JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 29-én
megtartott rendkívüli 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
Pesti István képviselő
Tanka Sándor képviselő
Varga Julianna gyermekjóléti szakmai vezető
Varga Józsefné intézményvezető
Bagdi Erzsébet mb. igazgató
Szabó Katalin tanár
Nagy Lajos 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. BSZSZK Hencida Községet érintő intézményi, illetve státusz cseréről tájékoztatás
Előadó: Varga Józsefné intézményvezető
Varga Julianna gyermekjóléti szakmai vezető
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: Köszöntöm Varga Józsefnét és Varga Juliannát. Kérem, a
státuszcseréről tegyék meg felvilágosításukat.
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Varga Józsefné: A napokban kaptam egy e-mailt, amelyben a státusz megszüntetésről kérnek
indoklást. Balogh Katalin közös megegyezéssel ment el. Esztárban fog dolgozni egy pályázat
keretében. Helyette kellene egy fő. Amikor értesültem róla, hogy elmegy Kati, intézkedtem a
pótlásáról. Hencidához Tépe van hozzácsatolva. Tépén egy napot vannak a családgondozók,
Hencidán négy napot. Kati helyére Berettyóújfaluból küldünk ki egy kollégát, erről
beszéltünk. De a Tépeiek is azt mondták, hogy Teberánnét nem szeretnék elküldeni. Jelen
helyzet szerint családsegítő státuszban van Mavranyi Vincéné, ő egész héten itt lesz. Mindig
egyeztetni szoktam ilyen helyzetek előtt, a takarékoskodást is mindig szem előtt tartom.
Teberánné Évák autóval fognak kijárni ketten, így költségtakarékosabb lesz.
Magyari Bertalan alpolgármester: Én úgy tudom, hogy ha a vezetőség másképpen áll
Balogh Katihoz, akkor nem vállalja el az esztári munkát.
Varga Józsefné: Én utólagosan értesültem róla, hogy Kati máshova megy dolgozni, nem is
tudtam róla. Nem igaz, hogy én küldtem el, minden kollégával egyeztettem.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ha nem kapja meg az e-mail-t polgármester úrtól, akkor
egy vezetőnek nem kellett volna figyelembe venni a távolságokat.
Varga Józsefné: Akkor még egyeztetve volt. Én vagyok a munkáltató, jogomban van
eldönteni, szakmailag kit teszek ide.
Varga Julianna: A holnapi nap folyamán jöjjenek át a Gyermekjóléti Szolgálathoz, ott
megbeszélhetjük a dolgokat. A szakmai része a dolgoknak rám is vonatkozik.
Szémán László polgármester: Kialakult itt egy jónak mondható együttműködés az iskola, a
családsegítő szolgálat és az önkormányzat között, amivel sikerült elérni eredményeket.
Hivatalosan mikor kaptunk volna a létszámleépítésről tájékoztatást?
Varga Józsefné: Továbbra is szeretném a jó kapcsolatot megőrizni. Ide egy erős, karakán
személyiséget kell kiküldeni.
Szémán László polgármester: Örülök, hogy eljöttetek, megkaptuk az információt.
2. napirendi pont
Szémán László polgármester: Az Általános Iskola 2012. évi költségvetését kötelességem
elfogadni, amit nem tettem meg.
Bagdi Erzsébet igazgató: Az igazgatói megbízásomat igazgató helyettessel fogadtam el. A
túlórám sincs kifizetve. Havi kb. 120.000.- Ft., ami jócskán fedezi az igazgatóhelyettes
költségét. Az étkezési hozzájárulás hiányát elfogadtam. A két fő leépítését végrehajtottuk. A
túlórák az óraszámok miatt adódnak.
Szémán László polgármester: Önálló költségvetést kell benyújtani, de ez nem jó. Nem kell
összecsapni a dolgokat, hogy majd Dienesné kijavítsa.
Bagdi Erzsébet igazgató: Ha engem megkeresnek ez ügyben hamarabb, akkor javított
formátumban nyújtom be a költségvetést. A vizet, a villanyt és a fűtést nem tervezzük be.
Nem leszünk önállóan gazdálkodó szervezet, ez ettől még az önkormányzat feladata lesz.
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Szémán László polgármester: Az iskolának át kell venni a közüzemi számlákat.
Bagdi Erzsébet igazgató: Ha már meg vagyok bízva1 évre, szeretném, ha személyesen
tájékoztatnának a dolgokról.
Szémán László polgármester: 2012. január 1-jétől az iskola önállóan működő szervezet.
Magyari Bertalan alpolgármester: Mikor írta alá Erzsike a kinevezést?
Bagdi Erzsébet igazgató: November körül.
Magyari Bertalan alpolgármester: Tavaly augusztusban lejárt az 5 évre szóló kinevezésed,
onnantól kezdve 1 éves megbízást kaptál. A megbízást igazgatóhelyettes nélkül írtad alá, ezt
vállaltad.
Bagdi Erzsébet igazgató: Akkor itt félreértés történt.
Szémán László polgármester: A megbízás aláírásával elvállaltad a megbízott igazgatói állást
igazgatóhelyettes nélkül. Nagyon szűkös a költségvetés és senki sem tesz ellene.
Bagdi Erzsébet igazgató: Mindent megteszek ennek érdekében, költségtérítés még most
sincs. Átadhatom a 13 óra túlórámat Szabó Katalinnak. Valamint a könyvtár ügye azóta sincs
ellátva.
Magyari Bertalan alpolgármester: Majd Papp Anikó elmondja a problémákat. Amint
átvételre kerül a Művelődési Ház, átpakoljuk a könyvtárat. Megbízás vagy kinevezés szerepelt
azon, amit novemberben aláírt?
Bagdi Erzsébet igazgató: Szerintem kinevezés. Megfelelő feltételek híján nem tudok ellátni
egy olyan feladatot, ami felelősséggel jár.
Szémán László polgármester: Mi lesz a következő lépésed? Határidőre nem adtatok be
elfogadható költségvetést.
Bagdi Erzsébet igazgató: Lehetőseimhez mérten elkészítem a javított költségvetést.
Szémán László polgármester: Még ma szeretnék olyan költségvetést látni, amit el tudok
fogadni.
Bagdi Erzsébet igazgató: Ezt nem tudom ma megcsinálni.
Kopányi László képviselő: Hogyan működjünk tovább, igazgatóhelyettessel, vagy nélküle.
Szémán László polgármester: Egyértelmű,
igazgatóhelyettes nélkül vállalta megbízatását.

van

egy megbízott

igazgatónk,

aki

Szabó Katalin: Azért vagyunk itt, hogy a falu ügyeit előbbre vigyük.
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Szémán László polgármester: Próbáljuk úgy intézni a dolgokat, hogy senki se sérüljön
anyagilag.
Bagdi Erzsébet igazgató: Vannak olyan dolgok, amit bizonyos feltételek hiányában nem
lehet megoldani.
Tanka Sándor képviselő: Hét éve vagy itt, mint vezető, ennyi év alatt már meg lehetne a
szakos ellátottság.
Bagdi Erzsébet igazgató: Évek alatt csökkentek a pénzek, nem kötelezhetek senkit, hogy
képezze magát. Most jelenleg megvan minden szakos tanár.
Tanka Sándor képviselő: Itt az ülésen neked lett elmondva, hogy a megbízást
igazgatóhelyettes nélkül kell elvállalnod.
Bagdi Erzsébet igazgató: Én akkor felülbíráltam magam, számomra ez így elfogadhatatlan.
Szabó Katalin: Erzsike számít a munkámra. Mindenki tudja, milyen programot folytatunk itt.
Mindenki megbecsüli a munkánkat. Azért kell, hogy ketten végezzük ezt a munkát, mert egy
ember nem bírja.
Kopányi László képviselő 15 órakor elhagyta az ülést.
Bagdi Erzsébet igazgató: A május 26-i ülésen foglalt a képviselőtestület állást, hogy az
igazgatóhelyettesi státuszt megszünteti.
Szünet
Szémán László polgármester: Hencida Község Önkormányzatának a berettyóújfalui 1613
hrsz-ú ingatlanban (18,8 m2 ) tulajdonrésze van. Ezt a tulajdonrészt Berettyóújfalu Város
Önkormányzata piaci áron (25.000.-Ft/m2) megvásárolná tőlünk. Ehhez kérnek
szándéknyilatkozatot.
Javaslom, szándéknyilatkozatunkkal járuljunk hozzá a tulajdonrész eladásához.
A munkalapot a tulajdoni részről a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
8/2012. (II. 29.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete szándéknyilatkozatával hozzájárul ahhoz,
hogy a Berettyóújfalu 1613 hrsz-ú ingatlanban lévő 364/10000 tulajdoni hányadát - a
valóságban 18,8 m2 - piaci áron, mely jelenleg 25.000.-Ft/m2 eladja Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert fenti feltételeknek megfelelő tartalmú
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
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Szémán László polgármester: Értékelnem kell a jegyző teljesítményét.
Jegyző úr 2011. évi teljesítményét jónak minősítem. A követelményeket teljesítette.
Szavazásra teszem fel a mellékelt határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
9/2012. (II.29.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásról szóló
módosított 1992. évi XXIII. Törvény 34. § (6) bekezdése alapján úgy határozott, hogy a
polgármester Hencida Község jegyzőjének 2011. teljesítményére vonatkozó tájékoztatóját
elfogadja.
Felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal

Szémán László polgármester: Felkérem Jegyző urat a köztisztviselők teljesítményértékelési
szempontrendszerének ismertetésére.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A képviselőtestületnek kell a szempontrendszert elfogadni, a
jegyzőnek pedig a köztisztviselők teljesítményét értékelni. Amennyiben egyetértenek a
szempontrendszerrel, szavazzanak.
Szémán László polgármester: Javaslom a szempontrendszer elfogadását.
Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
10/2012. (II.29.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásról szóló
módosított 1992. évi XXIII. Törvény 34. § (3) bekezdése értelmében a határozat melléklete
alapján dönt a köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A Képviselőtestület felhívja a polgármestert, hogy:
1.) A meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel
szembeni teljesítménykövetelmények 2012. február 29.-ig történő kidolgozásáról és a jegyző
részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról.
2.) A jegyző teljesítményértékelését végezze el és arról a Képviselő - testületet
tájékoztassa.
3.) A jegyző – a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket érintő –
te1jesítményértékeléssel kapcsolatos feladatellátását kísérje figyelemmel.
Felelős: Szémán László polgármester
Határidő: 2012. február 29.
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Dr. Barcsai Sándor jegyző: A köztisztviselői törvény 2012. január 1-jei hatállyal módosult.
A hivatali szerv vezetője illetményeltérítést alkalmazhat a dolgozókkal szemben. A cafetéria
juttatást is rendeletben kell szabályozni
Tanka Sándor képviselő: A cafetériát kötelező adni, vagy adható?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Kötelező juttatás a köztisztviselői törvény szerint. Ez a
költségvetésbe be van tervezve. Az állam ezt létszámkerethez meg szokta adni.
Szémán László polgármester: Javaslom a köztisztviselői rendelet módosítását, kérem a
szavazatokat.
Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2012. (II.29.) számú rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló
14/2003. (XII. 09.) rendelet módosításáról
Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a
Ktv. 34. § (1) és (3) bekezdése, 43. § (4) bekezdése, 44/A. § (1)-(3) és (5) bekezdés, 49/F. §-a,
49/N. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak
szerint módosítja:
1. §.
R. 2/A. §-szal egészül ki:
„2/A. §
A jegyző át nem ruházható hatáskörében, a költségvetésben megállapított személyi juttatások
előirányzatán belül, tárgyévet megelőző év szakmai munkája értékelése alapján tárgyévre
vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét – a
jegyző esetében a polgármester – tárgyév március 1-jétől következő év február végéig terjedő
időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben
állapíthatja meg.”
2.§
R. 2/B. §-szal egészül ki:
„2/B. §
(1)
Ktv. 49/F. § alapján valamennyi köztisztviselő azonos értékben cafetéria-keretösszegre
jogosult. A cafetéria juttatás éves összegét a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési
rendeletében - a Polgármesteri Hivatal előirányzatai között - hagyja jóvá.
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(2)
A Ktv. felhatalmazása alapján a cafetéria-juttatás éves keretösszegét; a választható
juttatási elemeket; a jogosultságra vonatkozó szabályokat; a nyilatkozattételre, elszámolásra,
visszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban rögzíti.”
3. §
(1) E rendelet 2012. február ... napjával lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január
1. napjától kell alkalmazni.
(2) A fenti rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Hencida, 2012. február 29.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Dr. Barcsai Sándor jegyző: Előterjesztésre került a lakcím rendeletet, nézzük ezt át.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az előírásokat helyszíni szemle alapján lehet ellenőrizni.
Pesti István képviselő: A 4. §-t javítani kell.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel a lakcímrendelet elfogadását.
Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:

HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6/2012. (II. 29.) számú rendelete
a lakcímbejelentés helyi szabályairól

