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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám: 834 -11/2018/Ált.i. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 4-
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, Polácsi Zsolt,  
     Pölöskei István, Magyar János  

(6 fő települési képviselő) 
 
Távolmaradását jelezte:  Lengyel Ildikó képviselő 

 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Erdei Tamás jegyző 

Horváth Mónika Dorina jkv. vezető 
 
Bán István polgármester: 
 
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselő-testület 
7 tagja közül 6 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint.   
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi napirendet elfogadta: 
 
 
NAPIREND  
 
 

1. TEIT-hez történő csatlakozási kérelem tárgyalása 
Előadó: Bán István polgármester 
 

2. Egyebek 
 

 
 
 
 
Bán István polgármester: 
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Lengyel Ildikó jelezte, hogy a mai Képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni. Javaslom, hogy 
válasszuk meg Polácsi Zsoltot jegyzőkönyv - hitelesítőnek. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

   
78/2018. (X. 4.) önkormányzati határozat:  
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő- 
testülete a 2018. október 4-ei ülésre jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Polácsi Zsolt képviselőt megválasztotta. 

 
 
A NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 
1.) 
 
Bán István polgármester: 
A TEIT-hez csatlakozni kívánó Bölcske, Madocsa, Németkér, Györköny, Bikács és Dunapataj 
települések egy jó nevű fővárosi ügyvédi irodával írattak csatlakozási kérelmet, melyet a meghívóhoz 
is csatoltunk, így mindenki tudta tanulmányozni. Szeptember 27-én részt vettem Kalocsán egy ülésen, 
melyen a TEIT jelenlegi tagjai döntöttek arról, hogy ezt a csatlakozási kérelmet ebben a formában 
elfogadni nem lehet.  
Olyan álláspont alakult ki Kalocsán, hogy Madocsa, Györköny és Dunapataj jelentős részét érinti a 12 
kilóméter sugarú kör, ezért velük a csatlakozási kérelemről tárgyalást folytatnak. 
Viszont ezt az ügyvédi megkeresést az ülésen jelenlévő polgármesterek elutasították. 
Kérem, akinek van véleménye, az jelezze. 
 
Magyar János képviselő: 
A többi település nem esik bele ebbe a 12 kilométeres körbe? 
 
Bán István polgármester: 
Van olyan település, melyet ez a körív éppen, hogy csak érint. A Dunán innen lévő polgármesterek 
legtöbbje támogatja az előbb említett három település csatlakozását, a Dunán túli polgármesterek erős 
feltételek kiszabása mellett lennének hajlandóak elfogadni ezen települések csatlakozását. 
 
Magyar János képviselő: 
Mennyi pénzt kapnak összesen ezek a települések? 
 
Bán István polgármester: 
A 13 tag település 150 millió forintot kap. Ez az összeg lakosságszám arányosan 12 település közt 
osztódik fel, mivel Paks lemondott a részéről. 
  
 
Pölöskei István képviselő: 
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Amikor csatlakoztak a jelenlegi tagok, akkor csatlakozhatott volna Györköny és Madocsa is. Akkor 
nem akartak. 
 
Erdei Tamás jegyző:  
Nem foglalkoztak vele akkor. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Most, hogy pénzt látnak a dologban szeretnének csatlakozni. 
 
Magyar János képviselő: 
Mennyi támogatás jut nekünk? 
 
Horváth Mónika Dorina jkv. vezető:  
Közel 7 millió forint. 
 
Bán István polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy utasítsuk el a kérelmet.  
 
 
Több hozzászólás nem volt a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

79/2018. (X. 4.) önkormányzati határozat:  
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
TEIT Társulási Tanács állásfoglalásával egyetértve elutasítja 
Bölcske Községi Önkormányzat, Madocsa Község 
Önkormányzata, Németkér Község Önkormányzata, 
Györköny Községi Önkormányzat, Bikács Község 
Önkormányzata és Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 
csatlakozási kérelmét. 

 
     Határidő: azonnal 

Felelős: Bán István polgármester 
 
2.) 
 

a.) A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 
Bán István polgármester: 
Az anyagot mindenki megkapta. Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 
Nos, ha nincs hozzászólás, kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 
hozta: 
 
        

80/2018. (X. 4.) önkormányzati határozat:  
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Pusztahencse Község Önkormányzat Képviselő – 
testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 
társulási megállapodásának 28. számú módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 
 

 
b.) Rostás Ildikó kérelme 

 
Bán István polgármester: 
Rostás Ildikó pusztahencsei lakos szeretné beköttetni a villanyt az ingatlanba, ahol él. Azzal a kéréssel 
fordult hozzánk, hogy ezt támogassuk 30.000 forinttal, melyet a későbbiek folyamán le fog dolgozni 
az Önkormányzatnál. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ő ide nincs jogszerűen 
bejelentkezve. Az ingatlannak, ahol él két tulajdonosa van. Ő csak az egyik tulajdonossal kötött bérleti 
szerződést, ezáltal jogtalanul tartózkodik az ingatlanban. Kinek mi a véleménye ezzel kapcsolatban? 
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
Tehát olyan ingatlanra kér támogatást ahol sem tulajdonjoga, sem bérleti joga nincsen? 
 
Bán István polgármester: 
Igen, ebből most probléma is van. Ugyanis, amelyik ingatlanba 16 felnőtt van bejelentve, onnan a 
települési támogatásokhoz mindegyik felnőtt jövedelemigazolását bekérjük. 
 
Polácsi Zsolt képviselő: 
Értem, úgy gondolom, egy véleményen vagyunk mindannyian. 
 
Bán István polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés javaslom, hogy utasítsuk el a kérelmet. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
81/2018. (X. 4.) önkormányzati határozat: 
  

       Pusztahencse Községi Önkormányzat  
       Képviselő-testülete Rostás Ildikó  
       Pusztahencse, Dózsa György u. 16. szám 

      alatt lakó személy kérelmét, amely villany 
      hálózatra való rákötés támogatására  
      irányul – elutasítja -. 

 
c.) Közfoglalkoztatott munkások kedvezményes étkezése 
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Bán István polgármester: 
A közfoglalkoztatott munkások a mai napon írtak egy kérelmet a Képviselő-testület felé, melyben 
kérik, hogy ők is részesülhessenek a kedvezményes étkezésből, úgy, mint a többi önkormányzati 
dolgozó. A beadványban arra hivatkoznak, hogy ők is önkormányzati dolgozók és a bérük nem éri el a 
minimálbért. Úgy gondolom, a közfoglalkoztatottak havonta, akár hetente cserélődnek. Ez a dolog 
követhetetlen lenne és az Önkormányzatnak ez sok pénzébe kerülne és bizonytalan az esetlege 
tartozások megtérülése is. 
 
Magyar János képviselő: 
Évente hány közfoglalkoztatott munkásunk van? Húsz és harminc között? 
 
Horváth Mónika Dorina jegyzőkönyvvezető: 
Harminc biztosan 
 
Bán István polgármester: 
Emberenként körülbelül 330 forinttól esne el az Önkormányzat. És ha azt 30 fővel számoljuk, nagyon 
sok. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Miért így számolunk? A nyersanyagnormából állítjuk elő az ételt. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Igen, mellette ott van a konyhások fizetése és a közüzemi számlák is. 
 
Bán István polgármester: 
Ha ezt a kérelmüket jóváhagyjuk, akkor nagyon veszteséges lesz a konyha. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Mi a garancia arra, hogy akinek van egy hónapra szóló közfoglalkoztatási szerződése az a kilépése 
után kifizeti azt az összeget, amit a konyha kiszámláz az étkezésért. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Előre fizessék ki. 
 
Erdei Tamás jegyző: 
Előre nem fizettethetünk, csak az elfogyasztott adagok után. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Ezen az alapon bárki megteheti ezt. Miért szavazunk kevesebb bizalmat nekik, mint másnak. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Én ezt az egészet nem fogom támogatni. Mindenki úgy dönt, ahogy akar. 
 
 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
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Ha elmennek valahova dolgozni, és nem közfoglalkoztatási jogviszonyuk lesz, hanem 
munkaviszonyuk, úgy ők is ki fogják majd tudni fizetni a teljesáru étkezést. 
 
Bán István polgármester: 
Én azt szeretném, ha minden közfoglalkoztatott munkás elmenne dolgozni. Abban az esetben az 
Önkormányzat foglalkoztathatna 3-4 állandó embert. Mindenhol munkaerőhiány van. 
Kérem, aki elutasítja a kérelmet jelezze kézfelemeléssel. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 igen és 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

82/2018. (X. 4.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak 
kedvezményes étkeztetés nyújtása iránti 
kérelmét – elutasítja -. 
 
 

d.) Földespuszta és Dózsa György utca útburkolat felújítása 
 
Bán István polgármester: 
Érkezett három árajánlat a Dózsa György utca és Földespusztai út felújítására. A legkedvezőbb 
árajánlat szerintem a budapesti cégtől érkezett. Ez körülbelül összesen 4 millió forint lenne. Közben 
hívtak telefonon tegnap este, hogy tudnának salakot hozni, aminek 700 forint lenne tonnája. Én két 
forduló salakot megrendeltem Földespusztára, ez kb. 100.000 forint. Ott, ahol nem tudjuk 
megcsináltatni az utat, leteríthetnénk ezt a salakot. Szeretném, ha mindenki elmondaná erről a 
véleményét. 
 
Rácz Attila alpolgármester:  
Szerintem jó gondolat. A kérdés, hogy belefér-e a költségvetésbe? 
 
Bán István polgármester: 
A cég, akit megbízunk az útburkolat javításával, elteríthetné ezt a salakot is. 
 
Rácz Attila alpolgármester:  
Felhívtad azokat a településeket, ahol ez a budapesti cég csinálta az utat? 
 
Bán István polgármester: 
Felhívtam, azt mondták, hogy kemény, jó. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Nekem érdekesnek tűnik, az, hogy a kész betonrétegre teszik rá ezt a bitumennel kevert mart aszfaltot. 
 
Rácz Attila alpolgármester:  
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Ezt állítólag autópályákról szedik fel, rugalmas anyaggal keverik. Azt mondták nagyon jól összeáll, 
kb. 8 cm lenne a vastagsága. 
 
Magyar János képviselő: 
Mennyi pénzünk van jelenleg? 
 
Bán István polgármester: 
23 millió forint áll rendelkezésünkre, és körülbelül ebből 5 millió forintot kell elutaljunk a Petőfi utca 
tervpályázatára, mert elkészült. 9 millió forint körül kell fizessünk a járdára. Ezek az összegek 
visszakerülnek a számlánkra, mert mindkét pályázatot utólag számolják el. Ha ezekhez az összegekhez 
még hozzávesszük a 4 millió forintot, akkor eléggé szűk keret marad, mert mindig vannak váratlan 
kiadások.  
 
Pölöskei István képviselő: 
Véleményem szerint fogadjuk el az árajánlatot, de a további teendőkkel várjunk. Ne rendeljünk több 
salakot. 
 
Magyar János képviselő: 
Földespuszta megérdemli, hogy megkapják azt az utat. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Én is támogatom, viszont attól félek, hogy nem marad elég pénzünk. 
 
Pölöskei István képviselő: 
Továbbra is azt mondom, fogadjuk el az árajánlatot, de egyelőre több pénzt nem kéne költeni. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Nekem az lenne az ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy mikor lesz kijavítva az a nagy bukkanó a javított 
útnál? Nem gondolom, hogy jó lenne arra még egy réteg aszfaltot húzni. 
 
Bán István polgármester: 
Beszélek velük, hogy csinálják meg. Javaslom, hogy fogadjuk el a budapesti cég árajánlatát. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta: 

83/2018. (X. 4.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Földespusztai út és a 
Dózsa György utca aszfaltozására beérkezett 
három árajánlat közül a TUBI-HANI KFT. 
(1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 18.) által 
tett árajánlatot fogadja el. 
Vállalási ár: bruttó 3.841.750 Forint 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 

 
 

e.) Solt Pál első lakáshoz jutók kérelme 
 
Horváth Mónika Dorina jegyzőkönyvvezető: 
Solt Pál feleségével és gyermekével költözött Pusztahencsére. 2.200.000 forintért vették meg a Dózsa 
György utca 54. szám alatti ingatlant. A kérelem benyújtásához szükséges összes iratot behozták. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Én, 50.000,-Ft összegű támogatást javaslok. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

84/2018. (X. 4.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Solt Pál Pusztahencse, 
Dózsa György utca 54. szám alatti lakos 
részére 50.000,- Ft összegű első lakáshoz 
jutók támogatását állapít meg. 

 
 

 
f.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

 
Bán István polgármester: 
Eddig minden évben csatlakoztunk a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ez a 
felsőoktatásban tanuló pusztahencsei diákokat segíti. Javaslom, hogy ebben az évben is csatlakozzunk 
az ösztöndíj rendszerhez. 
 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 85/2018. (X. 4.) önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójához. 

 
 

g.) Egyéb bejelentések 
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Bakonyi Balázs képviselő: 
A járdával hogy állunk? 
 
Bán István polgármester: 
Elvileg holnap végeznek. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Mikor nézzük meg? 
 
Bán István polgármester: 
Szombaton 5 órakor nézzük meg együtt a járdát.  
 
Magyar János képviselő: 
Én szeretném az éves képviselői keretem fennmaradó részét felajánlani a Vadvirág Népi Együttesnek. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Az új élelmezésvezető betanítása hogyan halad? 
 
Bán István polgármester: 
A betanítása jól, a beiskolázással vagyunk bajban. Pécsen van legközelebb iskola, ami körülbelül 
400.000 forintba kerülne és ezen felül van még az utazási költség is. 
 
Magyar János képviselő: 
Mi a helyzet a szociális tűzifával? 
 
Rácz Attila alpolgármester:  
Az akác nagyon drága. Megpróbálok más kemény és félkemény fát rendelni jó áron.  
 
Bán István polgármester: 
Van még valami, amit meg kell beszélnünk? 
 
Rácz Attila alpolgármester:  
Úgy hallottam a tavalyi tanyagondnoki ellenőrzés során feljegyezték, hogy a tanyagondnok nem kap 
munkaruhát. Ha jár neki, akkor miért nem adunk? 
 
Pölöskei István képviselő: 
Ha már itt tartunk a karbantartónak járna védőruha, de nem én szeretném előterjeszteni.  
 
Erdei Tamás jegyző:  
Ezekről szabályzatot kell készíteni. 
 
 
 
 
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az 
ülést bezárta.  
 



 
10 

 

 
-kmf- 

 
 
   

   Bán István                    Erdei Tamás 
 polgármester                jegyző 

 
 
   Polácsi Zsolt        Bakonyi Balázs  
          jegyzőkönyv-hitelesítő             jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
  


