1
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 08-án
megtartott alakuló üléséről.
A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Göcs Csaba képviselő
Győri László képviselő
Kopányi László képviselő
Lengyel Zsolt képviselő
Pesti István képviselő
Tanka Sándor képviselő
Magyari Bertalan HVB elnök
Kopányi László korelnök: Köszöntöm a 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2010. évi választáson megválasztott polgármestert, képviselőket,
vendégeket.
Az Ötv. 30. §-ában foglaltaknak teszek eleget. Az alakuló ülés levezetését, mint legidősebb
települési képviselő végzem el. E paragrafus értelmében a képviselőtestület alakuló ülését a
választást követő 15 napon belül tartja meg.
A 2010. október 3-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választását figyelembe véve
tehát az új testületnek alakuló ülését legkésőbb 2010. október 18-ig meg kell tartani. Ennek
megfelelően polgármester úr a mai napra hívta össze az alakuló ülést.
Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes. Jelen van 6 fő megválasztott
képviselő és a polgármester.
Javaslatot teszek a napirendi pontokra és azok előadóira. A kiküldött meghívóban szereplő
napirendek:
1./ A Választási Bizottság tájékoztatója az általános választás végleges eredményéről,
megbízólevelek átadása.
Előadó: Magyari Bertalan
Választási Bizottság elnöke
2./ A képviselőtestület eskütétele.
Esküvevő: Magyari Bertalan
Választási Bizottság elnöke
3./ A polgármester eskütétele.
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Esküvevő: Magyari Bertalan
Választási Bizottság elnöke
4./ A polgármester illetményének megállapítása.
Előadó: dr. Barcsai Sándor
jegyző
5./ SZMSZ módosítása, bizottságok létrehozása.
Előadó: Szémán László
polgármester
6./ Alpolgármester választás.
Előadó: Szémán László
polgármester
7./ Alpolgármester eskütétele
Esküvevő: Szémán László
polgármester
8./ Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása.
Előadó: Szémán László
polgármester
9./ Megbízás SZMSZ felülvizsgálatára.
Előadó: Szémán László
polgármester
10./ Különfélék
Előadó: Szémán László
polgármester
Kopányi László korelnök: Kérem, aki egyetért a napirendi pontokra tett javaslatokkal az
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokra tett javaslatot 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Felkérem Magyari Bertalan urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse az 1.
napirendi pontban a 2010. október 3-i önkormányzatai általános választás végleges
eredményét és adja át a megbízóleveleket.
Magyari Bertalan Zoltán HVB elnök: Tisztelt Képviselőtestület!
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Tájékoztatom Önöket, hogy a 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választás Hencida
községben eredményes volt. A jogszabályban meghatározott határidőn belül jogorvoslati
kérelem nem érkezet, így a választási eredmények jogerősek.
A Helyi Választási Bizottság az alábbi összetételben látta el feladatát:
Magyari Bertalan Zoltán elnök
Borók Sándor elnökhelyettes
Halász Lajosné választott tag
Koszorus Lászlóné választott tag
Papp Anikó Magdolna választott tag
Jakab István delegált tag
Lázár Péter delegált tag
Községünkben a szavazást megelőző nap 16 óráig 855 fő lett felvéve a választói
névjegyzékbe.
A polgármester választás eredménye:
Urnában levő szavazólapok száma: 484
Érvénytelen szavazatok száma: 2
Érvényes szavazatok száma: 482
1. Szémán László JOBBIK 285 szavazat
2. Fónyad László független jelölt 132 szavazat
3. Pesti István független jelölt 65 szavazat
A megválasztott polgármester Szémán László JOBBIK jelölt (megbízólevél átadása)
Az önkormányzati képviselőválasztás eredménye:
Urnában levő szavazólapok száma: 485
Érvénytelen szavazólapok száma: 11
Érvényes szavazólapok száma: 474
Érvényes szavazatok összesen: 2040
1. Szémán László JOBBIK 282 szavazat
2. Győri László JOBBIK 223 szavazat
3. Göcs Csaba JOBBIK 208 szavazat
4. Pesti István független jelölt 162 szavazat
5. Lengyel Zsolt JOBBIK 159 szavazat
6. Tanka Sándor független jelölt 121 szavazat
7. Kopányi László független jelölt 117 szavazat
8. Antal Gyula független jelölt 114 szavazat
9. Nagy Lajos független jelölt 108 szavazat
10. Tar Sándor független jelölt 102 szavazat
11. Szabó Ilona Katalin független jelölt 100 szavazat
12. Diószeginé Csősz Erzsébet független jelölt 90 szavazat
13. Nagyné Uray Emma független jelölt 88 szavazat
14. Rézműves Béla független jelölt 72 szavazat
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15. Szatmári Sándorné független jelölt 51 szavazat
16. Oláh Julianna független jelölt 24 szavazat
17. Karancsi Attila független jelölt 19 szavazat
