JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 22-én
megtartott rendkívüli 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
Jakab István hencidai lakos
Nagy Lajos 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 Község Önkormányzat hivatalának és intézményeinek 2010.
évi gazdálkodásáról a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználására.
(Zárszámadás).
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Gazdasági program megvitatása.
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás.
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
4. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző

1. napirendi pont
Szémán László polgármester: A zárszámadási táblázatokat mindenki megkapta. Várom az
észrevételeket, hozzászólásokat.
Tanka Sándor: Kevés a pénz. A likvid hitel rendezve van?
Szémán László polgármester: Az igen, most folyószámlahitel van. A beszámolót
könyvvizsgáló megvizsgálta és rendben találta. Ha nincs kérdés, szavazásra teszem fel a
zárszámadás elfogadását.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
HENCIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2011. (IV.22.) számú rendelete a
Községi Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-ban foglaltak alapján a 2010. évi költségvetési gazdálkodás
végrehajtásáról, zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadás bevételi főösszegét 469.075.- eFt-ban, azaz
Négyszázhatvankilencmillió-hetvenötezer forintban, ebből: felhalmozási bevétel 83.245.- Ft. ,
állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat a 2010. évi zárszámadás kiadási főösszegét 472.735.- eFt-ban, azaz
Négyszázhetvenkettőmillió-hétszázharmincöt forintban, ebből: felhalmozási kiadás 79.117.Ft., állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg felhasználási jogcímét
feladatonként a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímét
feladatonként a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
Az önkormányzat 2010. évi záró pénzkészletét 49.- eFt-ban, azaz Negyvenkilencezer
forintban,
1.
a helyesbített pénzmaradvány összegét -4.752. eFt-ban, azaz mínusz négymillióhétszázötvenkettőezer forintban,
2.
a módosított pénzmaradvány összegét -4.752.eFt-ban, azaz mínusz négymillióhétszázötvenkettőezer forintban
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3.

a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 0.-Ft -ban, azaz nulla forintban állapítja
meg a 4. sz. melléklet szerint.
4. §

Az Önkormányzat az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának év végi bruttó
értékét 626.247.- eFt-ban, azaz Hatszázhuszonhatmillió-kettőszáznegyvenhétezer forintban
állapítja meg az 5. számú melléklet szerint.
Hencida, 2011. április 22.
/: Szémán László:/
polgármester

/:dr. Barcsai Sándor:/
jegyző

Az előterjesztést, a rendelet tervezetet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete tartalmazza.
2. napirendi pont:
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A gazdasági programnál konkrét dologra senki nem utal.
Tanka Sándor: Amit ígértek, abból még nem teljesítettek semmit.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A törvény taglalja a munkahelyteremtést. De ki tudja azt
megmondani, hogy mikor lesznek munkahelyek?
Szémán László polgármester: Ha nincs több hozzászólás, javaslom a gazdasági program
elfogadását.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
26/2011. (IV. 22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010 – 2014 között
időszakra vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztést az abban meghatározottak
szerint elfogadta.
Felelős: Szémán László polgármester
Határidő: folyamatos
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
3. napirendi pont
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Szémán László polgármester: Megkerestek bennünket egy Budapesti Alapítvány
megbízásából, ami megújuló energiaforrásokat támogatna. Napkollektoros vízmelegítést
tudnának ajánlani. 85 %-os állami támogatású, és 15 %-os önerő kell hozzá. Állítólag az
Alapítvány átvállalná az önerőt, ha nyer a pályázat.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Öt évig csak használati meleg vízellátásra lehet használni, utána
a fűtésre is.
Pesti István: Csak az óvodára gondolja?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Igen, főleg a konyha miatt. Ez nagy költségmegtakarítás lehetne.
Kopányi László: Ez működik borult időben is?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Nem kell hozzá napsütés.
Szémán László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy belépjünk a pályázatba, az kérem,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
27/2011. (IV.22.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pályázat benyújtását a
Napközi Otthonos Óvoda épületében napkollektoros rendszer kialakítása, a használati meleg
víz igény részbeni kielégítésére, kialakítására a KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú Helyi hő és
hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukció keretén belül.
A fejlesztés megvalósulási helye: Napközi Otthonos Óvoda és Konyha Hencida, Kossuth u.
28. (HRSZ.: 123)
Hencida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt költségvetését az alábbiak
szerint rögzíti:
14.853.104.- Ft.
80.000.- Ft.
80.000.- Ft.
3.753.276.- Ft.
18.766.380.-Ft.
15.951.423.-Ft.
2.814.957.-Ft.

