
 1 

Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
 
Szám: P/264-14/2019. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 10-én 
17 órakor megtartott – közmeghallgatással egybekötött - üléséről 

 
Az ülés helye: IKSZT nagyterme 

Pusztahencse, Pozsonyi u. 96. 
 
Szavazati joggal jelen vannak: Bán István polgármester 

Bakonyi Balázs, Laták István 
Szabó-Rausch Ildikó, Rickné Bor Barbara,   

     (5 fő települési képviselő) 
 
Távolmaradását jelezte:  Rácz Attila alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Erdei Tamás jegyző 
     Horváth Mónika Dorina jegyzőkönyvvezető 
 
Bán István polgármester: 
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület 
7 tagja közül 5 fő jelen van. Lengyel Ildikó képviselő később fog csatlakozni a testület üléséhez. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére.  
  
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi napirendet 
elfogadta: 
 
NAPIREND 
 
1.)  Döntés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő 
 kiválásról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés VERTIKÁL 
 Nonprofit Zrt-vel történő megkötéséről 

Előadó: Bán István polgármester 
 
2.)  A szociális tűzifa-juttatás feltételeiről szóló 9/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet 
 módosítása 
 Előadó: Erdei Tamás jegyző 
 
3.) A 2020. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
 Előadó: Erdei Tamás jegyző 
 
4.) Egyebek 
 
5.) KÖZMEGHALLGATÁS (18 órától) 
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AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 
Nem is értem, hogy miért akarunk kilépni? Egyáltalán ki kell-e lépnünk? 
 
Bán István polgármester: 
Számomra sem teljesen világos a dolog, de a legutóbbi ülésén így döntött a Társulási Tanács. Én 
elégedett voltam az eddigi szolgáltatással.  
Ma kaptunk egy levelet a kaposváriaktól, amit kiosztottunk. Ebben felhívják a figyelmünket az 
esetleges jogkövetkezményekre. Az is lehet, hogy most nem lesz lehetőség a kilépésre, mert 6 
hónappal előbb kellett volna bejelenteni. Még Mi és a paksi képviselő-testület nem tárgyalta a témát. 
A többiek elfogadták a kilépésről a határozati javaslatot. 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
Nem hiszem, hogy tudnánk „úszni az árral szemben”. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Fogadjuk el a határozati javaslatot és haladjunk tovább. 
 
Bán István polgármester: 
Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot, utána legfeljebb visszavonjuk a határozatot. 
Csütörtökön lesz a Társulási Tanács ülése, talán utána okosabbak leszünk. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal  - egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

97/2019.(XII.10.) önkormányzati határozat 
 

1./ Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többséggel akként 
dönt, hogy Pusztahencse Községi Önkormányzat 2020. december 31. napjával Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból kilép, melyre vonatkozó szándékát e 
testületi döntést követően haladéktalanul jelzi a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás részére. Pusztahencse Községi Önkormányzat minősített többséggel 
egyúttal akként dönt, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban 
a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére átadott valamennyi 
hatáskört vissza kívánja vonni, és 2020. január 1. napi hatállyal önállóan saját hatáskörben 
gyakorolni.  
2./ Pusztahencse Községi Önkormányzat minősített többséggel meghozott döntésével 
kezdeményezi Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás döntéshozatalát a 
kiválás elfogadásával kapcsolatban, továbbá kezdeményezi a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Kaposvári Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosítását, mely alapján – döntés 
időpontjától függően - lehetőség szerint 2020. január 1. napi hatállyal a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Kaposvári Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés - annak módosításán keresztül - 
megszűntetésre kerül Pusztahencse Községi Önkormányzat tekintetében, Pusztahencse 
Községi Önkormányzat közszolgáltatási területére nem terjed ki.  
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3./ Pusztahencse Községi Önkormányzat úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés 2. számú 
mellékletében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a Vertikál Nonprofit 
Zrt-vel megköti.  
4./ Pusztahencse Községi Önkormányzat minősített többséggel akként dönt, hogy Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozik 2021. január 1. 
napi hatállyal, melyre vonatkozó szándékát e testületi döntést követően haladéktalanul jelez a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé.  
 
2.) 
 
(A rendelet tervezetének írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bán István polgármester: 
Azért van szükség a módosításra, mert jóval több fát kaptunk, mint tavaly és nem tudtuk kiosztani 
mindet. Ezzel a lépéssel beléphetnek a nyugdíjas házaspárok és a szociálisan rászoruló családok is. 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2019.(XII.11.) önkormányzati r e n d e l e t e 

a szociális tűzifa-juttatás feltételeiről 
szóló 9/2018.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” 

 
3.) 
 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Minden év decemberében belső ellenőrzési tervet kell készíteni a következő évre vonatkozóan. Az 
anyagot a Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja állította össze. Pusztahencsén egy 
belső ellenőrzés lesz jövőre. Javaslom a Terv elfogadását a határozat melléklete szerint. 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal  - egyhangúlag - az alábbi határozatot 
hozta: 
 

98/2019.(XII.10.) önkormányzati határozat 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Paksi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja 
által készített 2020. évi belső ellenőrzési tervet  
megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadta. 
 

4.) 
 a.) Rendelet alkotása a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A rendelet megalkotásának az a célja, hogy szankcionálni tudjuk néhány olyan cselekményt és 
magatartást, amelyek a falu lakóinak nyugalmát zavarják. Ezeket tételesen felsorolva a Tervezet 6. §-a 
tartalmazza. 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
Nagyon jónak tartom a fűnyírásra vonatkozó korlátozást. 
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Bakonyi Balázs képviselő: 
Kapjon megfelelő nyilvánosságot ez a rendelet, hogy a lakosság tisztában legyen azzal, hogy milyen 
korlátozások vonatkoznak egyes tevékenységekre. Gondolok itt például a tűzgyújtással kapcsolatos 
szabályokra. 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

„Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok 

megsértésének jogkövetkezményeiről” 
 
 b.) Képviselők vagyonnyilatkozatai, köztartozásmentesség igazolása 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Szeretném jelezni, hogy 2019. október 13-át követően a testület valamennyi tagja eleget tett 
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének és a mai napon mindenki szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban. Kérem, hogy ezt a tényt a képviselő-testület egy határozatban állapítsa meg. 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal  - egyhangúlag - az alábbi határozatot 
hozta: 
 

99/2019.(XII.10.) önkormányzati határozat 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a testület valamennyi tagja határidőre 
eleget tett az -önkormányzati választást követően- 
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, illetve 2019.12.10. 
napján minden képviselő szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 

 
 c.) Karácsonyi (év végi) jutalmazásra javaslat 
 
Bán István polgármester: 
Javaslom, hogy az év végének közeledtével – Karácsonyra – valamennyi önkormányzati dolgo kapjon 
egységesen 50.000,-Ft összegű jutalmat. 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
A konyhások is ugyanannyit kapnának, mint az óvodaiak és a hivataliak, ahonnan hiányzik 1 – 1 
ember? Ezt nem tartom igazságosnak. 
 
Bán István polgármester: 
Jártam ma az Óvodában, összesen 13 óvodás volt a csoportban. A hivatali munkába besegít a GYES-
en lévő Rátkainé Gábor Anett és ott korábban is volt jutalmazás. 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
Az óvodavezetőnek kevesebbet kellene a csoportban lennie, és 1 napot távol is van a szakértői 
tevékenysége miatt, így több teher hárul a beosztottakra. Szerintem ne legyen egységes a jutalmazás. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Nyereséges most a Konyha? Hogy állunk most pénzügyileg? 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
A Konyhán legyen 50 ezer a jutalom, a többi helyen 60 ezer. 
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Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 
A Konyha sohasem lesz nyereséges, nem is ezért működtetjük. 
 
Bán István polgármester: 
December 5-én a költségvetési elszámolási számlán 22 millió 877 ezer forint, a magánszemélyek 
kommunális adója számlán 1 millió 134 ezer forint, az iparűzési adó számlán 3 millió 77 ezer forint 
volt. És várunk még 4 millió 102 ezer forint támogatást a JETA-tól. De ezt el fogom mondani a 
közmeghallgatáson is. 
 