A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni listáról törölt jelölt: Szémán László
JOBBIK jelölt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
4. § c.) pontja szerint 5.000 lakosig a képviselők száma 6 fő.
Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai (megbízólevelek
átadása):
Göcs Csaba
Győri László
Kopányi László
Lengyel Zsolt
Pesti István
Tanka Sándor
Tájékoztatom a képviselő-testületet a megyei közgyűlés választásának Hencida 001. számú
szavazókörének eredményéről:
Urnában levő szavazólapok száma: 485
Érvénytelen szavazólapok száma: 32
Érvényes szavazólapok száma: 453
1. JOBBIK 223 szavazat
2. Fidesz-KDNP 184 szavazat
3. MSZP 37 szavazat
4. LMP 9 szavazat
A településen 125 fő kérte felvételét a cigány kisebbségi választói jegyzékbe. A a kisebbségi
önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 5. §-a szerint
választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő
kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at, ezért a Helyi
Választási Bizottság a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választását
2010. október 3. napra kitűzte.
A cigány kisebbségi választás önálló szavazókörben zajlott. A kisebbségi szavazatszámláló
bizottság tagjai:
Kopányi László elnök
Szabó Ilona Katalin elnökhelyettes
Bodnárné Monoszi Emese tag
Lakatos Sándorné tag
Mavranyi Vincéné tag
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A választás napján a kisebbségi választói jegyzékben szereplők száma: 125 fő.
Urnában levő szavazólapok száma: 81
Érvénytelen szavazólapok száma: 0
Érvényes szavazólapok száma: 81
Érvényes szavazatok összesen: 313
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
1. Gyöngyösi László MCDSZ 61 szavazat
2. Rézműves Béla MCDSZ 60 szavazat
3. Rézműves Béláné MCDSZ 58 szavazat
4. Lakatos Imre MCDSZ 55 szavazat
5. Ajtainé Szabó Edit LUNGO-DROM 21 szavazat
6. Ajtai József LUNGO-DROM 20 szavazat
Ajtai László LUNGO-DROM 20 szavazat
7. Szabó József LUNGO-DROM 18 szavazat
A szavazóköri eredményt a szavazatszámláló bizottság állapította meg. Ezt követően a Helyi
Választási Bizottság állapította meg a választás eredményét. A megválasztott települési
kisebbségi önkormányzati képviselők:
Gyöngyösi László MCDSZ
Lakatos Imre MCDSZ
Rézműves Béla MCDSZ
Rézműves Béláné MCDSZ
Kopányi László korelnök: Köszönöm a Választási Bizottságnak a munkáját és a
tájékoztatást. Következik a 2. napirendi pont, a képviselők eskütétele. Felkérem Magyari
Bertalan urat a választási bizottság elnökét, az esküt vegye ki.
2. napirendi pont:
Magyari Bertalan Zoltán HVB elnök: Az önkormányzati törvény 19. § (1) bekezdése
szerint a települési képviselő az alakuló ülésen esküt tesz. Felkérem a megválasztott települési
önkormányzati képviselőtestület tagjait, hogy álljanak fel és az eskü szövegét mondják
utánam. A többi jelenlevőt is megkérem, hogy az eskü idejére álljanak fel.
„Én, (a képviselő neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Hencida fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküt a képviselőtestület tagjai letették.
Magyari Bertalan Zoltán HVB elnök: Eredményes munkát és jó egészséget kívánok
valamennyi képviselő úrnak. (Megbízólevelek átadása)
.
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Kopányi László korelnök: Következik a 3. napirendi pont, a polgármester eskütétele.
Felkérem Magyari Bertalan urat a választási bizottság elnökét, az esküt vegye ki.
3. napirendi pont
Magyari Bertalan Zoltán HVB elnök: Az önkormányzati törvény 32. §-a szerint a
polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselőtestület előtt. Felkérem Szémán
László polgármester urat, hogy maradjon állva és mondja utánam az eskü szövegét. A többi
jelenlevőt is megkérem, hogy az eskü idejére maradjanak állva.
„Én, Szémán László esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Hencida fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Szémán László polgármester az esküt letette.
Magyari Bertalan Zoltán HVB elnök:. Eredményes munkát és jó egészséget kívánok
polgármester úrnak. (Megbízólevél átadása.)
Kopányi László korelnök: Az önkormányzati törvény 30. §-ában biztosított feladatomnak
eleget téve az ülés vezetését átadom Szémán László polgármesternek.
Szémán László polgármester: Megköszönöm a település lakosságának bizalmát. Szeretném,
ha a képviselőtestülettel együtt a település érdekeit szem előtt tartva folytatnánk munkánkat.
Most a következő napirendi pont az én illetményem megállapítása, ezért bejelentem
érintettségem és nem kívánok a szavazni. Átadom a szót a napirendi pont előterjesztőjének dr.
Barcsai Sándor jegyzőnek.
4. napirendi pont:
dr. Barcsai Sándor jegyző: Köszöntöm polgármester urat és a képviselő urakat. A
