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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 30-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
Pesti István képviselő
Tanka Sándor képviselő
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 Hencida Község Önkormányzata hivatalának és intézményei
gazdálkodásának 2011. évi háromnegyed éves helyzetéről.

Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2.

Hencida Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója.

Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
3.

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: Köszöntöm Nemesné Liva Éva és Károlyi Ernőné
könyvvizsgálókat. Javasolnám, hogy a napirendi pontokat cseréljük fel. A különfélék legyen
az első napirendi pont, a második a III. negyedéves beszámoló, a harmadik pedig a koncepció
megtárgyalása.
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A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
95/2011. (XI. 30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a napirendi pontok módosítására irányuló
indítványt az alábbiak szerint elfogadja:
Napirendi pontok:
1.

Különfélék

Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2.

Tájékoztatás Hencida Község Önkormányzata hivatalának és intézményei
gazdálkodásának 2011. évi háromnegyed éves helyzetéről.

Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
3.

Hencida Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója.

Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
Végrehajtásért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, meghívott
előadóinkat és érdeklődőket. Rendezni kell az Áfa körüli kérdéseket. Ez a kérdés a
Művelődési Ház beruházása kapcsán jött felszínre. Létre kellene hozni egy szervezetet, ami
működtetné a Művelődési Házat, és így az Áfa kérdés is megoldódna. Az Önkormányzatnak
lenne egy gazdasági szervezete. Ez a szervezet működhet nonprofit szervezetként és Kft-ként
is. Megkérem Nemesné Liva Évát, vázolja nekünk elképzelésünk megvalósíthatóságát.
Nemesné Liva Éva: A képviselőtestület dönthet róla, hogy az önkormányzat alakít egy
gazdasági társaságot. A nonprofit társaság kizárólag önkormányzati feladatokat lát el. A falu
lakosai részére is végezhet szolgáltatást, pl. mint községgondnokság. Akár közmunkásokat is
tudna foglalkoztatni. Ha vállalkozási tevékenységet is folytat, akkor forprofit kft. Az
önkormányzat a költségvetés részeként dönti el, hogy mennyit adnak át üzemeltetésre a kftnek. A kft. üzemeltetési díjat fizet az önkormányzatnak. A vagyon, amit átad az
önkormányzat a kft-nek, mint befektetés jelenik meg. A kft. gondnoki funkciót lát el. Ha van
még kérdés, próbálok rá válaszolni.
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Szémán László polgármester: Külön személyeket is igényelne ez?
Nemesné Liva Éva: Az Önkormányzatnál is vannak már pl. gondnokok, amit átvehetne a kft.
Ezek a kft-k azért jönnek létre, hogy az Áfa-t ne kelljen megfizetni az Önkormányzatoknak.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ha ez a kft. létrejön, tartós bérletbe kap az
önkormányzattól egy épületet. Ezt az állam államosíthatja-e? Gondolok pl. az iskola
épületére.
Nemesné Liva Éva: Az állam az oktatást veszi át, az épület marad az önkormányzati vagyon
része. Minden település igyekszik a vagyonát megvédeni és gyarapítani. Miután teljes
egészében az önkormányzat tulajdonában lesz a kft.
Magyari Bertalan alpolgármester: Félek, hogy viszik az épületeket is az oktatással együtt
az önkormányzatok megkérdezése nélkül. Még változtathatják addig a törvényt.
Szémán László polgármester: Többféle tevékenységet is bele szeretnénk tenni a kft-be,
gondolok itt az étkeztetés átadására is.
Nagyné Liva Éva: Az étkeztetésnél a normatívát csak az önkormányzat hívhatja le.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Szociális étkezésen kívül nincs térítés. A normatívából kell
minden költséget kigazdálkodni, ami az étkeztetésnél felmerül.
Nagyné Liva Éva: Ez már a kft. teljes bevétele lenne.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Egy kft-t kell létrehozni és a feladatellátást átadni a
szervezetnek. Így jár mindenki jól. A Művelődési Ház vonatkozásában a projektzárás
november 30. Amennyiben a mai nap döntünk a szervezet létrehozásáról, úgy megoldódik az
áfa kérdése.
Nagyné Liva Éva: A könyvelés marad az önkormányzatnál. Ha a gazdasági társaság az
önkormányzatnál könyveltet, azért fizetni kell, Dienesné Marika ingyen nem csinálhatja.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Több helyről hallottam, hogy jól működnek ezek a szervezetek.
A gazdasági kényszer rávezet bennünket erre a megoldásra.
Göcs Csaba képviselő: Ez mikor indulhatna meg?
Szémán László polgármester: Először testületi határozat kell róla.
Nagyné Liva Éva: Az induló tőke a kft-hez 500.000.- Ft. A többit véglegesen átadott
pénzeszközként átadja az önkormányzat a kft-nek. A kft-nek és az önkormányzatnak
üzemeltetési szerződést kell kötni. Ebbe bele kell foglalni az eszköz átadást leltárszerű
felsorolásban. Az alapításnál arról kell dönteni, hogy kft. lesz-e, és hogy 500.000.- Ft. legyene a vagyona? Az ügyvezetői megbízásról is dönteni kell és arról, hogy ez a megbízás 1 vagy 5
évig szóljon. Felmerült már a vezető személye?
Szémán László polgármester: Igen.
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Kopányi László képviselő: Ha a Művelődési Ház is átkerül a kft. üzemeltetésébe és lesznek
valamilyen rendezvények, ebből a kft. mennyit fog látni?
Nagyné Liva Éva: Kb. 10 % az, amit a teljes működési költségből saját maga képes
finanszírozni a kft. Attól függ, hogy az önkormányzatnak mennyi lehetősége van.
Szémán László polgármester: Az önkormányzat a kft-n keresztül az áfa nagy részét vissza
tudja igényelni. Köszönjük a felvilágosítást.
Lengyel Zsolt képviselő: Ki lesz az ügyvezető?
Magyari Bertalan alpolgármester: Mennyi lesz a bére?
Szémán László polgármester: Az önkormányzat által üzemeltetett kft. lesz. Az áfa
visszaigénylése a lényeg, mert az önkormányzat nem igényelhet vissza.
Tanka Sándor képviselő: Magyarul ugyanúgy mi igényeljük vissza az áfa-t csak más néven.
Csökkentve lesz a kiadásunk.
Kopányi László képviselő: A termőföld eladásával mi a helyzet?
Szémán László polgármester: Kaptunk egy árajánlatot 6,5 millió Ft.
Kinek mi a véleménye a kft-ről?
Magyari Bertalan alpolgármester: Az 500.000.- Ft-ot számlán kell bemutatni?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Pénzben kell bemutatni.
Lengyel Zsolt képviselő: A kft. a kisebbségtől nem tudna pénzt beszedni?
Szémán László polgármester: Mi legyen a neve a kft-nek?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Lehetne Hencida Falugondnokság Kft.
Szémán László polgármester: Ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat létrehozzon egy
gazdálkodó szervezetet Hencida Falugondnokság Kft. néven 500.000.- Ft. törzstőkével?
Kérem a szavazatokat.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
96/2011. (XI. 30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megalapítja a Hencida Falugondnokság
Korlátolt Felelősségű Társaságot 500.000.-Ft törzstőkével, az alábbi tevékenységi körökkel,
TEÁOR besorolásokkal:
3. A társaság tevékenységi köre(i):
3.1. Főtevékenység: Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (6820)
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
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Állattenyésztési szolgáltatás (0162)
Almatermésű, csonthéjas termesztése (0124)
Általános épülettakarítás (8121)
Baromfihús feldolgozása, tartósítása (1012)
Baromfitenyésztés (0147)
Betakarítást követő szolgáltatás (0163)
Bontás (4311)
Burgonya feldolgozás, -tartósítás (1031)
Dohánytermesztés (0115)
Egészségügyi oktatás, kultúra (8412)
Egyéb állat tenyésztése (0149)
Egyéb épületgépészeti szerelés (4329)
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása (1629)
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (1039)
Egyéb kiadói tevékenység (5819)
Egyéb mns építés (4299)
Egyéb szálláshely szolgáltatás (5590)
Egyéb takarítás (8129)
Egyéb vendéglátás (5629)
Egyéb, nem évelő növény termesztése (0119)
Építési terület előkészítése (4312)
Építményüzemeltetés (8110)
Épületépítési projekt szervezése (4410)
Erdészeti szolgáltatás (0240)
Éttermi mozgó vendéglátás (5610)
Festés, üvegezés (4334)
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (4221)
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (5814)
Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése (0128)
Gabonaféle(kivéve: rizs),hüvelyes növ.,olajos mag termesztése (0111)
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (1032)
Hulladék újrahasznosítás (3832)
Hús-, baromfihús-készítmény gyártása (1013)
Húsfeldolgozás, -tartósítás (1011)
Idősek, fogyatékosok szoc. ellátása bentlakás nélkül (8810)
Ingatlankezelés (6832)
Juh, kecske tenyésztése (0145)
Kenyér; friss pékáru gyártása (1071)
Közúti áruszállítás (4941)
Kulturális képzés (8552)
Lakó- és nem lakóépület építése (4120)
Ló, lóféle tenyésztése (0143)
Mns egyéb oktatás (8559)
Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (7490)
Nem veszélyes hulladék gyűjtése (3811)
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (3821)
Növénytermesztési szolgáltatás (0161)
Olaj gyártása (1041)
Raktározás, tárolás (5210)
Rendezvényi étkeztetés (5621)
Rostnövénytermesztés (0116)
Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele (6810)
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Sertéstenyésztés (0146)
Sport, szabadidős képzés (8551)
Szennyvíz gyűjtése-, kezelése (3700)
Tartósított lisztes áru gyártása (1072)
Tej hasznú szarvasmarha tenyésztése (0141)
Egyéb szarvasmarha tenyésztése (0142)
Tejtermék gyártása (1051)
Tésztafélék gyártása (1073)
Teve, teveféle tenyésztése (0144)
Üdítőital, ásványvíz gyártása (1107)
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás (5520)
Városi-, elővárosi-, szárazföldi személyszállítás (4931)
Vegyes gazdálkodás (0150)
Villanyszerelés (4321)
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés (4322)
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (3600)
Zöldség-, gyümölcs kiskereskedelme (4721)
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése (0113)
Zöldterület-kezelés (8130)

