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Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 

 

Szám: P/156-2/2020. 

                                                           JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 2020. február 27-én 18 órakor megtartott 

üléséről 

Az ülés helye: 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 

Bali Ágnes élelmezésvezető 

 

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 

(rendelet alkotása)  

Előadó: Bán István polgármester 

2.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjának 

(étkezési térítési díjak emelése) 

Előadó: Bán István polgármester 
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3.) IKSZT művelődésszervező és könyvtáros munkakörre beérkezett pályázatok  

Előadó: Bán István polgármester 

4.) Egyebek 

 

AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1.) NAPIREND 

 

Bán István polgármester: 

A kiküldött anyag nem sokban tér el az előző testületi üléseken tárgyaltaktól. Haszegné 

Takács Erzsébet végrehajtotta a szükséges módosításokat, megkérem, hogy az 

esetleges, hogy az esetlegesen felmerülő kérdésekre válaszoljon. 

Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Úgy gondolom, hogy most csak a módosított dolgokat fogom felsorolni, mivel a múlt 

alkalommal az egész anyagot átbeszéltük. A Pusztahencse Jövőjéért Egyesület 

támogatását 1 millió forintról 1 millió 300 ezer forintra módosítottam a Képviselő-

testület döntéséből kifolyólag. Ezen kívül annyi változás történt, hogy a 7. mellékletben 

található egy nyomásfokozó akna létesítése, ez 3.810.000 forint. Ezt pályázaton nyerte 

el a Mezőföldvíz Kft., de szükséges nekünk is hozzájárulni. És van egy másik összeg 

is, amiről előző évben döntés is volt, ez az összeg 1.905.000 forint. Ez egy energia 

hatékonysági pályázat. Így összességében a tartalékunk módosult 19.132.000 forintra. 

Egyebekben a költségvetés változatlan maradt. 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Én a 10-es mellékletben módosítanám a pusztahencsei iskolások támogatását. Erről 

beszéljünk egy picit. 

Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 

Arról volt szó, hogy itt a sorok között átjárhatóság van. 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Értem, de én arra akarok kitérni, hogy ezt az 50.000 forintot valamilyen más formában 

kéne adnunk, nem készpénzben. 

Bán István polgármester: 

Ehhez a szociális rendeletet kellene módosítani. 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Ez viszont így nem jó, nem azt a kört mozgatjuk, akiket szeretnénk. Én szeretném, ha 

ők ezt a támogatást megkapnák, de más formában. Osztálykirándulás, vagy valamilyen 

kulturális rendezvény, bármi csak ne így. 
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Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Ebből a keretből nem tudunk ilyen dolgokra adni. Én értem mit szeretnétek, de ez egy 

szociális keret. Ezt csak szociális célra lehet felhasználni. 

Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 

Ez csak pénzben adható támogatás? 

Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Nem. Ott vannak például a karácsonyi csomagok. Azok is ebből a keretből kerülnek 

kifizetésre. 

Rickné Bor Barbara képviselő: 

Vehetnénk nekik füzet csomagot például. 

Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó: 

A füzetet például el tudjuk számolni. 

Bán István polgármester: 

Én úgy gondolom, hogy az iskola így működőképes. Nem sok gyermeket vonzott ide 

ez a támogatás, de legalább megtartjuk az iskolát. 

Laták István képviselő: 

Az volt a célja ennek a támogatásnak, hogy a fenntarthatósághoz a létszámot növeljük? 

 

Bán István polgármester: 

Így van. 

Rickné Bor Barbara képviselő: 

Nem az réteg növeli, akire akkor gondoltak. 

Bán István polgármester: 

Az a réteg is növelhetné, meg van annak a rétegnek is a lehetősége. 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Szerintem akkor sem ebben a formában kéne őket támogatni. 

Bán István polgármestęr: 

Olyan döntést hozni pénzügyileg, ami mindenkinek megfelel, nem tudunk. Értem, hogy 

mit mondasz, de úgy gondolom, erre a támogatásra ilyen formában van szükség. 

Lengyel Ildikó képviselő: 

Nekem tetszik az, amit mond Bakonyi Balázs, hogy valamilyen más formában kellene 

támogatni őket. 

 

Rickné Bor Barbara képviselő: 

Tudjuk, hogy ezt a pénzt nem a gyerekekre költik, olyan dolgot kéne adnunk, ami a 

gyerekeknek szükséges. 
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Szabó-Rąusch Ildikó képviselő: 

Valamit muszáj kitalálni rá. Mert valóban nem hiszem, hogy a gyerekek élvezték volna 

ezt az összeget. 

 

Rickné Bor Barbara képviselő: 

A problémát mindig az évszaknak megfelelő cipő jelenti, meg a ruházat.  

Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó:  

Cipő vagy ruha kivitelezhetetlen. A füzet- vagy írószercsomag egységes dolog, az jó. 

Lengyel Ildikó képviselő: 

Azt kell végiggondolni, hogy akarjuk-e a későbbiekben ezt a minimum életben tartó 

eszközt. Ez a pénzösszeg meghozta az elvárt dolgot?  

Bakonyi Balázs képviselő: 

Viszont, ha figyelembe vesszük a lakosság véleményét, ez nem jó eszköz. 100 

emberből 99 nem ért egyet ezzel a döntéssel.  

Bán István polgármester: 

Nem volt ideje még kiforrni magát ennek a dolognak. Előbb utóbb meghozza az 

eredményét. 

Rickné Bor Barbara képviselő: 

Én is azt gondolom, kiszórjuk a pénzt. Biztosan lesz ami idevonzza őket, de nem az 

50.000 forint, hanem például a farsang. 

Bán István polgármester: 

Ez egy szociális keret. Ezt a pénzt nehéz igazságosan felhasználni. 

Laták István képviselő: 

Én azt gondolom, hogy amikor megállapítjuk, hogy kinek jár a támogatás, akkor 

vizsgálnunk kell, hogy ki mióta pusztahencsei lakos. Minimum két év helyben lakás 

legyen a feltétel. Ezzel a bevándorlás kiküszöbölhető lenne. 

Bán István polgármester: 

Ez egy jó ötlet. 

Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 

Én azoknak a gyerekeknek is, akik nem Pusztahencsére járnak iskolába több pénzt 

adnék. 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Én azoktól a gyerekektől megvonnám. 

Rickné Bor Barbara képviselő: 

Nézzük meg a faluban tartott rendezvényeken melyik gyerekek szerepelnek.  
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Csak azokat a gyerekeket látjuk, akik nem ide járnak iskolába. Aki ide jár, az pedig el 

sem jön a rendezvényre. 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Szerintem lépjünk tovább.  

Bán István polgármester: 

Szerintem is térjünk vissza a költségvetésre. 

Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Egy dolog kimaradt a költségvetésből, mert későn kaptunk róla információt, ezzel még 

módosulni fog. A közfoglalkoztatottak száma 10 főről 6 főre csökkent az idei évben. A 

költségvetésben is 10 fővel is kalkuláltunk, ezt kell módosítanom 6 főre. 

Bán István polgármester: 

Ez csak technikai dolog. 

Rácz Attila alpolgármester: 

Tavaly még 9 embert tudtunk elküldeni ebédet hordani és az utcára dolgozni. Idén ez 4 

mozgatható emberrel hogyan lesz megoldva? 

Bán István polgármester: 

Sehogy. Alkalmanként megbízási szerződést fogunk valakivel kötni. Napi 2700 körüli 

bérre, természetesen ez nekünk több pénzbe kerül a járulékok miatt. 

Rácz Attila alpolgármester: 

Találni majd olyan embert, aki ennyi pénzért dolgozik 8 órát? Én 1500 forintos 

órabérért alig találok valakit. 

Bán István polgármester: 

Nem a legminőségibb munkát fogja végezni biztosan, de találni. Itt már úgy gondolom 

állandó emberek vannak, akik megbízhatóak. Nem nagyon tervezek cserét. 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Ez így nem jó, mert van, aki jönne dolgozni 1 hónapra, hogy megkapja a 22.800 

forintot. Viszont, ha állandó emberek vannak, akkor mások nem kapnak esélyt. Milyen 

alapon válogatjuk a munkásokat? 

Bán István polgármester: 

Én vállalom a felelősséget. Nincs szükségünk megbízhatatlan emberre. Ha elküldök 

valakit, 15 nap az átfutási ideje amíg helyette jöhet más. Mondok egy példát. Anyukád 

kap ebédet néha. Mit szólnál hozzá, ha egy nem túl higiénikus ember vinné el neki? 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Mit szólna ahhoz, hogy amit vettünk a tanyagondnoknak autót azt használná. Menne 

egy kört a faluban és fél óra alatt ki lenne hordva az ebéd. 
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Bán István polgármester: 

A tanyagondnoknak nem ez a feladata. Az emberek mindennap várják az ebédet. 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Igen, ha a tanyagondnok nem dolgozik, akkor van, aki helyettesíti. A Pölöskei 

Istvánnak is van jogosítványa. 

Bán István polgármester: 

Nincs olyan ember, aki ezt megcsinálja. Ebből a rendszerből egy ember hiányzik. Most 

viszont térjünk vissza a költségvetésre. Kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett 

költségvetéssel és az itt elhangzott módosításokkal jelezze kézfeltartással. 

Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal — egyhangúlag - az 

alábbi rendeletet alkotta: 

„Pusztahencse Községi Önkormányzat 

Képviselő testületének 1/2020. (II.28.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről” 

 

2.) NAPIREND 

Bán István polgármester: 

Első sorban nézzük azt, amit a Vargáné Lengyel Csilla társulási csoportvezető küldött. 

A szociális étkezés nálunk 500 Ft/nap. Minden egyes ebédhez 430 forintot tesz hozzá 

az Önkormányzat. Ez most durván 4.900.000 Ft összeg. Szükségessé vált az emelés, 

mivel az alapanyagok árai is növekednek. Ha 100 forintot emelnénk, akkor körülbelül 

3 millió lenne a hiányunk, ha 200 forintot, akkor csak 1 millió. Az utóbbi szerintem 

jobban hangzik. 

Rácz Attila alpolgármester: 

Miből tevődik össze a hiány? A gyermekétkeztetés nem mínuszos? 

Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó: 

A vendégétkeztetésből tevődik ez össze. A 700 forintos étkezési díj alacsony. Nekünk 

ebből kell kitermelni a bért, az alapanyagot és a rezsit is. Ez egy terv egyelőre. 

Bán István polgármester: 

Úgy gondoltam 900 forintra kéne emelni a vendégétkezést, 700 forintra pedig a 

nyugdíjas étkezést. Kérem, aki egyet ért a térítési díjak emelésével kézfeltartással 

jelezze. 

Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal — egyhangúlag - az 

alábbi rendeletet alkotta és a következő határozatot hozta: 
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„Pusztahencse Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) 

önkormányzati rendelete a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások térítési díjáról” 

 

9/2020. (II.27.) önkormányzati határozat 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások után fizetendő térítési díjakat a 2020. 

évben az alábbiak szerint kívánja megállapítani: 

- szociális étkeztetés 700,- Ft/nap 

 

A Képviselő-testület felkéri a Paksi Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a 

fenti díj bevezetéséről lehetőség szerint 

gondoskodjon.   

Bán István polgármester: 

Van egy olyan rész ugyanezen a papíron, hogy házi segítségnyújtás. Az éves 

munkaórájuk 3486 óra. Egy munkaórára jutó önköltség, amiben benne van a 

cafeteriától kezdve minden, az 1883,-Ft. Az egy munkaórára jutó normatíva pedig 

1230,-Ft. Ennek a kettőnek a különbözete 653,-Ft, ezt kell nekünk fizetni, ami éves 

viszonylatba közel 2.300.000 Ft. A gondozottak térítési díjat nem fizetnek. Ha 100 

forinttal óránként hozzájárulna a gondozott akkor közel 350 ezer forinttal tudnánk ezt 

az összeget csökkenteni. Ha naponta 1,5 órát vesz igénybe akkor 150 forintot kell 

fizetni. 

 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Nem gondolom, hogy ettől a 7 embertől kéne elvenni ezt az összeget, az 

Önkormányzat kibírt már többet is. Személy szerint én nem támogatom. De 

szavazzunk, nem muszáj mindenbe egyet értenünk. 

 

Bán István polgármester: 

Javaslom, hogy a házi segítségnyújtás keretén belül a gondozottak a szolgáltatásért 

óránként 100 forintot fizessenek. 

Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és 

1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

10/2020. (II.27.) önkormányzati határozat 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások után fizetendő térítési díjakat a 2020. 

évben az alábbiak szerint kívánja megállapítani: 
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-  házi segítségnyújtás 100,- Ft/óra 

 

A Képviselő-testület felkéri a Paksi 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsát, hogy a fenti díj bevezetéséről 

lehetőség szerint gondoskodjon.   

3.) NAPIREND 

 

Erdei Tamás jegyző: 

Most osztottam ki egy újabb pályázatot, amely az utolsó pillanatban érkezett, így 4 

jelentkező van az állásra. Közülük hármat meghallgattunk, a pénzügyes hölgy nem a 

legalkalmasabb erre a pozícióra én úgy gondolom. A nagydorogi és a vajtai jelentkező 

között vacilálunk. Nekem konkrét javaslatom nincs, el kell dönteni, hogy a 

tapasztalattal rendelkező vajtai fiatalembert választjuk vagy pedig a szintén mély vízbe 

fejest ugró hölgy mellett tesszük le a voksunkat. Mindketten elfogadták az alkalmazási 

feltételeinket. 

 

Bán István polgármester: 

Mindketten szimpatikusak, mindketten mások. Az egyikük nyugodt, a másik pedig 

teljesen az ellentéte. Pörgős, úgy látom kapcsolatteremtő képessége is jó. 

Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 

Nekem is szimpatikusabb a hölgy, viszont ki kell mondanom, hogy ellene szól az, 

hogy kisgyerekei vannak. 

Rickné Bor Barbara képviselő: 

Neki a szomszédban lakik anyukája. Ő tud neki besegíteni. 

Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 

Nekem ezzel nincs problémám, én úgy gondoltam neki nem lesz-e ez a munkabeosztás 

probléma? 

Rickné Bor Barbara képviselő: 

Gondolom feltették neki ezt a kérdést. 

Bán István polgármester: 

Vállalta ezt a munkabeosztást.  

Rácz Attila alpolgármester: 

Én, az önéletrajz alapján a vajtai férfire szavaznék. 

Laták István képviselő: 

Igen, én is őt választanám. 

Rickné Bor Barbara képviselő: 

Én a Stadlernét támogatom. 
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Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 

Én is Őt támogatnám. 

Bán István polgármester: 

Szerintem szavazzunk. Ki ért egyet azzal, hogy az IKSZT művelődésszervező-

könyvtáros pozícióra felvegyük 3 hónap próbaidővel Stadlerné Tancsa Zsuzsannát. 

Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 ellenszavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

11/2020. (II.27.) önkormányzati határozat: 

 

Pusztahencse Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Stadlerné Tancsa Zsuzsanna (sz.: Szekszárd, 

1979.10.10.) 

7044 Nagydorog, Táncsics M. u. 50. szám alatti  

lakos 2020. 03.09. napjával – 3 hónapos 

próbaidő 

mellett – IKSZT művelődésszervező és 

könyvtáros 

munkakörbe kinevezésre kerüljön. 

 

Határidő: 2020. március 9. 

Felelős: Bán István polgármester 

 

4.) NAPIREND 

 

a.) Képviselők vagyonnyilatkozatai 

 

Erdei Tamás jegyző: 

Szükséges egy határozatot hozni, hogy minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát. 

Erről kérnék egy szavazást. 

 

Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 

határozatot hozta: 

12/2020. (II.27.) önkormányzati határozat: 

Pusztahencse Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete megállapítja hogy 

2020-ban 

valamennyi önkormányzati képviselő 

határidőre 

eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségé- 

nek. 
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b.) Csatlakozás a Vertikál Nonprofit Zrt.-hez 

Bán István polgármester: 

Korábbi döntésünknek megfelelőn csatlakoznunk kell a Vertikál Nonprofit Zrt.-hez 

április 1-től, ezáltal kilépünk a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Kft.-ből. Erről 

kérnék egy szavazást. 

Hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 

határozatot hozta: 

13/2020. (II.27.) önkormányzati határozat: 

Pusztahencse Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete – tekintettel a 

97/2019.(XII.10.) önkormányzati 

határozatában foglaltakra – 2020. április 1. 

napjával határozott időre 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést köt a VERTIKÁL 

Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársasággal (8154 

Polgárdi, Szabadság utca 26.). 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bán István polgármester 

 

c.) Németh Anita néptánc oktató kérelme 

Bán István polgármester: 

Erről a kérelemről az előző testületi ülésen már döntöttünk. Nem értem, hogy újból 

miért került ez ide. Az előző testületi ülésen körbe adtam egy papírt, melyen fel volt 

tüntetve az, hogy a nyári szünetben hány gyermek volt az óvodában. Itt minden szülő 

gyermeke családi pótlékra jogosult, ezen felül az Önkormányzat óvodáztatási  

támogatásban is részesíti a gyermekeket. Én ezt a kérelmet nem támogatom. 
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Bakonyi Balázs képviselő: 

Én támogatnám, sem az iskolásoknak sem az óvodásoknak nem adnék készpénzben 

támogatást. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal jobb formája a támogatásnak, így 

biztosak lehetünk abban, hogy csak a gyermekek részesülnek ebből. Ez összefogná egy 

kicsit a pusztahencsei gyerekeket. Az lenne a cél, hogy ismerjék meg egymást a 

falubeli gyerekek. Sokkal könnyebb megfogni a kisebb korosztályt, mint a serdülőket. 

Bán István polgármester: 

Nem értem ezt a stílust, az óvodavezető és néhány szülő próbál nyomást gyakorolni 

ránk. A múlt alkalommal elutasítottuk a kérést. 

 

Bakonyi Balázs képviselő: 

Nem utasítottuk el, csak arról beszéltünk, hogy elnapoljuk. 

Haszegné Takács Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Én támogatnám ezt az egészet nagyon, de amennyiben nem tud róla elszámolni, úgy 

nem tudunk neki támogatást adni.  

Németh Anita: 

Én fogok tudni erről számlát hozni.  Ezt a kérelmet azért adtam be, mert nem lett az 

előző ülésen döntés hozva róla. Nagyon várják minden alkalommal, hogy menjek. 

Szerintem senkinek nem lenne szíve azt mondani egyik gyereknek sem, hogy nem 

táncolhat.  

Bán István polgármester: 

Ennek nem ez lett volna a módja. Jó lenne ez az egész, de nem ebben a formában. Én 

nem zárkózom el az ilyenektől. 

Németh Anita: 

A szülők hozzáállása rengeteget változott. Szeretnék, ha a gyermekük járna táncra, de 

nem minden szülő teheti meg ezt anyagilag. 

Rickné Bor Barbara képviselő: 

Amikor az óvodában volt a szülői értekezlet, akkor sokan jelezték, hogy szeretnék, de 

nem tudják kifizetni. 

Laták István képviselő: 

Ha a gyerekeket érdekli, akkor úgy gondolom, hogy támogatni kell. 

Lengyel Ildikó képviselő: 

Ilyen még nem volt, próbáljuk meg és meglátjuk ebből mi lesz.  

Rácz Attila képviselő: 

Amennyiben ezt elfogadjuk, reklámozni kéne a nyári szünetben a néptáncot. 

Bán István polgármester: 

Ez a dolog a Pusztahencse Jövőjéért Egyesületen keresztül lebonyolítható lenne? 
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Lengyel Ildikó képviselő: 

Amennyiben ezt a Képviselő-testület elfogadja, részünkről megoldható. 

Bán István polgármester: 

Amennyiben ez így megfelel, javaslom, hogy 180.000 forinttal növeljük meg a 

Pusztahencse Jövőjéért Egyesület támogatását. 

Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

14/2020. (II.27.) önkormányzati határozat: 

Pusztahencse Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Pusztahencse 

Jövőjéért Egyesület 2020. évi támogatását 

180.000,-Ft-os összeggel megemeli és erre 

a 2020 évi költségvetésben fedezetet 

biztosít. 

 

 

Több napirend nem lévén a polgármestere megköszönte a testületi tagok és meghívottak 

részvételét, majd azülést bezárta. 

kmf. 

 

 

 Bán István       Erdei Tamás 

polgármester          jegyző  


