JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án
megtartott rendkívüli üléséről.
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
Pesti István képviselő
Tanka Sándor képviselő
Nagy Ildikó projektképviselő
Balázs István Hencida Falugondnokság Kft. ügyvezetője
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 TÁMOP pályázatról
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2. 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
Szémán László polgármester: Bemutatom Nagy Ildikót, aki egy ismertetőt tart a TÁMOPos pályázatról.
Nagy Ildikó: 2012. március 1-jén induló program címe: „Összefogás a jövőért” – a
Berettyóújfaluban és a környező településeken mélyszegénységben élők integrációjáért.
Hat települést foglalunk össze Berettyóújfalu központtal. Célunk, hogy az itt élő családokat
segítsük: - akik tartósan munkanélküliek, - több gyereket nevelnek, - alulképzettek stb. A
berettyóújfalui családsegítős kollegák már pár családot felkerestek. Az egész falura,

1/16

kistérségre kiterjed a program. Sok programot tudunk szervezni, pl. javító, felvilágosító,
segítő programokat. Itt Hencidán elsődleges a közbiztonság problémája és a képzetlenség.
Mindenre van pénzalap, plusz költséggel, energiával nem jár. Mindenben segíteni akarunk a
hencidai szakembereknek. Sokrétű program, sok mindent tudunk biztosítani. Amit szeretnénk:
az együttműködés.
Magyari Bertalan alpolgármester: Csökkent munkaképességűekre is vonatkozik a
pályázat? Én a leírt pontokban nem látok ilyet.
Nagy Ildikó: Az aktív korúakra, vagy akik már nem kapnak munkát, azokra is érthető ez.
Nem az összes célcsoportnak kell megfelelni a felsorolt 5 pont közül, hanem kettőnek. Ez
nem cigány program.
Magyari Bertalan alpolgármester: A magyar lakosság nem fog oda menni.
Nagy Ildikó: Mi a szolgáltatásunkkal nem azt szeretnénk, hogy hozzánk jöjjenek, hanem mi
vigyük ki a szolgáltatást. Az egész falut felöleljük. A másodlagos célcsoport a falu segítése.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az a baj, hogy az elsődleges célcsoportba csak a
cigányság esik bele.
Nagy Ildikó: Én a szakmai vezető vagyok, működő program, mert volt már ilyenben részem.
Nem kell az összes célcsoportnak megfelelni, csak valamelyiknek.
Magyari Bertalan alpolgármester: Nekünk úgy lesz jó, ha a program nem indul el.
Informatikai ismeretek bővítése: vannak itt olyanok, akik írni, olvasni nem tudnak, az ő
informatikai képességüket hogy lehet bővíteni?
Nagy Ildikó: Meg kellene őket tanítani írni, olvasni, ha erre van szükség, ezt csináljuk,
mindenre van szakemberünk.
Göcs Csaba képviselő: Adósságkezelési segítség nyújtása, ez mit jelent?
Nagy Ildikó: Ebben a programban megtanítjuk őket esetleg a spórolásra. A problémás
településeken felvesszük a kapcsolatot a szolgáltatókkal és védendő fogyasztó státuszt
igénylünk a rászorulóknak.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ez generál egy feszültséget, mert mi dolgozó emberek
kifizetjük a számláinkat, másoknak meg, akik nem is keresnek munkát kifizeti az állam a 75
%-ot az önkormányzaton keresztül.
Nagy Ildikó: Sajnos van egy réteg, aki mindenből kiesik.
Magyari Bertalan alpolgármester: Hencidán, a jelenleg mélyszegénységben élők 90 %-a
tehet róla, hogy így él.
Göcs Csaba képviselő: Az itt élő minden embert bele kell ebbe a programba venni.
Nagy Ildikó: Ők vannak a másodlagos célcsoportban.
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Lengyel Zsolt képviselő: A növénytermesztésen mit értenek?
Magyari Bertalan alpolgármester: A projekt hány millióról szó?
Nagy Ildikó: 32 hónapos, 169 millióról szól.
Magyari Bertalan alpolgármester: Egyetlen értelmes mondat van a pályázatban, a
gyógynövénytermesztés. Erre mennyit szánnak?
Nagy Ildikó: Mindenre megvan a meghatározott összeg. Arra fordítjuk a pénzt, amit önök
szeretnének.
Magyari Bertalan alpolgármester: Van olyan, hogy nevelőszülői tevékenység. Az elmúlt