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3.§. (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a
polgármester illetményéről az alakuló ülésén, illetőleg a polgármester megválasztását követő
első ülésen dönt. A hivatkozott törvény 3.§. (2) bekezdése alapján a polgármester illetményét
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által hivatkozott és a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 71. §- ban
megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám
szorzataként, összegszerűen állapítja meg a képviselőtestület. A köztisztviselői illetményalap
2010. évben 38.650 Ft. Az 1.000 és 2.999 közötti lakosú település esetén a szorzószám 8,511. A polgármesteri illetményt ezek alapján 328.525.- Ft. és 425.150.- Ft. között kell
megállapítani. A volt polgármester 16 év után a legnagyobb szorzószám szerint került
besorolásra. Hálátlannak érezném, hogy én javasoljak szorzószámot. Erre vonatkozóan kérek
javaslatot a Tisztelt Képviselő Testülettől.
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Szémán László polgármester: Szeretnék javaslatot tenni a legalacsonyabb, 8,5-ös szorzóra,
vagyis 328.525.-Ft. összegű illetmény megállapítására és kijelentem, hogy költségtérítésre
határozatlan ideig nem tartok igényt.
Kopányi László: Javaslom, hogy egyet tegyünk rá, legyen 9,5-ös szorzó.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az ÖNHIKI is a 8,5-ös szorzót ismeri el.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel a 8,5-ös szorzót és bejelentem
étintettségemet, így a szavazáson nem veszek részt, ezért kérem Kopányi László korelnököt,
hogy vegye át az ülés vezetését.
Kopányi László: Kérem a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szavazzanak,
amennyiben ezzel egyetértenek azzal, hogy Szémán László polgármestert- személyes
érintettségének bejelentésére való hivatkozással - a következő napirendet érintően zárjuk ki a
szavazásból.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, elfogadta a javaslatot és meghozta a következő
határozatot:
61/2010. (X. 08.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testület Szémán László polgármestert az 4.
napirendhez kapcsolódóan a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kopányi László korelnök
Kopányi László korelnök: Szavazásra bocsátom a polgármester tiszteletdíját, kérem a
képviselő testület tagjait, aki egyetért az illetmény 328.525,-Ft összegben történő
megállapításával, azt kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta a
következő határozatot:
62/2010. (X. 08.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Szémán László főállású polgármester
illetményét 2010. 10. 08-tól 328.525- Ft-ban állapítja meg.
A képviselő testület felkéri a jegyzőjét, hogy a fenti összeg számfejtéséről a Magyar
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságán keresztül gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
5. napirendi pont
Szémán László polgármester: Az SzMSz-t a képviselők számának változása miatt kell
változtatni. Eddig egy bizottság működött a képviselő testület mellet. Javaslom, ez maradjon
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így továbbra is. A 3 fős Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-vizsgálati Bizottság korábbi tagjai
közül csak Tanka Sándor jutott be az új testületbe. Javaslom, hogy, Tanka Sándort, Kopányi
Lászlót és Pesti Istvánt válasszuk meg. A bizottság elnöke legyen Tanka Sándor .
dr. Barcsai Sándor jegyző: Ezt a bizottságot mindenképpen meg kell alakítani, e nélkül nem
működhet az önkormányzat szabályosan, míg a többi bizottság mellőzhető.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy a képviselőtestület számáról szóló
rendelkezés mellett az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-vizsgálati Bizottságot hozzuk létre az
alábbi összetétellel: Tanka Sándor elnök, Kopányi László bizottsági tag, Pesti István
bizottsági tag. Aki egyetért a javaslattal, az kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
HENCIDA KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2010. (X. 8.) KTR. számú rendelete
a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2010. (I.28.) KTR. számú rendelet módosításáról
Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a képviselőtestület Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 2/2010.
(I. 28.) KTR. számú rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja:
1. §
Az SZMSZ 13. §-a első mondta helyébe a következő lép:
A képviselő testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt: 7 fő.
2. §
Az SZMSZ 1. számú mellékletének helyébe ennek a rendeletnek 1. számú melléklete lép és 2.
számú melléklete helyébe e rendeletnek 2. számú melléklete lép.

3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetése helyben szokásos módon, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való elhelyezéssel történik.
Hencida, 2010. október 08.

/: Szémán László :/
polgármester

/: dr. Barcsai Sándor :/
jegyző

A rendelet tervezetet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete
tartalmazza.
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6. napirendi pont:
Szémán László polgármester: A következő napirendi pont az alpolgármester választás. Az
alpolgármesterek személyére én teszek javaslatot. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 2010. október 4-től hatályos változtatása lehetőséget teremt több
alpolgármester választására. A törvény lehetőséget ad arra is, hogy nem megválasztott
képviselő is alpolgármesteri tisztet töltsön be. Ennek megfelelően javaslom a testületi tagok
közül Győri László urat, a testületen kívülről pedig Magyari Bertalan Zoltán urat
megválasztani alpolgármestereknek.
Megkérem a megválasztott Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozat-vizsgálati Bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsa le.
Tanka Sándor: Ismerteti a szavazás menetét.
Győri László: Bejelentem, hogy mivel érintett vagyok a kérdésben, nem kívánok részt venni
a szavazásban.
Szémán László polgármester: Kérem a képviselő testület tagjait, amennyiben egyetértenek
azzal, hogy Győri László személyes érintettségét bejelentve ne vegyen részt a személyét
érintő szavazásban, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi határozatot:
63/2010. (X. 8.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testület Győri László polgármestert az 6.
napirendhez kapcsolódóan a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szémán László polgármester
A szavazatszámláló bizottság feladatát ellátó ügyrendi és vagyonnyilatkozattéli bizottság
elnöke a képviselők részére a szavazólapokat átadta. Győri László személyére vonatkozó
szavazólapot nem kapott.
A szavazást követően a szavazatszámlálás megtörtént.
Tanka Sándor: Ismertetem a szavazás eredményét. Az urnában lévő valamennyi, azaz 13
darab szavazat érvényes.
Győri László 6 igen szavazatot kapott,
Magyari Bertalan Zoltán 7 igen szavazatot kapott, így kijelenthetem, hogy az alpolgármester
választás eredményes, a jelöltek alpolgármesterek.

64/2010. (X. 8.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Győri László képviselőt és Magyari
Bertalan Zoltán Hencida Kossuth tér 7. szám alatti lakost alpolgármesternek választotta meg.
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Határidő: azonnal.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
7. napirendi pont:
Szémán László polgármester: Következik az alpolgármesterek eskütétele. Megkérem Győri
Lászlót és Magyari Bertalan Zoltánt az esküt tegye le. Felkérem a megválasztott települési
önkormányzati képviselőtestület tagjait, hogy álljanak fel és az eskü szövegét mondják
utánam. A többi jelenlevőt is megkérem, hogy az eskü idejére álljanak fel.
„Én, (alpolgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Hencida fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküt az alpolgármesterek letették.
Szémán László polgármester: Gratulálok az alpolgármestereknek megválasztásukhoz és jó
munkát kívánok mindkettejüknek.
8. napirendi pont:
Szémán László polgármester: Következik az alpolgármesterek tiszteletdíjának
megállapítása. Jogszabály szerint a köztisztviselői illetményalap és a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 4. § (1) - (2) bekezdéseire tekintettel 4,5 – 6,5 közötti szorzószám szorzataként
adódó összeg kerülhet megállapításra. Jelenlegi lakosságszámunkhoz ez a tiszteletdíj
rendelhető. Mivel képviselőtársaim és Magyari Bertalan Zoltán megválasztott alpolgármester
már benyújtották írásos kérelmüket a jogszabályban foglalt tiszteletdíj mértékének
csökkentéséről, én az 1-es szorzót javaslom, költségtérítésre nem tartok igényt.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj havi
38.650.- Ft. legyen.
Győri László: Bejelentem, hogy mivel érintett vagyok a kérdésben, nem kívánok részt venni
a szavazásban
Szémán László polgármester: Kérem a képviselő testület tagjait, amennyiben egyetértenek
azzal, hogy Győri László személyes érintettségét bejelentve ne vegyen részt a személyét
érintő szavazásban, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
65/2010. (X. 8.) KTH számú határozat
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Hencida Község Önkormányzata Képviselőtestülete Győri László alpolgármestert az 8.
napirendhez kapcsolódóan a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Ismételten szavazásra bocsájtom, hogy az alpolgármesteri
tiszteletdíj havi 38.650.- Ft. legyen.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
66/2010. (X. 8.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestülete a megválasztott alpolgármesterek részére
a köztisztviselői illetményalap 100 %-nak megfelelő mértékű, 38.650.-Ft tiszteletdíjat állapít
meg.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Bár napirenden nem szerepel, de szeretném, ha itt és most
döntenénk a képviselők tiszteletdíjáról. A képviselők tiszteletdíjának mértékét a már többször
említett jogszabály a köztisztviselői illetményalap lakosságszámhoz arányosított szorzataként,
1,3 –es szorzóval maximálja. Javaslatom a képviselők tiszteletdíjának vonatkozásában is a
köztisztviselői illetményalappal azonos összeg, azaz, 38.650.-Ft kerüljön megállapítására.
Ehhez kérem a képviselőtestület egyetértését. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
HENCIDA KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2010. (X. 8.) KTR. számú rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló
4/1995. (III. 29.) KTR. számú rendeletének módosításáról
Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.
§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Hencida Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló 4/1995. (III. 29.) KTR. számú rendelet 1.
§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselőket képviselői tevékenységük ellátásáért havonta tiszteletdíj illeti meg,
melynek mértéke a köztisztviselői illetményalap 100 %-a (továbbiakban: alapdíj)
2. §
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E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetése helyben szokásos módon, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való elhelyezéssel történik.
Hencida, 2010. október 08.

