JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 27-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
Pesti István képviselő
Tanka Sándor képviselő
Bagdi Erzsébet igazgató
Bodnárné Monoszi Emese óvodavezető
Jakab István hencidai lakos
Papp Anikó Magdolna művelődésszervező

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. Tájékoztatás az Általános Iskolai oktatás és Napközi Otthonos Óvodai nevelés
helyzetéről.
Előadó: Bagdi Erzsébet igazgató
2. Tájékoztatás a település közművelődési helyzetéről.
Előadó: Papp Anikó Magdolna művelődésszervező
3. 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.

Szémán László polgármester: Felkérem Bagdi Erzsébet igazgató asszonyt, kiegészítését
tegye meg a beszámolóhoz.
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Bagdi Erzsébet igazgató: A tájékoztatóból nem derül ki, hogy karbantartó lesz-e. Szeretnénk
kérni Nagy Gyuláné munkaidejének megváltoztatását, hogy délelőtt 10 órától délután 18 óráig
legyen a munkaideje. A világítást az udvaron meg kell oldani. A TÁMOP-3.1.4-es pályázat
most került kiírásra. Jegyző úr érdeklődje már meg, hogy be kell-e nyújtani. Van most egy
iskolaháló pályázat is kifejezetten ilyen iskolák részére, november 15. a beadási határideje. Az
útiköltség térítésről is szeretnénk tájékoztatást kapni, mert március óta nem kapták meg a
kollégák.
Szémán László polgármester: Beadtuk az ÖNHIKI II. ütemére a pályázatot, várjuk az
eredményt.
Bagdi Erzsébet igazgató: A váncsodi dolgozók kérdezték, hogy az elmaradt bérigényükkel
forduljanak-e a bírósághoz?
Szémán László polgármester: Jeleztem a dolgozóknak, hogy mi fizetni nem tudunk.
Bagdi Erzsébet igazgató: A bíróság a dolgozókat fogja nézni elsősorban és majd egy gyors
perköltség is lesz.
Szémán László polgármester: Kérjenek a Szalay Csaba polgármester úrtól egy írásos
dokumentációt arról, hogy Váncsod utalja nekünk a pénzt, mert csak ezután tudunk fizetni.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Megismételjük Szalay úr felé a felhívást.
Bagdi Erzsébet igazgató: Ha nem lesz ÖNHIKI, miből kapjuk meg az útiköltséget?
Szémán László polgármester: Az jó kérdés.
Bagdi Erzsébet igazgató: Amíg cafetériára van pénz, addig legyen az útiköltségre is.
Szémán László polgármester: Amint tudunk fizetünk.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az útravaló pályázat mit takar?
Bagdi Erzsébet igazgató: Ez egy mentori pályázat, 7-8. osztályosok lehetnek benne. A
délutáni tanításról tájékoztatva vannak a szülők, nem tudom a gyerekek hogy fogják
megszokni. Az iskolahálós pályázat nem lenne rossz, nincs önrész, tiszta pénz. Tar Sándor
mikor jön vissza?
Szémán László polgármester: Még szabin van.
Bagdi Erzsébet igazgató: Szántó Gáborné december 15-ig dolgozik, utána a takarítói állást
veszi át.
Szémán László polgármester: Elég oda egy takarító Borók Sándorné.
Bagdi Erzsébet igazgató: Közmunkásokból kellene 5 fő, ebből 3 kapuőrre lenne szükség.
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Bodnárné Monoszi Emese óvodavezető: Azt hallottam, hogy november 2-től nem lesz fűtés
az óvodában. Ez igaz?
Szémán László polgármester: Még mi sem tudjuk. Az ígéret megvan rá, hogy kikötik.
Bodnárné Monoszi Emese: Sajnálom, hogy ezt az óvodát így oldották meg, hogy nem
tudunk takarékoskodni a fűtéssel, mert nem lehet egy helyiségben sem lezárni.
Szémán László polgármester: Ahhoz, hogy ott fűtés legyen meg kell nézetni valakivel, hogy
be lehet-e építeni két vegyes tüzelésű kazánt?
Ezt a tartozást mi augusztusban megkértük részletfizetésre. Közölték, hogy nem engedélyezik
a részletfizetést. Amit befizettünk, azt sem tudják hova írták jóvá. Nem nyilatkoznak.
Bodnárné Monoszi Emese: A termosztát is nagyon rossz helyen van. Ki ért hozzá, mert az
egyik helyen borzalmas meleg van, a másikon meg hideg.
Magyari Bertalan alpolgármester: Nem hiszem el, hogy nem lehet beállítani. Az új részt le
kell zárni, szétválasztani a két rendszert.
Tanka Sándor: Akkoriban, amikor csinálták jobban meg kellett volna nézni, már akkor is
mondtam, hogy valami nem jól van. Átvettük és nem jó az egész. Hány gyerek jár most
óvodába?
Bodnárné Monoszi Emese óvodavezető: 50-55 gyerek jár.
Magyari Bertalan alpolgármester: A Családsegítő Szolgálatosok mehetnének a Körházba,
mivel csak ott lesz fűtés és ott el is férnek.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A legrosszabb verzióban is gondolkodni kell az óvodának.