hónapokban 17 gyereket kellett elvinnünk. Mit értenek a nevelőszülői hálózaton?
Nagy Ildikó: Sok településen szeretnék a családsegítő szakemberek, hogy helyben
maradjanak a gyerekek nevelőszülőknél.
Magyari Bertalan alpolgármester: Itt senki nem vállalna tetves, rühes, ótvaros gyerekeket.
Pesti István képviselő: A programokat a képviselőtestület fogja kiválasztani, vagy az érintett
csoport?
Nagy Ildikó: A szakemberek fogják megállapítani.
Pesti István képviselő: Az álláskeresési segítségnyújtás nem lenne rossz.
Magyari Bertalan alpolgármester: A Családsegítő Szolgálatnál jelenleg is azt csinálják.
Pesti István képviselő: Fel kellene ezt mérni, mert a magyar lakosság közt is sok a
munkanélküli.
Magyari Bertalan alpolgármester: Egyesület létrehozása, mit takar ez?
Nagy Ildikó: Amit szeretnének.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ebben az ügyben az Önkormányzatnak semmilyen
anyagi feladata nincsen?
Nagy Ildikó: Nincs.
Magyari Bertalan alpolgármester: Villanyt, vizet, gázt, helyiséget kötelesek vagyunk
szolgáltatni?
Nagy Ildikó: Nem.
Magyari Bertalan alpolgármester: A projektvezető és a pénzügyi vezető bérezése hogy
alakul a 32 hónap alatt?
Nagy Ildikó: Ezt nem tudom.
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Szémán László polgármester: Működik már egy TÁMOP-os pályázatunk, amiből inkább
csak negatív dolgok folynak ki.
Nagy Ildikó: Mi ezt nem szeretnénk.
Magyari Bertalan alpolgármester: A jelenleg folyó pályázat is ugyanígy, ezekkel a
konstrukciókkal indult.
Göcs Csaba képviselő: Segítettek ők, csak nem nekünk, hanem ellenünk.
Nagy Ildikó: Önök nélkül nem tudok megvalósítani semmit.
Szémán László polgármester: Olyan dolgokat kellene csinálni, ami kézzel fogható, pl.
kosárfonó tanfolyamot.
Nagy Ildikó: Ha vannak célok, akkor azokat csináljuk.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ha megtanul valaki kosarat fonni, abból még nem fog
megélni.
Nagy Ildikó: Mi az igényfelméréstől kezdve, a piackutatásig mindent felmérünk. A 32 hónap
elég kell, legyen ahhoz, hogy piacképes dolgokat tudjunk nyújtani.
Balázs István ügyvezető igazgató: Kell ehhez bármiféle támogatási szerződés az
önkormányzat felől?
Nagy Ildikó: Igen kell.
Balázs István ügyvezető igazgató: Ha időközben probléma merül fel, visszaléphetünk?
Nagy Ildikó: Ebben nem tudok szakmailag állást foglalni. Mindegyik településen az
elsődleges célcsoport száma ugyanannyi.
Pesti István képviselő: A látóutakról is beszéljünk.
Nagy Ildikó: Egyik variáció, hogy olyan kisüzemeket látogatunk meg, amelyek beindultak és
piaccal rendelkeznek. A másik, hogy olyan településeket látogatunk meg, ahol ez a program
már elindult és fut.
Göcs Csaba képviselő: Mit takar az önkéntes tevékenység?
Nagy Ildikó: Ahhoz, hogy az FHT-t megkapja, önkéntes munkával is ki lehet váltani.
Szémán László polgármester: Célszerű lenne összeülnünk és megbeszélni mi lenne a
megvalósítható, ami nekünk is jó.
Nagy Ildikó: Ha kell heti, vagy havi rendszerességgel összeülünk önökkel és megcsináljuk
azt, ami célszerű.
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Szémán László polgármester: Köszönjük a tájékoztatást.
2. napirendi pont
Szémán László polgármester: 2012. január 1-jétől hatályos a hulladékgazdálkodási törvény,
miszerint az előző ülésen elfogadott díjakat vissza kell módosítani a 2011. évi díjakhoz.
Javaslom a rendelet módosítását.
Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2012. (II. 23.) számú rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjának megállapításáról szóló 10/2008.
(VIII. 14.) KTR. számú rendelet módosításáról
Hencida Község Önkormányzata 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 hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi
díjának megállapításáról szóló 10/2008. (VIII.14.) KTR. számú rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:

1.§.
A rendelet 1. számú melléklete helyébe a következő melléklet lép:
Szolgáltatási díjak
1 db 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja
1 db 240 literes edényzet egyszeri ürítésének díja
1 db 1.100 literes edényzet egyszeri ürítésének díja
Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja

304
608
2.785
160

Ft/ürítés
Ft/ürítés
Ft/ürítés
Ft/db

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
2. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell
alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hencida, 2012. február 23.
Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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Szémán László polgármester: Víziközmű törvénynek való megfelelés. Első körben a Vízmű
Zrt. megfelel a kritériumoknak. Másképp kezeli a nagy fogyasztókat és a lakossági
fogyasztókat. Üzemeltetői szerződést kell kötni a Vízművel. Nem célszerű másfele menni.
Tárgyalások folynak mindenhol. A víz hatósági áras lesz, bérleti díjat fogunk kapni. Ha
gazdaságosan működik a cég, osztalékot is kapunk. Az állam úgy vállal részt, hogy a
részvények 75 %-a plusz egy szavazat. Javaslom, hogy Hencida Község Önkormányzata
kössön üzemeltetési szerződést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel. Kérem a
szavazatokat.
A képviselőtestület 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot.
5/2012. (II.23.) KTH számú határozat

A Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete annak érdekében, hogy az
érdekeltségében lévő Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról
szóló törvény fenti rendelkezésének megfeleljen, és ezáltal a település közigazgatási területén
a szolgáltatási tevékenység biztonsága és folyamatossága biztosított legyen, úgy döntött, hogy
a törvényi előírások okán, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel a jelen határozat
mellékletét képező üzemeltetési szerződésben szabályozott részletes feltételekkel üzemeltetési
jogviszonyt hozzon létre.
Erre tekintettel Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármester urat a Hencida települési ivóvíz víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó
üzemeltetési szerződés aláírására a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Szémán László polgármester
Melléklet az 5/2012. (II.23.) KTH számú határozathoz az üzemeltetési szerződés főbb
rendelkezéseiről
Az üzemeltetési szerződés a következő főbb rendelkezésekről szól:
• A víziközművekkel végzett közszolgáltatásokért felelős önkormányzat az üzemeltetőre
bízza a víziközművek működtetését. ( közműves ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés,
illetve tisztítás )
• Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati hatáskörbe utalt
rendeletalkotási feladatait az üzemeltetés céljának megvalósítása érdekében teljesíti.
• Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat közigazgatási
területén biztonságos, gazdaságos környezetvédelemnek és fogyasztóvédelemnek
megfelelő közüzemi ivóvíz és szennyvíz elvezetés és tisztítási szolgáltatást biztosít.
• A szerződés 15 év határozott időre jön létre, mely a jogszabályváltozásoknak
megfelelően módosításra kerül.
• Megszüntetésére a törvényben meghatározott feltételek szerint van mód.
• Az üzemeltető — a szerződésre tekintettel — kizárólagos joggal jogosult a
szolgáltatást ellátni a víziközmű-rendszerek működtetésével.
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• Az önkormányzat tulajdonában lévő vagy abba kerülő víziközművek használatba
adásának feltételeit, annak megterhelhetőségét és nyilvántartásának szabályait az
üzemeltetési szerződés rögzíti.
• Üzemeltető a szerződésben vállalja, hogy mindennemű az üzemeltetéssel,
karbantartással kapcsolatban felmerült költséget teljes körűen viseli, az
Önkormányzatra abból semmit nem hárít át.
• Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy 2012.-ben a szolgáltatást a 2011.
december 31-én érvényben lévő díjakon végzi.
• Az önkormányzat tulajdonát képező eszközök esetében bérleti díjat (üzemeltetési díjat)
fizet a tulajdonos önkormányzatok részére, melynek alapja az eszközök éves
amortizációjának értéke.
• Azoknál az önkormányzatoknál, ahol a víziközmű vagyon nem az önkormányzat
tulajdonában van a szerződés megkötésének pillanatában, hanem az üzemeltető
kezelésében, ott az apport eszközök visszaadását követően kerül sor bérleti díj
(üzemeltetési díj) megállapítására és fizetésére.
Az üzemeltetésért fizetendő bérleti díjat nem befolyásolják a díjbeszedés
behajthatatlan követelései.
• Az a gazdálkodó szervezet, amely 2011. július 1-jén eszközei között tulajdonjog vagy
idegen tulajdonon végzett beruházás, felújítás jogcímen sajátjaként víziközművet vagy
annak létrehozására irányuló, folyamatban lévő beruházást tart nyílván az
Önkormányzattal az átruházásról 2013. október 31-ig a polgári jog általános
szabályai szerint írásban meg kell állapodni. (2011. évi CCIX. törvény 79.§.(1)
bekezdés)
Ha a felek a 2013. október 31-ig írásban a térítésmentes átruházásról megállapodnak,
abban az esetben a térítésmentes vagyonátruházás, az általános forgalmi adó és
társasági adó mentesen kerülhet átadásra.
• Az apport eszközök visszaadásának legkésőbb 2015. december 31-ig kell
megtörténnie. Legkésőbb ezen időpontig a víziközmű-eszközök vagyonértékelésének is
meg kell történnie.
• A működtetés során a település "Településfejlesztési Tervével" összhangban kell az
Önkormányzatnak és az üzemeltetőnek a hosszú távú gördülő tervet és az éves operatív
tervet elkészíteni, melyet az Energia Hivatal hagy jóvá.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről
szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján a szakfeladatok önkormányzati és
polgármesteri hivatali elkülönítése miatt a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítani
szükséges. Csak 3 szakfeladat marad konkrétan a polgármesteri hivatalnál, a többi az
önkormányzathoz kerül. Ennek érdekében szükséges a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása.
Szémán László polgármester: Javaslom az alapító okirat módosítását. Kérem a
szavazatokat.
Az előterjesztést, a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv 2. számú
melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:

7/16

6/2012. (II.23.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
Szakfeladatok 2012. január 1-től:

szakfeladat száma

megnevezése

841112

Önkormányzati jogalkotás

841126

841133

Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése
adóellenőrzés

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása
végett küldje meg.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Szémán László polgármester: Javaslom az SZMSZ-t módosító rendelet elfogadását. Kérem
a szavazatokat.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
HENCIDA KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2012. (II. 23.) KTR. számú rendelete
a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2010. (I.28.) KTR. számú rendeletének módosításáról
Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a képviselőtestület Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 2/2010.
(I. 28.) KTR. számú rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja:
1. §
Az SZMSZ 3. számú melléklete Hencida Község Polgármesteri Hivatal ügyrendjének
„Költségvetési elszámolási számlájának száma:
11738046-15373003” mondta helyébe a
következő lép:
„Költségvetési elszámolási számlájának száma:

11738046-15728434”
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2. §
Az SZMSZ új, 4. számú az Önkormányzat szakfeladatait tartalmazó melléklettel egészül ki,
mely ennek a rendeletnek 1. számú melléklete.
3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetése helyben szokásos módon, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való elhelyezéssel történik.
Hencida, 2012. február 23.

/: Szémán László :/
polgármester

/: dr. Barcsai Sándor :/
jegyző

Magyari Bertalan alpolgármester: A középső iskola épület rendszere két telken fut. A felső
épületet nem lehet kivenni, mint iskolai épületet? Az alsó épületet, ha telekkönyvileg az
Arany J. utcához tartozik, ki kell venni, mint iskola. A felső részre az okos tábla miatt
fenntartási kötelezettség van.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy vegyük ki a hőfokra való kitételt az előzőleg
elfogadott határozatból.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
7/2012. (II.23.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 81/2011. (IX. 22.) KTH számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
2011. október 15. és 2012. április 15. közötti időszakban elrendeli az általános iskola
Csokonai utcai telephelyén történő oktatást és a Kossuth utcai telephelyen a
fűtésszüneteltetést.
A fűtési szezonban a fűtést lehetőleg a vegyes tüzelésű kazánnal kell biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 16 óra 45
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző

9/16

