JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-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
Tanka Sándor képviselő
Balázs István ügyvezető igazgató

Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 5 fő megjelent. Az
ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra és azok előadóira.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Hencida Község Önkormányzat hivatalának és intézményeinek
2011. évi gazdálkodásáról a költségvetésben biztosított pénzeszközök
felhasználására. (Zárszámadás).
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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1. napirendi pont
Szémán László polgármester: A zárszámadáshoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta.
A végösszegnél a 10 millió nem pluszban van. Sajnos, hogy így állunk, nem tudunk kijönni a
pénzből.
Tanka Sándor képviselő: Ha átveszi az állam az iskolát, ez hogy alakul?
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Szémán László polgármester: Normatívát kapunk, de nem tudni, mennyit. Az idei
költségvetésben 20 millióval kellett pótolni a bért.
Tanka Sándor képviselő: Akkor most már ez nem lesz.
Szémán László polgármester: Javaslom a zárszámadás elfogadását.
Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
HENCIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2012. (IV.26.) számú rendelete a
Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-ban foglaltak alapján a 2011. évi költségvetési gazdálkodás
végrehajtásáról, zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadás bevételi főösszegét 321.061.- eFt-ban, azaz
háromszázhuszonegymillió-hatvanegyezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat a 2011. évi zárszámadás kiadási főösszegét 310.678.- eFt-ban, azaz
háromszáztízmillió-hatszázhetvennyolcezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg felhasználási jogcímét
feladatonként a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímét
feladatonként a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és
az önállóan működő költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, és
az intézményi létszámokat a 2-4.számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. §
Az önkormányzat 2011. évi záró pénzkészletét 10.432.- eFt-ban, azaz tízmilliónégyszázharminckettőezer forintban állapítja meg, az alábbiak szerint:
1. Módosított pénzmaradvány:
8.041.-eFt
2. Folyószámlahitel visszafizetés: -16.596.-eFt
3. Szállítói tartozás:
-14.257.-eFt
4. Normatíva visszafizetés:
-4.500.-eFt
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5. §
Az Önkormányzat az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának év végi bruttó
értékét 528.319.- eFt-ban, azaz ötszázhuszonnyolcmillió-háromszáztizenkilencezer forintban
állapítja meg az 6. számú melléklet szerint.
6. §
(1) Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz
adott jelentését tudomásul veszi
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és hatályát veszti 2012. április 30-án.

Hencida, 2012. április 26.

/: Szémán László:/
polgármester

/:dr. Barcsai Sándor:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2012. április 26-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára
kihelyezéssel.

dr. Barcsai Sándor
jegyző
Szémán László polgármester: Szükséges a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása. Az
összesítés során kimaradt egy tétel, amint ez az előterjesztésből is kitűnik. Javaslom Hencida
Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását.
A rendelet tervezetet és mellékletét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:

HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 9.) módosításáról
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Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 10. § a.) és d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Hencida Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 9.) számú
önkormányzati rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
A Képviselőtestület az alaprendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
kiadási főösszeget:
1 000 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget:
1 000 ezer Ft-tal
megemeli,
és Hencida Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése
módosított kiadási főösszegét:
328 079 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét:
280 022 ezer Ft-ban,
hiányának összegét:
48 272 ezer Ft-ban
állapítja meg.
2. §
Az alaprendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az alaprendelet 2012. február 9-i
hatályú módosítását jelenti.
(2) Ez a rendelet a benne foglalt rendelkezések végrehajtását követően, az (1) bekezdésben
foglalt hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Hencida, 2012. április 26.
Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2012. április 26-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára
kihelyezéssel.

dr. Barcsai Sándor
jegyző
2. napirendi pont
Szémán László polgármester: Hulladékkezelési közszolgáltatási díjról is beszélnünk kell.
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Magyari Bertalan alpolgármester: A számlázási és díjbeszedési költség miért ennyi? Ez
őrült összeg.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Módosult a hulladékgazdálkodási törvény.
Szémán László polgármester: Emelhető a díj, ha az egyszeri ürítési díj nem haladta meg a
nettó 650.- Ft-ot 2012-ben.
Magyari Bertalan alpolgármester: A felsorolásból a b.) és c.) pontot nem értem. Mi ez az
őrült költségár?
Szémán László polgármester: Nem tudnak vele mit kezdeni.
Magyari Bertalan alpolgármester: A következő soros ülésre hívjuk meg Simon urat,
magyarázza el a dolgokat.
Szémán László polgármester: Lehetne chipes rendszerrel is csinálni, de akkor is megvannak
a költségek.
Magyari Bertalan alpolgármester: Kezdéskor azt mondták, nem nagyon fognak emelkedni
a díjak, ehhez képest már duplája.
Göcs Csaba képviselő: Mennyi terhet jelent az önkormányzatnak, ha nem szavazzuk meg az
5 %-os emelést?
Magyari Bertalan alpolgármester: Jelenleg 150.000.- Ft-ot jelentene ebben az évben.
Szémán László polgármester: Javaslom a változások elfogadását.
Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet.
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő testületének
10/2012. (IV.26.) számú rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjának megállapításáról szóló 10/2008.
(VIII. 14.) KTR. számú rendelet módosításáról

