak szerint. 
 
Elnök: Lengyel Ildikó képviselő 
Tagok: Bakonyi Balázs képviselő, Rickné Bor Barbara  
            képviselő 
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A bizottság megbízatása az alpolgármester 
megválasztásáig tart. 

 
 
2.) 
 
 Bán István polgármester:  
Az előbbiekben már jeleztem, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot. Az 
előzetes egyeztetések alapján alpolgármesternek javaslom megválasztani Rácz Attila képviselőt. 
A titkos szavazás időtartamára szünetet rendelek el, az imént megválasztott bizottságot pedig felkérem 
a szavazás lebonyolítására.  
 
SZÜNET 
 
(A szünetben az eset bizottság elkészítette a szavazólapokat és sor került a titkos szavazásra.) 
 
SZÜNET UTÁN 
 
Lengyel Ildikó képviselő az eseti bizottság elnöke:  
Ismertette az alpolgármester választásával kapcsolatban lebonyolított titkos szavazás eredményéről 
készített jegyzőkönyvet.  
 
 
A képviselő testület titkos szavazással 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
73/2019.   (X.24.) önkormányzati határozat: 
 
Az alpolgármester megválasztásáról 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján társadalmi 
megbízású alpolgármesternek Rácz Attila képviselőt választja 
meg 2019. október 24-től.  
 
A képviselő-testület felkéri a KÖH jegyzőjét a szükséges 
iratok elkészítésére.  
 
Határidő: 2019. november 7. 
Felelős: Erdei Tamás jegyző 
 
Határozatról értesül: Rácz Attila alpolgármester 
          MÁK Szekszárd 
          Személyi anyag 
          Pénzügy 
          Irattár 

 
Bán István polgármester: 
Felkérte Rácz Attila alpolgármestert a törvényben meghatározott eskü letételére.  
 
(Rácz Attila alpolgármester az esküt - a jegyzőkönyvhöz csatolt - külön jegyzőkönyv szerint a 
polgármester és a képviselő-testület előtt letette.) 
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3.) 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Az előterjesztés írásos anyagát mindenki megkapta. Kérem, hogy külön-külön szavazzanak a 
határozati javaslatokról.  
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

74/2019.   (X.24.)   önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. § (4) b.) pontja és figyelemmel a 
törvény 71. § (5) bekezdésében foglaltakra, Bán István 
polgármester tiszteletdíját 2019. október 13-tól 199.434,- 
Ft/hó összegben állapítja meg.  
A képviselő-testület felkéri a KÖH jegyzőjét a szükséges 
iratok elkészítésére.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Erdei Tamás jegyző 
 
Határozatról értesül: Bán István polgármester  
          MÁK, Szekszárd  
          Személyzeti anyag 
          Irattár 

 
75/2019.   (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tövény 71. § (6) bekezdése alapján, Bán István 
polgármester havi költségtérítését 2019. október 13-tól 
tiszteletdíja 15% -ában, azaz 29.915,- Ft/hó összegben 
állapítja meg.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Erdei Tamás jegyző 
 
Határozatról értesül: Bán István polgármester  
          MÁK, Szekszárd  
          Személyzeti anyag 
          Irattár 

4.) 
 
Bán István polgármester: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése 
értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg, 
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át, melynek 
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja egy Pusztahencse nagyságú 
település esetében 179.491,- Ft lehetne. 
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Javaslom, hogy a képviselő-testület Rácz Attila társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
179.491,- Ft/hó összegben, költségtérítését pedig ennek 15%-ában, azaz 26.924,- Ft-ban állapítsa meg. 
Kérem, hogy a két javaslatról külön-külön hozzanak határozatot. 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

76/2019.   (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján, Rácz Attila 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. 
október 24. napjától 179.491,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
A képviselőtestület felkéri a KÖH jegyzőjét a szükséges iratok 
elkészítésére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Erdei Tamás jegyző 

 
77/2018.   (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján, Rácz Attila 
társadalmi megbízatású alpolgármester havi költségtérítését 
2019. október 24. napjától 26.924,- Ft/hó összegben állapítja 
meg.  
A képviselőtestület felkéri a KÖH jegyzőjét a szükséges iratok 
elkészítésére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Erdei Tamás jegyző 

 
 
Bán István polgármester: 
Rácz Attila társadalmi megbízatású alpolgármester – megválasztása előtt - írásban nyilatkozott, hogy 
az előbbi határozatokkal megállapított összegek egy részéről lemond és havonta csak 80.000,- Ft 
tiszteletdíjra és 12.000,- Ft költségtérítésre tart igényt. Gesztusát tisztelettel megköszönjük. 
 
5.) 
 
Bán István polgármester: 
A 2020- 2024 közötti időszakra gazdasági és cselekvési programot kell készíteni. Ennek elkészítésére 
6 hónap áll rendelkezésre. Kérem a képviselő-testületet, hogy a program elkészítésével bízzon meg 
engem és az elkészítésre 6 hónap időtartamot állapítson meg.  
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

78/2019.   (X.24.)  számú  önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2020-2024 közötti időszakra gazdasági és cselekvési program 
készítését határozza el. 
 
Határidő: a testületi ülést követő 6 hónap 
Felelős: Bán István polgármester 
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6.) 
 
Bán István polgármester: 
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint Ügyrendi Bizottságot is kell választanunk, amelybe 
elnöknek Rickné Bor Barbara képviselőt, tagoknak Lengyel Ildikó képviselőt és Bakonyi Balázs 
képviselőt javaslom megválasztani.  
 
