JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 13-án
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
Szabó Katalin tanár
Jakab István hencidai lakos
Nagy Lajos hencidai lakos
Lázár Péter hencidai lakos
Lázár Péterné református lelkész
Papp Anikó művelődésszervező
Győri Tamás r.törzsőrmester
Balázs István Hencida Falugondnokság Kft. ügyvezetője
Giczey Péter
Kóródi Miklós
Nagy Ildikó projektképviselő
Kissné Pásztor Irma
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. 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
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Szémán László polgármester: Megkérem Kissné Pásztor Irma projektvezető asszonyt, hogy
a projektet vázolja fel a képviselőtestületnek.
Kissné Pásztor Irma: A pályázatra Berettyóújfalu Város Önkormányzata 5 település
bevonásával pályázott, melynek címe: „Összefogás a jövőért” – a Berettyóújfaluban és a
környező településeken mélyszegénységben élők integrációjáért. Ez lefedi azt a célt, amit
pályázók megfogalmaztak. A pályázatnak a településre nézve anyagi következménye nincs. A
hat településre három mentor került alkalmazásra. A programban részt vesz egy
közösségfejlesztő szakember is. Három célcsoportot foglal magába. A 2. célcsoport számára
is tervezünk programokat. Ez a program hosszú időtartamú, 32 hónapból áll. Április 1-jétől
indulna a célcsoport toborzása és kiválasztása. Májustól kezdetét veszi egy képességfelmérés.
Lesz kommunikációs, önismereti, motivációs és álláskeresési tréning. Lesznek szakmai
tanulmányutak. A mai ülésre két szakembert hívtunk meg Kóródi Miklóst és Giczey Pétert. A
második célcsoportban is lehetőséget biztosítunk tréningekre, tanulmányutakra.
Göcs Csaba képviselő: Mennyi összeg jár erre a pályázatra?
Kissné Pásztor Irma: Nincs a programnak leosztható költsége a településekre. A
tréningeknek, a képzéseknek, a tanulmányutaknak megvan a díja.
Göcs Csaba képviselő: Az itt élő réteg nem fog elmenni, ha nem kapnak érte pénzt.
Kissné Pásztor Irma: Ez nem roma felzárkóztató program. Hencidán sokan megfelelnek a
pályázat feltételeinek. Azt kértük a képviselőtestülettől, hogy tegyenek javaslatot azokra a
családokra, akikkel szeretnék, ha kapcsolatba kerülnének.
Magyari Bertalan alpolgármester: Jelenleg is folyik egy TÁMOP-os pályázat, ami úgy
indult, mint ez, és tudjuk mivé alakult egy év öt hónap alatt. Egyedül a
gyógynövénytermesztés az, aminek van valami értelme, ami segítséget nyújthatna a
célcsoportoknak. A többi dologra nincs szükségünk és igény sem lenne rá. Ezzel a pályázattal
akkor járnánk jól, ha lefolyna nélkülünk. Hencidának ebből pozitívuma nem lenne. Az első
célcsoportba beleesők 80 %-a a lábát sem fogja megmozdítani fizetség nélkül. A
gyógynövény nem ehető, nem lopható és adható el.
Szémán László polgármester: Egyetértek. Okozott társadalmi feszültséget a most folyó
TÁMOP-os pályázat is. Van némi tapasztalatunk, sajnos csak rossz tapasztalatunk. A
Körházasok is csak kavarnak az Önkormányzatnak. Nem győzünk járni a Munkaügyi
Bíróságra. Van-e arra lehetőség, hogy kézzel fogható tanfolyamok legyenek? Gondolok itt
például a kosárfonó, agyagkészítő, seprűkötő tanfolyamokra.
Kissné Pásztor Irma: Ebben a projektben szakmát adó képzésre nincs lehetőség. Az esélyt, a
lehetőséget megkaphatják, had döntsék el ők, hogy élnek-e a lehetőséggel.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ha úgy döntünk, hogy nem veszünk részt a pályázatban,
akkor ez a pályázat lefolyását befolyásolja a többi községben?
Kóródi Miklós: Ez a program akcióterületeken valósul meg, a leghátrányosabb helyzetben
lévő településeken. Nem ad munkát az embereknek. A pályázatnak speciális célcsoportjai
