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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 10-én
megtartott üléséről.
A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Győri László alpolgármester
Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester
Göcs Csaba képviselő
Kopányi László képviselő
Lengyel Zsolt képviselő
Pesti Sándor képviselő
Tanka Sándor képviselő
Szabó Katalin ált.isk.ig.hely.
Bagdi Erzsébet ált.isk.ig.
Papp Anikó Magdolna művelődésszervező
Bodnárné Monoszi Emese óvodaig.
Rézműves Béla CKÖ elnök
Nagy Lajos hencidai lakos
Jakab István hencidai lakos
Szatmári Sándor hencidai lakos
Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 7 fő megjelent. Az
ülést megnyitja.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Hencida Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletének megtárgyalására.
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
A képviselőtestület a napirendi pontokra és azok előadóira tett javaslatot 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
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1. napirendi pont
Szémán László polgármester: A rendeletet és a hozzá tartozó táblázatokat mindenki
megkapta. Várom a tanácsokat, kérdéseket, mert elég rossza a helyzet.
Tanka Sándor: Hány százalékkal csökkentetek a normatívák a bevételeknél?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: 50 millió forinttal.
Tanka Sándor: Ez mind a normatívákból adódik?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Maga a normatív támogatás is csökkent.
Magyari Bertalan alpolgármester: Mik azok a normatív pályázatok, amik megszűntek és
újból pályázni kell?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Annyiból áll, hogy meg kell írni, el kell küldeni és jön.
Magyari Bertalan alpolgármester: Mi az esély arra, hogy a mínuszban levő 63 millió Ft-ot
ki lehet nullázni?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Gyakorlatilag semmi. Most sokkal kevesebb kiadás van
tervezve.
Magyari Bertalan alpolgármester: A normatívákból mi csökkent?
Szémán László polgármester: Sok apró dologból tevődik össze.
Tanka Sándor: ÖNHIKI támogatást is csak minimálisan lehet számolni. Ezekhez az
előirányzatokhoz szinte nem is tudunk hozzászólni.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Egyedül a normatívák fixek.
Bagdi Erzsébet: A 4. számú mellékleten el van számolva a létszám.
Szémán László polgármester: A bevétel-kiadást számolták? Kb. 35 millió amit hozzá kell
tenni a két intézményhez.
Bagdi Erzsébet: Megoldást kell találnunk a működésre, ha nem sikerült befogadó iskolát
találni a felső tagozatnak. A váncsodi óvodában kb. 20 %-kal csökkent a létszám és ez
jelentős normatíva kiesést jelent.
Lengyel Zsolt: Igazgató asszony hány gyerek jár az iskolába?
Bagdi Erzsébet: 119 fő a tanuló létszám.
Lengyel Zsolt: Erre mind a 20 pedagógus kell?
Bagdi Erzsébet: 14 pedagógus van és mind kell, mert így van meghatározva a pedagógus
keret. A közoktatási törvény előírja, sok a fogyatékos gyerek az iskolában.
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Kopányi László: Lemondtunk a területi pótlékról, túlóra nincs senkinek.
Magyari Bertalan alpolgármester: Nem sok a 3 milliós igény? Kicsit túl van számolva.
Bagdi Erzsébet: Összesen kb. 4 túlóra van havi szinten.
Szémán László polgármester: Az egyéb fenntartási költség az iskola költségvetésében mit
takar?
Bagdi Erzsébet: Például zárcsere, égő csere, fűnyíróba olajcsere.
Szémán László polgármester: És a kiküldetési költség?
Bagdi Erzsébet: Ha az intézményvezetőnek több rendezvényen meg kell jelenni, azt nem a
saját költségén teszi. Nem tudom, honnan tegyünk még bele pénzt, hogy mindenkinek
megfeleljünk. Semmit nem találunk, ami megfelel működési kiadásnak. Három
magántanulónk van.
Magyari Bertalan alpolgármester: Járnak is az órákra?
Bagdi Erzsébet: Nagyjából igen. Ha az állam átvenné a pedagógusok bérkifizetését, az
intézmény fenntartását akkor is az önkormányzatnak kellene fedezni.
Kopányi László: Még augusztusban a tantestület lemondott a területi pótlékról azért, hogy a
középső iskola fűtését ki tudjuk fizetni. Nagyon figyelemmel kísértük a gázfogyasztást. Az
óvodában viszont biztos megnőtt a gázfogyasztás.
Bodnárné Monoszi Emese: A kazánok nem bírják felfűteni az épületet.
Magyari Bertalan alpolgármester: Szakértő igazolta, hogy felfűti a két kazán az épületet.
Szémán László polgármester: Aki egyet ért a 2011. évi költségvetési rendelet tervezettel,
kérem szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:

HENCIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2011. (II. 10.) rendelete
a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Hencida község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv. 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. Tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvényben foglalt szabályoknak megfelelően a
községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
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1. §
(1) A képviselőtestület a községi Önkormányzat bevételeit 2011. évben 197.845. - ezer Ftban, azaz Egyszázkilencvenhétmillió-nyolcszáznegyvenötezer forintban, a költségvetés 2011.
évi hiányát 63.326. - ezer Ft-ban, azaz Hatvanhárommillió-háromszázhuszonhatezer forintban
állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.
(2) A képviselőtestület az Önkormányzat hivatalának, valamint intézményeinek kiadásait
2011. évben 261.171. - ezer Ft-ban, azaz Kettőszázhatvanegymillió-egyszátszázhetvenegyezer
forintban állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.
2. §
(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdés alapján a képviselőtestület címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint
állapítja meg.
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények és a kisebbségi
önkormányzat – külön-külön – alkotnak egy-egy címet a 2. számú melléklet 1,2,3 címszám
szerint.
(3) Az önkormányzat igazgatási tevékenysége, intézményei és nem intézményi feladatai a 2.
számú melléklet 1-2 alcímszám szerint szintén önálló címet alkotnak.
(4) Az önkormányzat működési célú bevételi főösszeg forrásonként megbontását az 1. sz.
melléklet, feladatonkénti megbontását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadási főösszeg közgazdasági
osztályozás szerinti megbontását az 1. sz. melléklet, feladatonkénti megbontását a 3. számú
melléklet tartalmazza.
(6) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2011. évben átlagos
létszámban határozza meg a 4. számú melléklet szerint.

3. §
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott előirányzatok között
indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a képviselőtestületet
utólag tájékoztatja, a következő testületi ülésen.
4. §
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő /forráshiányos/ helyi önkormányzatok támogatására igényt
jelentsen be, a pályázatot a feltételek alapján nyújtsa be.
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5. §
A képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 43. §-a (1)
bekezdésében foglalt illetményalapot 2011. január 1-től 38.650 Ft-ban, azaz
harmincnyolcezer-hatszázötven forintban állapítja meg.
6. §
A képviselőtestület a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról,
költségtérítéséről szóló módosított 4/1995. (III.29.) KTR. számú rendelet 1. § (1)
bekezdésében foglalt tiszteletdíj összegét 2011. január 1-től a köztisztviselői alap 100 %-ában,
38.650.- Ft-ban, azaz harmincnyolcezer-hatszázötven forintban állapítja meg.
7. §
E rendelet kihirdetési napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-jétől kell
alkalmazni, a hatályba lépéssel egyidejűleg a 13/2010. (XII. 31.) számú rendelet hatályát
veszti.
Hencida, 2011. február 10.

/:Szémán László:/
polgármester

/:dr. Barcsai Sándor:/
jegyző

Az előterjesztést, a rendelet tervezetet, az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete tartalmazza.

2. napirendi pont
Szémán László polgármester: Megadom a szót igazgató asszonynak.
Bagdi Erzsébet: Több szülő megkeresett, hogy miért nem szeret engem az önkormányzat.
Szeretném, ha mindenki elmondaná mi a problémája velem.
Szémán László polgármester: Valószínű a szülők maguktól találták ki. Fülükbe jutott, hogy
a nyáron igazgató választás lesz, ezért mondanak mindent. Nem személyes problémák
vannak, hanem anyagiak.
Győri László alpolgármester: Mi csak annyit kérdeztünk a múlt ülésen, hogy mikor jár le a
mandátumod?
Szabó Katalin: A kukával kapcsolatban szeretnék szólni. Egy tárgyalást kellene
kezdeményezni a szolgáltató céggel.
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Szémán László polgármester: Egyik településen olyan a szolgáltató, hogy ha a kuka havonta
csak kétszer telik meg, akkor csak annyit számláz.
Szabó Katalin: Felháborító és aránytalan, hogy egy egyedülálló is annyit fizet, mint egy 10
fős család.
Másik felvetésem: A házunk előtt lévő kisbolt elől indul minden reggel a Halápi busz, amely
a dolgozókat szállítja. Nagyon zajosak és a busz teljesen kijárta ott az utat. Ez nem
buszmegálló.
Szémán László polgármester: Lehet a buszsofőrnek szólni, hogy a buszmegállóból induljon.
Szatmári Sándor: A faluban nagy problémát jelentenek a kutyák. Soha nincs gazdája egy
kutyának sem. Tudomásom szerint az önkormányzatnál a dolgozók közalkalmazotti
jogviszonyban állnak.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Köztisztviselők.
Szatmári Sándor: Tudok olyan dolgozóról, aki nem tudja ellátni a feladatát. Miért nem lehet
őt megbízni, hogy lefényképezze a kutyákat? Miért van itt, ha nem tudja ellátni a feladatát?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Kiről van szó?
Szatmári Sándor: A mezőőrről beszélek.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Ő közalkalmazott.
Szatmári Sándor: Az emberek az új vezetéstől elvárnának dolgokat. Itt már a fél falunak
félnie kell, mert bemennek az udvarára. Ha bejön a faluba valaki mit lát, hogy le van
rombolva minden, a bolt előtt italoznak, stb. Ezekre nem hiszem, hogy nincs törvény. A
fiataloknak is a kocsmába kell járni szórakozni, mert nem járhatnak be a kultúrházba sem.
Szémán László polgármester: A kultúrház hétvégén is nyitva van, mehetnének a fiatalok, ha
akarnának. Antal Lajost sem kötelezhetem, hogy éjszaka az utcán járkáljon és fényképezze a
kutyákat.
Szatmári Sándor: Antal Lajos kutyája is kint van. Mivel fényképezzem le?
Szémán László polgármester: Túlzásokba ne essünk, le kell fotózni a kutyát és ide behozni,
utána megtesszük a lépéseket. Ami tőlünk telik megtesszük.
Szatmári Sándor: Csinálni kell egy falugyűlést, mert az emberek annak hisznek, amit ott
hallanak.
Szémán László polgármester: Lesz akkor falugyűlés, nincs akadálya.
Szatmári Sándor: Azok az emberek, akik a bojti út mellett vágják a fát, rászorulók? Mert
úgy tudom a hivatal engedélyével teszik. Az a baj, ha mond az ember valamit, egyből
személyeskedésnek veszitek.
Szémán László polgármester: Kb. 600 rászorulót össze tudnánk szedni.
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Szatmári Sándor: Miért kellett onnan a fákat kivágni?
Szémán László polgármester: Széles Kálmán kérte, mert ott van a földje és nem tud
bemenni.
Lengyel Zsolt: A polgárőrök is lefényképezhetik a kutyákat.
Szémán László polgármester: Nem lehet igazságot tenni abban sem, hogy ki kapja a fát.
Annyi ember között nem lehet elosztani, mert 1-2 db jutna akkor csak mindenkinek.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A bolt előtti italozás ellen a rendőrök mindig megteszik a
feljelentést.
Szémán László polgármester: Ebben a dologban a leghibásabb a boltos.
Szatmári Sándor: A boltban lévő kis fiatalasszony sem szólhat az italozóknak, mert lehet ő
jár rosszabbul.
Szémán László polgármester: Van a boltoknak tulajdonosa.
Szatmári Sándor: Nektek nincs jogotok megbüntetni a boltost?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Nincs, a rendőr büntetheti meg az italozókat.
Szabó Katalin: Tettekkel kell most már fellépni, megkérni a körzeti megbízottat, hogy
büntesse őket. Ezek kis dolgok a falu életében, de ha változtatnának, nagy sikerélmény lenne.
Ha valaki bejön a faluba a híd felől Agárdi Józsefnek a putris udvarát látja egyből, kötelezni
kellene a rendrakásra
Szémán László polgármester: Tessék ötletet adni, mert Agárdi József nem BPJ-s, a fia is
dolgozik, mi alapján kötelezzük akkor? Ha a törvény lehetőséget biztosít rá, azonnal lépünk.
Szatmári Sándor: Csak sok pénze van az embereknek, mert ha megbüntették is őket
italozásért, azóta is ott vannak a bolt előtt.
Szémán László polgármester: Mi józan ésszel gondolkodunk, a rendeletek és a törvények
mind úgy vannak megfogalmazva, hogy nem igazságosak.
Szatmári Sándor: A törvény mindenkire egyformán vonatkozik.
Szémán László polgármester: Őszintén, a törvény a dolgozó emberre vonatkozik.
Szatmári Sándor: Ha valaki nem szereti elvégezni a dolgát, az ne vállalja a munkát.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A mezőőr nem közterület felügyelő.
Lengyel Zsolt: A kamera rendszer hogy működik?
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Szémán László polgármester: Tíz kamera működik. A héten jön az illetékes és felfrissíti a
rendszert.
Mikor legyen a falugyűlés képviselő urak? Nekem bármelyik este jó.
Tanka Sándor: Márciusban, vagy áprilisban, akkor már jobban kimozdulnak az emberek.
Szémán László polgármester: Akkor egyezzünk meg abban, hogy 2011. március 25-én
legyen a falugyűlés.
Szatmári Sándor: Múlt héten voltak itt a katasztrófavédelemtől?
Szémán László polgármester: Voltak, együttműködési szerződést hoztak aláírásra.
Pesti István: Október 3-a óta hány darab kutyabírság ment ki?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: 7 és 10 között.
Pesti István: Hányat fizettek be?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Eddig egy fillért sem, de adók módjára végrehajtás alatt van.
Szabó Katalin: Az 50 órás hiányzásnál bírságot is kapnak a szülők?
Bagdi Erzsébet: Az igazolatlan hiányzások csökkentek.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az elmúlt ülésen Rézműves Béla azt mondta, hogy a
választások óta nem csináltunk semmit. Ezért összegyűjtöttem pár dolgot, amit eddig
véghezvittünk:
-

