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Készült: Hencida
megtartott üléséről.

Község Önkormányzat

Képviselőtestületének

2012.

február 9-én

A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
Győri László alpolgármester
Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester
Göcs Csaba képviselő
Kopányi László képviselő
Lengyel Zsolt képviselő
Tanka Sándor képviselő
Nagy Lajos hencidai lakos
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.
rendeletének megtárgyalására.

évi költségvetési

Előadó: Szémán László polgármester
2. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
A képviselőtestület a napirendi pontokra és azok előadóira tett javaslatot 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
1. napirendi pont
Szémán László polgármester: Az Önkormányzat 2012. évi bevételeiről és kiadásairól
készült táblázatot megkapták, melyet nehéz volt összeállítani. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és az Általános Iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szerv lesz.
Tanka Sándor képviselő: Ez mit takar?
Szémán László polgármester: Külön számlájuk lesz és külön költségvetést kell alkotniuk,
ún. elemi költségvetést. Ezt a polgármesternek kell jóváhagyni. Külön beszámolót és
adóbevallást kell csinálniuk. A pénzt, amit az állam ad az iskola normatívájára, azt át kell

tennünk az iskola alszámlájára. Lesz külön nemzetiségi és iskolai igazgatás. A Polgármesteri
Hivatal helyett Önkormányzati Hivatal lesz.
Tanka Sándor képviselő: Ezzel én nem értek egyet.
Szémán László polgármester: Igazgató asszony fog önállóan gazdálkodni a számlával.
Balázs István ügyvezető igazgató: Az állam ezzel kiszélesíti a hitelfelvevők körét.
Szémán László polgármester: Miből fognak működni? Mert arról még nem volt szó, hogy a
fenntartást is átveszik.
Tanka Sándor képviselő: Az Önkormányzat nem jár ezzel rosszabbul, az állam tiszta lappal
akar indulni.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ezzel az intézkedéssel jót tettek az Önkormányzatnak.
Szémán László polgármester: Így Bagdi Erzsébet egy önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv vezetője lesz.
Lengyel Zsolt képviselő: Ebbe a fűtés is beletartozik?
Magyari Bertalan alpolgármester: Csak a munkabér tartozik bele.
Szémán László polgármester: A költségvetési rendeletünk még csak egy érintőleges
rendelet lesz, amit lehet módosítani. Működési hiányt nem tervezünk. Javaslom a
költségvetési rendelet elfogadását.
Az előterjesztést és a rendelet tervezetet, valamint a könyvvizsgálói jelentést a jegyzőkönyv 1.
számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
1/2012. (II.09.) számú rendelet

HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (II. 9.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 10. § a.) és d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92/A.§ pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által
megbízott Nemesné Liva Éva egyéni vállalkozó könyvvizsgáló véleményének kikérésével
2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Hencida Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre, az
önállóan működő és gazdálkodó Hencida Község Polgármesteri Hivatala és a
Kiskörös-menti Internetfejlesztő Társulás, valamint az önállóan működő, az
önkormányzat irányítása alá tartozó Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda
költségvetési szervre terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
277.807 eFt
327.079 eFt
16.374 eFt
32.898 eFt
összesen: 49.272 eFt

költségvetési bevétellel
költségvetési kiadással
fejlesztési célú és
működési célú
forráshiánnyal

állapítja meg.
A 16.374. eFt fejlesztési célú forráshiány fedezete fejlesztési célú hitel, míg a 32.898 eFt
működési célú forráshiány fedezete ÖNHIKI pályázat.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1-4. számú melléklete alapján határozza
meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
bemutatását önkormányzati szinten az 1. számú melléklet részletezi.

mérlegszerű

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása
szükséges.
(5) A normatív hozzájárulásokat a képviselő-testület az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak
részletezését a 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza
meg.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 1. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7. - 10.
mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat éves létszámát feladatonként összesítetten a 11. melléklet szerint
határozza meg.
(9) Az önkormányzat likviditási tervét az 1. számú tájékoztató tartalmazza.
Az önkormányzat a kiadások között 1.000 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal
való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület
fenntartja magának.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát
22 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 12 főben állapítja meg a képviselőtestület.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának
növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke
eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 10 millió forintot, és a
tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a
költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a
felhalmozási célú többet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását
rendeli el.
(7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás
benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók,
a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját
hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet
harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha
az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert
jogszabályváltozás miatt.
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület félévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő
és gazdálkodó
költségvetési szerv,
valamint a munkamegosztási
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat- felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival

minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

elfogadott

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv
érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást
vezeti.

7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a I.K.SZ.-98 Kft (Berettyóújfalu,
Tardy u. 1.)
útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2012. február 9-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Hencida Község Önkormányzat
Képviselő – testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 19/2011. (XII.30.) sz.
rendelete.
Hencida, 2012. február 9.
Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 9.
dr. Barcsai Sándor
jegyző
Tanka Sándor képviselő: Még az sem biztos, hogy Hencidán marad iskola.
Magyari Bertalan alpolgármester: Egyáltalán nem biztos, összecsapják az iskolákat.