vannak, az emberek megtalálásáról, mozgósításáról szól. Az indikátorok úgy lettek
meghatározva, hogy ez egy nehéz célcsoport. A program jó foglalkoztatni kívánt célcsoport
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mozgósítására. A kiszállás következményeit az ESZA Kft. fogja eldönteni, megvizsgálni. A
mi szerepünk az, hogy együttműködést kialakítsunk a 25 projekt között. Szakmai segítséget
tudunk nyújtani. Ez a projekt az alapok megépítésére jó.
Magyari Bertalan alpolgármester: A célcsoport 90 %-át nem érdekli mi lesz holnap.
Kóródi Miklós: Szakembereink biztos megtalálják velük a megfelelő hangot.
Magyari Bertalan alpolgármester: Biztos jó szakembereik vannak, de önök nem tudják
milyenek ezek az emberek, mert nem itt laknak Hencidán. Hányszor adjuk még meg a
lehetőséget nekik, úgysem változik semmi.
Giczey Péter: Közösségfejlesztő szakemberként fogok közreműködni a projektben. Ez a
projekt más, mint az eddig megszokott programok. Szemléletváltozást próbál elindítani, nem
juttatást ad. A projekt nem ígéri azt, hogy pillanatokon belül változást fog elérni. Nem
elméleti képzésekről van szó. A teljes településsel foglalkozik a projekt, egy alapozó program.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ezek az emberek megpróbálják adósságaikat rendezni,
de nem biztos, hogy mindet rendezni is akarják. A pénzüket meg sem próbálják beosztani.
Nem is akarnak rossz helyzetükből kilábalni.
Giczey Péter: Nem csak Hencida foglalkozik ezzel a problémával. Pont ezért kell a
szemléletváltozás, ami hosszú idő alatt érhető el.
Magyari Bertalan alpolgármester: A gyakorlati oldalát nem fogom sosem tisztán látni.
Giczey Péter: A projekt szemlélete komplett.
Szémán László polgármester: Ezek az emberek nem igénylik, hogy kihúzzák őket a
mélyszegénységből.
Pesti István képviselő 16 óra 15 perckor érkezett meg az ülésre.
Kóródi Miklós: Ország szerte van, ahol sikereket érnek el. Ezek sikeres tapasztalatcserék.
Szabó Katalin: Milyen szerepet szán a projekt a 2. célcsoportnak?
Kissné Pásztor Irma: Az adósságkezelés háztartási praktikákat foglal magába. A települések
kérik, hogy vegyék be őket a programba. Nem csak az aktív korúakkal szeretnénk
foglalkozni, hanem a gyerekekkel is. Az informatikai képzés a bázis helyen fog megvalósulni.
Ebben bárki részt vehet, a 2. célcsoport is. Lesznek szupervízió programok. Mi
együttműködni szeretnénk, az önkormányzatnak semmilyen plusz feladatot nem jelent.
Kóródi Miklós: Külön terület- és vidékfejlesztési munkatársat kell alkalmazni, aki komoly
segítséget tud nyújtani a településnek.
Kissné Pásztor Irma: A területfejlesztő április 1-jétől fog munkába állni. Az ő feladata olyan
pályázat keresése, amire igény van. Két látóút van a programba tervezve. Az egyik a
nevelőszülői munka, a másik a szociális szövetkezetek.
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Magyari Bertalan alpolgármester: A nevelőszülő hálózat halovány ötlet. A gyermekjóléti
és családsegítő szolgálat segítséget fog nyújtani a feladatokban. Ki állította össze a
pályázatot?
Kissné Pásztor Irma: Hárman készítették, helyi szakemberek, nem pályázatíró cég.
Nagy Ildikó: Mi senkit nem dolgoztatunk, segíteni jövünk. Semmi nem fogja a falut terhelni.
A programmal elérnénk egy célt, amiből lehetne építkezni, próbáljuk elindítani.
Lázár Péterné: Mondjanak eredményeket, mi az, amit a projekt fel tud mutatni? Mi tudunk
az emberekhez közeledni, mert ismerjük őket.
Kóródi Miklós: Ez a projekt még most indul, eredményei egyenlőre nincsenek. Fő cél, hogy
a szociális szolgáltatások fejlesztése induljon el. A lakosság egy része bevonásra kerül
különböző programokban.
Kissné Pásztor Irma: A program
megvalósíthatósági tanulmány készült rá.

