1
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án
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
Bagdi Erzsébet ált.isk. igazgató
Jakab István hencidai lakos
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. Hencida-Váncsod Közoktatási Társulással kapcsolatos teendők 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: A tájékoztatót mindenki megkapta. A váncsodi
képviselőtestület úgy döntött, mégis marad a társulásban. Volt a múlt héten egy
megbeszélésünk, ahol azt hittem, szétválik a társulás, de nem jutottunk dűlőre. A
létszámleépítést el kell végeznünk, mert tanuló nem maradt a váncsodi iskolában. Abba nem
kéne belemennünk, hogy az óvónőket 6 órában foglalkoztassák.
Bagdi Erzsébet: Így nem lenne meg a 2 óra átfedés és a 40 kötelező óra. Szeptember 1-jétől
megkezdik a felmentési idejüket a dolgozók. Míg a felmentési idejüket töltik, jöhetnének ide
az iskolába dolgozni, mert lenne mit csinálni. Tagintézmény vezetőt is választani kell. A
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váncsodi dolgozókat is csak arról tájékoztatta a polgármesterük, hogy megmarad a társulás,
semmi másról.
Győri László alpolgármester: A kvótát mi kapjuk meg?
Bagdi Erzsébet: Igen, sikerült megigényelni.
Győri László alpolgármester: Ha innen kapják a fizetést, mikor fogja ezt nekünk Váncsod
visszafizetni? Szerintem nem fogunk visszakapni tőlük semmit.
Szémán László polgármester: Addig nem lesz innen kifizetés. Hoznunk kell egy határozatot
arról, hogy a féléves beszámoló alapján az elszámolást meg kell csinálni. Ha megvan az
elszámolás, és adott hó 30-ig Váncsod nem utalja az 1/12-ed részt, nem vagyunk kötelesek 1jén munkabért fizetni a dolgozóknak.
Bagdi Erzsébet: Mindenképpen Váncsod járt a legrosszabbul, ráadásul jogszerűtlen
intézkedéseket csináltak.
Göcs Csaba: Ha nekik ez jó, hogy tönkreteszik a dolgozókat, hát tegyék. Ha nem fizetnek, mi
nem fizetjük ki a dolgozóikat, és kész.
Győri László polgármester: Az elszámolást kell minél hamarabb megcsinálni.
Szémán László polgármester: Mindenki minket erősített meg, nekünk van igazunk. Váncsod
kb. 2,5 millióval lóg, ami biztos, és kb. még ennyivel, ami nem tisztázott. Ha perre megyünk
is a végén, Váncsodot terhel minden anyagi teher, benne van a megállapodásban.
Bagdi Erzsébet: Ha Váncsodnak igaza lenne Berettyóújfalu Polgármesteri Hivatal mellé állt
volna.
Magyari Bertalan alpolgármester: Nincs értelme, hogy húzzák-halasszák, mert utána még a
kamatot is kifizettetik velük.
Szémán László polgármester: Helyben kell hagyni Váncsod határozatát, azzal a kitétellel,
hogy az óvónőket nem óhajtjuk 6 órában foglalkoztatni. Úgy néz ki, hogy az óvodából nem
kell elküldeni senkit, mert Karalyos Lászlóné nyugdíjba megy, így Szántó Gáborné átmehet a
helyére.
Bagdi Erzsébet: Az iskolából Teri néni és Emma néni tud elmenni nyugdíjba, így nem kell
elküldeni senkit.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Ismertetem a határozati javaslatot.
a.
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 64/2011. (VII.29.) KTH számú
határozatát - a Hencida-Váncsod Közoktatási Társulás Társulási Megállapodás módosításárólhatályon kívül helyezi és a Társulás fennállását állapítja meg.
b.
Felhívja az intézményvezetőt, hogy a váncsodi óvoda tagintézményben 1
óvodapedagógus és 1 dajka álláshelyet a dolgozók nyugdíjba vonulásának napján szüntessen
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meg. A feladatellátást 2 óvodapedagógus és 1 dajka heti 40 órában történő foglalkoztatásával
javasolja, tekintettel a jogszabályok által meghatározott követelményekre.
c.
Felhívja az intézményvezetőt, hogy a váncsodi iskola tagintézmény álláshelyeit –
általános iskolai tanulói létszám hiányában - 2011. szeptember 1. napjával kezdődő
felmentéssel szüntesse meg. A felmentési idő alatti munkavégzésről a Képviselőtestület
további egyeztetést kezdeményez Váncsod Községi Önkormányzat Képviselőtestületével.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi főelőadót a pénzügyi
elszámolás előkészítésére és lefolytatására, egyben felhívja az intézményvezetőt a
munkáltatói jogkörében szükséges intézkedések megtételére.

