JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 12-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
Lengyel Zsolt képviselő
Pesti István képviselő
Tanka Sándor képviselő
Bagdi Erzsébet mb. igazgató
Nagy Lajos hencidai lakos
Balázs István ügyvezető igazgató
Nagy Lászlóné Felügyelő Bizottság elnöke
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. Általános Iskola Kossuth utcai telephelyéről döntés
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 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1. napirendi pont
Szémán László polgármester: Javaslom a napirendi pontok felcserélését és hogy a
különfélékből igazgató asszony ügyét tárgyaljuk először.
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A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
22/2012. (IV. 12.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2. napirendi pont, azaz a különfélék 1.
napirendi pontként történő tárgyalását elfogadta.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Felkérem
igazgatóhelyettesi poszt megszüntetéséről.

igazgató

asszonyt

számoljon

be

az

Bagdi Erzsébet: Már elmondtam, hogy én igazgatóhelyettessel vállaltam a megbízást. A
tantárgyfelosztás is ez alapján lett aláírva. Nem értem, egy szóbeli megállapodás hogy kerül
hatályon kívül. Hivatalosan, írásban semmilyen tájékoztatást nem kaptam. Lemondtam az
igazgatói posztról március 15-én. Nem tudok intézkedést tenni az igazgatóhelyettesi poszt
megszüntetésére.
Magyari Bertalan alpolgármester: A márciusi ülésen feleslegesen döntöttünk az
igazgatóhelyettesi poszt megszüntetéséről. Az átsorolás miért nem történt meg azóta sem,
szándékos volt?
Bagdi Erzsébet: A képviselőtestület által hozott döntés májusban született. Azóta 2 db
igazgató választás volt. Mindkétszer elmondtam, hogy csak igazgatóhelyettessel vállalom a
megbízást. Miért került a tantárgyfelosztás januárban aláírásra? Nem értem a kérdést.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az ön részéről az átminősítés nem elkészítése
szándékosan történt? Mert akkor ennek jogi útja lehet.
Bagdi Erzsébet: Én is ügyvédhez fordultam ez ügyben. Annak érdekében, hogy az
igazgatóhelyettesi poszt megmaradjon 13 túlórát végzek el, ami fedezi az igazgatóhelyettes
költségét.
Győri László alpolgármester: Már májusban eldöntöttük, hogy igazgatóhelyettes nélkül lesz
igazgató megválasztva.
Szémán László polgármester: Eszközöltem egy hivatalos megkeresést márciusban az
igazgatóhelyettesi poszt megszüntetésére. Két hónap a lemondási határidő, addig minden
igazgatói feladatot el kell látnia.
Bagdi Erzsébet: El is látom maximálisan.
Magyari Bertalan alpolgármester: Arra esetleg felfigyelt, mit mond a képviselőtestület több
ülésen keresztül?
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Bagdi Erzsébet: Felfigyeltem, én akkor is igazgatóhelyettessel vállaltam a megbízást. Ha
költségcsökkentésként számolják az igazgatóhelyettesi poszt megszüntetését, a 13 óra túlórám
ezt fedezi.
Magyari Bertalan alpolgármester: Hozott a képviselőtestület egy elvi döntést, amit végre
kell hajtani. Az ön felettes szerve a képviselőtestület. Jelenleg, a törvény szerint, 2 hónapig
köteles végrehajtani a feladatait. Ezért én úgy látom, hogy az igazgatóhelyettesi poszt nem
megszüntetése szándékos.
Bagdi Erzsébet: Senki nem tájékoztatott sem szóban, sem írásban a döntésről. Rossz
személyt választottak igazgatónak.
Tanka Sándor képviselő: A másik igazgató jelöltet Szabó Katalin elijesztette.
Magyari Bertalan alpolgármester: Hajlandó-e
igazgatóhelyettesi poszt megszüntetéséről.