Kmb. iroda rendbe tétele
Nyomravezetői díj bevezetése
Teljes körű leltár
Parkosítás
Élelmiszersegély-csomagok kiosztása stb.

Én beszámoltam az intézkedéseinkről. Megkérlek, hogy a következő ülésre te is készíts egy
beszámolót a CKÖ intézkedéseiről.
Rézműves Béla: Rendben van. Az irodánkat elvettétek, csak úgy szó nélkül, tegnap
értesültünk róla.
Magyari Bertalan alpolgármester: A jelenlegi törvény szerint a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak az Önkormányzat nem köteles helyiséget biztosítani.
Rézműves Béla: Köteles, ezt nem fogadjuk el. Szólhattatok volna, ha lett volna az irodában
személyes tárgy, akkor azt csak úgy kidobjátok?
Szémán László polgármester: Megkaptátok a másik helyiséget kimeszelve.
Rézműves Béla: Ezt a helyiséget nem fogadjuk el. A számítógépet haza fogom vinni, mert az
a CKÖ tulajdona.
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Szémán László polgármester: Az önkormányzatnál van leltárban, nem viheted el.
Nagy Lajos: Legyen falugyűlés, de ha nem mennének is el sokan, az ne vegye el a
kedveteket, akkor meg kell próbálni mégegyszer.
Szémán László polgármester: Minden testületi ülés nyilvános, bárki eljöhet, elmondhatja
gondját, baját, problémáját.
Szatmári Sándor: 20 év után azért választottunk meg titeket, hogy tegyetek valamit a faluért.
Magyari Bertalan alpolgármester: A nyomra vezetői díj már három esetben lett
alkalmazva.
Szatmári Sándor: Köszönöm, hogy meghallgattatok, én veletek vagyok, nem pedig
ellenetek.
Szémán László polgármester: Amit lehet megtesszük.
A személyi ügyek tárgyalására a képviselőtestület zárt ülést rendel el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 16 óra 20
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző