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a cégbejegyzéssel kapcsolatos szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Végrehajtásért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
Szémán László
gondoltunk.

polgármester: Ügyvezető

igazgatónak

Balázs István esztári lakosra

Magyari Bertalan alpolgármester: Milyen bért kell neki adni?
Tanka Sándor képviselő: Ő hogy került szóba?
Szémán László polgármester: Most jár egyetemre, közgazdasági szakra. Bemutatom és
köszöntöm Balázs Istvánt. A kft-vel mit szeretnél csinálni? Először is a Művelődési Házat
szeretnénk a kft. üzemeltetésébe átadni. Majd később pl. a konyhát is.
Balázs István: Én nyereségesnek szeretném kihozni. Amit az önkormányzat úgy gondol,
hogy kiszervez, azzal a kft. gazdálkodik. A kft-ben óriási lehetőség van. Ha munkahelyek
vannak a településen, lehet, hogy a fiatalok is jobban itt maradnak. Amennyiben tisztázódnak
a dolgok, tudok a képviselőtestület elé felmutatni egy üzleti tervet. Az ügyvezetőséget
vállalom. Vannak 90- és 100 %-os pályázatok munkahelyteremtésre, átképzésre. Két héten
belül elkészítem az üzleti tervet.
Szémán László polgármester: Az anyagiakat hogy gondoltad? Főállásban, vagy négy órában
vállalnád a munkát.
Balázs István: Kötetlen munkaidőben gondoltam, főállásban.

7
Szémán László polgármester: A bérezést kezdjük minimálbérrel, mely jelen esetben a
garantált bérminimum és utána tárgyaljuk újra?
Balázs István: Igen kezdjük minimálbérrel.
Szémán László polgármester: Meddig tartson a kinevezés?
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy Balázs István urat nevezzük ki ügyvezető
igazgatónak egy évre diplomás alapbérrel. Kérem a szavazatokat.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
97/2011. (XI. 30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hencida Falugondnokság Korlátolt
felelősségű Társaság ügyvezetőjének Balázs István Esztár, szám alatti lakost nevezi ki.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a munkaszerződés elkészítésére és felhatalmazza
annak aláírására.
Végrehajtásért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
Szémán László polgármester: Felügyelő Bizottságba 3 tagot kell választani. Javasolnám,
hogy képviselőtestületből legyen. Külső személyre van valakinek javaslata?
Győri László alpolgármester: Nagy Lászlónét javaslom. Könyvelő.
Szémán László polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, megteszem javaslatomat a
Felügyelő Bizottsági tagok személyére és várom a szavazatokat.
-

Nagy Lászlóné Hencida, Arany J. u. 1. szám alatti lakos – elnök
Göcs Csaba képviselő – tag
Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester – tag

