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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 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
Jakab István hencidai lakos
Balázs István Hencida Falugondnokság Kft. ügyvezetője
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. Előterjesztés a Hencida Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése átmeneti
szabályairól szóló rendeletének elfogadására.
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Javaslat a képviselőtestület 2012. évi üléstervére.
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 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1. napirendi pont
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Szémán László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, átolvasta. A konkrét
dolgok majd maguktól adódnak 2012. évben. Ha nincs hozzászólás, kiegészítés, szavazásra
teszem fel Hencida Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése átmeneti szabályairól
szóló rendeletének elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
Hencida Községi Önkormányzati Képviselőtestületének
19/2011. (XII. 30.) rendelete
a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Hencida Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76-77. §-ai alapján az alábbiakat rendeli
el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Hencida Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó
valamennyi önkormányzati intézmény költségvetési gazdálkodására.
2.§
(1)

A Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig
gazdálkodásának folyamatosságát Hencida Község
költségvetéséről szóló 2/2011. (II.10.) KTR.
előirányzatának szintjén biztosítsa.

(2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének, a hatályos
jogszabályoknak
és
önkormányzati rendeletnek
megfelelően a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

(3)

Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2012. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2012. évi önkormányzati költségvetésbe, illetve a tárgyévi
teljesítések adataiban.

felhatalmazza a polgármestert
az Önkormányzat 2012. évi
Önkormányzata 2011. évi
számú rendelet módosított

3.§
Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és az önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének hatályba lépéséig hatályos.
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(2) A rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Hencida, 2011. december 30.
Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

2. napirendi pont
Szémán László polgármester: Az üléstervvel kapcsolatban sok tárgyalni való nincs, az adott
helyzettől függően változni fog. Ha nincs hozzáfűzni való, szavazásra teszem fel az ülésterv
elfogadását.
Az üléstervet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
111/2011. (XII.30.) KTH számú határozat
HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. ÉVI ÜLÉSTERVE

2012. február 9. (csütörtök) 13.30 óra
1. Előterjesztés a Hencida Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
megtárgyalására.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
2012. március 22. (csütörtök) 13.30 óra
/A képviselőtestület ezen az ülésen közmeghallgatást tart./
1. Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és feladatokról.
Előadó: kapitányságvezető
Előkészítésért felelős: Szémán László polgármester
2. Előterjesztés a Hencida Község Önkormányzat hivatalának és intézményeinek 2011. évi
gazdálkodásáról a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználására. (Zárszámadás).
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Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző

2012. május 26. (csütörtök) 13.30 óra
1. Tájékoztatás az idősekről való gondoskodásról.
Előadó: Bihari Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Tájékoztató Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról
Előadó: Bihari Szociális Szolgáltató Központ vezetője
3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
4. Tájékoztatás a község lakosságának egészségi állapotáról és a szükséges tennivalókról.
Előadó: Dr. Jahangir Ahmed háziorvos
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
5. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző

2012. augusztus 9. (csütörtök) 13.30 óra
1. Tájékoztató Hencida község Önkormányzata hivatalának és intézményeinek 2012. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
Dienes Lajosné gazdálkodási főelőadó
2. A 2012-2013-es tanév indításáról tájékoztató.
Előadó: Bagdi Erzsébet ált.isk.ig.
dr. Barcsai Sándor jegyző
Előkészítésér felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
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2012. október 25. (csütörtök) 13.30 óra
1. Tájékoztatás az Általános Iskolai oktatás és Napközi Otthonos Óvodai nevelés helyzetéről.
Előadó: Bagdi Erzsébet Ált.Isk.ig
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Tájékoztatás a település közművelődési helyzetéről.
Előadó: Papp Anikó Magdolna művelődésszervező
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
2012. november 22. (csütörtök) 13.30 óra
1. Tájékoztató Hencida Község Önkormányzata hivatalának és intézményei gazdálkodásának
2012. évi háromnegyed éves helyzetéről.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Hencida Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
2012. december 20. (csütörtök) 13.30 óra
1. Előterjesztés a Hencida Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése átmeneti
szabályairól szóló rendeletének elfogadására.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Javaslat a képviselőtestület 2013. évi üléstervére.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Hencida, 2011. december 30.
/:Szémán László:/
polgármester
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3. napirendi pont
Szémán László polgármester: A kukadíjakkal kapcsolatban volt egy társulási ülés, ott
javasolták a 16 %-os nettó emelést, mert a Hulladékgazdálkodási Kft. költségvetése ezt
indokolja. Mi ezt nem javasoltuk, csak 4-5 %-os emelést. Minden Önkormányzatnak
lehetősége van, hogy ahol nyugdíjas van ott bevezesse a 60 l-es edényzetet, de ebben az
esetben ki kell pótolni az önkormányzatnak.
Tanka Sándor képviselő: Az AKSD hogy tudja finanszírozni a dolgokat?
Magyari Bertalan alpolgármester: Egy testületi látogatást
megnézhetnénk, hogy a szelektív hulladékot hogy kezelik.