Tanka Sándor: Meg kell keresni az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, biztos
segítenének. Elébe kell menni a bajnak, lépni kell valahova.
Göcs Csaba képviselő: A H2O program folyik?
Bagdi Erzsébet igazgató: Igen, elkezdtük, jövő héten jönnek ellenőrizni.
Göcs Csaba képviselő: Az iskolaháló program mit foglal magába?
Bagdi Erzsébet igazgató: 10 % eszközfejlesztést, 10 % felújítást, továbbképzéseket,
tevékenységeket is finanszíroz, önerő nincs.
Szémán László polgármester: Szavazásra bocsájtom a beszámolót
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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87/2011. (X.27.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Általános Iskolai oktatás és
Napközi Otthonos Óvodai nevelés helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László
polgármester
A beszámolót a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
2. napirendi pont:
Szémán László polgármester: Felkérem Papp Anikó művelődésszervezőt, a beszámolójához
kiegészítését tegye meg.
Papp Anikó művelődésszervező: A nyugdíjasokat nem tudom hol elhelyezni a nyugdíjas
klubok alkalmával. Fel vannak háborodva, hogy az őszi nyugdíjas találkozó is elmaradt.
Szémán László polgármester: Ha nem túl hangosak, ide a hivatalba is jöhetnek.
Tanka Sándor képviselő: Péntek délután 1 órától üres a hivatal, jöhetnek ide.
Papp Anikó művelődésszervező: A gyerekeknek sincs hova menni.
Bagdi Erzsébet igazgató: Az ÖNO-ban ott a konyha.
Göcs Csaba képviselő: Jó lesz nekik a kultúrházban is, nem fáznak, ha nincs fűtés sem,
megoldják.
Papp Anikó művelődésszervező: Nem tudom a festők jönnek-e még, mert a nagyterem
nagyon csúnya lett.
Magyari Bertalan alpolgármester: Jönnek még vissza, két hét múlva fejezik be teljesen.
Szémán László polgármester: Szavazásra bocsájtom a beszámolót
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
88/2011. (X. 27.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a település közművelődési helyzetéről
készült beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László
polgármester
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A beszámolót a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
3. napirendi pont
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az iskola alapító okiratát vissza kell állítani a régi formába, mert
a Váncsodot érintő dolgok ki lettek véve, és most, mivel nem sikerült a társulások szétválása,
vissza kell rakni.
Szémán László polgármester: Aki egyet ért az iskola alapító okiratának módosításával, az
kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
89/2011. (X. 27.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Iskola és Napközi otthonos
Óvoda alapító okiratának módosítását az előterjesztés szerinti szövegezéssel, 2011.
szeptember 1-i hatállyal elfogadja.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László
polgármester
Az alapító okiratot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: 2011. szeptember 1-től változott a szociális törvény. Új képlet
szerint, jövedelmi és vagyoni viszonyok figyelembe vételével kell megállapítani a normatív
lakásfenntartási támogatást. Ezért módosítani szükséges a helyi rendeletet is. A normatív
lakásfenntartási támogatás ezentúl elsősorban természetben nyújtható, csak az kaphatja
pénzben, aki semelyik szolgáltatóval nem áll kapcsolatban. A helyi lakásfenntartási
támogatásban van egy számítós és egy meghatározott összeg.
Magyari Bertalan alpolgármester: Helyi lakásfenntartási támogatásban jelenleg nem
részesül senki.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Praktikusabb lenne, ha ezentúl polgármesteri hatáskörbe kerülne
ez a joggyakorlás.
Magyari Bertalan alpolgármester: A törvény úgyis előírja, hogy kinek jár, kinek nem.
Szémán László polgármester: Szavazásra bocsájtom a rendelet tervezetet úgy, hogy a helyi
lakásfenntartási támogatás összegét 2.500.- Ft-ban rögzítsük.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:
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18/2011. (X.27.) számú rendelet
HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
18/2011. (X. 27.) számú rendelete
az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes természetbeni
szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló
5/2010. (IV. 1.) számú rendelete módosításáról

Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 1. §. (3) bekezdésében és a 16.§ (1) bekezdésében,
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
(továbbiakban Szt.) 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §. (3) bekezdésében, 38. §. (1)
bekezdés c.) pontjában valamint (9) bekezdésében, valamint a 35. §. (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Ötv. 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásáról
szóló 5/2010. ( IV. 1.) számú rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §.
A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Lakásfenntartási támogatás
8 .§.
(1) A normatív lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört a polgármester
gyakorolja.
(2) A lakásfenntartási támogatást az önkormányzat természetbeni ellátásként nyújtja. Az
ellátás akkor nyújtható pénzben, ha a jogosult egyetlen közüzemi szolgáltatóval sem áll
szerződéses kapcsolatban. A támogatás összegét az ügyfél választása szerinti közüzemi
szolgáltató számlájára kell havonta átutalni, elsősorban a villamos energia díj
kiegyenlítésére.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét, a támogatás feltételeit,
kiszámításának módját, az Szt. 38. §. (1)-(8) bekezdései tartalmazzák.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatást az Önkormányzat önálló ellátásként nyújtja. Az önálló
ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra az jogosult, akinek a háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250-255 %-a között van és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
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(5) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert költség szorzata.
a.) az elismert lakásnagyság mértéke
aa.) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2
ab.) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2
ac.) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2
ad.) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2
ae.) ha a háztartásban négy személynél több lakik, az ad.) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott
lakás nagysága.
b.) a lakásfenntartási támogatás egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költsége
450 Ft.
(6) A helyi lakásfenntartási támogatási kérelem évente két alkalommal nyújtható be, tárgyév
január 2-től 15-ig, illetve július 1-től július 15-ig.
(7) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást
kérő milyen jogcímen lakik a lakásban.
(8) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2500 Ft.
(9) A helyi lakásfenntartási támogatás legfeljebb 6 hónapra állapítható meg.”

2. §.
(1) A Rendelet 6/A. §. „Bérpótló juttatás” cím helyébe „Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás” cím lép.
(2) Ahol a Rendelet bérpótló juttatást említ ott foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell
érteni.
3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. szeptember 1. után
benyújtott kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Hencida, 2011. .

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
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Szémán László polgármester: A hencidai fiatalok a Teremlabdarúgó Bajnoksághoz
hozzájárulást kértek a képviselőtestülettől. A nevezés költsége 75.000.- Ft.
Magyari Bertalan alpolgármester: Tavaly ugyanilyen kérelemmel fordultak a
képviselőtestülethez, kaptak is egy bizonyos összeget. Ha választani kell az átmeneti segélyek
és e kérelem közt, akkor meggondolandó a döntés.
Szémán László polgármester: Javaslom, a pénzügyi helyzetet figyelembe véve, fontoljuk
meg, hogy adjunk támogatást a hencidai Teremlabdarúgó Csapatnak a 2011-2012-es
bajnoksághoz. Kérem a szavazatokat.
A képviselőtestület 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
90/2011. (X. 27.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hencidai Teremlabdarúgó Csapatot
pénzügyi fedezet hiányában nem támogatja a 2011-2012-es bajnokság során.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László
polgármester
A személyi ügyek megtárgyalására a képviselőtestület zárt ülést rendel el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 16 óra 30
perckor bezárta.

k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