(Lengyel Ildikó képviselő megérkezett az ülésre, ezért a jelenlévő képviselők száma 6 főre emelkedett.) 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Akkor kevesebb van a kasszában, mint tavaly, ezért Én lefelé vinném a jutalom összegét.  
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Igaz, csak most érkeztem, de megkérdezném, hogy miért legyen különbség az intézmények között? 
 
Bán István polgármester: 
Becsüljük meg a konyhásokat, örüljünk, hogy vannak. Jövőre azon kell majd gondolkodnunk, hogy ki 
legyen a szakácsnő. Én kitartok az eredeti javaslatom mellett. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Legyen 40 ezer forint a jutalom a többi helyen, az Óvodában pedig 50 ezer forint. Egyre kevesebb lesz 
a pénzünk. 
 
Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 
Az embereket tartsuk meg, ne a pénzt. Maradjon az 50 ezer forintos jutalom. 
 
Bán István polgármester: 
Abban igaza van Bakonyi Balázsnak, hogy „folyik ki” a pénz. 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
Visszavonom a korábbi javaslatomat, maradjon az 50 ezer forintos jutalom. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Ezek után az 50 ezer forintos összeget elfogadom Én is. 
 
Bán István polgármester: 
Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Ki ért egyet az önkormányzati dolgozók év végi 50 ezer 
forintos jutalmazásával? 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

100/2019.(XII.10.) önkormányzati határozat 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
alábbi alkalmazásban álló közalkalmazottak, köztisztviselők, 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 
részére 2019. évi munkájuk elismeréseként bruttó 50.000,- Ft 
összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá:  
 
- Pusztahencse Községi Önkormányzat, 
- Pusztahencsei KÖH székhelytelepülése, 
- Pusztahencsei Óvoda és Konyha. 
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 d.) Első lakáshoz jutók támogatása 
 
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bán István polgármester: 
Én nem támogatom a kérelmet, mert kiskorúak nevére kerül a tulajdon. Nem Ők a kérelmezők. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A kiskorúak törvényes képviselői a szülők, akik a kérelmet aláírták. A támogatás lényege, hogy minél 
több család telepedjen le Pusztahencsén. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Nem vagyok benne biztos, hogy valós jövedelmet közöltek. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Bekérhetjük a tulajdonosok adatait is. Eddig sem néztük a jövedelmet a támogatás odaítélésekor, 
hanem a lakóház vételárát. 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
80.000,-Ft támogatást javaslok. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Támogatom a javaslatot. 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2019.(XII.10.) önkormányzati határozat 
 
     Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     80.000,-Ft összegű első lakáshoz jutók támogatását állapít  
     meg Bodri Krisztiánné részére a Pusztahencse, Pozsonyi 
     utca 75. szám alatti ingatlan megvásárlásához. 
 
 d.) Egyéb bejelentések 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Szeretném kérni, hogy legközelebb ne decemberben legyen közmeghallgatás. Ilyenkor nagyon sok a 
program. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Az Óvoda parkolójával nagyjából elkészültünk, szerencsére sok volt a segítség. 
 
5.) KÖZMEGHALLGATÁS 
 
(Jelen van 7 fő választópolgár) 
 
Bán István polgármester: 
Ismertette a 2019. év legfontosabb eseményeiről készített (jegyzőkönyvhöz csatolt) tájékoztatót. 
 
Jantó Sándor: 
Kár, hogy csak ketten vagyunk kívülállók a jelenlévők közül. 
 
Lengyel Jánosné: 
A képviselőknek kellő kitartást és jó egészséget kívánt az előttük álló feladatok elvégzéséhez 
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Bán István polgármester: 
Vártuk volna a lakossági javaslatokat a gazdasági program elkészítéséhez, de erre azt hiszem, hogy ma 
nem fog sor kerülni. 
 
Több napirend és hozzászóló nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok és a 
közmeghallgatáson megjelentek részvételét, majd az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

-kmf- 
 
 
 
 
 
   

  Bán István                    Erdei Tamás 
   polgármester                 jegyző 
  
  
  