Hencida Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk. (2) - (3) bekezdéseiben és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a lakcímbejelentés helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
(A rendeletben félkövér betűvel jelöltük a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban
Nytv. )előírásait, dőlt betűvel jelöltük: a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. végrehajtásáról szóló, többször módosított 146/1993.
(X.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásait, normál betűvel pedig az Ör.
rendelkezéseit)
1.§
Bevezető rendelkezések
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(1) E rendelet személyi hatálya Hencida település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező,
illetve állandó lakóhelyet vagy ideiglenes tartózkodási helyet létesíteni szándékozó magyar
állampolgárokra, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá tartozó
állampolgárokra, a bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként
elismert személyekre terjed ki.
(2) E rendelet tárgyi hatálya Hencida település közigazgatási területén a lakcím-bejelentési
eljárásra terjed ki.
2.§
Értelmező rendelkezések
(1) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcím-bejelentés
szempontjából lakásnak tekintendő az az egy, vagy több lakóhelyiségből álló épület
vagy épületrész tekintendő, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ,
továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a
helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.
(Nytv. 5.§ (2) bek.)
(2) E rendelet alkalmazásában:
Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoportból álló épület, vagy épületrész, amely legalább:
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek
hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő,
önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel),
b) WC használatával,
c) központos vagy egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint
d) a vízvétel lehetősége biztosított.
Szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy
helyiségnek):
a) alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja,
b) külső határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel
egyenértékű fal,
c) ablaka vagy üvegezett ajtaja van, továbbá
d) fűthető, és
e) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.
(3) A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol– a lakóhelye végleges
elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. (Nytv.
5.§ (3) bek.)
(4) A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a
továbbiakban együtt: lakcím). (Nytv. 5.§ (4) bek.)

3.§
Hatásköri és illetékességi szabályok
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A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél kell
bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli
megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél is bejelentheti. (Vhr. 29.§ (1) bek.)
4.§
A lakcím bejelentése és nyilvántartása
(1) A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár (4. § (1) bekezdés)
köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve
tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba
vétel céljából bejelenteni ( a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés) (Nytv.26.§(1)bek.)
(2) A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen
jogosultnak a hozzájárulása szükséges. (Nytv. 26. § (3) bek.)
(3) A polgár a lakcím-bejelentkezés során a következő adatokat közli a helyi nyilvántartó
szervvel:
a) természetes személyazonosító adatait
d) állampolgárságát;
e) előző lakcímét;
f) új lakcímét;
g) a bejelentés időpontját;
h) a tulajdonos vagy a lakás használatára egyébként jogosult hozzájárulását. (Nytv. 15.
§ (1) bek.)
A lakcímbejelentéshez a polgárnak be kell mutatni a használati jogcím igazolása és az egy
főre eső lakrész négyzetméterének megállapítása céljából az ingatlan 3 hónapnál nem
régebbi tulajdoni lapját, vagy adásvételi szerződését, új építésű ingatlannál a
használatbavételi engedélyét, önkormányzati bérlakás esetén a bérlő kijelölő határozatot. A
lakás (szükséglakás) e rendeletben meghatározott műszaki követelményeinek való
megfelelésről a polgár nyilatkozik.
(4) A bejelentett lakcím valódiságát az adatok alapján a jegyző ellenőrzi:
(Nytv.34.§(1)bek.)
Annak tényét, hogy a lakcímként feltüntetni kívánt lakás (szükséglakás) megfelel-e az Nytv., a
Vhr., és jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, a jegyző a lakcímbejelentés
során – elsődlegesen a bemutatott okiratok adattartalma, az ügyfél nyilatkozata alapján,
másodsorban helyszíni szemle útján – ellenőrzi.
(5) Amennyiben a bejelentett lakcím nem valós vagy a bejelentőlapot a szállásadó nem írta alá,
vagy a bejelentés egyéb okból nem felel meg a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek, a bejelentkezést el kell utasítani. (Vhr.34 .§ (1) bek.)
A bejelentkezést akkor is el kell utasítani, ha a lakcímként feltüntetni kívánt lakás (szükséglakás)
nem felel meg az Nytv., a Vhr., valamint a jelen rendeletben meghatározott
követelményeknek és az egy főre eső lakrész mértéke- a lakás alapterületére és a
nyilvántartás szerint oda már bejelentkezettek számára figyelemmel - nem éri el a 6
négyzetmétert.
(6) Nem alkalmazható az (5) bekezdés második mondatában meghatározott elutasítási ok az
alábbi esetben:
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a) A kiskorú gyermek lakóhelyeként – ha a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek lakóhelyéről
jogerősen másként nem határoz – a szülő (törvényes képviselő) lakóhelyét kell bejelenteni. (Nytv.
30. § (1) bek.)
b) Az újszülött első lakóhelyeként az anya lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét –a
születés tényével együtt –az anyakönyvvezető jelenti be.(Vhr.30. § (2) bek.)
5.§
Szabálysértési rendelkezés
A lakcímbejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 29. § (1), (2) bekezdésében meghatározott
jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
6.§
Záró rendelkezés
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépést követően
indult ügyekben kell alkalmazni.

Hencida, 2012. 02. 29.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző

Szémán László polgármester: A TÁMOP pályázathoz össze kell szedni a szempontokat,
amiket szeretnénk.
Tanka Sándor képviselő: Mit tudnánk csinálni? Ha lenne földterület lehetne művelni.
Magyari Bertalan alpolgármester: Nem kötelezhetjük az embereket.
Szémán László polgármester: A tevékenységeket kellene összeállítani.
Magyari Bertalan alpolgármester: A pályázatban leírtak nem kellenek.
Balázs István ügyvezető igazgató: Megkérdeztem a hölgytől, azt mondta egy-két dolgot
kiemelhetünk a pályázatból.
Szémán László polgármester: Írjuk le, hogy mi kézzel fogható dolgokat szeretnénk.
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Pesti István képviselő: Nagy Ildikó elmondta, hogy mindenre szakembert fog hozni és a
település egészét érinti.
Magyari Bertalan alpolgármester: Akkor járunk a legjobban, ha semmit nem hoznak ide a
pályázatból.
Pesti István képviselő: Ha nem élünk a pályázati lehetőséggel, legközelebb erre fognak
hivatkozni.
Tanka Sándor képviselő: Nem vagyunk kötelesek megkötni a szerződést.
Magyari Bertalan alpolgármester: Látni kellene a szerződés tervezetet. Ha nincs
együttműködési megállapodás, nincs miért kijönniük.
Szémán László polgármester: Konkrét, kézzel fogható tevékenységeket, tanfolyamokat kell
beindítani.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A kézműves oktatással az elméleti dolgokat kilőhetnénk.
Balázs István ügyvezető igazgató: Motiválhatnánk őket a konyhakert művelésére.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ott nem fog megteremni konyhakerti növény.
Szémán László polgármester: Az ellenzők üljenek össze és találjanak ki egy értelmes
indokot, amivel a pályázatot elutasíthatjuk. Ha megfelelő indokot találnak, akkor én is az
elutasítást támogatom.
Balázs István ügyvezető igazgató: Azt mondták lehet kivenni a pályázatból
tevékenységeket. Megoldható lesz pl. egy levendulaültetvényhez a pénz. Úgy érzem ez nem
egy olyan pályázat, amivel nekünk rosszat akarnak, kár lenne kihagyni. A munkafolyamatban
a szakember ott lesz. A feladatokat velünk együtt fogják elvégezni.

Magyari Bertalan alpolgármester: Össze kell állítani egy támogató listát, amit a
képviselőtestület szeretne és elküldeni hozzájuk. Utána majd meglátjuk, mit válaszolnak rá.
Ha elfogadják az elképzeléseinket lehet dönteni.
Magyari Bertalan alpolgármester: A Közalapítvány Hencida Községért Kuratóriuma úgy
határozott, hogy 100.000.- Ft. hozzájárul a parktelepítéshez.
Nagy Lajos: A falu gazdasági helyzete nem jó. A közvilágítással kapcsolatban azt szeretném
elmondani, hogy egy-egy helyen sok a lámpatest, ami szerintem felesleges. Csökkenthetnénk
a lámpatestek számát, ezzel is sokat spórolhatnánk.
Szémán László polgármester: Most jár majd le egy szerződés az, utána az összes lámpatest
az Önkormányzat tulajdona lesz.

Magyari Bertalan alpolgármester: Este 10 órától, reggel 5 óráig közvilágítás sem kellene.
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Szémán László polgármester: Külön mérőket is felszerelhetnénk, így csak a tényleges
fogyasztás után fizetnénk.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 17 órakor
bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző
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