Van- e valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel az általam javasoltakat.  
 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő- testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

 
79/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottságot az alábbiak szerint megválasztotta: 
Elnök: Rickné Bor Barbara képviselő 
Tagok: Lengyel Ildikó képviselő, Bakonyi Balázs képviselő 
 
 

7.) 
 
Bán István polgármester: 
Szociális Bizottságra szintén szükség van, mert a beérkező kérelmeket nincs, aki elbírálja. A 
Bizottságba javaslom elnöknek Szabó-Rausch Ildikó képviselőt, tagoknak pedig Laták István és 
Rickné Bor Barbara képvislőket. 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő- testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

80/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szociális Bizottságot az alábbiak szerint megválasztotta: 
Elnök: Szabó-Rausch Ildikó képviselő 
Tagok: Laták István képviselő, Rickné Bor Barbara képviselő 
 

 
 
8.) 
 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bán István polgármester: 
A társulásokra vonatkozó írásos előterjesztést kiküldtük. Kérem, hogy a kipontozott részre 
értelemszerűen kerüljön be az alpolgármester úr neve és ennek megfelelően fogadják el a határozati 
javaslatokat. Kiderült, hogy a Paks és Környéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Tanácsába is delegálnunk kell. Erre vonatkozóan is ugyanez a javaslatom.  
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület  7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat 
hozta: 

81/2019.   (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába 
tagként Bán István polgármestert, állandó helyettesként Rácz 
Attila alpolgármestert delegálja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Erdei Tamás jegyző 
 

 
82/2019.   (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kapos-menti  Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába tagként Bán István polgármestert, állandó 
helyettesként Rácz Attila alpolgármestert delegálja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Erdei Tamás jegyző 

 
83/2019.   (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Paks és Környéke  Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába tagként Bán István 
polgármestert, állandó helyettesként Rácz Attila 
alpolgármestert delegálja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Erdei Tamás jegyző 

 
 
 
9.) 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes körű felülvizsgálatára van szükség, mert a jogszabályi és 
szervezeti változások ezt indokolják. Az SZMSZ kisebb módosításai már nem lennének elegendőek.  
Javaslom, hogy a képviselő-testület egy teljesen új SZMSZ tervezet elkészítésével bízzon meg.  
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

 
84/2019.   (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szervezeti és Működési Szabályzat teljes körű 
felülvizsgálatával egyetért és az új SZMSZ tervezetének 
elkészítésével megbízza Erdei Tamás jegyzőt 
 
Határidő: a testület következő rendes ülése 
Felelős: Erdei Tamás jegyző 

 
10.) 
 

a.) Kossuth Lajos utcai csapadékvíz-elvezető árok rekonstrukciója 
 
Bán István polgármester: 
A JETA támogatási szerződés megkötésétől függetlenül szükségesnek tartanám, hogy 3 cégtől 
árajánlatot kérjünk, annak érdekében, hogy később majd gyorsabban tudjunk vállalkozói szerződést 
kötni. Javaslom a FEHÉR-PROJECT Kft., a Duna Center Therm Kft. és a Bau-Paks Kft. 
megkeresését. 
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Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

85/2019.   (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kossuth Lajos utcai csapadékvíz-elvezető árok 
rekonstrukciója tárgyában árajánlatokat kér be az alábbi 
vállalkozásoktól: 
1.) FEHÉR-PROJECT Szolgáltató Kft. Paks, Rókus u. 22., 
2.) Duna Center Therm Kft. Paks, Barátság útja 10., 
3.) Bau-Paks Oktatási és Szolgáltatási Kft. Paks, Tolnai út 20. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 
 

b.) A szociális tűzifa-juttatás feltételeiről szóló rendelet módosítása 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Ahhoz, hogy a rászorulóknak megkezdhessük a tűzifa kiosztását, néhány helyen pontosítani kell a 
rendeletünket. Az 1.§ (1) bekezdésében rossz a rendeleti hivatkozás, ezt javítani kell. A támogatási 
kérelem benyújtási határidejét előbbre kell hozni november 11-re. Maximálisan 1 erdei köbméter 
tűzifát javaslok adni egy –egy kérelmezőnek. Az egyedül élők esetében a jövedelemhatárt javaslom 
felemelni 85.500,-Ft-ra. Az 5/A. (1) jelű szakaszt pedig javaslom törölni, mert ilyen támogatás a 
településen nincs. 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
    „Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
    8/2019.(X.25) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa- 
    juttatás feltételeiről szóló 9/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet 
    módosításáról”. 
 

c.) Polgármester tiszteletdíjának megszüntetése 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A Magyar államkincstárnak szüksége van egy testületi határozatra a régi/új polgármester társadalmi 
megbízatásának megszüntetéséről, mert csak ennek birtokában tudják a tiszteletdíj folyósítását 
beszüntetni, majd az újat folyósítani. Javaslom a határozat meghozatalát. 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

86/2019.   (X.24.) önkormányzati határozat: 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Bán István társadalmi megbízatású  
polgármester megbízatása 2019. október 12. napjával  
megszűnt, ezért felkéri a MÁK Tolna Megyei Igazgatóságát, 
hogy tiszteletdíjának folyósítását szüntesse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Erdei Tamás jegyző 
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d.) Összeférhetetlenségi és vagyon-nyilatkozatok 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat mindenki visszahozta. Kérem, hogy töltsék ki határidőre a 
most kiosztásra kerülő vagyon-nyilatkozatokat is, valamint gondoskodjanak a köztartozásmentes 
adózói adatbázisba való felvételről is. 
 
Bán István polgármester: 
Több napirend nem lévén megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

-kmf- 
 
 
 
 
 
   

  Bán István                    Erdei Tamás 
   polgármester                 jegyző 
  
  
  


