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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám: P/264-12/2019. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 12-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, Lengyel Ildikó, Laták István 

Szabó-Rausch Ildikó, Rickné Bor Barbara,   
     (7 fő települési képviselő) 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Erdei Tamás jegyző 
      
Bán István polgármester: 
Javaslatot tett az ülés napirendjére. Időközben érkezett két előterjesztés a Paksi Kistérségi Társulástól 
javasolta, hogy azok is kerüljenek napirendre. 
  
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet elfogadta: 
 
NAPIREND 
1.) A Kossuth Lajos utcai árok rekonstrukciójára érkezett árajánlatok elbírálása 
     Előadó: Bán István polgármester 
 
2.) A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 
     Előadó: Bán István polgármester 
 
3.) A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási       
     megállapodásának módosítása 
     Előadó: Bán István polgármester 
 
4.) Egyebek 
 
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
( A beérkezett 3 db árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Mi alapján lettek kiszámítva a mennyiségek? A műszaki tartalom mit tartalmaz? Jó lett volna, ha 
kapunk egy műszaki leírást. A 4.) pontban jelentős eltérések vannak a bontott anyag mennyiségénél az 
egyes árajánlatok között. Hová fog kerülni a törmelék? Egyáltalán hová fogjuk vezetni a vizet, mi lesz 
a befogadó? Két átfolyó is van az úttest alatt, amik be vannak szakadva. Azokat is ki kellene javítani. 
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Az átereszek eltörtek, vagy hézag van a gyűrűk között. A kapubejárók alá mennyi követ fognak 
berakni? Ezt jó lenne tudni, nehogy olyan problémák legyenek, mint a Pozsonyi utcai járda építésénél. 
Az árajánlatokban még a hibák is egyformák. 
 
Bán István polgármester: 
A törmelék Rácz Attila területén kerül elhelyezésre. A két átfolyó nincs leszakadva. Nem tudjuk, hogy 
mikori a süllyedés. Részletes műszaki leírást és javított árajánlatokat kérünk. Rákérdezünk az 
átfolyókra is. Most nem tudunk határozatot hozni, a döntést napoljuk el. 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a polgármester javaslatával – külön határozathozatal 
nélkül – egyhangúlag egyetértett. 
 
2.) 
 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 
hozta: 
 

87/2019.   (XI.12.)   önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának 29. számú módosítását a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 

 
3.) 
 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 
hozta: 

88/2019.   (XI.12.)   önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának 10. számú módosítását a 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 
 

4.) 
a.) Bali Ágnes élelmezésvezető illetményének emelése 

 
Bán István polgármester: 
Bali Ágnes élelmezésvezető sikeresen elvégezte az élelmezésvezetői tanfolyamot. Fiatal, agilis 
munkaerő. Annak érdekében, hogy szakképzett dolgozóinkat meg tudjuk tartani a bérüket is emelni 
kell. Kérem, hogy 20.000,-Ft – munkáltatói döntésen alapuló – illetményemelést engedélyezzen a 
testület az Ő esetében. 
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Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 
hozta: 
 

89/2019.   (XI.12.)   önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Bali Ágnes szül.: Németh Ágnes (Szekszárd, 1986.08.27) 
élelmezésvezető részére 2019. 12.01. napjától kezdődően 
20.000,-Ft/hó összegű munkáltatói 
döntésen alapuló illetményemelés megállapítását engedélyezi. 
 
Határidő: 2019. 12.03. 
Felelős: Nagyfalusi Ilona óvodavezető 
 

b.) Ágoston Andrásné tanyagondnok illetményének emelése 
 
Bán István polgármester: 
A Tanyagondnoki Szolgálat üzemeltetésére, a gépjármű fenntartására, bérkiegészítésre év közben 1 
MFt körüli pótelőirányzatot kaptunk. Ezt december 31-ig fel kell használnunk és jövőre is megkapjuk. 
Javaslom, hogy a tanyagondnokunk is kapjon újra alkalmazásának napjától (október 21-től) 25.000,-Ft 
munkáltatói döntésen alapuló illetményemelést. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
A hivatali dolgozók mennyit kapnak havonta jutalom formájában? 
 
Bán István polgármester: 
Harmincezer forintot. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Javaslom, hogy Ő is ennyit kapjon. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A javaslatot Én is támogatom. 
 
Rickné Bor Borbara képviselő: 
Én is egyetértek a javaslattal. Legyen 30 ezer forint/hó az összeg. 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

90/2019.   (XI.12.)   önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ágoston Andrásné sz.: Borza Andrea (Paks, 1971.04.27.) 
tanyagondnok részére 2019. 10.21. napjától kezdődően 
30.000,-Ft/hó összegű munkáltatói döntésen alapuló 
illetményemelés megállapítását engedélyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 
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c.) Személygépkocsi vásárlása az Önkormányzat számára 
 
Bán István polgármester: 
Korábban szó volt egy személygépkocsi megvásárlásáról, ami aztán elfelejtődött. Pölöskei István és 
Rácz Attila voltak akkor megbízva az üzlet bonyolításával. A beszerzés a biztonságos ellátást 
szolgálná, ugyanis, ha most elromlik a tanyagondnoki kisbusz, akkor nincs mivel pótolni. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Milyen árban néztünk eddig autót. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
1,8 millió forintot kérnek egy 2012-es évjáratú, 160 000 km-t futott Peugeot Partner 1,6 HDi típusú 
autóért. 
 
Bán István polgármester: 
Én 2 millió forintos összegűre gondoltam. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
3,2 millió forintért kapnánk egy új DACIA DUSTER-t, az ÁFA-t pedig visszaigényelhetnénk. 

 
Bán István polgármester: 
Sajnos nem vagyunk jogosultak ÁFA visszaigénylésre. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Év végén, a pénzügyi helyzet ismeretében döntsünk arról, hogy úja veszünk vagy használtat. 
 
Bán István polgármester: 
29 millió forint a jelenlegi egyenlegünk és 7 milliót várunk vissza a járda projektből. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
A legutóbbi testületi ülésen 41 millió forintnál tartottunk. 
 
Bán István polgármester: 
Holnap gyere be a pénzügyesekhez és elmondják részletesen a helyzetet. Ebben az összegben benne 
van a szociális keret is (kb. 4 MFt van még hátra). Ha minden beadott kérelmet elbírálunk, akkor kb. 
2,3 MFt marad még belőle Karácsonyra. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Akkor több juthat a rászorulóknak? 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Körülbelül ugyanúgy állunk, mint tavaly. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
A megvásárolni tervezett autó mintegy 10 ezer kilométert fog futni évente. 
 
Bán István polgármester: 
A használt olcsóbb is. Nem kell nagyon nagy autó ide, csak 1-2 személy szállításáról lenne szó. Ne 
nagyon húzzuk az időt a vásárlással. 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
Én is a használt mellett voksolok, mert erre a célra megfelel egy használt autó is. 
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Bán István polgármester: 
Körülnézünk az alpolgármester úrral a „piacon” és 2 millió forint vételárú autót keresünk. Ki ért ezzel 
egyet? 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

91/2019.   (XI.12.)   önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

     egy kb. 2 millió forint vételárú személygépkocsi vásárlásával 
     egyetért. 
     A Képviselő-testület az ügylet lebonyolításával Bán István 
     polgármestert és Rácz Attila alpolgármestert bízza meg. 
 
 

d.) Óvodai parkoló kialakítása 
 
Bán István polgármester: 
Szükségessé vált az Óvoda előtt egy parkoló kialakítása, mert a jelenlegi helyzet (tócsák, sár, stb.) 
tarthatatlan. Számításaim szerint 133 négyzetméterről lenne szó. 532 db 60x40 cm-es betonlap kb. 
420.000,-Ft-ba kerülne + a lerakás költségei és amit alá kell töltenünk. Homokba is lehetne lerakni.  
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Ha kézzel van a föld kiszedve működik ez a megoldás, de szintezni is kell, és kicsi a teherbírása. 
Kavicságy kéne alá és a betonlap is megsüllyedhet. 8-as térkővel 10 ezer forinttal kerül többe. 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
A térkő jobban illene oda. 
 
Bán István polgármester: 
Kellene készíteni egy költségvetést, szegélykőre is szükség lesz. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
1.000,-Ft/folyóméter körül mozog az ára és kb. 40 folyóméter kellene. Miért nem daráltatjuk le 
alapnak a Kossuth utcai árokfelújításból kikerülő követ? 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A szállítási költség dupla, ha daráltatunk, kavicsot hozatni egyszerűbb. 
 
Bán István polgármester: 
Erről a dologról szerintem már lekéstünk. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Autót is veszünk, ez is legalább 1 millió forintba kerülne. 
 
Bán István polgármester: 
A földkitermelést társadalmi munkában megcsinálnánk. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A következő ülésre előkészítjük, ezt mi felvállaljuk Bakonyi Balázs képviselővel. 
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Bán István polgármester: 
Rendben van, a következő ülésen döntsünk róla. 
 

d.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Sajnos csak egy pályázat érkezett, Horváth Cintia Pusztahencse, Pozsonyi u. 30. szám alatti lakos 
részéről. A hallgatói jogviszonyt igazolta, a jövedelem-igazolást csatolta. Javaslom részére 5.000,-
Ft/hó összegű támogatás megállapítását. Ez 10 hónapra szól és a jövő évi költségvetést terheli majd. 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
Támogatom a javaslatot. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Egyetértek Én is a javaslattal. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

92/2019.   (XI.12.)   önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2019/2020. tanév II. és a 2020/2021. tanév 
I. félévére vonatkozóan beérkezett pályázatokat elbírálta és az 
alábbi támogatást ítélte oda: 

 
                                                Horváth Cintia Pusztahencse, Pozsonyi u. 30.   5.000,-    
    Ft/hó.                       

 
A támogatás első 5 havi támogatási összege (25.000,-Ft) 2020. 
január 31-ig utalandó a Támogatáskezelő részére.  
A támogatás második 5 havi támogatási összege (25.000,-Ft) 
2020. június 30-ig utalandó a Támogatáskezelő részére.  

 
Határidő: a fentiek szerint 
Felelős:  Erdei Tamás jegyző, 

       gazdálkodási előadó 
 
 

d.) Képviselők bejelentései 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Az október 23-i községi megemlékezésről jó lett volna, ha kapnak egy értesítést a képviselők. A 
konyhai szakácsnő a nyugdíjazás előtti plusz juttatását hogyan fogja megkapni? A testületi ülések 
időpontjai és a határozatok felkerülhetnének a honlapra.  
Az Éri patak további szakaszának tisztítása mikorra várható? 
Az útépítő cég mikor fogja átnézni a kátyúkat? Erre volt részükről ígéret. A Magyar Falu program 
pályázatai hogy állnak? 
 
Bán István polgármester: 
Az ünnepség nagyon hirtelen került megszervezésre és a Facebookon propagáltuk. Meghívót senkinek 
sem küldtünk. Két dolgozónk is anyakönyvi tanfolyamra jár, heti három alkalommal. Nagyon le 
vannak kötve. A szakácsnő megkapja járandóságát a felmentési idejére. Erről már beszéltem vele.  
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A pályázatok közül az óvodai nyert, a ravatalozót elutasították, a Dózsa György utcát pedig 
befogadták, de jelenleg nincs rá fedezet. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Az Éri patak következő szakasza Koch Ádám gazdálkodó földjeit érinti, aki bevállalta a meder 
kitisztítását, annak érdekében, hogy ne érje a földeket „taposási kár”.  
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
Az egész honlapot rendbetesszük, ha Horváth Dorina végzett a tanfolyammal. Erről már beszéltünk a 
polgármester úrral. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A testületi ülések időpontjai – a rendkívüliek kivételével – felkerülnek az IKSZT homlokzatán 
található tájékoztató táblára. Ott mindenki láthatja. Azok is, akik nem tudnak hozzáférni a honlaphoz. 
  
Bán István polgármester: 
Több napirend nem lévén megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

-kmf- 
 
 
 
 
 
   

  Bán István                    Erdei Tamás 
   polgármester                 jegyző 
  
  
  