/: Szémán László :/
polgármester

/: dr. Barcsai Sándor :/
jegyző

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
9. napirendi pont:
Szémán László polgármester: Jegyző úrnak megbízást adunk az SzMSz felülvizsgálatára,
amit a következő képviselőtestületi ülésre tegyen meg.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
67/2010. (X. 8.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzata Képviselő testülete megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
Önkormányzat érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatával, egyben
felhívja, a szükséges módosításokkal, kiegészítésekkel ellátott rendelet tervezetet 2010.
december 31-ig terjessze jóváhagyásra a képviselő testület elé.
Határidő: 2010. december 31.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Szémán László polgármester: Az ülésterv szerint még 3 képviselőtestületi ülés lesz.
Javaslom, maradjon ez így. Ki ért egyet az üléstervvel?
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
68/2010. (X. 8.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzata Képviselő testülete a 2010. évi üléstervet az alábbiak szerint
fogadja el:

2010. október 28. (csütörtök) 13.30 óra
1. Tájékoztatás az Általános Iskolai oktatás és Napközi Otthonos Óvodai nevelés helyzetéről.
Előadó: Bagdi Erzsébet Általános Iskola igazgató
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Tájékoztatás a település közművelődési helyzetéről.
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Előadó: Papp Anikó Magdolna művelődésszervező
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző

2010. november 25. (csütörtök) 13.30 óra
1. Tájékoztató Hencida Község Önkormányzata hivatalának és intézményei gazdálkodásának
2010. évi háromnegyed éves helyzetéről.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Hencida Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző

2010. december 31. (péntek) 9.00 óra
1. Előterjesztés a Hencida Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése átmeneti
szabályairól szóló rendeletének elfogadására.
Előadó: polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Javaslat a képviselőtestület 2011. évi üléstervére.
Előadó: polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
10. napirendi pont:
Szémán László polgármester: A közérdekű munkára ítéltekkel kezdjünk valamit.
Magyari Bertalan: Javaslom, hogy ne fogadjuk a büntető ügy miatt közérdekű munkára ítélt
embereket.
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Szémán László polgármester: Fel lett hívva a közmunkások figyelme. Reggel
munkakezdéskor és munka után szondáztatás. Felhívtam Tar Sándor figyelmét is, hogy
ellenőrizze az embereket és szóljon, ha valami probléma van.
Tanka Sándor: Rendszert kell nekik csinálni.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy ne fogadjuk a közérdekű munkára ítélteket.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot:
69/2010. (X. 8.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzata Képviselő testülete megállapította, hogy közérdekű munka
büntetés végrehajtására alkalmas munkahellyel nem rendelkezik, ezért a közérdekű munka
büntetésre ítélteket 2010. október 9-től nem fogadja.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Lengyel Zsolt: Halottak napjára a temetőt rendbe kell rakni.
Szémán László polgármester: Kint van a temetőben Rézműves Ignác és Mándoki Lajos,
szóltam nekik, hogy tegyék rendbe addigra.
Pesti István: A legnagyobb baj a kutyákkal lesz a Jókai utcán.
Nagy Lajos: Több idős ember járna a temetőbe, de nem mernek kimenni a kutyák miatt.
Pesti István: Az egész falut rendbe kell tenni kutya és kerítés ügyben halottak napjára.
Mándoki Lajosról csak jókat lehet hallani. Van eb rendeletünk, csak be kell tartani.
Szémán László polgármester: Ki kell kiabálni a hangosbemondóba, hogy mindenki a
kutyája elzárásáról gondoskodjon, szólni kell Győri Tamásnak és feljárni fényképezőgéppel a
falut.
Pesti István: A hangosbemondóba kikiabálás nem ér semmit, másképp kell felszólítani az
embereket. Emeljük meg a büntetést is 30.000.- Ft-ről 50.000.- Ft-ra.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az 50.000.-Ft-os bírsághatárnak az ez év augusztusi
szabálysértési törvény módosítás adja a jogalapját. Ugyanis augusztus 19-től a szabálysértési
törvény lehetőséget ad az önkormányzati rendeletben foglaltak megsértése esetén ilyen
mértékű szankció alkalmazására.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy az eb rendeletünkben a 30.000.- Ft.
pénzbírságot 50.000.- Ft-ra emeljük meg.
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A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