tehetnénk

a

telepen,

Szémán László polgármester: A jövő évben be fogják vezetni a környezetterhelési járulékot,
ami itt fog lecsapódni.
Tanka Sándor képviselő: Lomtalanítás sem volt, pedig a megállapodásban úgy szerepelt,
hogy kettő lesz egy évben ingyenesen.
Szémán László polgármester: Lomtalanításnál 200.- eFt-ért vállalnak egy fuvart.
Magyari Bertalan alpolgármester: Megnézhetnénk azt is, milyen apparátussal dolgoznak.
Tanka Sándor képviselő: Mennyi lesz most egy kukadíj?
Szémán László polgármester: Egy darab 120 l-es edényzet egyszeri ürítésének díja nettó
312.- Ft.
Lengyel Zsolt képviselő: Mindenki kifizeti a díjakat?
Szémán László polgármester: Kb. 100.000.- Ft-os kintlévőség van.
Tanka Sándor képviselő: Amit a lakosság nem fizet ki, azt nem kell az önkormányzatnak
befizetni?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Adók módjára végrehajtásra kerül az adós irányába és öt évig
nem évül el.
Tanka Sándor képviselő: Ha egy önkormányzat sem fogadná el az emelést, mi lenne?
Szémán László polgármester: A Kft. működést nekünk kell finanszírozni, mert tulajdonosok
vagyunk benne.
Balázs István: A kormányrendelet azt tartalmazza, hogy amely díjak felmerülnek, azt kell
szétosztani. Meg van határozva, milyen költségeket lehet beleszámolni.
Tanka Sándor képviselő: Meg kellene tudni, mit tartalmaz a díjbeszedés és a számlázás.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel 60 l-es kuka bevezetése nélkül a
díjkalkuláció elfogadását.
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Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

Hencida Községi Önkormányzata Képviselőtestületének
20/2011 (XII.30.) számú rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
10/2008. (VIII. 14.) KTR. számú rendelet módosításáról
Hencida Községi Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv. 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el
1. §.
A 10/2008. (VIII. 14.) KTR. számú rendelet 1. számú melléklete helyébe a következő
melléklet lép
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjai
1. A háztartási hulladékkal
/hulladékszállítási díj/

kapcsolatos

kötelező

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete
(liter)
120
240
1100

közszolgáltatás

igénybevételi

díja

Ürítés gyakorisága szerinti díj
Ft (nettó)/db/hét
312
624
2 860

2. Többlethulladék elszállítását szolgáló szolgáltatói emblémával jelzett zsák nettó díja 165
Ft/db.

2. §.
Jelen rendelet 2012. január hó 01. napjától lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Hencida, 2011. december 30.
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Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Szémán László polgármester: Beszéljünk a közüzemi ivóvíz díjakról. A vízdíj nem változik.
Az állam szolgáltatókat fog megszüntetni, valakihez oda kell majd csapódnunk. Ezt márciusig
valószínűleg el kell dönteni. 2012. évben is a 2011. évben érvényben lévő vízdíjak maradnak.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi rendeletet elfogadni szíveskedjen.
Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta és
elfogadta az alábbi rendeletet:
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
21/2011. (XII. 30.) számú rendelete
a közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról szóló 13/2006. (XII. 29.) KTR. számú
rendeletének módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló
módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbiakat rendeli el:
1. §
A közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról szóló 13/2006. (XII. 29.) KTR. számú rendelet 1.
§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Hencida község közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatás díjai lakossági, intézmény és
egyéb fogyasztók esetén:
alapdíj:
270,00 Ft/hó/fogyasztási hely + 25% ÁFA
mennyiségi díj:
288,10 Ft/m3 + 25%.ÁFA
Szennyvíz-csatorna szolgáltatás díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetén:
alapdíj:
0,00.- Ft/hó/fogyasztási hely + 25 % ÁFA
mennyiségi díj:
0,00.- Ft/m3 + 25 % ÁFA”
2. §
(1) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik
(2) Ez rendelet a 2012. január 1-jén lép hatályba.
Hencida, 2011. december 30.
Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Szémán László polgármester: Beszéljünk az intézményi térítési díjakról is.
Tanka Sándor képviselő: Megszűnnek a jövedelemhatárok?
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Dr. Barcsai Sándor jegyző: Nem, itt egy lépcső van.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulás határozatának elfogadását.
Az előterjesztést és a határozat javaslatot a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
112/2011. (XII.30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulás által javasolt házi segítségnyújtás szolgáltatás térítési díját az alábbiak
szerint fogadja el:

HENCIDA

(1)

Házi segítségnyújtás szolgáltatás térítési díja
Központi telephely (4123 Hencida, Vöröshadsereg utca 14.)

Szociális szolgáltatás formája

Jogszabály által
meghatározott térítési díj
kerekített összege

Jövedelemhatártól függetlenül

435 Ft/óra

BÖTKT által
elfogadott intézményi
térítési
díj
0 Ft/óra

Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: 2011. májusi ülésünkön a Tisztelt Képviselőtestület úgy
döntött, hogy csak a Bíróság által büntetőügyben elítéltek számára biztosít az Önkormányzat
munkahelyet. Javaslom, hogy határozatunkat módosítsuk akként, hogy a szabálysértési
eljárásban alkalmazott pénzbírság büntetés meg nem fizetése esetén is biztosítsunk közérdekű
munka végzésére alkalmas munkahelyet, így elkerülve azt, hogy egyesek szankció nélkül
mentesüljenek az általuk elkövetett szabálysértés következményeitől. A határozat
módosításáról kérem a szavazatokat.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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113/2011. (XII.30.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Bíróság által büntetőügyben közérdekű
munka büntetésre ítélt elítéltek, valamint a szabálysértési eljárás során pénzbüntetésre ítéltek
számára pénzbírság büntetés meg nem fizetése miatt közérdekű munkavégzésre átváltoztatás
esetén munkahelyet biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

