JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-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
Tanka Sándor képviselő
Jakab István hencidai lakos
Bagdi Erzsébet ált.isk. ig.
Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő megjelent. Az ülést
megnyitja.
Napirendi pontok:
1. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Oktatási intézmény átszervezésére irányuló előterjesztés megvitatása
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
A képviselőtestület a napirendi pontokra és azok előadóira tett javaslatot elfogadta.
1. napirendi pont
Szémán László polgármester: Felkérem jegyző urat tájékoztassa a képviselőtestületet a
folyamatban lévő pályázatainkról.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Új eljárás indítását javasoltuk a múlt ülésen.
A Művelődési Ház felújítása tárgyában két ajánlat érkezett. Ehhez a pályázathoz egy kis önerőt
hozzá kell tenni, kb. 12 millió forintot. A pályázat nettófinanszírozású és ebből fakad a különbözet.
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Tanka Sándor: Ezt mindenképpen nekünk kell fizetni, vagy lehet valamit tenni?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Valamit lehet tenni annak érdekében, hogy ne egyszerre, egy
összegben terhelje az önkormányzatot, ami egyébként is kivitelezhetetlen volna a jelenlegi pénzügyi
helyzetben. Olyan hitelkonstrukciót kell keresni, amellyel viszonylag kis kamatterhek mellett, a
lehető leghosszabb futamidőre folyósítja a szükséges forrást.
Javaslom, hogy a Szatmári Bútor Kft-vel történjen a szerződéskötés. 2011. 07. 31-ig szeretnék
befejezni a munkálatokat.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és
meghozta a következő határozatot:
36/2011. (V. 12.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Hencida Művelődési Ház épületének
Integrált Közösségi és Szolgáltató Térré történő átalakítása, tetőtér beépítése” elnevezésű pályázat
keretén belül kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására beérkezett pályázatokat
megtárgyalta. A közbeszerzési eljárás eredményes volt. A bíráló bizottság javaslatával egyetértve,
gondos mérlegelést követően a pályázat győztesének a Szatmári Bútorgyár Kft-t - telephelye: 4700
Mátészalka, Ipari út 18. - nyilvánítja, és egyben felhatalmazza Szémán László polgármestert, hogy
a Szatmári Bútorgyár Kft-vel a kivitelezési munkák mielőbbi megkezdése érdekében 2011. május 25
– ig szerződést kössön.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László
polgármester
A Bíráló Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az Orvosi rendelő felújítása közbeszerzési eljárásban ugyanaz a két
ajánlat érkezett. A Bíráló Bizottság ismételten a Szatmári Bútorgyár Kft-t javasolja a munkálatok
elvégzésére.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és
meghozta a következő határozatot:
37/2011. (V. 12.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Hencida-Orvosi rendelő felújítása,
korszerűsítése-2010” elnevezésű pályázat keretén belül kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívására beérkezett pályázatokat megtárgyalta. A közbeszerzési eljárás eredményes volt. A bíráló
bizottság javaslatával egyetértve, gondos mérlegelést követően a pályázat győztesének a Szatmári
Bútorgyár Kft-t - telephelye: 4700 Mátészalka, Ipari út 18. - nyilvánítja, és egyben felhatalmazza
Szémán László polgármestert, hogy a Szatmári Bútorgyár Kft-vel a kivitelezési munkák mielőbbi
megkezdése érdekében 2011. május 25 – ig szerződést kössön.
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Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László
polgármester
A Bíráló Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A TIOP pályázatra szintén két ajánlat érkezett. A Bíráló Bizottság a
legkedvezőbb ajánlattevőt, a Szinva Net Kft-t jelölte meg a munkálatok elvégzésére.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és
meghozta a következő határozatot:
38/2011. (V. 12.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az informatikai eszközök beszerzésére az
„IKT eszközök beszerzése a XXI. Századi iskolai oktatás színvonalának elérése érdekében
Hencidán” elnevezésű, az „IKSZT létrehozása Hencida településen” elnevezésű, és a „Az Orvosi
rendelő felújítása, átalakítása, korszerűsítése Hencidán” elnevezésű pályázat keretén belül kiírt
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására beérkezett pályázatokat megtárgyalta. A közbeszerzési
eljárás eredményes volt. A bíráló bizottság javaslatával egyetértve, gondos mérlegelést követően a
pályázat győztesének a Szinva Net Informatikai Kft-t - telephelye: 3518 Miskolc, Erenyő út 1. nyilvánítja, és egyben felhatalmazza Szémán László polgármestert, hogy a Szinva Net Informatikai
Kft-vel a szállítási szerződést 2011. május 25 – ig megkösse.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László
polgármester
A Bíráló Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: Az óvodában 68 fő a beíratott gyerek és 45 fő az átlaglétszám.
Bagdi Erzsébet: Nem lehet elutasítani a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket. A ROP-os
pályázat indikátoraiban ez hogy érvényesül, annak utána kell nézni.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A fenntartás van kikötve.
Bagdi Erzsébet: 66 gyereket lehet beíratni két csoportba.
Szémán László polgármester: Sajnos létszámleépítésre van szükség az óvodában.
Bagdi Erzsébet: 6 óvónő van, ebből 1 GYES-en.
Göcs Csaba: A dajkák így is kevesen vannak.
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Tanka Sándor: A dajkák soha nincsenek a helyükön, kint ücsörögnek az udvaron, takarítanak,
miközben a gyerekek között lenne a helyük.
Győri László alpolgármester: A vezető óvónőnek kellene beosztani a dajkák programját.
Bagdi Erzsébet: Jó lenne, ha három dajka meg tudna maradni
Magyari Bertalan alpolgármester: Ha marad a három dajka, akkor ne jöjjenek közhasznú
igénnyel.
Tanka Sándor: Ki kell nevezni egy személyt, aki a takarítást elvégzi.
Bagdi Erzsébet: Pontosan le kellene szabályozni, hogy ki ellenőrizze a dolgokat az óvodában.
Szémán László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az óvodában ősszel 2 csoportot indítsunk a
3 helyett, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
39/2011. (V. 12.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint intézményfenntartó a 2011/2012-es
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát kettőben határozza meg és engedélyezi a
maximális létszámtól való eltérést.
Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: Szémán László polgármester
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: A váncsodi közoktatási társulással kapcsolatban az előterjesztésben
leírtakat továbbra is fenntartom.
Nem látom be, miért nekünk kellene a dolgozók sorsáról
döntenünk. Amennyiben nem tesz senki más javaslatot, kérem, aki egyetért az előterjesztett
határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
40/2011. (V. 12.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Váncsod Község Önkormányzati
Képviselőtestület 67/2011. (III. 24.) számú önkormányzati határozatában foglalt Hencida-Váncsod
Közoktatási Társulás Társulási Megállapodás módosítására irányuló javaslatára és a társulás
megszüntetéséről, valamint a 82/2011. (IV. 20.) számú önkormányzati határozatban
létszámleépítésről szóló döntéséről az alábbiak szerint határoz:
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a.
A Hencida – Váncsod Közoktatási Társulás Társulási Megállapodást módosító javaslatot
nem fogadja el, az eredeti szövegezést és határidőket hatályában fenntartja.
b.
A Hencida – Váncsod Közoktatási Társulást Váncsod Község részéről bejelentett Társulás
megszüntető döntését tudomásul veszi és a Társulást 2011. június 30. napjával megszünteti.
c.
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a váncsodi tagintézménynél nem rendel
el létszámleépítést.
A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt és a Pénzügyi Főelőadót a Társulás
megszüntetésével járó pénzügyi elszámolás előkészítésére és lefolytatására.
Határidő: folyamatos, 2011. június 30.
Felelős: Szémán László polgármester
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az Általános Iskola igazgatói pályázati kiírása megjelent. A benyújtási
határidő 2011. június 9., az elbírálás 2011. július 21.
Győri László alpolgármester: Váncsod kilép a társulásból?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Igen, folyamatban van, június 30-ig ki kell lépniük, ez benne van a
Társulási Megállapodásban. Eddig az időpontig az elszámolást is meg kell csinálni.
Magyari Bertalan alpolgármester: A március havi tiszteletdíjamat felajánlom a Polgárőrségnek.
Jövő hét szombaton BPJ bejárást tervezünk, a képviselő urakat is felkérem, vegyenek részt ebben.
Ez lenne május 21-én az első nagy bejárás.
Kopányi László: Mi dolgozunk aznap, nem tudok részt venni.
Győri László alpolgármester: Én is felajánlom a március havi tiszteletdíjamat a Polgárőrségnek.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Most van egy Oktatási Hivatali ellenőrzés. Erről a 26-i ülésen már
látunk egy komplett anyagot, amit átbeszélhetünk.
Kopányi László: A polgárőr szolgálatot nem lehetne később szervezni?
Magyari Bertalan alpolgármester: Lehetne, de aki dolgozik, az szeretne egy kicsit aludni is.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 11 óra 10 perckor
bezárta.

k. m. f.

Szémán László
Polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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