JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat
megtartott rendkívüli üléséről.

Képviselőtestületének

2012.

január 16-án

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
Tanka Sándor képviselő
Balázs István ügyvezető
Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 4 fő megjelent. Az
ülést megnyitja.
Napirendi pontok:
1.

Előterjesztés a Bihar- Sárrét Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozásra.

Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2. A Hencida Falugondnokság Kft. 2011. évi beszámolója és az általa ellátandó
feladatok meghatározása.
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
A képviselőtestület a napirendi pontokra és azok előadóira tett javaslatot 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1. napirendi pont
Szémán László polgármester: Megalakult a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület a két
kistérség LEADER helyi közösség képviselete céljából. Felkérést, illetve lehetőséget kaptunk
a csatlakozásra. Bár a korábbi évek tapasztalatai néha kiábrándítóak voltak, javaslom, az
anyagi lehetőségek legoptimálisabb kihasználása érdekében is, csatlakozzunk az
egyesülethez. A tagsági díj négyezer forint havonta.
Szavazásra bocsájtom a csatlakozás és a tagdíjfizetés kérdését.
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A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot:
1/2012. (I.16.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozik a Bihar - Sárrét
Vidékfejlesztési Egyesülethez a LEADER helyi közösség képviselete céljából.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására és az
egyesület tagjaként Hencida Községi Önkormányzat képviseletére.
A képviselőtestület vállalja az Egyesületi tagdíjként meghatározott 4.000.-Ft/hó tagsági díj
megfizetését.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, intézkedjen a tagsági díj fizetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Az egyesülethez nem csak önkormányzatok csatlakozhatnak.
Javaslom, terjesszük ki a csatlakozás lehetőségét az önkormányzati tulajdonban lévő
Falugondnokság Kft-re is, adjuk hozzá tulajdonosi hozzájárulásunkat.
Szavazásra bocsájtom a Hencida falugondnokság Kft. Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési
Egyesülethez történő csatlakozását.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot:
2/2012. (I.16.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő Hencida Falugondnokság Kft. a Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesülethez
csatlakozzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
A csatlakozási felhívást, valamint az egyesület alapszabályát a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete tartalmazza.

2. napirendi pont
Szémán László polgármester: Hencida Falugondnokság Kft. beszámolójához nincs sok
hozzáfűzni valóm, mivel tevékenységet még nem folytatott, ám a beszámolót a tulajdonos felé
meg kell tennie.

2

Szavazásra bocsájtom a
beszámolóját.

Hencida

Falugondnokság Kft.

2011.

élvi tevékenységének

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
3/2012. (I.16.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hencida Falugondnokság Kft. 2011. évi
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
A Hencida Falugondnokság Kft. 2011. évi beszámolóját, valamint a könyvvizsgáló elfogadó
nyilatkozatát a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: A beszámoló elfogadásán túl, illetve a korábban elhangzottak
konkretizálása érdekében szükséges meghatározni, mely tevékenységeket lát el a Hencida
Falugondnokság Kft. Arról már esett szó, hogy a Művelődési Házat és a Konyhát üzemelteti.
Van-e még valami egyéb javaslat?

Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester: Valamennyi Önkormányzati tulajdonú bérbe
adott ingatlan kezelése is tartozhatna a Kft-re.
Győri László alpolgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek
karbantartása, illetve a jövőben a település belterületi közútjainak hó eltakarítása.
Szémán László polgármester: Szavazásra bocsájtom a Hencida Falugondnokság Kft. által
szerződésben rögzített ellátandó tevékenységként az Önkormányzati tulajdonú bérlakások és
nem lakás célját szolgáló helyiségek üzemeltetését, a Művelődési Ház üzemeltetését, az óvoda
konyha üzemletetését, az önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelését és a közutak,
közterületek téli hó mentesítését átadni.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
4/2012. (I.16.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hencida Falugondnokság Kft. által
kívánja üzemeltetni az Önkormányzati tulajdonú bérlakásokat és nem lakás célját szolgáló
helyiségeket, a Művelődési Házat, az óvoda konyhát.
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Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hencida Falugondnokság Kft. által látja
el az önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelését és a közutak, közterületek téli hó
mentesítését.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy Hencida Falugondnokság Kft-vel az
ellátandó feladatok elvégzésére szerződést kössön.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 10 óra 10
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző
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