Kivitelezési díj:
Mérnöki díj:
Tájékoztatási és nyilvánossági díj:
Áfa:
Összes bruttó:
Támogatás (85%):
Önerő:

Hencida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakban vállalja, hogy a jelen
projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás fenntartásáról és
működtetéséről hosszú távon, de minimum 5 évig gondoskodik.
Hencida Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szémán László
polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges előkészületek megtételére.
Felelős: Szémán László polgármester
Határidő: pályázati kiírásban meghatározott határidők
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A Művelődési Ház és az Orvosi Rendelő felújításra az ajánlati
felhívások kimentek. Egyik ajánlat sem lett alkalmas, ezért új közbeszerzési eljárást kellett
indítani.
Pesti István: Ez a kör egy hónapot vesz igénybe?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Igen, kb. május végére rendbe kell lenni. Utána kezdhetik a
munkát.
Szémán László polgármester: Aki egyetért az új közbeszerzési eljárás kiírásával, az kérem,
szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
28/2011. (IV. 22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Hencida, Művelődési Ház épületének
Integrált Közösségi és Szolgáltató Térré történő átalakítása, tetőtérbeépítése”, valamint a
„Orvosi rendelő felújítása, átalakítása, korszerűsítése Hencidán” tárgyában megismételt
egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményez a lefolytatott eljárásban tett ajánlatok
alkalmatlansága miatt.
Felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az előterjesztésből kitűnik, hogy a felhalmozási célú előirányzat
működési célú kiadások fedezetére kerül átcsoportosításra. Már több alkalommal esett szó a
forráshiányról. A tervezett intézkedés is ehhez kapcsolódik.
Szémán László polgármester: Aki egyetért a költségvetési rendelet módosításáva, az kérem,
szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2011. (IV. 22.) számú rendelete
a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II. 10.) rendeletének módosításáról

Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Tv.
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(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:
1. §
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2011. (II. 10.) rendeletének 1.
számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-jétől
kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén
való elhelyezéssel történik.
Hencida, 2011. április 22.
/: Szémán László:/
polgármester

/:dr. Barcsai Sándor:/
jegyző

A rendelet tervezetet, az elfogadott rendeletet és mellékletét a jegyzőkönyv 4. számú
melléklete tartalmazza.
4. napirendi pont
Szémán László polgármester: Az állam a folyószámla hitelt nem ismeri el hitelként. Arra
kell határozatot hoznunk, hogy pályázzunk-e az ÖNHIKI-re. Aki egyetért a ÖNHIKI pályázat
benyújtásával, az kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
29/2011. (IV. 22. ) KTH számú határozat
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
(a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására 56.319.-eFt összegben.
2. Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
I.

a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a
feletti.
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II.

a) a települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 3.500 ezer forint összegű bevételt tervez.

III.

az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 63.326 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

V.

b) az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.

Határidő: 2011. április 30.
Vh-ért felelős: Szémán László
Polgármester
Szémán László polgármester: A KIA gépjárművet Varga János megvásárolná. Én javaslom
a 250.000.- Ft-os vételárat, mert 9 éves, műszaki nélküli, forgalomból kivont autó. Aki
egyetért ezzel az eladási árral, az kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
30/2011. (IV. 22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a tulajdonát képező GZD-590
forgalmi rendszámú, KIA gyártmányú, Pregio típusú gépjármű 250.000.-Ft, azaz
kettőszázötvenezer forint értéken történő elidegenítéséhez.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A közbeszerzési terv egyszerűsített eljárás lesz. Egyik
tevékenységünk sem közbeszerzés köteles. Javaslatot teszek a határozati javaslat
elfogadására.
Szémán László polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, az kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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31/2011. (IV. 22.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési
terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a
2011. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési
eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás
felmerülésekor.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A Pedagógiai Szakszolgálat Társulási megállapodását
módosítani kell.
Szémán László polgármester: Aki egyetért a módosítással, az kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
32/2011. (IV. 22.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Berettyóújfalu Körzeti

Pedagógiai Szakszolgálati Társulása társulási megállapodásának módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Társulási Megállapodás
Pedagógiai Szakszolgálati Feladatok ellátására
(a 2005. július 1-vel elfogadott megállapodás módosítása)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján, valamint a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulási Megállapodásában foglaltakra tekintettel, a többcélú kistérségi társulás keretében, a
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – jelen megállapodás 3.
pontjában megnevezett – települési önkormányzatok képviselő-testületei közszolgáltatási,
közoktatási feladatkörben egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok, a gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a
logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és a gyógytestnevelés
közös megszervezéséről kistérségi szinten, intézményi társulás keretében gondoskodnak, jelen
társulási megállapodásban foglaltak szerint.
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1./

A társulás neve:

Berettyóújfalu Körzeti Pedagógiai
Szakszolgálati Társulása

2./

A társulás székhelye:

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

3./
a.)