10/2010. (X. 8.) KTR. számú rendelet
HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2010. ( X. 8 ) KTR számú rendelete a 6/2003. (VIII. 12.) KTR. számú rendeletének
módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §
Eb tartási szabálysértés
Aki ezen rendelet 3-4/A. §-aiban foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig
terjedő bírsággal sújtható.
2. §
Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések
E rendelet kihirdetésekor lép hatályba. Kihirdetése a helyben szokásos módon, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való elhelyezéssel történik.
Hencida, 2010. október 8.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Tanka Sándor: A rongálásokért is kegyetlenül meg kell büntetni a szülőket. Az óvoda fala
mindig össze van firkálva.
Lengyel Zsolt: A kamerákkal mi a helyzet? Forog 360 fokban?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az óvoda éppen holtérben van. Nem forog a kamera, mert nincs
hozzá szoftver.
Pesti István: Fel kell venni a Reflex Kft-vel a kapcsolatot. Ha benne volt a szerződésben a
szoftver, akkor számon kell tőlük kérni.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Legutóbb amikor itt voltak a nem üzemelő kamerák
elhelyezéséről egyezkedtünk.
Magyari Bertalan: Nem értem, hogy lehetett olyan kamerákat feltenni, ami éjjel nem lát. A
nappali történések sem igazán kivehetők rajta. Fontos nekünk ezzel a céggel javíttatnunk?
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Dr. Barcsai Sándor jegyző: Nem fontos.
Magyari Bertalan: Erről a cégről én jót nem hallottam.
Szémán László polgármester: Alpolgármester úr böngéssze át a szerződést minél hamarabb.
Győri László: Megállapítottuk a tisztelet díjat, de javaslom, hogy legalább erre az évre
mondjunk le róla, mert így is nagyon rosszul áll a költségvetésünk.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: 5 hónap jubileumi juttatásra és három hónap végkielégítésre
jogosult Fónyad László, ez kb. 3 és fél millió forint.
Tanka Sándor: Nincs értelme lemondani a tisztelet díjról, mert nincs semmi látszata.
Pesti István: Én nem mondok le a volt polgármester javára, hogy kifizessük a végkielégítését.
Magyari Bertalan: Várjuk meg volt polgármester úr nyilatkozatát ebben az ügyben.
Tanka Sándor: A volt polgármester sem mondott le soha semmiről. Azt is ki döntötte el,
hogy a képviselők már 3 hónapja nem kapják meg a tiszteletdíjukat, miért pont ez nincs
kifizetve?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Ha valakinek kérdése, észrevétele, javaslata van, jöjjön
bármikor, hogy megbeszéljük a dolgokat és konkrét javaslattal tudjunk a képviselőtestület elé
állni.
Pesti István: Hiányolom, hogy polgármester úr nem mutatja be a programját.
Szémán László polgármester: Megpróbáljuk a közbiztonságot javítani, a faluőröket
helyreállítani. Nagyszabású terveket nem lehet szőni. Rendet próbálunk tenni a faluban.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 16:30 órakor
bezárta.

k.m.f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

