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Pusztahencse Községi Önkormányzat 
              Képviselőtestülete 
7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. 
 
Szám: P/264-13/2019. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 21-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,  

Szabó-Rausch Ildikó, Rickné Bor Barbara,   
     (6 fő települési képviselő) 
 
Távolmaradását jelezte:  Laták István képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Erdei Tamás jegyző 
      
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.  
  
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi napirendet 
elfogadta: 
 
NAPIREND 
1.) A Kossuth Lajos utcai árok rekonstrukciójára érkezett árajánlatok elbírálása 
     Előadó: Bán István polgármester 
 
2.) Az Önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciók bővítése 
     Előadó: Erdei Tamás jegyző 
 
3.) Egyebek 
 
AZ EGYES NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1.) 
 
( A beérkezett 3 db árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bán István polgármester: 
Én, az árok burkolatát nem bontanám el, mert az már egy támasztékot jelent. Az új betonelemek 
sokkal kisebb keresztmetszetűek lesznek az árok alján. A műszaki leírás megfelelő: 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
A műszaki leírás helytálló, de a kapubejárók nem szerepelnek benne. Milyenek lesznek? Az átfolyók 
le vannak szakadva. Azokkal kezdeni kellene valamit. Bele kell, hogy férjenek a régi költségvetésbe. 
Azokra nincs árajánlat. 
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Bán István polgármester: 
A cég a betonelemeket szeretné beszerezni az idei áron. Az átfolyók remélem, hogy beleférnek az 
eddigi árszintbe. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Jó néhány tétel kimaradhat, legyen a munkához egy konkrét rajz is. 
 
Bán István polgármester: 
Folyamatában kéne nézni ezt a dolgot, ennek a leírásnak a birtokában. Szerintem most is tudunk 
döntést hozni. A Vállalkozó a korábbi munkáknál is korrekt volt, és Ők adták a legelfogadhatóbb 
árajánlatot. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Amilyen gondok felmerültek eddig, azt meg tudja beszélni a kivitelezővel a polgármester? 
 
Bán István polgármester: 
Eddig mindenki elégedett volt, a magasságok és lejtések figyelembe lettek véve. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Nem tudom, hogy mi alapján fogják elkészíteni? Az átfolyási magasság sem tiszta számomra. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Ennek az ároknak egész szakaszában lejtenie kell. Ha meg tudunk egyezni, akkor mehet a munka. 
 
Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 
Mindent előre meg kell beszélni, hogy mit akarunk. Valamilyen elvárás biztosan van. 
 
Bán István polgármester: 
A legfontosabb kérdés, hogy idei áron sikerül-e megvásárolni az anyagokat? Az ajánlattevők végig 
járták az árkot és felmérték. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Elfogadom ezt az árat, de legyen egy normális rajz, hogy mit akarnak csinálni. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Talán Ők sem tudják pontosan, majd még gondolkodnak rajta. Mindent leszabályozni úgysem tudunk, 
majd közben alakulnak még az elképzelések. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Árkot akarunk vagy gödröt? Nem folyik el a víz, ha az átereszek hiányoznak. A kapubejárók 
szélességét előírhatjuk. 
 
Rickné Bor Barbara képviselő: 
Tulajdonképpen mivel van a gondja Bakonyi képviselő úrnak? 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
A kapubejárókkal. 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
A kapubejárókat le tudjuk írni. Eddig több munkát végzett a faluban a cég, mindig megegyeztünk. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A járdánál az alvállalkozó nem végezte el a munkát. 
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Bán István polgármester: 
Sajnos az építőipar nagyon képlékeny ágazat, elfogytak a szakemberek. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
2 munkát végeztek eddig a faluban, de azokról volt tervrajz. Egyébként nincs gond a vállalkozóval. 
 
Bán István polgármester: 
Te is tudod, hogy milyen képlékeny az ágazat.  
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Az átvétel a mi kezünkben van. Megjegyzem, hogy egy árkot kiástak régen egyszerű vízmértékkel. 
 
Szabó-Rausch Ildikó képviselő: 
Hogyan történik a kifizetés? 
 