Hencida Községi Önkormányzati Képviselő-testülete 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 (továbbiakban
R.)az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

5/38

R. 1. számú melléklete helyébe a következő melléklet lép:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjai
1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételi díja
/hulladékszállítási díj/
Rendszeresített gyűjtőtartály mérete
(liter)
120
240
1100

Ürítés gyakorisága szerinti díj
Ft (nettó)/db/hét
312
624
2 860

2. Többlethulladék elszállítását szolgáló szolgáltatói emblémával jelzett zsák nettó díja 165
Ft/db.
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
2. §.
Ez a rendelet 2012. május 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hencida, 2012. április 26.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2012. április 26-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára
kihelyezéssel.

dr. Barcsai Sándor
jegyző
Magyari Bertalan alpolgármester: Kötelezettségemnek teszek eleget. A Közalapítvány
Hencida Községért Alapítványnak beszámolót kell tenni a képviselőtestület felé, ezt
felolvasnám. Ebben az évben két ingatlant vásárolt meg az alapítvány.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel az Alapítvány tájékoztatóját.
A tájékoztatót a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
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A képviselőtestület a tájékoztatót 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot.
26/2012. (IV. 26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Közalapítvány Hencida Községért
Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Érkezett egy megkeresés a hivatal irányába. Bődy Zoltán
megvásárolná a Vöröshadsereg u. 13. szám alatti pártház épületet. Véleményem szerint nem
kellene eladni.
Tanka Sándor képviselő: Csináltam egy számadást. Ha a bérleti díjat megemeljük 35-40 %kal, abból még a bolt ki tud jönni. Ez a Kft-nek kb. évi 600.000.- Ft. Ha eladjuk az épületet,
még ez a bevétele sem lesz a Kft-nek. A bolttal is meg vannak elégedve az emberek.
Balázs István ügyvezető igazgató: Vannak pályázatok, amivel az épület állagát javítani
lehetne, vagy fel lehetne újítani. Ha eladjuk, ezek nem megvalósíthatók, viszont lenne tőkéje a
Kft-nek.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy ne adjuk el az ingatlant.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
27/2012. (IV. 26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, nem kívánja értékesíteni a
Hencida, Vöröshadsereg utca 13. szám alatt található ingatlanát.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Megkeresett bennünket az Országos Roma Önkormányzat,
hogy, mint fenntartó szeretne részt venni az iskola működésében.
Magyari Bertalan alpolgármester: Csak az iskolát, vagy az óvodával együtt az iskolát?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Részletkérdésekre még nem tudunk válaszolni.
Tanka Sándor képviselő: Ha egyház jelentkezett volna az átvételre, nyugodtabb lennék. Ha
átveszik az iskolát a fenntartást is ők fizetik?
Szémán László polgármester: Ezt még nem tudjuk. Meg akarják nézni, átvilágítani
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gazdasági szempontból. Ez egy iskolafenntartói tevékenység.
Kopányi László képviselő: A részleteket még nem kell tudni pontosan.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A tanévet már ők kezdenék.
Magyari Bertalan alpolgármester: Mit jelent ez anyagilag? Tételezzük fel hogy az ORÖ
mindent elvisz.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Ebben az évben kb. 5 milliót jelentene.
Szémán László polgármester: A szándéknyilatkozatból kivesszük a feltétlen és
visszavonhatatlan szavakat és így visszaküldhetjük. Igazgatótanácsot fognak létrehozni, akik
majd ellenőrzik az iskolát. Javaslom, hogy az általuk küldött határozat javaslatot fogadjuk el,
azzal a kitétellel, hogy a két szót kivesszük.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
28/2012. (IV.26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LV. törvény alapján szabályosan összehívott és határozatképes képviselőtestület - a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (11) bekezdése alapján - jelen
határozatában hozzájárul ahhoz, hogy az Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda (OM
azonosító: 038861, továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogát – annak zavartalan és
biztonságos működése céljából - az Országos Roma Önkormányzat (1074 Budapest, Dohány
u. 76., képviseli: Farkas Flórián elnök) 2012. július 1. napjától a jogszabályoknak megfelelő
módon átvegye.
A Képviselőtestület jelen határozatában egyhangúan megbízza Szémán László polgármestert,
hogy az Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda fenntartói jogának átadása céljából az
Országos Roma Önkormányzattal legkésőbb 2012. május 31. napjáig közoktatási
megállapodást kössön.
Szémán László polgármester a képviselőtestület ezen megbízását elfogadta.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester

Szémán László polgármester: Igazgató asszonynak a legutóbbi ülésen elmondtuk, hogy az
igazgatóhelyettesi poszt megszüntetésre került. Küldtünk részére április 13-án egy levelet,
melyben utasítjuk, hogy ezt haladéktalanul hajtsa végre. Ez még mindig nem történt meg.
Javaslom, tereljük jogi útra az ügyet egy fegyelmi eljárás keretében.
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Győri László alpolgármester: Nem is mutatott semmilyen hajlandóságot.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az utasításra nem lépett semmit.
Szémán László polgármester: Javaslom Bagdi Erzsébet igazgató asszony ellen, a
képviselőtestületi határozat elmulasztása okán, a fegyelmi eljárás megindítását.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
29/2012. (IV.26.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1992. évi XXXIII. törvény 46. § (1)
bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében és az 53/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva fegyelmi eljárást indít az Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda igazgatója,
Bagdi Erzsébet ellen Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 47/2011.(V. 26.)
KTH számú határozatában foglalt feladat végrehajtására adott polgármesteri utasítás
teljesítésének elmaradása alapján a magasabb vezetői beosztásából eredő lényeges
kötelezettségszegés fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Meg kell keresni a megfelelő személyeket erre a feladatra.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Vizsgáló biztosnak főiskolai vagy egyetemi végzettségű
közalkalmazott kell.
Tanka Sándor képviselő: Vizsgáló biztos miért kell?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Hogy feltárja a tényeket.
Magyari Bertalan alpolgármester: Van egy javaslatom a vizsgáló biztosra, Tanka
Sándorné.
Tanka Sándor képviselő: Ő nem fog belemenni.
Kopányi László képviselő: Van két hete az igazgatóságból, van értelme belevágni ebbe az
egészbe?
Magyari Bertalan alpolgármester: Nem a két hét az érdekes. A továbbiakban a fegyelmi
szerepelni fog a személyi anyagában.
Fegyelmi Tanácsba javaslom elnöknek Szémán Lászlót, a két tagnak Tanka Sándort és Göcs
Csabát, vizsgáló biztosnak pedig Tanka Sándornét.
Tanka Sándor képviselő: Az óvoda szakmailag önálló az iskolától.
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Szémán László polgármester: Az önkormányzat alkalmazottai közül kell választani
vizsgálóbiztost.
Szémán László polgármester: Pénzügyi téma következik. Az önkormányzat helyzete idén
sem jobb, mint tavaly volt. Ebben az évben is lehet igényelni az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok költségvetési támogatását. A pályázat benyújtásához
képviselőtestületi döntés szükséges. A határozat szövegét a BM rendeletben foglaltak szerint
javaslom elfogadásra.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
30/2012. (IV. 26. ) KTH számú határozat
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
I.

a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a
feletti.

II.

a) a települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 4.500 ezer forint összegű bevételt tervez.

III.

az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 32.898 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2011. és 2012. évben nem haladja meg az
Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

V.

b) az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
Hencida, 2012. április 26.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző

Szémán László polgármester: Javaslom, hogy az Önkormányzati mezőgazdasági és nem
mezőgazdasági földterületeket átadjuk a Kft. hasznosításába.

10/38

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
31/2012. (IV. 26.) KTH számú határozat
I. Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonában lévő földterületek
kezelői jogát – a II. pontban foglaltak kivételével - átadja a Hencida Falugondnokság Kft-nek.
II. Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete haszonkölcsönbe adja a tulajdonát
képező, a határozat mellékletében megjelölt földterületeket a Hencida Falugondnokság Kftnek 5 év időtartamra, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 583-585.§-ban
foglaltak szerint.
III. Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a II. pontban megjelölt 112/2 hrsz-ú
termőföldet a jelenleg fennálló haszonbérleti szerződés lejártát követően, 2013. 02. 01-től adja
haszonkölcsönbe.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a haszonkölcsön szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Melléklet a 31/2012. (IV. 26.) KTH számú határozathoz

Helyrajzi szám

Terület (ha)

Aranykorona érték

Művelési ág

38/19
096/5
064/14
521
829
729
112/2
55/2

5,1478
0,3378
0,6463
0,8125
7,1722
3,5078
7,0591
0.1710

0
0,34
15,71
14,14
0
0
157,74
0

kivett
gyep
szántó
zártkert
kivett
közterület
szántó
kivett

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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