JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 22-én
megtartott 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
Dr. Lingvay Csaba kapitányságvezető
Erdei Ferenc r.alezredes
Vadász István r.alezredes
Győri Tamás r.törzsőrmester
Gyöngyösi László CKÖ képviselő
Rézműves Béla CKÖ elnök
Balázs István ügyvezető igazgató
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 a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és feladatokról.
Előadó: Dr. Lingvay Csaba
Kapitányságvezető

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.
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1. napirendi pont
Szémán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a rendőrség részéről megjelent
úriembereket. A közbiztonsági beszámolót minden képviselő megkapta. Megkérem Dr.
Lingvay Csaba kapitányságvezető urat tegye meg szóbeli kiegészítését a beszámolóhoz.
Dr. Lingvay Csaba kapitányságvezető: A közbiztonság megteremtése egy folyamat része.
Van egy ütőképes polgárőr csapat a településen. A közös munka eredménye mostmár kezd
meglátszani. Az elmúlt három hónapban nagyon lecsökkent a bűncselekmények száma a
településen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Magyari Bertalan alpolgármester: Köszönetet szeretnék a képviselőtestület és a falu
nevében átnyújtani a Kapitányság dolgozóinak az együttműködésért.
Dr. Lingvay Csaba kapitányságvezető: Köszönjük szépen.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel a közrendvédelmi beszámolót.
A beszámolót a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
14/2012. (III.22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
vezetőjének a község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és feladatokról előterjesztett beszámolóját megvitatta és azt a szóbeli
kiegészítésekkel elfogadta.
A Képviselőtestület külön köszönetét fejezi ki a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
vezetőinek és személyi állományának a közrend, közbiztonság javítása érdekében tett
intézkedéseiért.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
2. napirendi pont
Szémán László polgármester: Ismét kiírták a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásáról
szóló pályázatot.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az a kérdés, hogy a képviselőtestület erre különít-e el egy
meghatározott összeget.
Szémán László polgármester: Tavaly 400.000.- Ft-ot adtunk és az állam még ennyit ad
hozzá. Kérem a javaslatokat.
Ha nincs több hozzászólás, javaslom, hogy 400.000.- Ft. elkülönítését határozzuk meg, kérem
a szavazatokat.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
15/2012. (III. 22.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 400.000.- Ft. elkülönítését határozza
el az önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásával kapcsolatban a
költségvetési rendeletében meghatározott 910501 szakfeladat számú közművelődési
tevékenységek és támogatásuk cím terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Váncsod azt javasolja, hogy a volt iskolát töröljük a
megállapodásból.
Balázs István ügyvezető igazgató: Így nem lesz kevesebb a normatívátok?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Alapvetően megüresedett az iskola és óvoda is.
Szémán László polgármester: Váncsod ki akar lépni a társulásból.
Tanka Sándor képviselő: Mennyivel tartoznak nekünk?
Szémán László polgármester: Kb. 2,6 millió forinttal.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Akkor lehet a társulást megszüntetni, ha az elszámolás
megtörténik.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy a társulási megállapodás szövegéből töröljük
az iskolát.
Váncsod Községi Önkormányzat Képviselőtestületének határozati kivonatait a jegyzőkönyv
2. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
16/2012. (III.22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkörében eljárva,
figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény rendelkezéseire megtárgyalta a Hencida-Váncsod Közoktatási Társulás
társulási megállapodásának – Váncsod községi Önkormányzat Képviselőtestülete részéről
érkezett - módosítására vonatkozó javaslatot, és úgy döntött, hogy
- a társulási megállapodás 5. pontjában tagintézményi telephelyként meghatározott 4119
Váncsod, Kossuth u. 34. szám alatti volt iskolát törli a megállapodás szövegéből,
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- a társulási megállapodás 6.4. pontja első mondatának szövege az alábbiak szerint
módosuljon: „a társulási megállapodást felmondani a naptári év augusztus 31. napjával
lehet." A 6.4. további rendelkezései változatlan szöveggel hatályukban maradnak.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításához
szükséges intézkedések megtételére és a módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: A társulási megállapodást felmondani augusztus 31-el lehet.
Szavazásra teszem fel, hogy 2012. augusztus 31. napjával szűnjön meg a társulás.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
17/2012. (III.22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkörében eljárva,
figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény rendelkezéseire megtárgyalta a Hencida-Váncsod Közoktatási Társulás
társulási megszüntetésére Váncsod községi Önkormányzat Képviselőtestülete részéről
érkezett javaslatot, és úgy döntött, hogy a Hencida – Váncsod Közoktatási Társulást 2012.
augusztus 31. napjával megszünteti.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás megszűnésével kapcsolatos
vagyoni és pénzügyi elszámolásokat a társulási megállapodásban, valamint a jogszabályokban
meghatározottak szerint végezze el.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodni szíveskedjen.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az Érted Vagyunk Nonprofit Bt. házi segítségnyújtás
ellátásához jóváhagyást kér a képviselőtestülettől, hogy továbbra is működhessen.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá az Érted
Vagyunk Nonprofit Bt. Hencidán történő házi segítségnyújtásához.
Az „Érted Vagyunk” Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Bt. kérelmét a jegyzőkönyv
3. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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18/2012. (III.22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul az Érted Vagyunk” Szociális
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Bt. (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Bessenyei ltp. II.
IV/14.) Hencida községben történő házi segítségnyújtás tevékenység végzéséhez.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az igazgatói pályázat mikorra legyen kiírva, augusztus 15-re?
Szémán László polgármester: Bagdi Erzsébet még két hónapig köteles tevékenykedni.
Jelenlegi felállás szerint, akit megkérnénk, az nem vállalja az igazgatói megbízást, aki
vállalná, azt meg mi nem kérjük.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Igazgató helyettes nincs. Az SzMSz szerinti helyettesítés nem
működik. Vezetői megbízatás akkor jön létre, amikor azt elfogadják. Bagdi Erzsébet
mandátuma még él, a lemondás után két hónapig a feladatait el kell látni.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy az előzőeknek megfelelően indítsuk a
pályázati kiírást, a dátumok, határidők módosításával.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
19/2012. (III.22.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati felhívást tesz közzé a Hencidai
Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda vezetői munkakör betöltésére a 36/2011. (IV.
22.) KTH számú határozatában foglalt tartalommal, az alábbi eltérésekkel:
-

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 15-ig szól.
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 10.

Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
A képviselőtestület a személyi ügyek megtárgyalására zárt ülést rendel el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 16 órakor
bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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