A közös feladat és hatáskör gyakorlásával Megbízott társult tag neve és
székhelye:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

b.)

A társulás Megbízó tagjainak neve és székhelye:
Bakonszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bakonszeg, Hunyadi u. 24.
Bedő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bedő, Rákóczi u. 35.
Csökmő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Csökmő, Kossuth u. 109.
Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Esztár, Árpád u. 1.
Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Furta, Petőfi u. 1.
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gáborján, Fő u. 106.
Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hencida, Kossuth tér 1.
Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Kismarja, Bocskai u. 20.
Komádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Komádi, Hősök tere 4.
Körösszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösszakál, Piac tér 1.
Körösszegapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarhomorog, Árpád u. 46.
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Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezőpeterd, Kossuth u. 16.
Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezősas, Nagy Sándor u. 39.
Pocsaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pocsaj, Nagy u. 51.
Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Tépe, Rákóczi u. 1.
Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Újiráz, Szabadság tér 1.
Váncsod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Váncsod, Kossuth u. 42.
Vekerd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vekerd, Kossuth u. 18.
Zsáka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Zsáka, Szabadság tér 1.
4./

A közösen fenntartott intézmény neve, címe:
József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11.

5./

A társulás fenntartó és felügyeleti szerve:
Berettyóújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testülete

6./

A társulás működési/ellátási területe:
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – 3. pontban
megnevezett – települések közigazgatási területe

7./

A társulás célja:
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 21. és 34.§-ában meghatározott pedagógiai szakszolgálati
feladatokat közösen, egységes intézményi rendszerben magasabb színvonalon lássák
el, és közelebb hozzák az ellátottakhoz az egyes pedagógiai szakszolgáltatásokat.

8./

A társulás tevékenységi köre, feladata:
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9./

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó – 3. pontban
megnevezett – társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 31.§-ában, valamint a képzési kötelezettségről és a
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendeletben
meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatokat közösen szervezik meg, a
többcélú társulás keretében létrehozott intézményi társulás útján látják el.
A közoktatási törvény 34.§ (1) bekezdés a.) pontjában foglalt gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a b.) pontjában foglalt fejlesztő
felkészítés, d.) pontjában foglalt nevelési tanácsadás, az e.) pontjában foglalt
logopédiai ellátás, az f.) pontban foglalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
és h.) pontjában foglalt gyógytestnevelést egységes intézményi keretek között látja el.
A feladatellátás módja
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – 3. pontban
megnevezett – önkormányzatok képviselő-testületei (Megbízó Önkormányzatok)
megbízzák Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületét (Megbízott
Önkormányzat), hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§-ában
meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatokat, az a.) pontban foglalt
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a b.) pontban foglalt
fejlesztő felkészítés, a d.) pontban foglalt nevelési tanácsadást, az e.) pontban foglalt
logopédiai ellátást, az f.) pontban foglalt továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadást és a h.) pontban foglalt gyógytestnevelést a kistérség székhelyén, az általa
alapított és fenntartott intézmény útján biztosítsa.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik arról, hogy a
József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a pedagógiai
szakszolgálati feladatokat alapfeladatként lássa el, négy decentrum –Csökmő, Komádi,
Pocsaj, Zsáka településeken - a pedagógiai szakszolgálati alapfeladatok teljeskörű
biztosításával.
A decentrumokat és az ellátási körzetükbe tartozó településeket a megállapodás 1. sz.
melléklete tartalmazza.

10./

A feladatellátás feltételrendszere
A Megbízott Önkormányzat biztosítja az intézmény működéséhez szükséges anyagi,
tárgyi, technikai, személyi feltételeket.
A feladatellátási kötelezettség, felelősség rendje:
A fenntartói és felügyeleti jogokat gyakorló Megbízott Önkormányzat köteles
gondoskodni a közszolgáltatási feladatokhoz a képzési kötelezettségről és a pedagógiai
szakszolgálatról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendeletben meghatározott feltételek
biztosításáról.