Szémán László polgármester: Foglaljuk bele, hogy az elszámolást Váncsod Önkormányzata
augusztus 15-ig végezze el. A tagintézmény vezetői pályázatot is foglaljuk bele.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A pályázati kritériumokról egyeztetni kell Váncsoddal.
Szémán László polgármester: Muszáj pályázatot kiírni, nem lehet megbízni valakit?
Bagdi Erzsébet: De lehet 1 évre megbízni valakit, egyszerűbb is lenne.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Úgy foglaljuk a határozatba, hogy tegyenek javaslatot a
tagintézmény vezetőre.
Szémán László polgármester: Aki egyetért a az előbb említett módosításokkal kiegészített
határozat javaslattal az kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot és meghozta a
következő határozatot:
66/2011. (VIII. 8.) KTH számú határozat
a.
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 64/2011. (VII.29.) KTH számú
határozatát - a Hencida-Váncsod Közoktatási Társulás Társulási Megállapodás módosításárólhatályon kívül helyezi és a Társulás fennállását állapítja meg.
b.
Felhívja az intézményvezetőt, hogy a váncsodi óvoda tagintézményben 1
óvodapedagógus és 1 dajka álláshelyet a dolgozók nyugdíjba vonulásának napján szüntessen
meg. A feladatellátást 2 óvodapedagógus és 1 dajka heti 40 órában történő foglalkoztatásával
javasolja, tekintettel a jogszabályok által meghatározott követelményekre.
c.
Felhívja az intézményvezetőt, hogy a váncsodi iskola tagintézmény álláshelyeit –
általános iskolai tanulói létszám hiányában - 2011. szeptember 1. napjával kezdődő
felmentéssel szüntesse meg. A felmentési idő alatti munkavégzésről a Képviselőtestület
további egyeztetést kezdeményez Váncsod Községi Önkormányzat Képviselőtestületével.
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d.
A Képviselőtestület felkéri Váncsod Községi Önkormányzat Képviselőtestületét,
tegyen javaslatot a váncsodi óvoda tagintézmény vezető személyére, tekintettel arra, hogy a
jelenlegi vezető felmentési idejét tölti.
e.
A Képviselőtestület felkéri Váncsod Községi Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy
a Társulási megállapodásban foglalt pénzügyi elszámolást 2011. augusztus 15-ig folytassa le.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi főelőadót a pénzügyi
elszámolás előkészítésére és lefolytatására, egyben felhívja az intézményvezetőt a
munkáltatói jogkörében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. augusztus 15., folyamatos
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsi Sándor jegyző
Dienes Lajosné pénzügyi főelőadó
Bagdi Erzsébet intézményvezető
Váncsod Községi Önkormányzat Képviselőtestületének tájékoztatóját és határozatait a
jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza
2. napirendi pont
Szémán László polgármester: Papp Anikó keresett meg azzal, hogy az idősek klubja menne
augusztus 27-én Berekfürdőre fürödni. Erre 50.000.- Ft. támogatást kérnek a
Képviselőtestülettől.
Magyari Bertalan alpolgármester: És az idősek nem szeretnének hozzájárulni az
útiköltséghez?
Győri László alpolgármester: Eddig mindig fizette a képviselőtestület az útiköltséget.
Bagdi Erzsébet: A pedagógusoknak már négy havi útiköltség nincs kifizetve.
Göcs Csaba: Sok az 50.000.- Ft., felét állják az öregek.
Győri László alpolgármester: Szerintem adjuk oda az útiköltséget.
Pesti István: Aki akar menni, fizesse magának.
Magyari Bertalan alpolgármester: Valamennyivel ők is járuljanak hozzá.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy 25.000.- Ft-tal támogassuk a nyugdíjasok
útiköltségét, aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta a
következő határozatot:
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67/2011. (VIII. 08.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Nyugdíjas Klub részére 25.000.-Ft
összegű támogatást nyújt a Berekfürdőn megrendezésre kerülő Idősek Találkozóján való
részvételhez.
Határidő: 2011. augusztus 27.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Magyari Bertalan alpolgármester: Volt Hencidán egy zsidó család, a Szabó család,
megnézték a temetőt és a falut, meg voltak elégedve.
Javaslatot tennék a Tanácskozóterem nevének megváltoztatására, szeretném, ha Hét vezér
terme lenne a neve ezentúl.
Pesti István: Nehogy majd vezérnek tituláljanak bennünket.
Szémán László polgármester: Beszéljünk erről a kérdésről majd a következő ülésen.
Magyari Bertalan alpolgármester: Mezőőri kérdés. Egy komoly munkaköri leírást kell neki
megfogalmazni, mert, amit jelenleg műve, nem megfelelő. Meg kell határozni a napi 8 órát,
heti 5 alkalommal. Munkarendjéről heti elszámolást csináljon, pl. hétfő reggel 8 órakor jegyző
úrnál.
Göcs Csaba: Sok embernek szúrja a szemét a faluban, amit művel.
Magyari Bertalan alpolgármester: Nem ellenőrizhető.
Pesti István: Ha el van kanászosodva az illető, meg kell tenni az intézkedést.
Szémán László polgármester: Meg kell határozni a munkaidejét.
Göcs Csaba: Győri Tamással működjön együtt.
Szémán László polgármester: Határozzuk meg a következőket:
- kötött munkaidő
- heti 40 óra
- körzeti megbízottal való együttműködés
- minden hét hétfőn jelentést leadni az elmúlt hétről
Bagdi Erzsébet: Karbantartói állás lesz szeptembertől?
Szémán László polgármester: Még nem tudjuk mi lesz Tar Sándorral, októberig tart a
táppénz, addigra csak kiderül.
Pesti István: A hitelfelvétellel mi jött össze?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Be van adva a hitelkérelem, de még nincs elbírálva.
Magyari Bertalan alpolgármester: A temetőrész megnyitással kapcsolatban, utána kell
nézni ki a földterület tulajdonosa.

6

Dr. Barcsai Sándor jegyző: A temetőrendeletet felül kell vizsgálni, mert a Kormányhivatal
kifogással élt.

Több kérdés hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 10 óra 30
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

