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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 26-án
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
Tanka Sándor képviselő
Szabó Katalin Ált. Isk. igazgató helyettes
Dr. Jahangir Ahmed háziorvos
Varga Józsefné Bihari Szoc.Szolg.Közp. vezetője
Teberánné Körtvélyesi Éva Bihari Szoc.Szolg.Közp. munkatársa
Balogh Katalin Bihari Szoc.Szolg.Közp. munkatársa
Jakab István hencidai lakos
Győri Tamás r.törzsőrmester
Kun Lajos hencidai lakos
Bagdi Erzsébet Ált.Isk. igazgató
Kálmán János közoktatási szakértő

Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 7 fő megjelent. Az
ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra és azok előadóira.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás az idősekről való gondoskodásról.
Előadó: Bihari Szociális Szolgáltató Központ vezetője
2. Tájékoztató Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról
Előadó: Bihari Szociális Szolgáltató Központ vezetője
3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról.
Előadó: Szémán László polgármester
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4. Tájékoztatás a község lakosságának egészségi állapotáról és a szükséges
tennivalókról.
Előadó: Dr. Jahangir Ahmed háziorvos
5. 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.
Szémán László polgármester: Az 1. pontban, a napirendtől eltérően, javaslom, hallgassuk
meg doktor úr beszámolóját. A beszámolót mindenki megkapta.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
40/2011. (V. 26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 4. napirendi pont 1. napirendi pontként
történő tárgyalását elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Megkérem doktor urat, a tájékoztatóhoz tegye meg
kiegészítését.
Dr. Jahangir Ahmed háziorvos: Mindig vannak aktuális problémák, melyek nem kirívóak.
Van, amikor több az ótvaros beteg, van, amikor több az influenzaszerű tünetekkel jelentkezők
száma. Tömeges, járványszerű megbetegedés az elmúlt időszakban nem fordult elő.
Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni a lakosság egészségi állapotának megőrzése,
illetve a betegségek megelőzése érdekében.
Szémán László polgármester: Javaslom doktor úr tájékoztatójának elfogadását.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
41/2011. (V. 26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Dr. Jahangir Ahmed háziorvos
tájékoztatóját a község lakosságának egészségi állapotáról és a szükséges tennivalókról, a
szóbeli kiegészítésekkel elfogadta.
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Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
A tájékoztatót a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
2. napirendi pont

Szémán László polgármester: Beszéljünk az idősekről való gondoskodásról. Felkérem
Varga Józsefné intézményvezető asszonyt, a beszámolóhoz a kiegészítéseket mondja el.
Varga Józsefné: Üdvözlök mindenkit. Fő változás, hogy az étkeztetést június 1-jétől veszik
át tőlünk. A házi segítségnyújtás ellátotti létszámát növelni fogjuk. Antal Dorinát vettük fel fő
állásban. Az étkezési térítési díjakat 225 Ft-ban állapítottuk meg. Ennyit szerettem volna
hozzáfűzni.
Szémán László polgármester: Sajnos nem olyanok alkotják a jogszabályokat, akik
tapasztalják is közvetlenül a dolgokat. Ha nincs hozzászólás, javaslom a beszámoló
elfogadását.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
beszámolót és meghozta a következő határozatot:
42/2011. (V.26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Bihari Szociális Szolgáltató Központ
vezetője által előterjesztett tájékoztatatást az idősekről való gondoskodásról a szóbeli
kiegészítésekkel elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
A tájékoztatót a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
3. napirendi pont

Varga Józsefné: A Gyermekjóléti Szolgálatnál olyan magas az esetszám, hogy még egy
családgondozót alkalmaznunk kell. Ez sajnos növelni fogja az önkormányzat költségvetését.
A normatíva annyi maradt, mint tavaly. Várom a kérdéseket. Ha lenne a településen
szociálisan képzett kolléga, szívesen felvennénk. Várni fogom erről is a visszajelzést.
Pesti István: Ennek a testület nem nagyon örül.
Varga Józsefné: Ezt az ellenőrzés során kötelezően előírták.
Szabó Katalin: Mavranyi Vincéné ilyen végzettségű, az államvizsga hiányzik már csak neki.
Göcs Csaba: Mennyi lenne a bére?
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Varga Józsefné: Kb. bruttó 130.- eFt.
Szabó Katalin: Sok esetben élünk jelzéssel a Gyermekjóléti Szolgálat felé a gyerekekről.
Kicsit nagyobb szigorúságot. Úgy tűnik sokszor, hogy csak levelezünk egymással, de a
gyerek problémája nem oldódik meg.
Varga Józsefné: A két családgondozó kevés, ahhoz hogy nap, mint nap ellenőrizzük a
családokat.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az a baj, hogy a Mezei gyerekeket is visszaadták az
intézetből az anyjának. Az ottani döntéshozóknak fogalmuk sincs az itteni helyzetekről.
Teberánné Körtvélyesi Éva: Én el sem fogadtam ezt a döntést.
Szabó Katalin: Az anya eddig sem foglalkozott velük, és most sem.
Teberánné Körtvélyesi Éva: A Gyámhivatal nem engedélyezte, hogy hazaengedjék őket.
Szabó Katalin: Jelezzétek magasabb fórum felé, hogy ha nem jár a gyerek iskolába, ne csak
várakoztassák, hanem vegyék is el a családi pótlékot.
Szémán László polgármester: Ha nincs több hozzászólás, javaslom a beszámoló
elfogadását.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
beszámolót és meghozta a következő határozatot:

43/2011. (V.26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Bihari Szociális Szolgáltató Központ
vezetője által előterjesztett tájékoztatatást a Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról a
szóbeli kiegészítésekkel elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
A tájékoztatót a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza
4. napirendi pont
Pesti István: A táblázatban az átmeneti nevelésben lévők száma hogy jött ki?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Nincsenek az okok megjelölve.
Szémán László polgármester: Ebből a beszámolóból is látszik, hogy szükség van egy
családgondozóra.
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Szabó Katalin: Tényleg szükség lenne a tréningekre a szülők fejlesztése miatt. A Körházat
felkérhetnénk, hogy tartsanak tréningeket, beleférne a munkaidejükbe. Ha már csinálják a
Körház programot, akkor legyen valami értelme is.
Szémán László polgármester: A szülőket nem tudjuk kötelezni arra, hogy elmenjenek.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A Körház egy nyitott intézmény, az megy oda, aki akar.
Szabó Katalin: Azért van ott a szervező, hogy beszervezze a szülőket. 57 millió Ft-ot kapott
ez a projekt, legyen már valami haszna.
Balogh Katalin: Az is nagy probléma, hogy többszöri idézés ellenére sem hajlandóak a
szülők megjelenni.
Magyari Bertalan alpolgármester: Sajnos az órát sem ismeri többségük.
Balogh Katalin: Ez a projekt tényleg olyan lehetőséget nyújt, amellyel érdemes élni.
Szémán László polgármester: Aki az önkormányzat beszámolójával egyetért, az kérem,
szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
beszámolót és meghozta a következő határozatot:
44/2011. (V.26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról előterjesztett beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
A beszámolót a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
5. napirendi pont
Szémán László polgármester: Felkértünk egy közoktatási szakértőt a költségcsökkentés
céljából az iskola és az óvoda vonatkozásában. Bemutatom Kálmán János közoktatási
szakértő urat.
Kálmán János: Oktatási intézmények és intézményrendszerek tervezésével, szervezésével,
átalakításával
foglalkozom.
Javaslok
önkormányzatoknak
bizonyos
lépéseket
költségcsökkentésre. Vannak az önkormányzatoknak oktatási, nevelési feladatai is, amelyeket
el kell látni. Társulás keretén belül is elláthatók ezek a feladatok. Az elmúlt évben az
önkormányzat finanszírozása nagyon sok megpróbáltatáson esett át. Ha az önkormányzat nem
tudja fedezni az oktatási intézmény fenntartásának kiadásait, az adósságot von maga után.
Meg kell nézni, mi az a minimális szolgáltatás, amit egy önkormányzatnak nyújtani kell. Úgy
látom, hogy azokhoz a pénzügyi kiadásokhoz, amit az intézmény felvállalt, ahhoz rendelkezik
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is forrásokkal. El kell gondolkodni azon, mi az, amit tudnak, és mi az amit nem finanszírozni.
Mi kidolgoztunk egy ideális rendszert, melynek van a., b., c. változata.
a.) ha az önkormányzat korlátlan pénzügyi keretekkel rendelkezik
b.) egy konszolidált megoldás
c.) ha nagy a baj, nincs pénz, de az önkormányzat meg szeretné tartani az intézményeit.
A kötelező órák száma: Én mindig azon az állásponton vagyok, hogy 28-30 fős osztályokat
kell indítani. Az önök esetében már vannak összevont osztályok, ez nem öröm. A 7-8
évfolyam összevonását kerülni kell bizonyos okok miatt. Az 1-2 osztály összevonását is el
lehet kerülni. Ha a kötelező órák számát az összevonásokkal csökkentenék, kb. 5 millió Ft-ot
jelentene. Ha nincs olyan tanterem, ahol 25 főt össze lehet vonni, akkor nem javaslom az
osztályösszevonást. Törekedni kell a költségvetési egyensúly fenntartására. Kv. 30-36 óra kell
a gyerekek biztonságos rehabilitációs ellátásához. Ma már a magántanulói ellátásra csak
nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Itt 20 órában oldják meg a magántanulók ellátását, ez az
önkormányzatnak 2,8 millió Ft-ba kerül. Ezért az intézménynek törekedni kell arra, hogy a
magántanulóknál a vizsgáztatást biztosítsák. Minimum egy napközis csoportnak működni kell
a településen. Az egyéb feladatok egy számított érték. Az SNI osztályokat működtetni kell,
erre 54 órát használ fel az intézmény. Kérdés, hogy a ténylegesen felhasznált órák és
álláshelyek száma milyen arányban van. Az oktatási intézmény megfelelő módon van
finanszírozva, az önkormányzat feladata, hogy ezt az állapotot fenntartsa. Az intézményen
belüli változásokat, elmozdulásokat egyeztetni kell a fenntartóval. Egyéni órák keretében
jelentős csökkentést nem javaslok. A magántanulók ellátásánál törekedni kell arra, hogy minél
kevesebb óraszámot szolgáltassanak. Az iskola vonatkozásában 1-3 álláshely elmozdítása
szükséges.
Az óvodában gyerek nincs a három csoporthoz. Az önkormányzat jelenleg egy csoportot
feleslegesen finanszíroz. Ha a közeljövőben nem változik a gyerekek létszáma, elég a két
csoport indítása. Egy óvodapedagógussal és egy technikai álláshellyel lehet csökkenteni az
önkormányzat kiadásait. Úgy látom bizonyos lépéseket célszerű elkezdeni, megtenni. Az
iskola esetében két álláshely csökkentését javaslom.
Szémán László polgármester: Köszönjük szépen a véleménynyilvánítást, lehet reagálni a
dolgokra.
Bagdi Erzsébet: Nehéz helyzetben vagyok, már így is sok mindent csökkentettünk. A
könyvtárellátásnak sincs pénzügyi vonzata. A három magántanuló nálunk mind SNI tanuló. A
rehabilitációs tevékenységet is két csoportban szerveztük meg. Az összevonáshoz kicsik a
termek. Ezeket a gyerekeket nem lehet nagy létszámú osztályban tanítani. A hiányzások
csökkenését meg kell nézni.
Magyari Bertalan alpolgármester: A szakos ellátottságnál mit jelent a problémás
végzettség, pl. Cornuta Zsolt személyénél?
Kálmán János: Középiskolai tanári végzettsége van, ez nem jelenti azt, hogy nem taníthat
általános iskolában.
Pesti István: Mit jelent a hiányos végzettség?
Kálmán János: Az intézmény szakos ellátottsága 85 %-os szinten mozog, ez nagyon jó.