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
98/2011. (XI. 30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hencida Falugondnokság Korlátolt
felelősségű Társaság felügyelő bizottságának elnökeként Nagy Lászlóné Hencida, Arany J. u.
1. szám alatti lakost, tagjainak Göcs Csaba, képviselő, Hencida, Arany J. u. 31. szám alatti és
Magyari Bertalan Zoltán, alpolgármester, Hencida, Kossuth tér 7. szám alatti lakosokat
választja.
Végrehajtásért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Barcsai Sándor jegyző: A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra hárman adták be a
jelentkezésüket. Balog Gábor, Balog Dániel és Dandé Zsolt.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ha már az önkormányzat segítséget ad nekik, mi is
kérhetnénk tőlük néha segítséget.
Szémán László polgármester: Az nem kérdés, hogy támogatjuk a pályázókat, csak a
mértéke. A döntés előtt szünetet rendelek el.
SZÜNET
Magyari Bertalan alpolgármester: Név nélkül adnék egy személynek, aki már kapott, azt
utoljára tenném a rangsorban.
Kopányi László képviselő: Adjunk mindháromnak 8.000.- Ft-ot.
Szémán László polgármester: Javaslom, adjunk mindhárom pályázónak havi 10.000.- Ft-ot.
A pályázatokat a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
99/2011. (XI. 30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázatra jelentkezőket nem támogatja havi 10.000.-Ft ösztöndíjjal.
Végrehajtásért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel Tanka Sándor képviselő javaslatát,
miszerint ne támogassuk egyik pályázót sem.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
100/2011. (XI.30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázatra jelentkezőket támogatásban részesíti.
Végrehajtásért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel Kopányi László képviselő javaslatát,
miszerint támogassuk mindhárom pályázót havi 8.000.- Ft-tal.
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A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
101/2011. (XI. 30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázatra jelentkezőket egyöntetűen 8.000.-Ft havi támogatásban
részesíti.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a pályázók értesítésére.
Végrehajtásért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
Szémán László polgármester: A sorrendre a következő a javaslatom, melyet szavazásra
teszek fel.
1. Balog Dániel
2. Balog Gábor
3. Dandé Zsolt
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
102/2011. (XI. 30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázatra jelentkezők rangsorát a következők szerint határozza meg:
1. ranghely: Balog Dániel
2. ranghely: Balog Gábor
3. ranghely: Dandé Zsolt
Végrehajtásért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
Szémán László polgármester: Az elmúlt hónap folyamán 3 Önkormányzati képviselőtestület
is határozott arról, hogy részlegesen kiválik a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása által fenntartott szociális társulásból. A kiválással történt fenntartó váltások,
valamint telephelyváltozások és új feladatok miatt szükséges a Bihari Szociális Szolgáltató
Központ szociális és gyermekjóléti feladatellátásról szóló megállapodás módosítása. Javaslom
az
együttműködési
megállapodás
elfogadását
az előterjesztésben meghatározott
módosításokkal.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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103/2011. (XI. 30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Bihari Szociális Szolgáltató központ
együttműködési megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és azt az
előterjesztés szerint elfogadta.
Végrehajtásért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont
Szémán László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ez a napirendi pont nem érdemel vitát.
Szémán László polgármester: Minden pénzt megfogunk, amit meg lehet. Az ÖNHIKI III.
ütemére szerettük volna benyújtani a pályázatot, de nem tudtuk, nem engedték.
Pesti István képviselő: Kíváncsi lennék, hogy az önkormányzati feladatokat hány ember,
dolgozó tudná ellátni.
Szémán László polgármester: Két gazdasági munkahely van, de egy van betöltve. Javaslom
az önkormányzat III. negyedéves helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
104/2011. (XI. 30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a település Önkormányzata hivatalának
és intézményei gazdálkodásának 2011. III. negyedévi beszámolóját megvitatta és azt az
előterjesztésben foglaltakkal megegyezően, a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
3. napirendi pont
Szémán László polgármester: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
készült előterjesztést mindenki megkapta. Javaslom a koncepció elfogadását.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
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A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
105/2011. (XI. 30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 70.§-ában foglaltak alapján Hencida Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési koncepcióját elfogadja és a költségvetés elkészítéséhez az alábbi irányelveket
határozza meg:
1. A kötelező feladatokat ellátó intézmények biztonságos működési feltételeinek
megteremtése, a társulási formák fenntartása, a bevételek és kiadások reális
számbavételével.
2. Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit, akár szervezeti
változtatás árán is.
3. Az áremelkedések hatásának ellentételezésére a dologi kiadások emelkedésével kell
számolni.
4. A költségvetési rendelet készítése során a kiadásokat és bevételeket egyensúlyba kell
hozni. Esetleges infláció, illetve áremelkedések ellentételezésére általános vagy
céltartalékot kell tervezni.
5. A képviselő-testület a koncepció áttekintése után már most is úgy ítéli meg, hogy az
önkormányzat 2011. évben is önhibáján kívül hátrányos helyzetben lesz, ezért a
forráshiány mérséklésére ÖNHIKI- pályázatot kell benyújtani.
6. Az önkormányzat csak a fejlesztési bevételei erejéig tervezhet beruházásokat a 2011.
évi költségvetési-tervezetben.
7. A nagyobb támogatási intenzitással rendelkező pályázatokra kell pályázni – és ezzel a
forrásokat növelni – melyek önrész fedezete reálisan előteremthető.
8. Az éven túli kötelezettségvállalásokat a költségvetési rendelet elkészítése során be kell
tervezni.
9. A kintlévőségek behajtására 2012. évben kiemelt figyelmet kell fordítani
10. A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.
Végrehajtásért felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a 2012. évi költségvetés elfogadása
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A képviselőtestület a személyi ügyek megtárgyalására zárt ülést rendel el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 17 óra 10
perckor bezárta.

k. m. f.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző

