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

Szám: P/156-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.
január 30-án 17 órakor megtartott üléséről

Az ülés helye:

Pusztahencse Községi Önkormányzat tanácskozó terme
Pusztahencse, Pozsonyi u. 59.

Szavazati joggal jelen vannak:

Bán István polgármester
Rácz Attila alpolgármester
Rickné Bor Barbara
Szabó-Rausch Ildikó
Lengyel Ildikó
Bakonyi Balázs
Laták István
(7 fő települési képviselő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Erdei Tamás jegyző
Horváth Mónika Dorina jegyzőkönyvvezető
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó
Kőfejüné Bíró Éva gazdálkodási előadó

Bán István polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestület 7 tagja közül 7 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi
napirendet elfogadta:
NAPIREND
1.)

Javaslat Pusztahencse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére (I. forduló)
Előadó: Bán István polgármester

2.)

KNPA támogatási igény benyújtása
Előadó: Bán István polgármester

3.)

A MEZŐFÖLDVÍZ Kft. törzstőkéjének emelése
Előadó: Bán István polgármester

4.)

Bejelentések:
- Óvoda nyári zárva tartásának engedélyezése
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- Közfoglalkoztatottak szociális tűzifa-juttatás iránti kérelme
- Egyéb bejelentések

Bán István polgármester:
A napirend tárgyalása előtt szeretnék pár szót szólni az év eddigi történéseiről. Január 9-től
12-ig A TEIT jóvoltából Balatonfüreden voltunk kirándulni, ahol tájékoztatást kaptunk
Becskeházi Attilától, Süli Jánostól és Kovács Antaltól. Süli János Úr elmondta, hogy a
Közép-Duna-völgyi kiemelt fejlesztési térséghez tartozunk. Ez azt jelenti, hogy fokozott
fejlesztések lesznek térségünkben, viszont JETA pályázatokra nem számíthatunk.
A Paksi Rendőskapitányságon Kapitány váltás történt, az új rendőrkapitány Bikácson tartott
egy tájékoztatót. Ezen kívül a településen a szociális tűzifa kiszállítása megtörtént.
Amennyiben senkinek nincsen kérdése, kérem a tájékoztatóm elfogadását.
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját – külön határozat
nélkül – jóváhagyólag tudomásul vette.
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Javaslat Pusztahencse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére (I.
forduló)
Bán István polgármester:
A költségvetéshez kapcsolódó anyagot remélem mindenki átnézte. Felkérem Haszegné
Takács Erzsébetet, hogy az esetlegesen felmerülő kérdésekre válaszoljon.
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Nekem az lenne a kérésem, hogy az észszerűség kedvéért ne a mellékletek szerinti sorrendhez
igazodjunk, hanem először kezdjük a Közös Hivatallal, majd az Óvoda és Konyhával, mert
ezek az Önkormányzat alá tartoznak. A Közös Hivatal költségvetését az 5. melléklete
tartalmazza. Az első és második oldalon a Györkönnyel közös költségek találhatóak, a
harmadik és negyedik oldalon pedig csak a Pusztahencsére eső rész látható. Az első felében a
bevételek láthatók, ami 22 790 263 Ft. A kiadás szintén ugyan ez az összeg. A kiadások első
felében a személyi jutatások és az ehhez kapcsolódó járulékok láthatók.
Szabó-Rausch Ildikó képviselő:
A kiadásoknál a 3. sor, céljuttatás, projektprémium mit takar?
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
A korábban már bevezetett éltpálya modellt tartalmazza. Van egy jubileumi jutalom
betervezve.
Lengyel Ildikó képviselő:
A 13. sor, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai mit tartalmaz?
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Erre a rovatra került a Rátkainé megbízási díja és ha valaki esetleg táppénzre vagy
betegszabadságra megy akkor azt innen fizetjük. A következő nagy rész a dologi kiadások, ez
nagyrészt a rezsiköltséget tartalmazza.
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Lengyel Ildikó képviselő:
Miből adódik a hiány?
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Sajnos ez a hiány minden évben mutatkozik. Az önkormányzatnak ennyivel kell hozzájárulnia
a közös hivatal működéséhez jelen állás szerint.
Erdei Tamás jegyző:
Ha olvastátok, akkor itt hamarosan lesz egy módosítás, mert emelkedni fog a finanszírozás.
Viszont ez az összeg még nem tervezhető.
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Amennyiben a Közös Hivatallal kapcsolatban már nincs kérdés, térjünk át az Óvoda és
Konyha költségvetésére. Ennek az intézménynek a bevételeit és kiadásait a 6. melléklet
tartalmazza. A középső oszlop az Óvoda az utolsó pedig a Konyha költségeit tartalmazza. Az
első oszlop pedig értelemszerűen a kettő együtt. A személyi részben az Óvodánál van
tervezve egy jubileumi jutalom az Óvodavezetőnek.
Lengyel Ildikó képviselő:
Itt is van tervezve bér nem saját foglalkoztatottnak. Ez alatt kiket értünk?
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
A nem saját foglalkoztatott a két nyugdíjas óvónő. Ők megbízási díjat kapnak. Eddig 180 000
forint volt a bérük, ezt most felemeltük 210 000 forintra. Ők váltva vannak, egyik hónapban a
Klári néni másik hónapban pedig a Marika néni. A dologi kiadások között itt is a közüzemi díj
a legmagasabb, ezen felül, ami jelentősebb összeg kb. 1 000 000 forintot terveztünk
gázkazánra.
Szabó-Rausch Ildikó képviselő:
A listát, amit írt az Óvónő, abból mi került bele a költségvetésbe? A szakmai anyagot és a
gázkazánt látom.
Rickné Bor Barbara képviselő:
Ott volt pár dolog, ami nem igényel sok pénzt. Karbantartói feladat lenne. Számomra ezen a
papíron nem minden volt érthető, így beszéltem az Óvodavezetővel. Például a homokozó
fával történő burkolása annyi lenne, hogy arra tudjanak ráülni a gyerekek.
Kőfejüné Bíró Éva gazdálkodási előadó:
Ezek többnyire pár ezer forintos tételek, fel sem kéne írnia, csak elmegy és megveszi.
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Szappanadagoló természetesen lesz.
Kőfejüné Bíró Éva gazdálkodási előadó:
A színespapírt sem mi vesszük neki. Elmegy, megveszi és hozza a számlát. Ez például egy
szappanadagoló vagy egy nyomtató toner megvásárlásakor is kivitelezhető lenne. Mi ezért
nem értettük, hogy minek írja fel.
Rickné Bor Barbara képviselő:
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Kommunikáció hiány, én azt gondolom. Tehát ezek az apró dolgok év közben mehetnek?
Kőfejüné Bíró Éva gazdálkodási előadó:
Persze, ez eddig is megoldható lett volna.
Lengyel Ildikó képviselő:
A karbantartási kisjavítási szolgáltatásoknál 0 forint van. Máshova lett ez az összeg tervezve?
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Nagy összegű karbantartás az elmúlt évek során nem volt. A tavalyi teljesítési adatokból
indultunk ki. Amennyiben nincs más az Óvodánál nézzük a Konyhát. A Konyhának van saját
bevétele, 12 000 000 forint, az e közétkeztetésből származik.
Lengyel Ildikó képviselő:
Hány főre főznek?
Bán István polgármester:
Körülbelül 120-130 főre főznek, de ez nem állandó.
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Itt a dologi kiadások közül az üzemeltetés a legnagyobb összeg, ez ugye az
élelmiszerbeszerzés.
Lengyel Ildikó képviselő:
Nekik is volt kérésük, ha jól emlékszem.
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Abból nem került betervezésre.
Bán István polgármester:
Én a burgonyakoptató gép vásárlását nem javaslom. A jelenlegi felújításához rendeltünk egy
palástot. Amennyiben ez beépítésre kerül, megfelelően fog működni a gép. A szúnyogháló
cseréjét természetesen megoldjuk. Az áramellátók megerősítése nem hiszem, hogy
megoldható, eddig is működött minden, csak nem egyidejűleg. Ez azt jelenti, hogy a sütőt
meg az olajsütőt nem lehet együtt használni. Eddig is be lett osztva, ezután is megoldható.
A telefonkészülék nem nagy összeg, meg lesz oldva.
Rickné Bor Barbara képviselő:
Gondolom a szék és a kávéfőző is hasonlóképp meg lesz oldva.
Bán István polgármester:
A kávéfőző is üzemel, de amennyiben nagyon szükséges lesz, venni fogunk. Volt egy
felülvizsgálat a konyhánál, melyen 79%-ra minősítették a konyhát. Ez 3-as kategória, 80%-tól
4-es.
Rickné Bor Barbara képviselő:
Ez sajnos ilyen.
Bán István polgármester:
Az alapvető dolgokat rendeztük, nyilván zuhanyzót nem tudunk létrehozni, viszont hőmérőket
vettünk, készítettünk fedő tartót.
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Rickné Bor Barbara képviselő:
Ilyen hibákat találtak? Azt hittem valami óriási hiba volt.
Bán István polgármester:
Nem volt óriási probléma.
Erdei Tamás jegyző:
A felső polcon el kellett tolni egy dobozt, mert nem volt megfelelő a világítás.
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
A 4. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza. A bevételeknél a 7.
sorban mutatkozik meg az állami támogatás, amit kapunk, ez 116 196 420 forint. A 12. soron
szerepel a közfoglalkoztatás és az Atomerőműtől kapott támogatás. A 25. soron mutatkozik
meg a kommunálisadó bevétel. alatta látható az iparűzési adó, gépjárműadó. Az összes
adóbevételünk 14 000 000 forint körül várható. A 35. soron van összegezve a lakbér,
terembérleti díjak, földhasználati bérlet. Az 55. sorban látható, az a körülbelüli összeg, melyet
Györköny fog a zárszámadást követően fizetni. A 61. soron a JETA pályázatokon elnyert
összeg található.
Lengyel Ildikó képviselő:
A 16. soron kinek a bére van?
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
A megbízási díjak lettek odatervezve.
Bán István polgármester:
Például a szociális tűzfia hasogatásáért is megbízási díjat kellett fizetnünk.
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Dologi kiadások között a 22. sorban benne van a tanyagondnoki busz üzemeltetése, egyéb
üzemanyagok, irodaszer, tisztítószerek és kisebb eszközök, amit a közfoglalkoztatottak
munkavégzéséhez vásárolunk.
Szabó-Rausch Ildikó képviselő:
A 33. soron lévő összeg miből tevődik össze?
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Az orvosi ügyeleti díj.
Lengyel Ildikó képviselő:
Látom, hogy itt a karbantartásra lett 1 000 000 forint tervezve.
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Igen, sokszor az Óvoda és Konyha karbantartási munkáira vásárolt alapanyag is az
Önkormányzatnak kerül leszámlázásra. Amikor sok dologból tevődik össze, akkor nem
szólunk, hogy 20 ezret máshova számlázzanak le. A múltkor is pont ilyen problémába
ütköztünk. Az 53. soron láthatjuk azt az összeget, amit mi szociális keretnek nevezünk. A
tavalyihoz képest ez az összeg megint emelkedett 2 000 000 forinttal. A 65. soron található
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2 400 000 forint. Ez az összeg lett betervezve a civil szervezeteknek, valamint ebben van
benne a képviselői keret is. Ezt a következő oldalon láthatjuk megbontva.
Rickné Bor Barbara képviselő:
A képviselő kerettel mi gazdálkodunk, ugye?
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
Igen, viszont szeretnénk, ha mindenki írásban nyújtaná be, hogy milyen célra szeretné
felhasználni a keretösszeget. Amennyiben lehetséges október 31-ig történjen meg az összeg
felhasználása.
Lengyel Ildikó képviselő:
Az ülés elején osztottam ki a Jövőjéért Egyesület beszámolóját. Én egy kicsit többet szeretnék
kérni, mint 1 000 000 forint. A laptop, amivel dolgozunk 20 éves, bekapcsolni is nehéz már.
Szeretnénk venni egy újat, illetve egy fényképezőgépet. Erre szeretnénk plusz 300 000
forintot kérni.
Bán István polgármester:
Ha senkinek nincsen ellenvetése, emeljük meg a támogatás összegét 1 300 000 forintra.
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
1/2020 (I. 30.) önkormányzati határozat
2.) KNPA támogatási igény benyújtása

Bán István polgármester:
A témához kapcsolódó határozati javaslat minta kiküldésre került. Javaslom, hogy a teljes
összeget működési célra fordítsuk.
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
3/2020 (I. 30.) önkormányzati határozat
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Támogatja, hogy Pusztahencse Községi Önkormányzat a
Társadalmi Ellenőrző, Információs Társuláson, és a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft-én keresztül 2020. évre az Információs és
Technológiai Minisztériumhoz 6.723.120.- Ft támogatási
igényt nyújtson be.
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2) A támogatásból 6.723.120.- Ft működési célú
támogatást, 0.- Ft felhalmozási támogatást kíván igénybe
venni.
3) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási alszerződés
megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bán István polgármester
3.) A MEZŐFÖLDVÍZ Kft. törzstőkéjének emelése
Bán István polgármester:
A témához kapcsolódó anyag kiküldésre került, ezen igazából nincs sok tárgyalni való. A
vízszolgáltatás kötelező feladat, ezáltal ezt az összeget ki kell fizessük. Javaslom, hogy
fogadjuk el a határozati javaslatot.
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
4/2020 (I. 30.) önkormányzati határozat
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete akként, döntött, hogy a Mezőföldi
Regionális Víziközmű Kft. 2019. november 28-án
tartott taggyűlésének 15/2019. (XI.28.) TGY. sz.
határozata alapján pénzbeli hozzájárulással összesen
342.000
Ft-al,
azaz
háromszáznegyvenkettőezer forinttal - tőkeemelést
hajt végre és elsőbbségi jogával élni kíván.
Ebből 2.000 Ft, azaz kettőezer forint jegyzett
tőkeemelés,
340.000
Ft,
azaz
háromszáznegyvenezer forint tőketartalék.
Az
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Bán István polgármestert, hogy a
tőkeemeléshez szükséges forrást a 2020. évi
költségvetés
terhére
biztosítsa,
valamint
gondoskodjon annak 2020. március 31 -éig történő
kifizetéséről.
Fentiek értelmében az Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a Mezőföldvíz Kft.
tőkeemelése során elsőbbségi jogot kíván
gyakorolni.
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4.) Bejelentések
a.) Óvoda nyári zárva tartásának engedélyezése
Bán István polgármester:
Az óvodavezető kérte, hogy az előző évekhez hasonlóan az idei évben is augusztusban tartson
zárva az óvoda, pontosabban augusztus 3-tól augusztus 29-ig. Ebben az időszakban tudjuk
megcsinálni a festési munkálatokat is. Javaslom, fogadjuk el az óvodavezető kérését.
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
5/2020 (I. 30.) önkormányzati határozat
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Pusztahencsei Óvoda és Konyha nyári zárva tartási
idejét a 2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 29-ig
terjedő időszakra jóváhagyja.
A kérdéses időszakban biztosítani kell a szünidei
gyermekétkeztetést és az egyéb étkeztetést is, továbbá
meg kell oldani azoknak a gyerekeknek az óvodai
ellátását, akiknek szülei ezt igénylik.
Felelős: Nagyfalusi Ilona óvodavezető
Határidő: 2020. augusztus 3-tól folyamatos
b.) Közfoglalkoztatottak szociális tűzifa-juttatás iránti kérelme
Bán István polgármester:
A közfoglalkoztatottak úgy gondolták, szeretnének a második körben is részesülni a tűzifából.
Én ezt nem támogatom. Tény, hogy sokat dolgoztak a tűzifa kiszállítása során, de úgy
gondolom honorálva lett nekik. Sokszor előbb elengedtem őket haza. Javaslom, utasítsuk el a
kérelmüket.
Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
6/2020 (I. 30.) önkormányzati határozat
c.) Művelődésszervezői pályázat kiírása
Bán István polgármester:
A Horváth Heléna közalkalmazotti áthelyezéssel el szeretne menni a Paksra a Pákolitz István
