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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. július 5-én megtartott
üléséről.
A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Győri László alpolgármester
Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester
Göcs Csaba képviselő
Kopányi László képviselő
Tanka Sándor képviselő
Bagdi Erzsébet ált.isk. igazgató
Szabó Katalin
Jakab István
Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő megjelent. Az
ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra és azok előadóira.
Napirendi pontok:
1. Igazgatói pályázat megtárgyalása
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
A képviselőtestület a napirendi pontokra és azok előadóira tett javaslatot 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
1. napirendi pont
Szémán László polgármester: Az igazgatói pályázat anyagát mindenki megkapta. Egy
pályázat érkezett, ami megfelel a kiírásnak. Igazgató asszony kíván hozzáfűzni valamit?
Bagdi Erzsébet: Nem, várom a kérdéseket.
Kopányi László: A pályázat formailag és tartalmilag jó, elfogadásra javaslom. Reális képet
kaptunk az iskolában folyó munkáról. A 2011-2016-ig tervezett vezetői program tovább
kívánja folytatni az elmúlt öt év munkáját. Igazgató asszony bátran vállalja az előtte álló
nehéz feladatokat, munkákat. Támogatom a pályázatát.
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Szémán László polgármester: Köszönjük szépen, van-e még kérdés, hozzászólás a
pályázathoz?
Pesti István képviselő 9 óra 18 perckor megérkezett.
Szabó Katalin: Hárman voltunk, akik az igazgatói pályázat lebonyolítását végeztük.
Véleményét kértük a szakértőnek, szakszervezeteknek. Mindenki szeretné, ha Bagdi Erzsébet
tovább folytatná a munkáját. A következő éveket csak úgy tudjuk elképzelni, hogy ő vezesse
az intézményt.
Pesti István: Más pályázó nem volt, nem válogathatunk.
Szémán László polgármester: Zárt ülést rendelek el a pályázat megvitatására.
Az igazgatói pályázatot a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: Hívjuk be az érintetteket. Hencida Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete az igazgatói pályázatot megtárgyalta. Tájékoztatom
igazgató asszonyt, hogy két indítvány érkezett.
Arra az indítványra, hogy fogadjuk el az igazgatói pályázatot 2 igen és 4 nem szavazat
érkezett. Arra az indítványra pedig, hogy nyilvánítsuk eredménytelennek a beadott pályázatot,
és írjunk ki új pályázatot, valamint bízzuk meg Bagdi Erzsébetet egy évre, 6 igen szavazat
érkezett.
Bagdi Erzsébet: Nem kívánok megbízott igazgató lenni, ha a hat év munkája nem volt elég.
Szabó Katalin: Megindokolná valaki a döntést?
Szémán László polgármester: Mivel egy pályázat érkezett, úgy gondoltuk, érdemes lenne
megismételni a kiírást.
Szabó Katalin: Megdöbbentem a döntésen, ha még tízszer írják ki a pályázatot, sem lesz
alkalmasabb személy.
Kopányi László: Előállt egy helyzet, ez most mit jelent, már holnaptól nem kell Erzsike,
vagy augusztus 15-től?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Igazgató Asszony hogy gondolja?
Bagdi Erzsébet: Augusztus 15-ig maradok, úgyis szabadságolás van addig.
Szabó Katalin: Ez a döntést egy káoszt hozott létre az iskola életében, nem lesz, aki intézze a
dolgokat.
Szémán László polgármester: Milyen dolgokat kell intézni?
Szabó Katalin: Pl. H2O pályázat, interaktív tábla. Szabadsága alatt nem köteles Erzsike
elvégezni ezeket a munkákat. Ki fogja az évet elindítani?
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Győri László alpolgármester: Keressünk másik megbízott igazgatót, aki elvállalja.
Szabó Katalin: A hencidai tantestületből ezt a megbízást nem vállalja el senki. Az elmúlt
ülésen határoztak arról is, hogy igazgató helyettes sem kell. Ezt a döntést még most sem
tudom lenyelni.
Szémán László polgármester: Az igazgató helyettesi posztról határoztunk, mindennek
anyagi vonzata van, nem Kati néni személye ellen van kifogás. Értsék már meg, nem öröm,
hogy ki kell rúgni személyeket, vagy az, hogy nem tudunk bérletet és tiszteletdíjat fizetni.
Bagdi Erzsébet: Hat év alatt sokat dolgoztam itt. Ha nem ismerik el a munkámat, nem
kívánom tovább folytatni.

2. napirendi pont
Szémán László polgármester: A rendelet tervezethez van hozzáfűzni való?
Pesti István: Az emberekben tudatosítani kellene a dolgokat. Van, ahol gyom mentesíteni
kell, van ahol nincs kerítés.
Szémán László polgármester: Eddig nem volt rá rendeletünk. Ezután már felszólíthatunk
bárkit, az 50.000.-Ft-os bírság majd hatással lesz rájuk.
Tanka Sándor: A rendeletben leírtakat 1960-ban is be kellett tartani.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Kiegészítés van hozzá?
Pesti István: Az egyház előtt az önkormányzat nyírja a füvet, nem lehetne a kútnál a
sövényig lenyírni?
Szémán László polgármester: Semmi akadálya.
Aki egyetért a rendelettel, valamint azzal a módosítással, hogy 2011. 07. 06-val lép életbe, az
kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2011. (VII. 5.) KTR. számú rendelete
az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

A rendelet célja
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1. § (1) A rendelet célja, hogy a település közigazgatási területén a köztisztasággal és
településtisztasággal kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi
sajátosságoknak megfelelően szabályozza.
(2) A településen a köztisztaság megőrzése érdekében mindenki köteles közreműködni,
és a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését
eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.
2.
2. §

A közterületek tisztántartása

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról
egyrészt az önkormányzat saját szervezésében, másrészt az érintett
ingatlantulajdonosok, bérlők, használók (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos)
kötelezésével gondoskodik.

3. § (1) Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, zöldterület ápolásával
kapcsolatos kötelezettségei:
a) az ingatlan előtti járda, (járda hiányában egy méter széles területsáv), járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes terület – maximum az épület 10 m-es
körzetén belüli terület – gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése.
Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, úgy a fenti feladatok mindkét
irányra vonatkoznak.
b) az ingatlan előtti, melletti nyílt árok, áteresz és ennek műtárgyai tisztántartása,
gyommentesítése, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása,
c) a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy
anélküli – közforgalmi terület sáv vagy átjáró esetében a tisztántartási
kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg,
d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való
megtisztítása.
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött hulladékot
gyűjtőedényzetbe, vagy más gyűjtőeszközbe köteles elhelyezni és elszállításáról
gondoskodni.

3.

Az ingatlanok tisztántartása

4. § (1) Az ingatlantulajdonosok épületei, telekingatlanai tisztántartásával kapcsolatos
kötelezettségei:
a) évente legalább egyszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint
magasságáig történő letakarítása,
b) az épület faláról, kerítéséről az aktualitásukat vesztett, szakadt, illegális
falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása,
c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a
járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése.
(2) Építés, bontás, felújítás és karbantartás során a kivitelező, ha az nem azonos az
ingatlantulajdonossal köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztántartani.
4.

Kereskedelmi tevékenységet folytató szervek, utcai árusok, rendezvényszervezők
kötelezettségei
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5. § (1) Az üzletek, egyéb elárusítóhelyek, vendéglátóegységek, és szolgáltató egységek
előtti, melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes területet az ingatlantulajdonos köteles tisztántartani, a keletkezett
hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról gondoskodni.
(2) Az ingatlan előtti, melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a
nyári időszakban legkésőbb reggel 7.00 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt
folyamatosan tisztántartani, zárás előtt összetakarítani.
6. § (1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét
tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról
gondoskodni.
(2) Közterületen rendezett rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról,
üzemeltetésről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület és közvetlen
környezetének tisztántartásáról és a terület eredeti állapotban történő
visszaállításáról.
5.

Hó- és síkosság mentesítés

7. § (1) A 4. § (1) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdésében meghatározott
ingatlantulajdonos köteles az ingatlana előtti, melletti közterület hó eltakarításáról és
síkosság mentesítésről gondoskodni.
(2) A síkosság elleni védekezéshez környezetkímélő anyagok, különösen durva
szemcséjű homok, homokkal kevert fűrészpor, forgács használható.
(3) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy
sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
(4) Hórakást tilos elhelyezni:
a) útkereszteződésben,
b) útburkolati jelen,
c) járdasziget és járda közé,
d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
e) kapubejárat elé, annak szélességébe,
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra – vízelzáró csap, gáz és egyéb
közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop) – köré.
6.
8. §

Közterületek tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések

Tilos
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési
tárgyait rendeltetés ellenesen használni, szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati
ürülékkel beszennyezni, megrongálni,
b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet, egyéb
vegyszeres anyagot, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a
csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,
c) közterületen járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni,
amely szennyeződést okoz,
d) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fák, díszcserjék stb.) megrongálni,
csonkítani, leszakítani,
e) a parkosított zöldterületekre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármilyen
módon károsítani.
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f) a síkosság elleni anyagokat zöldterületen deponálni.
9. §

Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás
során semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a
közterület szennyeződik, annak előidézője köteles azt azonnal eltávolítani és a
további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

10. §

Ha szállítmány fel- vagy lerakása közben a közterület szennyeződik, annak
előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal megtisztítani.

11. §

A zöldfelületeket, az azokon átvezető útvonalakat, sétányokat, játszótereket,
játszószereket mindenki csak saját felelősségére a jelen rendeletben és a tulajdonos
által meghatározott feltételek szerint használhatja.
7.

12. §

Szabálysértési rendelkezések

Amennyiben súlyosabb cselekmény nem valósul meg szabálysértést követ el és
50.000,- Ft–ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 3. § (1)
bekezdésében, 4. §-ban, 5. §-ban, 6. §-ban, 7. § (1) és (4) bekezdésében, 8. §-ban, 9.
§-ban és a 10. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.
8.

13. §

Hatályba lépés

Ez a rendelet 2011. július 6. napján lép hatályba.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A Bíróság a Közalapítvánnyal kapcsolatban a titkár feladatainak
a meghatározását kérte. Az alábbi feladatokat indítványozom felvenni az alapító okiratba:
- összehívja és előkészíti a Kuratórium üléseit
- gondoskodik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról
- vezeti a Kuratórium döntéseinek olyan nyilvántartását, amelyből a döntés tartalma,
időpontja és hatálya, valamint a szavazati arány megállapítható. A nyilvántartás a
Közalapítvány székhelyén megtekinthető
- az éves pénzügyi terv és beszámoló elkészítése, az Kuratórium elé terjesztése,
az alapítványi rendezvények megszervezése
Szémán László polgármester: Aki egyetért az elhangzott feladatokkal, az kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavaztat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
61/2011. (VII. 05.) KTH számú határozat
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Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint alapító, a Hencida Községért
Közalapítvány alapító okiratának 6.3 pontját a következők szerint módosítja:
„6.3 A titkár feladatai:
- összehívja és előkészíti a Kuratórium üléseit
- gondoskodik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról
- vezeti a Kuratórium döntéseinek olyan nyilvántartását, amelyből a döntés tartalma,
időpontja és hatálya, valamint a szavazati arány megállapítható. A nyilvántartás a
Közalapítvány székhelyén megtekinthető
- az éves pénzügyi terv és beszámoló elkészítése, az Kuratórium elé terjesztése,
- az alapítványi rendezvények megszervezése
A titkár működési helye az alapítvány székhelye. A postázás a titkár kezéhez történik.
A titkár tevékenységét jelen szabályzat alapján a Kuratóriumi elnök irányításával végzi. A
Kuratórium külön feladatok ellátásával bízhatja meg.”
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat elkészítésére és a változás bejelentés megtételére.
Határidő: 2011. július 13.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsi Sándor jegyző
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A Hencida-Váncsod közoktatási társulás június 30-i
megszűnésével módosítani kell az iskola alapító okiratát. A feladatok, tevékenységek
vonatkozásában nincs változás, csak a fenntartó, az ellátási körzet és a telephelyek
vonatkozásában. Ezért indítványozom az alapító okiratban ezen változások átvezetését.
Szémán László polgármester: Aki egyetért jegyző úr indítványával az kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavaztat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
62/2011. (VII. 05.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Iskola és Napközi otthonos
Óvoda alapító okiratát az alábbi szövegezéssel elfogadja:
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okirata

A költségvetési szerv neve: Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
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A költségvetési szerv székhelye: 4123 Hencida, Csokonai u. 2.
Az alapítás időpontja: 1732, önkormányzati fenntartásban működik 1990. 10. 15-től.
A jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatási törvény szerinti oktatási
feladatok ellátása, gyerekek tankötelezettség kezdetéig történő nevelése
Működési köre: Hencida község közigazgatási területe.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
- tevékenysége jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
közintézmény,
- feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan működő.
Önálló jogi személy, közoktatási intézmény.
Gazdálkodásával összefüggő feladatait Hencida Község Polgármesteri Hivatala, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
OM azonosító: 038861
Fenntartó neve: Hencida Község Önkormányzata
Fenntartó címe: 4123 Hencida, Kossuth tér 1.
Az irányító szerv neve, címe: Hencida Község Önkormányzata
4123 Hencida, Kossuth tér 1.
A fenntartott intézmény megnevezése, székhelye:
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
4123 Hencida, Csokonai u. 2.
Székhely intézmény: Általános Iskola (4123 Hencida, Csokonai u. 2) 1-8 évfolyammal
- vezetését ellátja: az intézmény igazgatója
Intézmény egység: Napközi Otthonos Óvoda (4123 Hencida, Kossuth u. 28.)
- vezetését ellátja: az óvoda vezetéséért felelős igazgatóhelyettes
Az intézmény telephelyei:

Hencida, Csokonai u. 2. – iskola
Hencida, Kossuth u. 31. – iskola
Hencida, Kossuth u. 28. – óvoda

Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, melynek vezetését az Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda igazgatója magasabb vezetőként látja el.
Az intézmény vezetőjének kinevezése: Az intézmény vezetőjét pályázat alapján Hencida
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki. A magasabb vezetői megbízás
visszavonására, fegyelmi jogkör gyakorlására szintén a Képviselőtestület jogosult. Az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
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Az intézményvezető helyetteseket az intézményvezető nevezi ki a tantestület véleményének
figyelembevételével.
Az intézmény alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja
Foglalkoztatottjaira
vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
Alapvető szakágazat:
- 852010, alapfokú oktatás
- 851010, iskolai előkészítő oktatás
Az intézmény alapfeladata:
80.10
Alapfokú oktatás
80111-5
Óvodai nevelés, iskolai életmódra történő felkészítés
80121-4
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
80122-5
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) oktatás
80511-3
Napközi-otthoni és tanulószobai ellátás

Az intézmény tevékenységi köre:
80.11
Alapfokú oktatás
55.51
Munkahelyi étkeztetés
55.52
Közétkeztetés
92.62.
Egyéb sporttevékenység

szakfeladat száma

2009
megnevezése

2010. január 1-től
megnevezése
Óvodai intézményi
562912
étkeztetés

szakfeladat száma

552312

Óvodai intézményi étkeztetés

552323

562913

801115

Iskolai intézményi
közétkeztetés
Óvodai nevelés

801115

Óvodai nevelés

851012

801115

Óvodai nevelés

851013

801214

Általános iskolai nappali
rendszerű nevelés, oktatás

852011

851011

Iskolai intézményi
étkeztetés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelés, ellátás
Nemzeti és etnikai
kisebbségi óvodai nevelés,
ellátás
Általános iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
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801214

Általános iskolai nappali
rendszerű nevelés, oktatás

852013

801214

Általános iskolai nappali
rendszerű nevelés, oktatás

852021

Nemzeti és etnikai
kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
Általános iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
Nemzeti és etnikai
kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű
általános iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű
általános iskolai tanulók
nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

801214

Általános iskolai nappali
rendszerű nevelés, oktatás

852023

801225

Sajátos nevelési igényű
tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése,
oktatása

852012

801225

Sajátos nevelési igényű
tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése,
oktatása

852022

805113

Napköziotthoni és
tanulószobai foglalkozás

855911

Általános iskolai napközi
otthoni nevelés

805113

Napköziotthoni és
tanulószobai foglalkozás

855912

Sajátos nevelési igényű
tanulók napközi otthoni
nevelése

805113

Napköziotthoni és
tanulószobai foglalkozás

855913

Nemzeti és etnikai
kisebbségi tanulók
napközi otthoni nevelése

805113

Napköziotthoni és
tanulószobai foglalkozás

855914

Általános iskolai
tanulószobai nevelés

805113

Napköziotthoni és
tanulószobai foglalkozás

855915

805113

Napköziotthoni és
tanulószobai foglalkozás

855916

xxxxxxxx

xxxxxxxx

852000

xxxxxxxx

xxxxxxxx

856013

Az intézmény által ellátott szakfeladatok:
- Napközi Otthonos Óvoda által ellátott szakfeladatok:

Sajátos nevelési igényű
tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Nemzeti és etnikai
kisebbségi tanulók
általános iskolai
tanulószobai nevelése
Alapfokú oktatás
intézményeinek,
programjainak komplex
támogatása
Fejlesztő felkészítés
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80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra történő felkészítés
Eltérő szociális helyzetű, különböző fejlettségű 3-7 éves korú gyerekek
integrált óvodai nevelése
Sajátos nevelési igényű 3-7 éves korú gyerekek óvodai nevelése,
differenciált fejlesztése a Kt. 30. § alapján (funkcionális integráció a
képzés teljes idejében) ezen belül:
 Enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése. Megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek
óvodai nevelése (Kt. 121. § (1) 29. a. pontja értelmében)
 Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek óvodai ellátása (Kt. 121. § (1) 29. b. pontja értelmében)
 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN)
gyermekek óvodai ellátása.
- Általános Iskola által ellátott szakfeladatok:
80121-4
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
80122-5
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai
nevelése, oktatása, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) oktatás.
A tanulásban és értelemben akadályozott tanulók oktatása és nevelése
külön csoportban és integráltan is történik szakértői vélemény alapján:
 enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista
(autizmus infantilis, atípusos autizmus) sajátos nevelési igényű
tanulók általános iskolai nevelése-oktatása. Megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók általános iskolai oktatása
(Kt. 121. § (1) 29. a. pontja értelmében)
 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő
tanulók általános iskolai nevelése-oktatása (Kt. 121. § (1) 29. b.
pontja értelmében)
 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN
tanulók általános iskolai ellátása)
80511-3
Napközi-otthoni és tanulószobai ellátás
92403-6
Diáksport
Az intézmény biztosítja a tanulók mindennapi testedzését
Az intézmény által ellátott, szakfeladathoz nem sorolt tevékenységek:
Napközi Otthonos Óvoda által ellátott tevékenységek:
1. nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés
cigány kisebbségi óvodai nevelés
2. óvodai fejlesztő program
Általános Iskola által ellátott tevékenységek:
2. nemzeti és etnikai kisebbségi iskolai nevelés-oktatás
nyelvoktató cigány kisebbségi oktatás
3. integrációs és képesség kibontakoztató program
4. fejlesztő, felzárkóztató oktatás
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5. személyiség-fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
Az intézmény férőhelyeinek száma:
Óvoda: 75 fő
Iskola: 150 fő
Az iskola évfolyamainak száma: 8
Az intézmény működési területe, felvételi körzete: Hencida község közigazgatási területe.
Az intézmény szakmai jogállása: Önálló. A szakmai tevékenység törvényességéért az
intézmény vezetője felelős.
Az intézmény gazdálkodási jogállása:
Az intézmény előirányzat feletti rendelkezési jogosultsága részjogkörű. Az intézmény az
előirányzatok közül a szakmai készletbeszerzés és a személyi juttatások fölött rendelkezik
önállóan.
Az intézmény költségvetését a felügyeleti szerv határozza meg.
Az intézmény bevételei:
Állami támogatás feladatmutatók alapján.
Saját bevétel: térítési díjak, egyéb.
A térítési díjakhoz kedvezményt a fenntartó nyújthat.
Kiegészítő tevékenységek típusai:

szakfeladat száma
552411

2009
megnevezése
Munkahelyi vendéglátás

2010. január 1-től
szakfeladat száma
megnevezése
562917
Munkahelyi étkeztetés

Kisegítő tevékenységek típusai:

szakfeladat száma
701015

2009
megnevezése
Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása

2010. január 1-től
szakfeladat száma
megnevezése
Nem lakóingatlan
682002
bérbeadása, üzemeltetése

Az összkiadáshoz viszonyítva a kisegítő tevékenység aránya:
Az intézmény kisegítő tevékenysége:
Helyiségek bérbeadása. E tevékenységéből származó bevétele a költségvetés tervezett
összkiadásához viszonyítva 3 % mértéket érhet el.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, gazdálkodó szervezetben részt
nem vehet.
Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon:

13
Hencida, Csokonai u. 2. szám alatti épület és udvar
Hencida, Kossuth u. 31. szám alatti épület és udvar (szolgálati lakás és udvarának
kivételével)
Hencida, Kossuth u. 28. szám alatti épület és udvar
A vagyon fölötti rendelkezési jog a területileg illetékes Községi Önkormányzat
Képviselőtestületét illeti meg.
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézményben ellátott tanulócsoportok számát a fenntartó minden tanévre vonatkozóan a
tanév kezdete előtt meghatározza.
Az ellátott feladatok nagysága, tanulócsoportok száma alapján a feladathoz rendelt
alkalmazotti létszámot a fenntartó költségvetési rendeletében állapítja meg.
A tanulócsoportok mindenkori számát az alapító okirat melléklete tartalmazza.

Záradék: Az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását
Hencida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/2011. (VII.5.) számú
határozatával 2011. július 1-i hatállyal hagyta jóvá.
Az eredeti alapító okirat hatályba lépése: 1998. 11. 17.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Kilométer díjat, autóhasználati díjat kellene megállapítani a
hivatali kisbuszra.
Magyari Bertalan alpolgármester: 150-300.- Ft/km díjat javaslok megállapítani.
Tanka Sándor: Kire vonatkozna ez?
Magyari Bertalan alpolgármester: Aki igénybe veszi szállításra a buszt. Le kell korlátozni,
hogy csak az önkormányzat és intézményei vehessék igénybe.
Kopányi László: Használja az iskola, óvoda.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az idősek is szokták igénybe venni.
Szémán László polgármester: Javaslom a 100.- Ft/km díjat megállapítani, amennyiben a
hivatalnak nincs szüksége a buszra.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Ez pályázati támogatásból beszerzett tanyabusz. Addig hagyjuk
ezt a kérdést függőben, míg megnézem, mi szerepel a pályázatban.
Szémán László polgármester: Megkeresett bennünket egy debreceni kft. Olyan
településeket és azon belül önkormányzati területeket keresnek, ahol le tudnának telepíteni
egy terménytároló, szárító üzemet. Az iparűzési adót ide fizetné és 4-5 embernek munkát
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tudna ajánlani. 3-5 HA terület kellene neki. Azt kell eldönteni, mennyiért adjuk a területet. Ez
a cég akár bérelne, vagy vásárolna is földet, mert művelnek is. Mondhatunk akár egy jelképes
összeget is.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Arra kell a felhatalmazás, hogy akár 1 Ft-os jelképes vételárat
meghatározzunk.
Szémán László polgármester: Tárgyalok akkor vele, egy jelképes összegű vételárért, azzal a
kikötéssel, hogy meghatározott időn belül építse fel.
Aki egyetért az elhangzottakkal, felhatalmaz a tárgyalások folytatására és támogatja, hogy az
üzem telepítésére alkalmas önkormányzati ingatlant akár 1.-Ft-os eladási áron értékesítsük,
kérem, kézfeltartással jelezze.
63/2011. (VII. 05.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szémán László
polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson egy mezőgazdasági szárító, terménytároló üzem
létrehozásáról és az ehhez szükséges önkormányzati ingatlant a vállalkozás részére
minimumérték meghatározása nélkül elidegenítse.
Felelős: Szémán László polgármester
Határidő: folyamatos
Szémán László polgármester: A Kossuth téren az E.ON fákat akar kivágni. Erről már
korábban is folytattunk tárgyalásokat. A testület ezt korábban nem hagyta jóvá. Élet és
vagyonvédelmi okok miatt 27 db fáról van szó. 15 db gömbjuhart adnak helyette.
Magyari Bertalan alpolgármester: A kivágott fákat hova tesszük?
Szémán László polgármester: A tűzifának való részét el kell adni.
Magyari Bertalan alpolgármester: Javaslom a két diófát és az almafákat is kivágni.
Tanka Sándor: Az öregek étkeztetése hogy alakul?
Szémán László polgármester: Átvette a Szűcs Lajos cége.
Tanka Sándor: Azt mondják, két személy hordja az ebédet, a többi el lett küldve?
Szémán László polgármester: Eddig is két személy hordta, és két közhasznú munkás volt
mellette.
Tanka Sándor: Ez pénzben mit jelent, jobban jár az önkormányzat?
Szémán László polgármester: Lajosék többet fizetnek az ebédért (450.- Ft.), mint a Bihari
Szociális Szolgáltató Központ, vagyis jobban jártunk. Jobban jövünk ki az étkezéssel és
teremtettünk két munkahelyet is.
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