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Magyari Bertalan alpolgármester: Az iskolai könyvtár működését, nyilvántartását első
kézből tapasztaltam. Javasoltam, tegyük át a művelődési ház könyvtárába. Leltározáskor nagy
káosz uralkodott.
Bagdi Erzsébet: Így mi hogy jutunk hozzá a könyvekhez?
Magyari Bertalan alpolgármester: Ki lehet kölcsönözni bármit a könyvtár nyitva tartásakor.
Bagdi Erzsébet: Mikor van a nyitva tartás? Ez ésszerűtlen és alkalmazhatatlan a munkánk
szempontjából.
Szémán László polgármester: Én meg ésszerűtlennek tartom azt, hogy átvettél egy milliós
nagyságú könyvtárat, úgy, hogy nem tudtad mi van benne.
Magyari Bertalan alpolgármester: Bizonyíthatóan kb. 700.- eFt. árú könyv nincs meg.
Nagyfokú felelőtlen kezelése van a könyvtárnak.
Szémán László polgármester: Ki felel azért, ami abban a könyvtárban van? Szerintem az
igazgató.
Bagdi Erzsébet: Igen én felelek, az én hibám.
Kálmán János: A könyvtárak helyzete problémás. Kistelepülések esetén nem megoldható a
párhuzamos fejlesztés. A települési könyvtárba építik be általában az iskola könyvtárát. Ha a
pedagógusnak a 47 db szakkönyvre szüksége van napi szinten, kikölcsönzik és elviszik.
Javaslom a könyvtári feladat ellátására a községi könyvtár igénybevételét. Iskolatitkár ezt a
munkát nem végezheti.
Bagdi Erzsébet: Azért volt így, hogy ne kerüljön pénzbe.
Kálmán János: Pénzügyi értelemben a működtetés nem központi kérdés. Ha működtetni
akarják, bele kell építeni a kötelező órák számába. Ha nem így teszik az helytelen.
Szémán László polgármester: Miért nem fér el az 1-2 osztály egy tanteremben?
Bagdi Erzsébet: Elfér, de csoportbontást kellene alkalmazni.
Szémán László polgármester: Engem csak az anyagi oldala érdekel.
Bagdi Erzsébet: Azt is nézni kell, hogy a pedagógusok bírják-e. Aki dolgozik, szeret olyan
tevékenységet folytatni, aminek haszna is van.
Szémán László polgármester: Én meg csődöt nem szeretnék, mert közel állunk hozzá.
Szabó Katalin: Nem mi vagyunk a hibásak, hogy csökken a normatíva.
Győri László alpolgármester: Mi itt lakunk, itt kell tennünk valamit.
Szémán László polgármester: A két magántanulónak van szakértői véleménye?
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Bagdi Erzsébet: Igen van.
Szabó Katalin: Az 1-2 osztály összevonása ellen is azért tiltakozunk, mert annyira
problémásak, hogy nincs olyan pedagógus, aki ezt el tudná látni. A pedagógusok
idegrendszere készen van.
Győri László alpolgármester: Vigyék el a problémás gyerekeket speciális iskolába.
Kopányi László: A speciális nevelési igényű gyerekek 2-nek számítanak.
Magyari Bertalan alpolgármester: Azt meg nektek kell megérteni, ha nem lesz fizetésetek.
Szémán László polgármester: Az Önkormányzat álláspontja, hogy ez így nem
finanszírozható.
Szabó Katalin: Nem pazarolunk, amit tudtunk mindent pályázati pénzből finanszíroztunk.
Minden pedagógus tart órát délutáni foglalkozás keretében.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Sajnos mindenféle költségcsökkentés ellenére is úgy állunk,
hogy nem tudjuk tovább ilyen formában tovább finanszírozni az intézmény fenntartását.
Kálmán János: A képviselőtestület feladata a település irányítása. Az intézmény szerkezeti
átalakításához minimum 10 %-os óraszámcsökkentés kell. Azt kell megvizsgálni, hogy kb. 10
millió Ft. megtakarítással a település előbbre jut-e. Ha költségvetési csapda helyzetbe
kerülnek, onnantól kezdve az egész településnek annyi.
Pesti István: Döntenünk kell, elhangzottak a javaslatok, nem szeretné senki, hogy a település
tönkre menjen.
Kálmán János: Azt látom, hogy nem olyan rosszul van az intézmény finanszírozva. Ezen
kell csökkenteni, mert az állam nem fogja a költségvetési hiányt finanszírozni.
Bagdi Erzsébet: Azt forgatjuk a fejünkben, hogy tudunk az összevonás után dolgozni. Ha
meghatároznánk egy óraszámot, könnyebben gondolkozhatnánk.
Kálmán János: 241 óra finanszírozását javaslom, 12-re javaslom a pedagógus álláshelyek
számát csökkenteni. Az óvodában javaslok egy csoportot felfüggeszteni, egy óvodapedagógus
és egy dajka elküldését javaslom.
Szémán László polgármester: Aki egyetért a közoktatási szakértő javaslatával az kérem,
szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
45/2011. (V.26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Kálmán János közoktatási szakértő által
készített helyzetelemzést elfogadja. Az abban foglalt javaslatok szerint az egyes
szolgáltatásokhoz szükséges heti óraszámot 241 órában határozza meg. A pedagógus
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álláshelyek 12-re csökkentését, 1 óvodapedagógus és 1 dajka álláshely leépítését, továbbá egy
óvodai csoport felfüggesztését rendeli el.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
A szakértői véleményt a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Kálmán János: Az intézményeknek össze kell ülni és megoldást találni a helyzetre. Erre 30
napos határidőt kell adni.
Szémán László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a közoktatási intézmények 30 napos
határidővel egyeztető tárgyalást folytassanak az óraszám meghatározással, létszámleépítéssel
és csoportösszevonással kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázására, kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
46/2011. (V.26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatási és nevelési intézményéket
egyeztető és javaslattevő tárgyalásra hívja fel a 2011-2012-es tanévet érintő óraszám
meghatározás, óvodai csoportösszevonás és a létszámleépítések megvalósításának
kidolgozására.
Határidő: 2011. június 26.
Felelős: Intézményvezető
Óvoda vezető
Szémán László polgármester: A szakértői véleményben benne van, hogy a igazgatóhelyettesi állás nem kötelező. Javaslom, hogy a 2011-2012. tanévre szüntessük meg ezt a
státuszt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
47/2011. (V.26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011-2012. tanévtől az Általános Iskola
és Napközi otthonos Óvodában az iskolai igazgatóhelyettesi beosztást megszünteti.
Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: Szémán László polgármester
Intézményvezető
6. napirendi pont:
Magyari Bertalan alpolgármester: A szociális rendeletünket módosítani kell a temetési
segély részénél. A hencidai lakost javítsuk állandó hencidai lakosra.
A köztemetéssel kapcsolatban arra az álláspontra jutottunk, hogy ha ilyet kérnek, akkor csak
hamvasztással végezzük el. A szertartás része megmaradna.
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Szémán László polgármester: Aki egyetért a szociális rendelet módosításával, és azzal, hogy
Hencida Község területén köztemetést csak hamvasztással végezzen az önkormányzat, az
kérem szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
10/2011. (V.26.) számú rendelet
Hencida Községi Önkormányzat 10/2011. (V.26.) számú
rendelete az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes
természetbeni szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos
eljárás rendjéről szóló 5/2010. ( IV. 1.) KTR. számú
rendeletének módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő testülete a többször módosított 1993.évi III. tvben (továbbiakban: Sztv.) foglalt felhatalmazás alapján a helyi életkörülményekhez is
igazítottan az önkormányzat szociális célzatú pénzbeli és ezzel összefüggő természetbeni
szociális támogatásairól, a jogosultsági feltételekről és az eljárási szabályokról a következőket
rendeli el:
1. § Hencida Községi Önkormányzat az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes
természetbeni szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 5/2010.
(IV. 1.) KTR. számú rendelete (továbbiakban R.) 11. § (1) bekezdésének „aki hencidai
bejelentett lakóhellyel” szövegrész helyébe „aki hencidai állandó lakóhellyel” szöveg kerül.
2. § R. 15. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki.
(4) A közköltségen elvégzett köztemetésre hamvasztást követően kerül sor.
3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a hivatali hirdetőtáblán történő
kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik. A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Magyari Bertalan alpolgármester: Beszéljünk a Bírósági által elrendelt közérdekű munka
büntetésről. Ha nem fogadunk büntetés végrehajtásra senkit, akkor egy idő után elévül és az
elítéltet nem éri semmilyen joghátrány. Sajnos ez igaz a szabálysértési esetekre is, de ebből
olyan sok van, és olyan magas a napi tétele is, hogy azzal nem érdemes foglalkozni. Többlet
adminisztrációval jár, de én javaslom, hogy fogadjuk a közérdekű munkára ítélteket.
Tanka Sándor: A közmunkások, úgy látom, nem szeretnek dolgozni.
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Magyari Bertalan alpolgármester: Sajnos, ha nem állunk mellettük, nem dolgoznak.
Szémán László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Bíróság által büntetőügyben
elrendelt közérdekű munkavégzés büntetés végrehajtására újra bevezessük a településen a
munkahelyet, az kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
48/2011. (V.26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Bíróság által büntetőügyben közérdekű
munka büntetésre ítélt elítéltek számára munkahelyet biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy az Általános Iskola könyvtári funkcióját a
községi könyvtár vegye át.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
49/2011. (V.26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Iskola és Napközi otthonos
Óvoda könyvtári állományát a Községi könyvtárba helyezi át.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szémán László polgármester
Bagdi Erzsébet intézményvezető
Papp Anikó Magdolna közművelődési referens
Szémán László polgármester: Beszéljünk a mezei őrszolgálatról. Hencida Község mezőőri
szolgálata 3 fős a rendeletünk szerint. Érdemes lenne 3 fősre fejleszteni a jelenlegi 1 fő
helyett.
Magyari Bertalan alpolgármester: A 3 főre a Minisztérium 150.000.- Ft-ot ad?
Szémán László polgármester: Igen. Közalkalmazott lenne, ezért meg kell pályáztatni.
Tanka Sándor: Mennyibe kerül nekünk 1 fő felszerelése?
Szémán László polgármester: Ennek még utána kell járni.
Lengyel Zsolt: Mire mindennel fel lesz szerelve, kb. 1,5 millió Ft-ba kerül az
önkormányzatnak.
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Szémán László polgármester: Mi határozzuk meg a mezőőri járulékot, ami fedezhetné a
felszerelés költségét. Utána kell járni hány AK föld van Hencidán. Nyilvántartásunk szerint
54.000.- AK. A járulékot ki kell fizetni mindenkinek, vagy adók módjára végrehajtható.
Magyari Bertalan alpolgármester: A temetővel kapcsolatban a sírhely megváltási díjakat
javaslom a következők szerint megváltoztatni.
-

-

koporsós és hamvasztásos temetkezés esetén, ha az elhunyt hencidai állandó lakos
2.000.- Ft/koporsó és urna
koporsós és hamvasztásos temetkezés esetén, ha az elhunyt nem hencidai állandó
lakos, de életében minimum 15 évig hencidai állandó lakos volt 8.000.- Ft/koporsó és
urna
koporsós és hamvasztásos temetkezés esetén, ha az elhunyt nem hencidai állandó
lakos és életében soha nem volt hencidai állandó lakos: 40.000.- Ft/koporsó és urna

Pesti István: Mindegy lenne, ha az önkormányzat megnyitna egy olyan sírhely rész, ahol
fizetni kell, és egyet ahol nem.
Magyari Bertalan alpolgármester: De a régiek már fizettek.
Pesti István: Meg kellene nyitni az új részt is felül.
Szémán László polgármester: Akkor legyen pl. 20.000.- Ft., annak aki oda akar temettetni.
Magyari Bertalan alpolgármester: Nyilváníttassuk temetővé a felső részt, ami csak hencidai
állandó lakosra vonatkozik. Két helyet kell kijelölni, egy jobbat, amit meg kell fizetni, és egy
másikat ahova akkor lehet temettetni, ha az elkezdett rész betelik.
Győri László alpolgármester: Én már tavalyelőtt ezt felvetettem, de azt a választ kaptam,
hogy míg be nem telik a régi hely nem lehet fentebb temetkezni.
Szémán László polgármester: Ki ért egyet a következő javaslatokkal:
- koporsós és hamvasztásos temetkezés esetén, ha az elhunyt hencidai állandó lakos
2.000.- Ft/koporsó és urna
- koporsós és hamvasztásos temetkezés esetén, ha az elhunyt nem hencidai állandó
lakos, de életében minimum 15 évig hencidai állandó lakos volt 8.000.- Ft/koporsó és
urna
- koporsós és hamvasztásos temetkezés esetén, ha az elhunyt nem hencidai állandó
lakos és életében soha nem volt hencidai állandó lakos: 40.000.- Ft/koporsó és urna
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
11/2011. (V.26.) számú rendelet
Hencida Községi Önkormányzat 11/2011. (V.26.) számú rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2000.(XII.29.) KTR. számú rendeletének
módosításáról
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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. § Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezésről
szóló13/2000.(XII.29.) KTR. számú rendeletének (továbbiakban: R.) 1. számú melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetése helyben szokásos módon, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való elhelyezéssel történik.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2011. (V. 26.) számú rendeletének melléklete

Sírhely megváltási díj:
Ha az elhunyt hencidai állandó lakos volt:
- koporsós temetkezés esetén:
2.000.-Ft/koporsó
- hamvasztásos temetkezés esetén: 2.000.-Ft/urna
Ha az elhunyt nem hencidai állandó lakos, de életében legalább 15 évig hencidai állandó lakos
volt:
- koporsós temetkezés esetén:
8.000.-Ft/koporsó
- hamvasztásos temetkezés esetén: 8.000.-Ft/urna
Ha az elhunyt nem hencidai állandó lakos és életében soha nem volt hencidai állandó lakos:
- koporsós temetkezés esetén:
40.000.-Ft/koporsó
- hamvasztásos temetkezés esetén: 40.000.-Ft/urna
Létesítmény használati díj: 3.750.-Ft
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
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Temetőfenntartási hozzájárulás:
- sírkő készítése esetén: 3000.- Ft
- sírkő felújítása esetén: 1000.- Ft.
Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ma már esett szó a szociális rendeletről. Tárgykörük
különbözősége miatt, mégis javaslom, hogy a következő javaslatot külön tárgyaljuk.
Készítettem egy előterjesztést, amelyben foglaltakat véleményem szerint még be kellene
építenünk a BPJ rendeletünkbe. Aki az abban foglaltakat nem biztosítja, nem tartja be attól
megvonható a BPJ.
Szémán László polgármester: Aki a BPJ rendelet ezen pontjainak kibővítésével egyetért, az
kérem szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
12/2011. (V.26.) számú rendelet
Hencida Községi Önkormányzat 12/2011. (V. 26.) számú
rendelete
az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes
természetbeni szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos
eljárás rendjéről szóló 5/2010. ( IV. 1.) KTR. számú
rendeletének módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1993.évi III.
törvény (továbbiakban: Sztv.) 132. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
helyi életkörülményekhez is igazítottan az önkormányzat szociális célzatú pénzbeli és ezzel
összefüggő természetbeni szociális támogatásairól, a jogosultsági feltételekről és az eljárási
szabályokról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes természetbeni szociális ellátásokról
és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 5/2010. ( IV. 1.) KTR. számú rendelete
(továbbiakban R.) 6/A. § (1) bekezdése az alábbi hf) és hg) pontokkal és (6) bekezdéssel
egészül ki:
hf) az általa lakott ingatlannak az építési környezet alakításáról és védelméről szóló
1997.évi LXXVIII. törvény vonatkozó előírásainak meg kell felelni, különös tekintettel
a 44.§ szerint az építmény használatba vételére, a rendeltetésszerű és biztonságos
használatra alkalmas állapotban lévőnek kell lenni, az ingatlan vonatkozásában az
állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
állapotok nem
állhatnak fenn. Újonnan épített lakás esetén érvényes hatósági
használatbavételi engedéllyel, szabálytalanul épített lakás esetén pedig érvényes
fennmaradási engedéllyel kell rendezni az építésügyi hatósági eljárásokról és az
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építésügyi
hatósági
ellenőrzésről
szóló
193/2009.
(IX.
15.)
kormányrendelet előírásainak megfelelően különös tekintettel a 35- 40.§.-ban foglaltakra.
hg) amennyiben az általa lakott ingatlanban kiskorú gyermek nevelésére is sor kerül, akkor
az általa lakott ingatlannak a 15/1998. (IV. 30.) NMrendelet 105. §-ban foglaltak
szerint száraznak, világosnak és jól fűthetőnek kell lennie, valamint az általa lakott
ingatlan vonatkozásában a lakással összefüggésben semmi olyan emberi méltóságot
csorbító
körülmény (pl. fűtetlenség, nedvesség, penészesedés, belső megvilágítatlanság, ablakok
hiánya miatti huzatosság, tiszta levegővel ellátottságot biztosító szellőzés és megfelelő
légcsere hiánya, 22 óra utáni időszakban is rendszeresen működtetett olyan technikai és
egyéb berendezési eszköz, mely a házban lakók és a szomszédok vonatkozásában a
csend, a nyugalom és a pihenés megzavarására, valamint a testi-lelki egészség
veszélyeztetésére alkalmas stb.) nem állhat fenn, mely a családi élettel kapcsolatos és a
gyermek személyiségfejlődése szempontjából döntően meghatározó szocio-kulturális
mindennapi mikrokörnyezetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997.évi XXXI Törvény (Gyvt.) 5. §.n) pontja szerint veszélyeztetettséget idéz
elő, valamint a gyermek fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások alakít ki,
közvetít, vagy erősít, valamint bármilyen módon veszélyeztetné a lakásban nevelt
kiskorúgyermek Alkotmány 67. §. és a Gyvt. 6.§. szerint legfontosabb gyermeki jogokat,
a gyermek jólétét,egészségét, nevelését, testi, lelki, szellemi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi
fejlődését, önbecsülése és személyisége kibontakozását, a társadalmi együttélés
szabályainak elsajátítását, a többségi társadalom elvárásainak megismerését és betartását,
a társadalomba való beilleszkedését, az önálló életvitelének és öngondoskodása
kialakítása megteremtése.
(6) A jogosultságot megállapító és megszüntető határozatban a rászorultsági alapon
támogatással érintet munkaképes személy figyelmét fel kell hívni a következőkre:
-

a támogatási jogosultság olyan időleges és átmeneti állapot, melyre életerős és
munkaképes személyek vonatkozásában hosszú távú életforma nem alapozható,

-

az időleges rászorultság ténye és aktuális szociális helyzete nem jogosít fel a hatályos
törvények megszegésére, hanem éppen ellenkezőleg az adófizetők pénzéből történő
támogatottsága és időleges eltartottsága jogosan alapozza meg a többségi társadalom azon
elvárását és igényét, hogy viszonzásképpen törvényeket és az együttélési szabályokat
fokozottan tartsa be, valamint a társadalom tagjainak személy és vagyonbiztonságát, a
közrend, a közegészségügy és a közerkölcs erősödését a lehetőségeihez mérten minél
jobban segítse elő és minél jobban tudatosítsa azon önkormányzati elvárást, hogy az
eltartottságot követő passzív-inaktív életformát és helytelen, meddő szemléletmódot
cserélje fel egy olyan öngondoskodásra és önfenntartásra alapozó aktív életformára és az
anyagiaknak a munka által történő megteremtésére törekvő helyes szemléletmódra,
melynek segítségével minél előbb megtalálja azt az aktív keresőképes tevékenységet, ami
által egyre hasznosabb adófizetői tagjává válik a mindenkori társadalomnak.

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a hivatali hirdetőtáblán történő
kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik. A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.

A személyi ügyek megtárgyalására a képviselőtestület zárt ülést rendel el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 18 óra 10
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