Városi Könyvtárhoz. Ami azt jelenti, hogy március 8. az utolsó munkanapja. Úgy gondoltam,
hozzájárulok az áthelyezéséhez. Nekünk szükséges minél előbb pályázatot kiírni erre az
állásra. Ehhez szeretnék kérni egy képviselőtestületi hozzájárulást.
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Szabó-Rausch Ildikó képviselő:
Mi alapján lesz kiírva a pályázat?
Erdei Tamás jegyző:
Közösségi színtér, melyhez középfokú végzettség szükséges. Ezt a végezettséget 2021. január
1-ig meg kell szereznie.
Szabó-Rausch Ildikó képviselő:
Ennek a Művelődési Háznak valóban közösségi színtér a besorolása?
Erdei Tamás jegyző:
Attól függ, hogy dönt a testület. Lehet Művelődési Ház is, de akkor meg kell felelned azoknak
a feltételeknek is. Nekünk elég a gyengébb feltételeknek megfelelni.
Szabó-Rausch Ildikó képviselő:
Az egész falunak az a motorja.
Lengyel Ildikó képviselő:
Mennyi a bruttó bér?
Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:
210.600 forint.
Bán István polgármester:
Ha úgy gondoljátok, ezen felül lehet támogatni bérét.
Rickné Bor Barbara képviselő:
Ösztönözni kell mindenképpen valamivel, nem lenne túl jó, ha olyan munkaerőt kapnánk, aki
csak ül a babérjain. Itt aktívan részt kell venni a közösség életében.
Szabó-Rausch Ildikó képviselő:
És nem mellesleg ott a másik oldal, hogy a falu lakossága elfogadja-e.
Rickné Bor Barbara képviselő:
Mi van abban az esetben, ha az első rendezvényig nem találunk senkit?
Bán István polgármester:
Szerintem valakit biztos találunk. Ha nem is a legjobb, de próbaidőre felvesszük. Valakinek
lenni kell.
Rickné Bor Barbara képviselő:
Reméljük, lesz lehetőségünk válogatni.
Bán István polgármester:
Javaslom, hogy a Képviselő-testület bízza meg a jegyző urat, a pályázat elkészítésére.
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
7/2020 (I. 30.) önkormányzati határozat
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Rickné Bor Barbara képviselő:
A Borza András keresett meg a szolgálati lakással kapcsolatban. Jelezték, hogy folyik be a víz
a két épület találkozása között. Vödörbe csöpög nekik a víz.
Bán István polgármester:
Meg fogjuk nézni. Nekem jelezte az András, amikor a karácsonyfa kidőlt. Nem hiszem, hogy
jó irányba visz ez az üzengetés.
Rickné Bor Barbara képviselő:
Nem üzenget, engem csak megkeresett a problémájával.
Bán István polgármester:
Több mindenkit megkeresett vele, nem mindenre van kapacitásunk. Igyekszünk megoldani a
problémát.
d.) Óvodavezető kérelme
Bán István polgármester:
Ehhez a kérelemhez szeretnék mellékelni egy papírt, kérlek nézzétek meg. Itt megmutatkozik,
hogy a nyári időszakban igen kevés gyermek van az óvodában. Szükségtelennek látom, a
plusz személyzetet. Általában 10 alatt van nyáron a gyerekek létszáma, délutánra nem kértem
kimutatást, de ez a létszám feleződik. Nem tudom megígérni, hogy egy közmunkást állandóan
oda tudunk adni az óvodába.
Lengyel Ildikó képviselő:
Óvodapedagógusként 17 gyerekkel vagyok egyedül, mivel a másik személyzet az egyéb
munkálatokat végzi. Úgy gondolom, nem indokolt a plusz személyzet ide. Azon viszont
megakadt a szemem, hogy a gyerekek létszáma egyre nő. Ez valóban így van?
Bán István polgármester:
Ez elég változó, most valóban vannak 34-en. Jövőre nem tudjuk mennyien lesznek.
Amennyiben 40 fő fölé emelkedik a létszám, gondolkodni fogunk.
Rickné Bor Barbara képviselő:
Ilyen esetben az óvodavezető miért nem jön el? Miért nincs itt?
Lengyel Ildikó képviselő:
Azért, amit ezen a papíron látsz. Tudja, hogy ennyi gyerekre nem kap plusz embert.
Bán István polgármester:
Úgy gondolom, utasítsuk el a kérelmét. Kérem szavazzunk.
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 2
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
8/2020 (I. 30.) önkormányzati határozat
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