megcsinálni

az

átsorolást

az

Bagdi Erzsébet: Már elmondtam a válaszomat. A tantárgyfelosztást is igazgatóhelyettessel
írták alá.
Tanka Sándor képviselő: A tantárgyfelosztást is már régen meg kellett volna változtatni.
Lengyel Zsolt képviselő: Miért olyan fontos az igazgatóhelyettes, ha nincs rá pénz.
Bagdi Erzsébet: 2013-tól kötelező lesz, mert van rá szükség. Amikor nyilvánvalóvá vált
számomra, hogy tévesen írtam alá a megbízást, le is mondtam.
Kopányi László képviselő: Március 15-vel lemondott, túlórái nincsenek kifizetve, hátrány
nem érte az önkormányzatot. Ha már úgyis lemondott, kár lenne jogi útra fordulni és
vitatkozni.
Szémán László polgármester: Igazgató asszony jól tud dobálózni a törvényekkel, hajtsa
végre az utasítást. Hajlandó végrehajtani a képviselőtestület 47/2011. (V.26.) KTH számú
határozatát?
Bagdi Erzsébet: Elmondtam a válaszomat.
Szémán László polgármester: Ön csak hantázni tud. Szóbeli beszélgetésünkön azt mondta,
hogy nem hajlandó elvállalni a megbízást, csak igazgatóhelyettessel. Megkért, hogy beszéljek
a képviselőtestülettel ez ügyben. A döntés nem lett.
Bagdi Erzsébet: Szerintem az egy éves kinevezés nem kinevezés.
Szémán László polgármester: Forduljon a Kormányhivatalhoz.
Bagdi Erzsébet: Miért nem kaptam meg az igazgatóválasztás eredményét határozatban a mai
napig.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Május 26-án született a határozat az igazgatóhelyettesi beosztás
megszüntetéséről. Ez ügyben Váncsod Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi
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Önkormányzat is meg lett keresve. A kinevezési okirat, ami október 7-én elkészült,
tartalmazta a döntés tényszerűségét.
Bagdi Erzsébet: A végeredményben nem szerepel, hogy nincs igazgatóhelyettes. December
1-jén írtam alá a megbízást. Ha tájékoztattak volna, hogy igazgatóhelyettes nélkül írom alá a
megbízást, akkor nem írom alá.
Szémán László polgármester: Ha ön tájékoztat bennünket a választás előtt, hogy csak
igazgatóhelyettessel vállalja, akkor meg sem választjuk.
Tanka Sándor képviselő: Ha mi döntünk valamiben, azt végre kell hajtani.
Bagdi Erzsébet: Ha döntünk valamiről, tájékoztatjuk a másikat, ami nem történt meg.
Magyari Bertalan alpolgármester: Márciusban megkapta az átiratot. Ismét felteszem a
kérdést, az elkövetkező egy hónapban vállalja-e a feladatát igazgatóhelyettes nélkül.
Bagdi Erzsébet: Már elmondtam.
Tanka Sándor képviselő: Az átiratot végre kell hajtani.
Szémán László polgármester: Igazgató asszony szerint nem kell.
Bagdi Erzsébet: Megtettem a számomra szükséges lépést, lemondtam.
Tanka Sándor képviselő: Más helyen ezért már fegyelmit kapna.
Bagdi Erzsébet: Ezért fordultam ügyvédhez.
Szémán László polgármester: A májusban született döntést ön nem hajtotta végre. Miért?
Erre kérünk választ.
Bagdi Erzsébet: Elmondtam.
Szémán László polgármester: Ez, erre a kérdésre nem válasz. Mikor tetszik végrehajtani az
igazgatóhelyettesre vonatkozó döntést?
Bagdi Erzsébet: Elmondtam.
Magyari Bertalan alpolgármester: Feltételezem, hogy a jegyzőkönyvbe való bekerülés
miatt nem mondja ki a nem hajtom végre választ.
Bagdi Erzsébet: Feltételezni mindent lehet.
Bagdi Erzsébet távozott az ülésről.
Szémán László polgármester: Felolvasom igazgató asszony hozzám küldött levelét. Kérem
a képviselőtestületet, tárgyalja meg.
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Magyari Bertalan alpolgármester: Ha igazgató asszonyt nem érdekli a képviselőtestület
által hozott végrehajtási döntés, akkor maradjon minden így, ahogy van.
Balázs István ügyvezető igazgató: Ha amellett dönt a képviselőtestület, hogy nem veszi
igénybe a Kossuth utcai épület használatát, akkor jelezni kell a TIOP pályázatba az okos
táblák miatt.
Kopányi László képviselő: Nehogy olyan vonzata legyen a bezárásnak, hogy az
önkormányzat hátrányos helyzetbe kerüljön.
Győri László alpolgármester: Nem kell ennyi gyerekért több épületet fenntartani.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy maradjon minden úgy, ahogy volt a téli
időszakban, vagyis a Csokonai utcai telephelyen legyen a tanítás, azzal a kitétellel, hogy
megkeressük a pályázat kiíróját, kezdeményezze az okos tábla áttelepítését a Csokonai utcai
épületbe.
A képviselőtestület 6 igen szavazatta, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta a
következő határozatot.
23/2012. (IV.12.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 81/2011. (IX. 22.) KTH számú
határozatával elrendelt Csokonai utcai telephelyén történő oktatást a 2011/2012-es tanév
végéig fenntartja.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Bagdi Erzsébet igazgató