2. napirendi pont
Szémán László polgármester: A lakásfenntartási támogatásnál és a rendszeres szociális
segélynél lehet ugyanolyan feltételeket támasztani, mint a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásnál.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ha ez elfogadásra kerül, az áramlopásért is
felszólíthatjuk az illetőket, ami ellen, ha nem tesz, megszüntethetjük a lakásfenntartási
támogatását. Azt a rendeletet, amit az FHT-hoz hoztunk, egy az egyben építsük bele ebbe a
rendeletbe.
Szémán László polgármester: Határozzunk meg egy kertrészt, pl. 150 m2-t, vagy
kevesebbet, a lakóingatlan beépítettségétől függően, amit meg kell művelni mindenkinek.
Szémán László polgármester: Az elhangzottak alapján javaslom, hogy határozzuk meg a
lakásfenntartási támogatásnál és a rendszeres szociális segélynél is azokat a feltételeket,
amelyek az FHT-nál is vannak, valamint azt, hogy 150 m2-nyi helyen a kert legyen felásva -a
lakóingatlan beépítettségétől függően- május 1-jéig.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
2/2012. (II.09.) számú rendelet
HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2012. (II. 09.) 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 Képviselőtestülete 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 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. §
(1) Rendelet 6. §-a az alábbi (9) – (12) bekezdésekkel egészül ki:
„(9) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a
rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként köteles az általa életvitelszerűen lakott ház,
vagy lakás és a hozzá tartozó ingatlan
a) kertjének - a lakóingatlan beépítettségétől függően -150 m2 -nyi területét minden év május
1-jéig felásni, illetve egyéb módon mezőgazdaságilag hasznosítani,
b) e Rendelet 6/A § (1) bekezdés a) – i) pontjaiban felsorolt állapotát a jogosultság
megállapítását követően is fenntartani.
(10) A kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított rendszeres szociális segélyt meg kell
szüntetni annak a kérelmezőnek, vagy rendszeres szociális segélyben részesülőnek, aki ezen
rendelet 6. § (9) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem
gondoskodik annak fenntartásáról.
(11) A jogosultság feltételeként e rendelet 6/A. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályok
betartását a jegyző ellenőrzi.
(12) A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére irányuló felszólításra Szt. 35 § (2)
bekezdését kell alkalmazni.”
2. §.
(1) Rendelet 8. § (1) bekezdése hatályát veszti.
(2) Rendelet 8. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) a) A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét, a támogatás kiszámításának
módját Szt. 38. §. (1)-(8) bekezdései tartalmazzák.
b) A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személy köteles az általa életvitelszerűen
lakott ház, vagy lakás és a hozzá tartozó ingatlan
ba) kertjének - a lakóingatlan beépítettségétől függően -150 m2 -nyi területét minden év
május 1-jéig felásni, illetve egyéb módon mezőgazdaságilag hasznosítani,
bb) e Rendelet 6/A § (1) bekezdés a) – i) pontjaiban felsorolt állapotát a jogosultság
megállapítását követően is fenntartani.”
(3) Rendelet 8. §-a az alábbi (10) – (12) bekezdésekkel egészül ki:
„(10) A kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni annak a
támogatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 8.§ (3) bekezdés b) pontjában foglalt
kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
(11) A jogosultság feltételeként e rendelet 6/A. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályok
betartását a jegyző ellenőrzi.
(12) A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére irányuló felszólításra Szt. 35 § (2)
bekezdését kell alkalmazni.”
3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek esetében
is alkalmazni kell.

Hencida, 2012.február 9.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 9.
dr. Barcsai Sándor
jegyző
Balázs István ügyvezető igazgató: A Kft. alakulásakor beszéltünk egy üzleti tervről, amely
elkészült. Figyeljük a pályázatokat, ezekben viszont van hitel rész is, amit a Kft. fog
törleszteni. Gondolkodunk azon is, hogy legyen önálló forrás is. Ez lenne egy üzlet bérlése,
amire most Esztárban lenne lehetőség. Ez pozitív szaldót fog hozni a Kft. részére. Az irányár
1.500.000.- Ft. berendezéssel, árukészlettel együtt. Egy reális ár, kulcsra kész, leltár után már
mehetne is az árusítás.
Göcs Csaba képviselő: A bérleti díj mennyi?
Balázs István ügyvezető igazgató: Úgy tudom 32.000.- Ft.
Göcs Csaba képviselő: Egy dolgozó van?
Balázs István ügyvezető igazgató: Igen, átlagbérrel, nincs túlfizetve.
Göcs Csaba képviselő: Mennyi a napi bevétel?
Balázs István ügyvezető igazgató: Átlagos a bevétel.
Pesti István képviselő: Esztárban hány ilyen kaliberű üzlet van még?
Balázs István ügyvezető igazgató: Még három és a Coop bolt.
Kb. 300.- eFt. marad az árrésből adódóan, ebből lejön a dolgozó fizetése stb., így 150-200.eFt. marad.
Szémán László polgármester: Jelen állapot szerint így állnak a dolgok.
Pesti István képviselő: Az árukészletet is meg kell nézni egy másik üzlethez viszonyítva.
Balázs István ügyvezető igazgató: Nagyjából egyforma az árukészlet.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az árubeszerzést is el kell végezni valakinek.

Balázs István ügyvezető igazgató: Az árubeszerzés jelenleg is folyamatban van a konyhával
kapcsolatban is.
Szémán László polgármester: Nem zárkózunk el a gondolattól, de jobban utána kell járni a
dolgoknak, mielőtt döntünk.
Szémán László polgármester: Megnéztük a lóudvart, hogy lehetne hasznosítani. Érdemes
lenne felújítani, lehetne rá pályázni. Hátha tudná a Kft. valahogy hasznosítani.
Balázs István ügyvezető igazgató: Volt erre tavaly egy pályázati kiírás, amit áttettek
szeptemberre.
Szémán László polgármester: A lóudvarban valamikor voltak szolgáltatások. Lehetne
darálót, keverőt beállítani, vagy akár a szalagfűrészünket is. Csinálhatnánk ezekből egy
szolgáltató udvart.
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