Bán István polgármester: 
Meg kell nyitni az építési naplót és utána jöhet az anyag vásárlása, hogy idei áron tudjuk az anyagot 
megkapni.  
 
Rácz Attila alpolgármester: 
Mikor kezdődnének a munkák? A pénz már nálunk van? Mindenki hozzá akar jutni a pénzéhez. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
A kezdés függhet a régi árok kitermelésétől is. 
 
Bán István polgármester: 
Idén már biztosan nem lesz munkavégzés. Aki egyetért azzal, hogy az árajánlatok közül a Fehér-
Project Kft. ajánlatát fogadjuk el, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2019.   (XI.21.)   önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pusztahencse, Kossuth L. utcai csapadékvízelvezető árok 
rekonstrukciójára beérkezett árajánlatok közül a Fehér-Project 

     Kft. (Paks, Rókus u. 22.) ajánlatát fogadja el. 
 
     A kivitelezési költség: 14.383.965,-Ft +ÁFA. 
 
     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
     vállalkozó szerződést a kivitelezővel megkösse. 
 
     Határidő: azonnal 
     Felelős: Bán István polgármester 
2.) 
 
(A határozati javaslat írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Erdei Tamás jegyző: 
A módosítás azért szükséges, hogy a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásokat könyvelni 
tudják a pénzügyesek. 
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Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 
hozta: 
 

94/2019. (XI.21.) önkormányzati határozat: 
      

Györköny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     az Önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciók  
     közé a 68/2013.(XII.29.) NGM rendeletben foglaltak alapján 
     az alábbi kormányzati funkciót felveszi: 
       
     062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 
 
     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változás 
     átvezettetéséről a MÁK által vezetett törzskönyvi  
     nyilvántartásban gondoskodjon. 
 
     Határidő: azonnal  
     Felelős: Braun Zoltán polgármester 
 
 
 
3.) 
 

a.) Az Önkormányzat részére személygépkocsi vásárlása 
 
Rácz Attila alpolgármester: 
A testületi ülés előtt megtekinthettünk egy személygépkocsit, amit a BA-OR Kft (Paks, Vak Bottyán 
u. 1.) kínál eladásra, a vételára 1 millió 900 ezer forint és OPEL Zafira típusú. 
 
Bán István polgármester: 
Korábban nem egészen ilyenre gondoltam, de jó a befogadóképessége, csomagtartója és az ebéd 
mellett 2-3 ember szállítására is alkalmas. A tanyagondnoki kisbuszt időnként képes kiváltani. 
Javaslom a megvásárlását. 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

95/2019.   (XI.21.)   önkormányzati határozat: 
 

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az NVF 393 forgalmi rendszámú OPEL Zafira típusú 
személygépkocsi megvásárlását jóváhagyja 1 millió 900 
ezer forintos vételáron. 
 
Az eladó fél: BA-OR Kft (Paks, Vak Bottyán u. 1.). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Eladóval az adás - vételi szerződést megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 
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b.) Óvodai parkoló kialakítása 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
Az óvodai parkolóra az ajánlatokat beszereztük. Kb. 900 ezer forint a végösszeg, az út és a parkoló 
közötti rész nélkül. 
 
Lengyel Ildikó képviselő: 
Minél rövidebb idő alatt oldjuk meg a munkát. 1 szombat alatt elő lehet készíteni a terepet? 
 
Bán István polgármester: 
Az Önkormányzat munkásai is rásegítenek majd. 2 szombat alatt meg lehet oldani. 
 
Bakonyi Balázs képviselő: 
A szegélykövet érinti csak a cement. 3 szombat alatt össze lehet hozni. 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

96/2019.   (XI.21.)   önkormányzati határozat: 
 
Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az óvodai parkoló kialakítására bruttó 900.000,-Ft összegű 
előirányzatot biztosít a 2019. évi költségvetés terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bán István polgármester 

 
Bán István polgármester: 
Több napirend nem lévén megköszönte a testületi tagok részvételét, majd az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

-kmf- 
 
 
 
 
 
   

  Bán István                    Erdei Tamás 
   polgármester                 jegyző 
  
  
  