2. napirendi pont
dr. Barcsai Sándor jegyző: A szociális törvényt egy kicsit átírták. A törvénynek meg kell
feleltetnünk a helyi rendeletünket.
Tanka Sándor képviselő: Az ápolási díj hogy működik, van itt ilyen?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Nincs méltányossági ápolási díj. Egy lakos kért, de el lett
utasítva, erre fellebbezett. Nálunk csak normatív ápolási díj van.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy a méltányossági alapon nyújtott ápolási díjat
szüntessük meg és a rendeletben a szükséges módosításokat végezzük el.
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:

5/30

HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2012. (IV.12.) 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.) 32. §. (3)
bekezdésében, 38. §. (9) bekezdésében, valamint a 33. §. (7) 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. § (12) bekezdés „feltételek teljesítésére irányuló felszólításra Szt. 35 § (2) bekezdését
kell alkalmazni” szövegrész helyébe „feltételek teljesítésére irányuló felszólításra Szt. 33. § (7)
bekezdését kell alkalmazni” szöveg lép.
(2) Rendelet 6/A. § (5) bekezdés „feltételek teljesítésére irányuló felszólításra Szt. 35 § (2) bekezdését
kell alkalmazni” szövegrész helyébe „feltételek teljesítésére irányuló felszólításra Szt. 33. § (7)
bekezdését kell alkalmazni” szöveg lép.
(3) Rendelet 8. § (12) bekezdés „feltételek teljesítésére irányuló felszólításra Szt. 35 § (2) bekezdését
kell alkalmazni” szövegrész helyébe „feltételek teljesítésére irányuló felszólításra Szt. 38. § (9)
bekezdését kell alkalmazni” szöveg lép.
2 .§
Rendelet 8. §. (4) – (9) bekezdéseit hatályon kívül helyezi.
3. §
(1) Rendelet 9. §-át és címét hatályon kívül helyezi.
(2) A megállapított ápolási díjak 2012. június 30-ig kerülnek folyósításra.
4. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hencida, 2012. 04. 12.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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Szémán László polgármester: A temetőbe kellene egy temetőgondnok.
Lengyel Zsolt képviselő: Mándoki Lajos lehetne.
Pesti István képviselő: Ha Mándoki Lajosra lesz bízva a temető, akkor rendbe lesz, ezt
mindenki tudja.
Balázs István ügyvezető igazgató: Új státusz lesz?
Szémán László polgármester: Megvan ez a státusz, csak nem volt kihasználva.
Magyari Bertalan alpolgármester: Mennyi időre?
Szémán László polgármester: November 15-ig.
Magyari Bertalan alpolgármester: Falugyűlést szeretne Szatmári Sándor.
Szémán László polgármester: Bármikor fordulhatnak hozzánk személyesen is bizalommal.
Szémán László polgármester: A közösségi közlekedés című pályázatból nem lesz semmi.
Szűkös volt a határidő.
Balázs István ügyvezető igazgató: Azzal hitegettek, hogy meg lesz hosszabbítva a határidő,
így a tervező nem tudta elkészíteni a terveket.
Szémán László polgármester: Engedélyes tervvel kellett volna rendelkezni. Lesz kiírva
energetikai pályázat, ebbe sok minden bele fog férni, pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere,
födém.
Balázs István ügyvezető igazgató: Az iskolára és az önkormányzatra szeretnénk pályázni. A
napelemek behelyezése is belefér a pályázatba.
Szémán László polgármester: Megbiztattak bennünket olyan pályázattal is, amiből a
lóudvart fel lehet újítani.
Balázs István ügyvezető igazgató: Van egy pályázat az öregek otthonára is. Jó lenne ha
Hencidán is lenne. Akkor 100 %-os a pályázat, ha Önkormányzat, vagy Egyház lép be. Az
egyház lenne, aki hozzájárulhat, így meg lehetne indítani. Az Egyház adná be a pályázatot és
működtetné. Az Egyház 180 %-os támogatást kap.
Pesti István képviselő: Nem nagyon erősödik a Református Egyház.
Magyari Bertalan alpolgármester: A templom környékén tudnánk építési területet
biztosítani. A Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlant az Alapítvány tegnap adás-vételi szerződéssel
megvásárolta.
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24/2012. (IV.12.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet „ A
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” elnevezésű pályázat
önkormányzat által fizetendő 995.885.-Ft saját forrást költségvetése általános tartaléka terhére
biztosítja.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester

Göcs Csaba képviselő: Elkészítettük és átnéztük a Hencida Falugondnokság Kft. Felügyelő
Bizottságának ügyrendjét. Ha valakinek hozzászólása van, most tegye meg.
Nagy Lászlóné: Feladatunk, hogy a tulajdonost kiszolgáljuk. Az ügyrend bármikor
módosítható, kiegészíthető. Az ügyrendhez készítettünk egy munkatervet, ezt nem kell
elfogadni a képviselőtestületnek, polgármester úrnak bemutatjuk. Negyedévente kívánunk
ülésezni, de bármikor összeülhetünk, ha probléma van. Ez egy gazdasági társaság és a
Felügyelő Bizottság a legfőbb felügyeleti szerv. A társaság úgy fog működni, ha
együttműködünk. Javasolnánk minél hamarabb a 2012. évi üzleti terv és a Szervezeti
Működési Szabályzat elkészítését.
Balázs István ügyvezető igazgató: A tavaly évi beszámoló elkészült, amit a könyvvizsgáló
megvizsgált és a képviselőtestület elfogadott.
Nagy Lászlóné: A Felügyelő Bizottsággal nem lett véleményeztetve.
Balázs István ügyvezető igazgató: Nem akartam ezzel terhelni.
Nagy Lászlóné: Ezt pótolni kell. A könyvvizsgálók mindent csak számviteli szempontból
néznek, adózási téren nem, pedig a Kft-nek adózási szempontból lesznek problémái. Az
ügyrendünket el kell fogadni, utána tudunk dolgozni.
Balázs István ügyvezető igazgató: Az összköltséges könyvelést választottuk. Az eddig az
önkormányzat tulajdonában lévő bérleményeket mostmár a Kft. adja ki bérbe.
Nagy Lászlóné: Többféle tevékenységet fog ellátni a társaság, ezért lehet, hogy a forgalmi
költséges könyvelést kellett volna választani.
Balázs István ügyvezető igazgató: Ha ezt tanácsolja, megváltoztatjuk az eljárást, ha
lehetséges.
Nagy Lászlóné: Egy gazdasági társaság azért alakul, hogy profitot termeljen, ezért kell üzleti
terv. Az önkormányzati Kft-ket nagyon nehéz úgy működtetni, hogy nyereséges legyen.
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Balázs István ügyvezető igazgató: A konyha működéséhez kellett előleget kérnünk. Átadta
az önkormányzat az összes bevételi forrását. Ebben a negyedévben már Áfát tudunk
visszaigényelni. Ma indítottuk el a fűnyírási szolgáltatásunkat.
Göcs Csaba képviselő: A fűnyírást hogy gondoltad?
Balázs István ügyvezető igazgató: Leadják az igényüket a lakosok.
Nagy Lászlóné: Ezt ki végzi?
Balázs István ügyvezető igazgató: Erre még nincs külön munkaerő. A konyhával is hétrőlhétre haladunk, mára egy racionális működést tudtunk elérni. Megtörtént a konyhai dolgozók
képzése.
Szémán László polgármester: Most már van működési engedélye a konyhának.
