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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. július 29-én megtartott
rendkívüli üléséről.
A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Győri László alpolgármester
Göcs Csaba képviselő
Kopányi László képviselő
Pesti István képviselő
Tanka Sándor képviselő
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. Oktatási intézmény átszervezésére irányuló előterjesztés megvitatása
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2. OTP hitelfelvétel
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: Váncsod ki akar lépni a közoktatási társulásból. Ez már egy
ismert tény. Szeretné, ha módosítanánk a Társulási Megállapodást. Ezt Hencida Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete eddig nem támogatta. Azt az álláspontot képviseltük,
hogy a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.
Tanka Sándor: Váncsodról elküldték a pedagógusokat és marad az óvoda.
Szémán László polgármester: Szűnjön meg úgy a Társulás, hogy a létszámleépítést ne
nekünk kelljen végrehajtani. Így Váncsodnak nem kell fizetni semmit Berettyóújfalu felé.
Több egyeztetés volt, ami eredményre nem vezetett. Melyik az az Önkormányzat, amelyik
garanciát tud vállalni az októberi fizetésre, vagy egyáltalán a helytállásra. Váncsodnak utalnia
kellene a bért.
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Tanka Sándor: Ha nem, akkor szegény dolgozók járnak rosszul.
Pesti István: Mi sem vagyunk jótékonysági intézmény.
Szémán László polgármester: A Társulási Megállapodás ezt szabályozza. Kilép, elvégzi a
leépítést, vagy marad, és fizeti tovább a költségeket.
Pesti István: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozat módosítást.
Szémán László polgármester: Aki egyetért a 40/2011. (V.12.) számú határozat társulásból
kilépés rendje határidejének naptári év augusztus 31-re történő módosításával, a Társulás
2011. augusztus 31.-vel való megszüntetésével, valamint a közalkalmazottak és
munkavállalók vonatkozásában a munkáltatói jogok és kötelességek Váncsod Község
Önkormányzatának történő átadásával, az kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
64/2011. (VII. 29.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 40/2011. (V.12.) KTH számú
határozatát - a Hencida-Váncsod Közoktatási Társulás Társulási Megállapodás módosításárólaz alábbiak szerint módosítja:
a.
A 2007. szeptember 1-jétől hatályos 2007. augusztus 30-án aláírt „Társulási
Megállapodás Közoktatási feladatok intézményfenntartó társulásban történő ellátására
Hencida – Váncsod Közoktatási Társulás” 6. 4. „A társulásból való kilépés rendje:” szövege
az alábbiak szerint módosul:
„6.4. A társulási megállapodást felmondani a naptári év augusztus 31. napjával lehet.”
b.
A Hencida – Váncsod Közoktatási Társulást Váncsod Község részéről bejelentett
Társulás megszüntető döntésének megfelelően 2011. augusztus 31. napjával megszünteti.
c.
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri Váncsod Községi
Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy 2011. augusztus 1-től a váncsodi tagintézmény
közalkalmazottait és munkavállalóit, mint munkáltató vegye át, és munkáltatói jogkörét
gyakorolja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt és a pénzügyi főelőadót a társulás
megszüntetésével járó pénzügyi elszámolás előkészítésére és lefolytatására.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsi Sándor jegyző
Dienes Lajosné pénzügyi főelőadó
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2. napirendi pont
Szémán László polgármester: A művelődési ház felújítása, bővítése folyamatban van. A
beruházás utófinanszírozott, így támogatás megelőlegező hitel nélkül az elszámolást az
önkormányzat nem tudja benyújtani, mivel ennyi pénzünk nincs. Javaslom, hogy a
számlavezető pénzintézethez nyújtsuk be elsőként hitelkérelmünket. A határozatnak legalább
a következőket kell tartalmaznia:
ügylet megnevezését, összegét, végső lejáratát, felajánlott biztosítékokat
az önkormányzat kötelezettségvállalását a hitel visszafizetésére és a járulékok
megfizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő
betervezésére,
az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés
aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását.
Aki egyetért, kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
65/2011. (VII. 29.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által elnyert
Hencida, Művelődési Ház épületének Integrált Közösségi és Szolgáltató Térré történő
átalakítása, tetőtérbeépítése elnevezésű pályázatának támogatás megelőlegező hitel igénylését
jóváhagyta akként, hogy Hencida Község Önkormányzata pénzintézettel hitelszerződést
kössön. A hitel összege 50.502.538.-Ft, melynek fedezete a 232/1501/11/8/2009 MVH
iktatószámú határozat. A hitel végső lejárata 2012. június 30. A képviselő testület
kötelezettséget vállal a létrejött szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésére és a
mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére.
A képviselőtestület egyetért a hitel és járulékai erejéig, a hitel visszafizetés biztosítékaként a
költségvetési bevételek pénzintézetre történő engedményezésével, valamint a Hencida,
Vöröshadsereg u. 12. szám alatt található ingatlan biztosítékként felajánlásával.
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben
történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 13 óra 30
perckor bezárta.

k. m. f.
Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