11./

A feladatellátás finanszírozása, a költségek viselése, megosztása, elszámolása
A közszolgáltatási feladatellátás forrása központi állami költségvetési normatív
hozzájárulás, központi állami költségvetési eseti támogatás, a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása által igényelt kistérségi normatíva, valamint a társult
települések önkormányzatainak kiegészítése.
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12./

Az állami forrásokból és a kistérségi normatívából nem fedezett költségeket a társult
önkormányzatok kiegészítik az ellátásban részesülők számával arányos hozzájárulással
a megbízott önkormányzat számára.
A feladat közös megszervezésének és működtetésének költségeit évente két
alkalommal, július 31-ei és december 31-ei határidővel fizetik meg az
önkormányzatok.
Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás
A közszolgáltatási feladat költségvetését a társult települési önkormányzatok
polgármesterei a költségvetési tervezés időszakában, az előzetes egyeztetési eljárás
folyamatában egyeztetik.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a feladatellátásból származó költségekkel
kapcsolatos elszámolást az adott költségvetési évről szóló zárszámadás elfogadását
követő 30 napon belül megküldi a társult önkormányzatoknak.

13./

Az intézményvezető megbízása
A József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetőjét Berettyóújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevezi
ki, az intézményvezető megbízása, kinevezése, felmentése előtt kikéri a társult
települések polgármesterének véleményét.

14./

Tájékoztatás, beszámolás
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény vezetőjétől
évenként a feladatvállalásról, az intézmény közös fenntartásáról tájékoztatást
kérhetnek.

15./

A társulás ellenőrzése
A megbízó önkormányzatok a szolgáltatás teljesítésének színvonalát és a költségek
elszámolásának megfelelőségét az általuk megbízott személlyel vagy szervvel
jogosultak ellenőriztetni. Az ellenőrzés időpontjáról megbízott önkormányzat
polgármesterét legalább 8 nappal az ellenőrzésről értesíteni kell.
Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

16./

Csatlakozás
A társuláshoz csatlakozni a társult önkormányzatok mindegyikének egyetértése esetén
lehet. A társulás tagjai a társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzatok csatlakozási
kérelméről a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül döntenek.

17./

Felmondás
A társulási megállapodást felmondani a szorgalmi időszak utolsó napjával lehet. A
felmondásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a képviselő-testület
legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.
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18./

A társulás megszűnése esetén az elszámolás rendje
A társulásnak nem keletkezik vagyona.
A társulás megszűnése esetén az abban résztvevő önkormányzatok részéről a társulás
működésével kapcsolatos költségek elszámolása a pénzügyi hozzájárulás alapján
történik. A költségek elszámolását a társulás megszűnését követő hónap 15. napjáig
kell elkészíteni és megküldeni. Az elszámolást Berettyóújfalu Város polgármestere
küldi meg a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestereinek.
A jelen Megállapodás felmondása és megszűnése esetén a Felek 60 napon belül
kötelesek elszámolni egymással.

19./

Vegyes rendelkezések
A társulási megállapodás 2005. július hó 1. napján lép hatályba és határozatlan időre
szól, de legalább 3 évig.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit
tekinti irányadónak.
A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő,
illetve a társulás működése során esetleges felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre. Jogvitájukra nézve a Berettyóújfalui Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.
A társulási megállapodást, annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében –
akaratukkal mindenben megegyezően – saját kezű aláírással látják el.
A jelen megállapodás létrejöttével egyidejűleg, a 2009. február 18-án kelt,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás hatályát veszíti az azt
jóváhagyó képviselő-testületi határozatokkal együtt.

Berettyóújfalu, 20…………..

Berettyóújfalu Város
polgármestere

Bakonszeg Község
polgármestere

Bedő Község
polgármestere

Csökmő Község
polgármestere

Esztár Község
polgármestere

Furta Község
polgármestere

Gáborján Község
polgármestere

Hencida Község
polgármestere

Kismarja Község
polgármestere
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Komádi Város
polgármestere

Körösszakál Község
polgármestere

Körösszegapáti Község
polgármestere

Magyarhomorog Község
polgármestere

Mezőpeterd Község
polgármestere

Mezősas Község
polgármestere

Pocsaj község
polgármestere

Szentpéterszeg Község
polgármestere

Tépe Község
polgármestere

Újiráz Község
polgármestere

Váncsod Község
polgármestere

Vekerd Község
polgármestere

Zsáka Község
polgármestere

14

1. sz. melléklet
A Pedagógiai Szakszolgálat kistérségben működő decentrumai
és az ellátási körzetükbe tartozó települések

Decentrum
Berettyóújfalu

Csökmő
Komádi

Pocsaj

Zsáka

Decentrumhoz tartozó települések
Bakonszeg
Bedő
Berettyóújfalu
Gáborján
Hencida
Mezőpeterd
Mezősas
Szentpéterszeg
Tépe
Váncsod
Csökmő
Újiráz
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Esztár
Kismarja
Pocsaj
Furta
Vekerd
Zsáka

Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásától kaptunk
egy előterjesztést a Területfejlesztési Társulás megszüntetésére. Aki egyetért az előterjesztéssel az
kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
33/2011. (IV. 22.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4068/2004. számú, 2004. január 30-án

kelt társulási megállapodással létrejött Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
megszüntető megállapodásának szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá.
A Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
megszüntető megállapodása
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1. A Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásában résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei:
1./

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.

2./

Bakonszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.

3./

Bedő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4128 Bedő, Rákóczi u. 35.

4./

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.

5./

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.

6./

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4114 Bojt, Ady Endre u. 5.

7./

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4145 Csökmő, Kossuth u. 109.

8./

Darvas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4144 Darvas, Rákóczi u. 50.

9./

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4124 Esztár, Árpád u. 1.

10./

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4141 Furta, Petőfi u. 1.

11./

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4122 Gáborján, Fő u. 106.

12./

Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4123 Hencida, Kossuth tér 1.

13./

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4126 Kismarja, Bocskai u. 20.

14./

Komádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4138 Komádi, Hősök tere 4.

15./

Körösszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4136 Körösszakál, Piac tér 1.

16./

Körösszegapáti Község Önkormányzata
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
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17./

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.

18./

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2.

19./

Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49.

20./

Nagykereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.

21./

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4125 Pocsaj, Nagy u. 51.

22./

Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.

23./

Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4132 Tépe, Rákóczi u. 1.

24./

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4117 Told, Kossuth u. 4.

25./

Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4146 Újiráz, Szabadság tér 1.

26./

Váncsod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4119 Váncsod, Kossuth u. 42.

27./

Vekerd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4143 Vekerd, Kossuth u. 18.

28./

Zsáka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4142 Zsáka, Szabadság tér 1.

a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 4. § (1) bekezdés c.) pontja, valamint a 6. § (1)
bekezdés b.) pontja értemében, a 4068/2004. számú, 2004. január 30-án kelt társulási
megállapodással létrehozott Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulását (továbbiakban
társulás) közös megegyezéssel, 2011. június 30. napjával megszüntetik, azzal, hogy jelen
megszüntető megállapodást valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének minősített
többséggel hozott döntésével kell jóváhagynia.
2. A megszűnés oka, módja:
a.)
A társulás társulási megállapodásában meghatározott feladatot a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsa látja el, ezért a Ttv. 6.§ (1) bekezdés b.)
pontja szerint a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését.
b.)
Megszüntetni kívánt társulás neve: Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
c.)
A társulás megszűnésének időpontja: 2011. június 30.
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d.)
e.)
f.)
g.)

h.)

A társulás jogutódja: az 1. pontban meghatározott önkormányzatok képviselő-testületei.
A megállapodás megszüntetéséhez a társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
A társulás vagyonnal nem rendelkezik.
A megszüntetett társulás tagjai egymással a következőképpen számolnak el:
Tekintettel arra, hogy a társulás vagyonnal nem rendelkezik, ezért a megszüntetett társulás
tagjainak egymással szemben semmiféle anyagi jogosultsága és kötelezettsége nem áll fenn.
A társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazzák
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületét azzal, hogy intézkedjen a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága felé a társulások megszüntetésével kapcsolatos eljárások lefolytatása iránt.

Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: Tegnap kaptunk egy levelet a Tiszántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőségtől a folyékony hulladékkal kapcsolatban. A kötelező helyi
közszolgáltatásról alkotni kellene egy rendeletet, amit 2010. december 31-ig kellett volna elfogadni.
Magyari Bertalan alpolgármester: A díjak nem mindegy, hogy tartályra vagy köbméterre vannak
megállapítva.
Szémán László polgármester: Nem kellene beleírni, hogy szennyvízszállítás Berettyóújfaluba. Ki
ért egyet azzal, hogy 3.000.- Ft. legyen a szennyvízszállítás pótdíja tartályonként. Egy tartály 4.500.Ft. Kérem a szavazatokat.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi
rendeletet:
HENCIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011. (IV. 22.) számú rendelte
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

Hencida Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2. §-ában és a 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK) 47. § (4) bekezdése, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm.
rendelet, illetve a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével a következőket rendeli el:
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I. Fejezet
A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) A rendelet célja Hencida Község termőtalajának és ivóvízkészletének védelme. Ennek érdekében
valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező települési
folyékony hulladék szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről.
(2) E rendelet alkalmazásában
Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen
keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely
a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi
közműpótló berendezéseinek ürítéséből,
b) a nem közüzemi csatornarendszerekből, valamint
c) a gazdasági, termelési, technológiai eredetű tevékenységből
származik, amely veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Hencida község bel- és külterületén található ingatlanokon keletkezett
települési folyékony hulladék begyűjtésére, szállítására és elhelyezésére.
II. Fejezet
Települési folyékony hulladék elhelyezése
3. §
(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező
települési folyékony hulladék szakszerű elhelyezéséről.
(2) Ahol a települési folyékony hulladék közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem
biztosított, a keletkező települési folyékony hulladék megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását a
tulajdonosnak kell gondoskodni.
4. §
(1) A települési folyékony hulladék szállítását és ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat
kötelező helyi közszolgáltatást a Bihari Önkormányzatok Falugondnoksága Kft. útján látja el
(továbbiakban: szolgáltatás).
(2) A 3. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező
települési folyékony hulladék elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(3) Az Önkormányzat a szolgáltatás végzésével megbízhat olyan gazdálkodó szervezeteket, valamint
egyéni vállalkozókat, amelyek, illetve akik tevékenységi köre a szolgáltatás végzésére kiterjed. A
szolgáltatást végzők tevékenységéért ez esetben is a szolgáltatás ellátásával megbízott felel.
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(5) A szállított települési folyékony hulladék ürítési helye: kizárólag Berettyóújfalu szennyvíztisztító
telep.
(6) A szolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési
tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati
rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt büntetés kiszabása vagy intézkedés
alkalmazása nem történt. A szolgáltató alvállalkozója is csak olyan személy/vállalkozó vagy
szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – a törvényben,
kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése
miatt büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt

III. Fejezet
A közszolgáltatást ellátóval történő szerződés megkötése
5. §
(1) A szolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás
teljesítésére a képviselő-testület szerződést köt.
(2) A szerződés 5 évre szól. A szerződés az aláírás napján jön létre.

(3) A szerződést mindkét fél 3 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség nélkül
(rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell
teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye van.
IV. Fejezet
A szolgáltatást ellátó kötelezettségei
6. §
(1) A települési folyékony hulladék szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan
járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes
jogszabályoknak.
(2) A szolgáltatást ellátó köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 36 órán belül - igénylővel
egyeztetett időpontban - elvégezni.
(3) A szolgáltatást ellátó a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha
a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a
közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.
(4) A szolgáltatást ellátó köteles a szállított települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre
vonatkozó iratokat öt évig megőrizni.
(5) A szolgáltatást ellátó a települési folyékony hulladék gyűjtésével, szállításával kapcsolatos
tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a képviselő-testületnek
benyújtani.
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(6) A szolgáltatás ellátójának rendelkeznie kell:
a) települési folyékony hulladék begyűjtésére és szállítására a Tiszántúli
Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott engedéllyel,
b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,
c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
(7) A szállításra hasznosított eszközt közterületen tárolni tilos, telephelyen belül a többi járműtől el
kell különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra elkülönített helyen tárolható.
(8) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszíni mosótérrel
rendelkező területen végezhető, ahol az elhasznált víz előírásoknak megfelelő elhelyezése biztosított.
Tisztítás, fertőtlenítés közterületen, természetes vizekben vagy mellette, általában természetes
környezetben nem végezhető. Lakóházak udvarán a mosás, fertőtlenítés csak zárt térben végezhető.
(9) A települési folyékony hulladék begyűjtése és szállítása kizárólag úgy történhet, hogy
szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem közterületen.
V. Fejezet
A közszolgáltatást igénybevevő kötelezettségei
7. §
(1) Megfelelő rendszerességgel és időben igénybe venni a szolgáltatást.
(2) A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.
(3) A szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.

VI. Fejezet
A szolgáltatás díja
8. §
(1) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az 1.sz.mellékletben meghatározott díjat
köteles fizetni.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a szolgáltató és az ingatlantulajdonos között a
szolgáltatás igénybevételekor jön létre.
(3) A szolgáltatási díj az elszállított települési folyékony hulladék köbméterenként megállapított
összeg, melyet az igénybevevő köteles készpénzben vagy átutalással kiegyenlíteni számla ellenében.
A szippantott települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített
szintmérő (szintjelző) alapján kell megállapítani.
(4) A szolgáltató a szerződést követően minden év március 01-ig kezdeményezheti a következő évre
vonatkozó díj felülvizsgálatát.
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VII. Fejezet
Ellenőrzés
9. §
A települési folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével
kapcsolatos szolgáltatást
- a Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
- a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
- Hencida Község Polgármesteri Hivatala
jogosult ellenőrizni.
VIII. Fejezet
Szabálysértés
10. §
(1) Szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható, aki
a) az ingatlanon keletkező települési folyékony hulladékot nem a 3. §-ban foglaltaknak
megfelelően helyezi el, illetve települési folyékony hulladékot közterületre vagy
csapadékcsatornába vezet,
b) a települési folyékony hulladékot nem a 4. § (5) bekezdésében kijelölt helyre szállítja,
c) a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó
iratokat nem őrzi meg 5 évig,
d) települési folyékony hulladék gyűjtése vagy szállítása közben keletkezett szennyeződést
azonnali hatállyal nem takarítja el és a szennyeződött területet nem fertőtleníti,
e) aki települési folyékony hulladék gyűjtésére és szállítására használt járművet közterületen
tárol vagy azt ott tisztít,
f) aki olyan, települési folyékony hulladék gyűjtésére és szállítására használt járművel
közlekedik, amely tartálya csepeg vagy szivárog, illetve a járműről hiányzik a 6. §. (1) bekezdésben
előírt cégjelzése, felirata,
g) szolgáltatást jogtalanul végez.

(2) Az (1) bekezdés a); b) és g) pontban említett szabálysértés esetében a szabálysértési bírság
összegén kívül hulladékgazdálkodási bírság, valamint a szennyezett terület fertőtlenítési és
ártalommentesítési díja is kiróható.

Záró rendelkezések
11. §
(1)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jelen rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.

Hencida, 2011. április 22.
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Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

1. sz. melléklet

Települési folyékony hulladékszállítási és kezelési díjtételek

Azonosító
01
02

Munka megnevezése
Szennyvízszippantás
Szennyvízszippantás pótdíja 1

Mennyiségi egység
tartály
1
tartály

Díj forintban
4.500.3.000.-

A szolgáltatási díjak az ÁFA-át tartalmazzák!

Az előterjesztést, a rendelet tervezetet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete
tartalmazza.
Szémán László polgármester: A márciusban meghatározott közterület használati díj emelését
indítványozom. A ló, szarvasmarha és szamárra vonatkozó közterület használati díjat javaslom
8.000.- Ft-ról 10.000.- Ft-ra módosítani. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
35/2011. (IV. 22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 19/2011. (III. 24.) KTH számú határozatában
megállapított közterület használati díjat az alábbiak szerint módosítja:
-

ló, szarvasmarha, szamár: 10.000.-Ft/db/év
juh, kecske: 2.000.-Ft/db/év

Abban az esetben kerül felszámításra, ha az adott településen nincs kijelölt ürítő – tároló hely, illetve az nem
megközelíthető.
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1

Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Felkérem a jegyzőt az igazgatói pályázattal kapcsolatban felmerülő
kérdéseket válaszolja meg.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Beszéljünk az iskolaigazgatói álláshely betöltéséről. Ha az elvárási
körben van javaslat, kérem az észrevételeket.
Pesti István: Hol kell ezt meghirdetni?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A KSZK honlapján kell és a település honlapján is megjelentethető. A
KSZK honlapján történő megjelenést nem tudom pontosan meghatározni, mert ott mindig van
néhány nap, ameddig valóban elérhető az érdeklődők számára. A saját honlapon gyakorlatilag
azonnal látható. Hol hirdessük még meg?
Tanka Sándor: A Naplóban.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A benyújtás határideje legyen a megjelenéstől számított 30 nap, de
legkésőbb 2011. június 9.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A feltételekhez kell még valamit írni? Előnyt jelent rovat legyen-e és mi
jelentsen előnyt?
Tanka Sándor: Vezető szakvizsga is kell, nem?
Kopányi László: Igen kell közoktatás vezetői szakvizsga. Hiányolom az 5 éves vezetői tapasztalatot.
Ez legyen előny.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A pályázat elbírálásánál előnyként értékelendő az 5 éves vezetői
tapasztalat.
Szémán László polgármester: Aki egyetért a határozati javaslat itt elhangzottakkal kiegészített
iskolaigazgatói álláshely betöltésére irányuló pályázati felhívás szövegezésével, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot:
36/2011. (IV. 22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati felhívást tesz közzé a Hencidai
Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda vezetői munkakör betöltésére az alábbi tartalommal:
Hencida Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
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pályázatot hirdet
Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4123 Hencida, Csokonai utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és
ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása, a munkavállalói
érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülői szervezetekkel
(közösségekkel) való együttműködés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Főiskola, pedagógus szakvizsga, másodszor és további alkalommal történő megbízás
esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
Minimum 10 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

Legalább 5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
25

önéletrajz, intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképzettséget és pedagógus-szakvizsgát igazoló oklevél
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata: személyes adatainak
kezeléséhez hozzájárul, pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul-e a
képviselőtestületi ülés nyilvánosságához, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 9.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hencida Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(4123 Hencida, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 760/2011/Ált., valamint a munkakör megnevezését: Általános Iskola és Napközi
otthonos Óvoda igazgató.

-

Személyesen: Szémán László, Hajdú-Bihar megye, 4123 Hencida, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A hatályos jogszabály alapján, a pályázati eljárásban közreműködők véleményezését követően
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-

KSZK honlapja
www.hencida.hu
Hajdú-Bihari napló

Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: A LITVAI 2000 BT-vel történt egyeztetések nyomán
szerződéskötésre került sor az Önkormányzat és a gazdasági társaság között. Az előterjesztés
tartalmazza a rendeletmódosítás okát.
Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi
rendeletet:
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2011. (IV. 22.) számú rendelete
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Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
a temetőkről és a temetkezésről szóló13/2000.(XII.29.) KTR. számú rendeletének módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 16. §, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3)
bekezdés felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§
(1) Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezésről
szóló13/2000.(XII.29.) KTR. számú rendeletének (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése „A
köztemető és ravatalozó fenntartója, valamint kezelője” szövegrésze helyébe a „A köztemető
fenntartója, valamint kezelője” szöveg lép.
(2) R. 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A köztemető ravatalozó üzemeltetője az a gazdálkodó szervezet, mellyel az önkormányzat
üzemeltetési szerződést köt az üzemeltetési feladatok ellátására.”
2. §
R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. április 11-től kell
alkalmazni. Kihirdetése helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való
elhelyezéssel történik.
Hencida, 2011. április 22.
Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2011. (IV. 22.) számú rendeletének melléklete
Sírhely megváltási díj:
- koporsós temetkezés esetén:
2.000.-Ft/koporsó
- hamvasztásos temetkezés esetén: 2.000.-Ft/urna
Létesítmény használati díj: 3.750.-Ft
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Azon a gazdálkodó szervezet, mellyel az önkormányzat üzemeltetési szerződést kötött az
üzemeltetési feladatok ellátására által végzett szolgáltatás esetén:
Hűtő használati díj: 300.-Ft/nap
Kiszállási költség: 0.-Ft
Más vállalkozás által végzett szolgáltatás esetén:
Hűtő használati díj: 2.500.-Ft/nap
Kiszállási költség: 18.750.-Ft
Temetőfenntartási hozzájárulás:
- sírkő készítése esetén: 3000.- Ft
- sírkő felújítása esetén: 1000.- Ft.
Az előterjesztést, a rendelet tervezetet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 11. számú
melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: Szeretném bemutatni Simon Pál urat Esztárból. Átadom a szót.
Simon Pál: Felmerült a munkahely teremtés kérdése. Esztárban már csináltam egy munkahelyet, a
PIREMON-t, ami most PIREHAB. Jelenleg 80 ember dolgozik ott. Szerettem volna minél több
embert foglalkoztatni, akár más faluból is. De az akkori polgármesterrel nem boldogultam. Ha
Hencida akarja, én elvállalom. Magyar ember biztos nem lesz munka nélkül, ezt garantálom. Ez nem
egyik napról a másikra fog menni, idő kérdése lesz. Pl. gombát, gyógynövényeket lehetne termelni.
Ismernem kell azt is hol van valami építmény és oda mit tudok elhelyezni. Önökön múlik kell-e
munkahely, akarják-e, hogy belevágjak a munkahelyteremtésbe. Ha rám bízzák, én szorgalommal
fogom csinálni.
Szémán László polgármester: A javadalmazást hogy gondolja?
Simon Pál: 120.000.- Ft-ot kérek tisztán, vagyis nettóban minden hónapban. Úgy gondolom, ennyi
megillet. Ha olyan távol megyünk, hogy meg kell szálljunk valahol, ne engem terheljen a szállási díj,
hanem a munkaadómat.
Pesti István: Azt várná tőlünk, hogy megmondjuk, mit szeretnénk. Mikor indulnának ezek, pl. a
gombatermesztés?
Simon Pál: Nem azonnal, de fokozatosan, lassan be fogjuk indítani.
Pesti István: Nehogy az legyen, hogy itt van mondjuk 1 évig, az önkormányzat fizeti a 120.000.- Ftot és nem történik változás. Nekünk valami garancia kell, hogy ez beindul.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy gondolkozzunk ezeken a dolgokon, mert ennek
anyagi kihatása is van. Majd értesítjük Simon Pál urat a döntésünkről.
A személyi ügyek megtárgyalására Szémán László polgármester zárt ülést rendel el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 12:00 órakor bezárta.
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k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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