Tanka Sándor képviselő: A gyerekekre járó normatíva kijárja az egész évi étkezésüket?
Szerintem 10 hónapot sem jár ki.
Balázs István ügyvezető igazgató: Nem fizet az önkormányzat többet. Eddig a konyhánál
minden nettó áron lett elszámolva, alapnormatívával. Mindenki lelkesen áll a Kft-hez,
pozitívan. A konyhai dolgozók is minden szinten megfelelnek a követelményeknek.
Tanka Sándor képviselő: Volt egy kis pazarlás a konyhán.
Szémán László polgármester: Kényelmesek voltak.
Balázs István ügyvezető igazgató: Tavaly a normatíván belül maradt a konyha, pazarlás nem
történt. A konyhához a saját ültetvény telepítése pénzhiány miatt nem valósult meg.
Nagy Lászlóné: A legeltetésre is rákérdeznék.
Balázs István ügyvezető igazgató: A bérleti szerződés jövőre fog lejárni. A legeltetést jóval
kisebb kompenzációs díjból megoldjuk, mint ahogy azt a Termelő Szövetkezet ajánlaná.
Nagy Lászlóné: A Termelő Szövetkezet minden évben felveszi a legelőkre a területalapú
támogatást. A tulajdonosok létszámát ismeri?
Balázs István ügyvezető igazgató: Nincs meg az összes tábláról a kimutatás.
Nagy Lászlóné: A legeltetésnél a díjak beszedése sem lesz egyszerű.
Balázs István ügyvezető igazgató: Menni fog. A díjat nem emeltük meg túlságosan a
tavalyihoz képest, 15.000.- Ft. lesz.
Szémán László polgármester: A legeltetés nekünk pénzbe nem kerül.
Balázs István ügyvezető igazgató: A Kft-nek sikerült bérelni 1,2 Ha legelőt és egy 8000 m2es területet. Jelenleg 15 Ha legelőnk van. Erre fel fogjuk venni a területalapú támogatást.
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Nagy Lászlóné: A könyveléssel is a tulajdonos igényeit kell kielégíteni.
Balázs István ügyvezető igazgató: Ha úgy adódik, javasolni fogom a cégforma nonprofittá
alakítását.
Szémán László polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom, fogadjuk el Hencida
Falugondnokság Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.
Hencida Falugondnokság Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjének tervezetét a
jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
25/2012. (IV.12.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hencida Falugondnokság Kft.
Felügyelő Bizottságának ügyrendjét az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 17 óra 30
perckor bezárta.

k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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