muszáj,

hogy

eredményt

érjen

el.

Külön

Lázár Péterné: A pályázat célkitűzése mi?
Kissné Pásztor Irma: A pályázat a problémák megszüntetésére épül, sok minden benne van.
Céljai az életvezetési technikák elsajátítása, önismereti tréning stb.
Lázár Péterné: Hogy lehet ezt konkrétan kivitelezni?
Kissné Pásztor Irma: Kollégáink az önök segítségével kijelölik azokat, akiket fel kellene
keresni. A kapcsolatépítés alapeszközeivel keresik fel az embereket. A tréningek alkalmával
valahol találkozniuk kell az embereknek, pl. a Kultúrházban.
Lázár Péterné: Nem kell őket kötelezni a kapcsolatteremtésre?
Nagy Ildikó: A kötelező ellen tiltakozni fognak.
Lázár Péterné: Akkora itt a társadalmi probléma, hogy nincs arra idő, hogy kivárjuk az
emberek érdeklődését.
Balázs István: A kultúrház igénybevétele esetén biztosítani fogják a bérleti díjat?
Kissné Pásztor Irma: A szerződésben le van írva, hogy az Önkormányzatnak helyet kell
biztosítani számunkra.
Szémán László polgármester: Köszönöm a széles körű tájékoztatást.
Szünetet rendelek el.
Szémán László polgármester: Vitára bocsátom a TÁMOP programot, az önkormányzat nem
óhajt benne részt venni
Magyari Bertalan alpolgármester: Hencidát úgy emlegetik, hogy a „Cigány Hencida”.
Most jó, amikor pénzt kell belőle csinálni. Senki nem hívta ide őket, hogy segítsenek.
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Szabó Katalin: Meg lehetne kérdezni a célcsoportba tartozókat, hogy állnak a programhoz.
Szémán László polgármester: Mi nem kérdezhetjük meg, a szakembereknek kellett volna.
Magyari Bertalan alpolgármester: Miért nem csináltak két év óta egy friss felmérést?
Mindig azt segítjük, aki nem érdemli meg.
Lázár Péterné: Teljesen természetellenes az egész, mindig a rosszakat segítjük ki. Ha meg
segíteni akarjuk őket, kötelezni kell a programban való részvételre.
Szémán László polgármester: Javaslom a projekt elutasítását.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot.
11/2012. (III. 13.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az „Összefogás a jövőért” – a
Berettyóújfaluban és a környező településeken mélyszegénységben élők integrációjáért
elnevezésű, TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013 azonosító számú uniós pályázathoz nem kíván
csatlakozni.
INDOKOLÁS
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2010. (VIII. 12.) KTH. számú
határozatával partnerségi együttműködést vállalt a projekt megvalósításában.

A körülmények változása miatt akcióterület településként nem kíván részt venni a
pályázati célok megvalósításában.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az Önkormányzat által megalakított Falugondnokság Kft.
invesztálna egy aprító berendezésbe, lízingajánlatot kapott ennek finanszírozására. Az
Önkormányzattól kezességvállalási kötelezettség kellene.
Szémán László polgármester: 24 hónapos lízing 25.635.- Ft/hó.
Magyari Bertalan alpolgármester: Pályázati úton szeretne a Kft. hozzájutni egy brikettáló
géphez. Hosszabb távon ki lehetne a téli tüzelőt váltani.
Lázár Péterné: Az önkormányzatnak van annyi bevétele, hogy nem terheli meg ez a havi díj?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A Kft. fogja törleszteni.
Pesti István képviselő: Nem tudnánk a 900.000.- Ft-ot most egyben előteremteni?
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Dr. Barcsai Sándor jegyző: Nem éri meg egyben kifizetni.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel a kérdést, hogy az önkormányzat
kezességet vállaljon a Falugondnokság Kft. irányába a lízingfizetésre.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
12/2012. (III.13.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a BNP PARIBAS LEASING
SOLUTIONS pénzintézet által tett ajánlatban foglaltak szerint a Hencida Falugondnokság
Kft. eszközbeszerzést finanszírozó lízingszerződéséhez 900.000.-Ft, azaz kilencszázezer
forint erejéig készfizető kezesi kötelezettséget vállal.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Szabó Katalin: Bagdi Erzsébet kérésének teszek eleget a következő levél felolvasásával.
2012. március 15-el lemond az Általános Iskola megbízott igazgatói tisztségéről. A
továbbiakban gyógypedagógiai feladatokat kíván ellátni.
Szémán László polgármester: Tudomásul vettük.
Magyari Bertalan alpolgármester: A temetőben a fenti részt nem lehetne temetővé
nyilvánítani, mert a jelenlegi temetőn belül nincs kihagyott üres hely.
Pesti István képviselő: Én mellette vagyok, hogy nyissunk egy új részt.
Magyari Bertalan alpolgármester: A mostani temetkezési helynél 40-50 férőhely van.
Pesti István képviselő: Régóta szorgalmazzák az új temetési részleg nyitását.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A rendezési tervet kell módosítani, szerintem más akadálya
nincsen.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 18 óra 15
perckor bezárta.

k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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