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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 28-án
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
Lengyel Zsolt képviselő
Pesti István képviselő
Tanka Sándor képviselő
Jakab István hencidai lakos
Rézműves Béla CKÖ elnök
Bagdi Erzsébet Ált. Isk. igazgató
Szabó Katalin igazgató helyettes
Papp Anikó Magdolna művelődésszervező
Nagy Lajos hencidai lakos
Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 7 fő megjelent. Az
ülést megnyitja.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás az Általános Iskolai oktatás és Napközi Otthonos Óvodai nevelés helyzetéről.
Előadó: Bagdi Erzsébet Ált.Isk.ig
2. Tájékoztatás a település közművelődési helyzetéről.
Előadó: Papp Anikó Magdolna művelődésszervező
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy a Művelődési Ház beszámolójával kezdjük a
napirendek megtárgyalását.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot:
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70/2010. (X. 28.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a mai képviselőtestületi ülés első és
második napirendi pontjának felcserélésére irányuló indítványt elfogadta.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Átadom a szót Papp Anikónak és a képviselőtestületnek.
Magyari Bertalan alpolgármester: A beszámolóban feltüntetett összegből egy számítógép
lett vásárolva. Meddig lehet a kapott összeget felhasználni?
Papp Anikó Magdolna: 2010. december 31-ig.
Magyari Bertalan: Nem lenne jó, ha elveszne ez a pénz. Másik kérdésem, a
Szabadkeresztyén Gyülekezet miért nem fizet bérleti díjat a helyiség használatért?
Papp Anikó Magdolna:
Göcs Csaba: Nyitva tartással kapcsolatban, megoldható lenne-e, hogy a fiatalok esténként
bemehessenek a kultúrházba?
Papp Anikó Magdolna: Ki van adva a kulcs.
Göcs Csaba: Mégis zárt ajtókat találnak a fiatalok.
Szémán László polgármester: Szűcs Zsanettnek meg lehetne osztani a munkaidejét, ő
felügyelhetne, ha ott vannak a gyerekek. Megadjuk a telefonszámunkat, és ha esetleg baj
történik szólhat nekünk.
Papp Anikó Magdolna: A megjelenő újságba teszünk erről egy értesítést.
Pesti István: Milyen típusú kézműves foglalkozások lesznek?
Papp Anikó Magdolna: Papírból készítenek dolgokat a gyerekek.
Pesti István: Szomorúan tapasztalom, hogy a könyvtár látogatottsága csökken.
Papp Anikó Magdolna: Igen, mert mindent az interneten néznek meg a gyerekek.
Szémán László polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását.
A beszámolót a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
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71/2010. (X. 28.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a település közművelődési helyzetéről
előterjesztett beszámolót megvitatta és azt a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
2. napirendi pont
Szémán László polgármester: Felkérem igazgató asszonyt, kiegészítését a beszámolóhoz, ha
van, tegye meg.
Magyari Bertalan: A 7 tanuló, akik betöltötték a 16. életévüket, nem jár iskolába?
Bagdi Erzsébet: Sajnos nem, de mi a jogszabálynak megfelelően jártunk el. A berettyóújfalui
Eötvös József Szakközépiskolába kellett volna menniük, de nem fogadták be őket, pedig
kötelességük.
Magyari Bertalan: Akkor mindet ezzel kapcsolatban felelősség nem terhel?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Ami rajtunk múlott megtettük.
Magyari Bertalan: A magántanulók hogy tanulnak, hol vizsgáznak?
Bagdi Erzsébet: Ha a szülő kéri, lehet a gyerek magántanuló, ilyenkor csak a vizsgáztatását
kell megoldani. Ha a magatartása miatt válik magántanulóvá, akkor 10 órát biztosítani kell
számára.
Magyari Bertalan: A szakkörök miatt kapnak a pedagógusok külön juttatást?
Bagdi Erzsébet: Nem kapnak.
Magyari Bertalan: Az informatikai eszközöknél lett egy 1.000.000.- Ft-os pályázat elbírálva.
Ez december 31-ig használható fel?
Bagdi Erzsébet: Igen.
Magyari Bertalan: Az óvoda háta mögötti területtel mi az elképzelés?
Szabó Katalin: Zöldségeket termesztenek a gyerekek. Ha jól sikerül az óvoda-konyhának is
tudnánk biztosítani belőle.
Magyari Bertalan: Az ÖKO iskolai program megvalósítása mit takar?
Bagdi Erzsébet: Folyamatos tisztasági verseny, szemétgyűjtés, tudatos egészségügyi nevelés,
konkrét versenyek, feladatok.
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Magyari Bertalan: Az óvodában a hittan oktatás milyen gyakorisággal van, és melyik
csoportot érinti?
Szabó Katalin: Heti kétszer van és minden csoportot érint.
Magyari Bertalan: Probléma az óvoda falának összefirkálása. Ezeket látta valaki, ha igen,
miért nem tett intézkedést a törvényes kereteken belül?
Bagdi Erzsébet: Nem láttuk egyszer sem.
Göcs Csaba: A vezetői pótlék mennyi?
Bagdi Erzsébet: 300 %-os a vezetői pótlékom.
Győri László: Hogy adódik a 14 fős tanári létszám?
Bagdi Erzsébet: Van egy órakeret, amit el kell látni, ehhez van meghatározva a pedagógus
létszám.
Győri László: A kötelező órák hogy jönnek össze?
Bagdi Erzsébet: A törvény határozza meg az óraszámokat, mindenre külön órakeret van.
Győri László: A túlórák miből adódnak?
Bagdi Erzsébet: Van 26 túlóra. Ha lenne még egy pedagógus nem lennének túlórák.
Szabó Katalin: Minden héten öttel több túlórát kellene tartani, mint amennyi van.
Szémán László polgármester: A helyettesítéseket szívességi helyettesítéssel próbáljuk
megoldani.
Szabó Katalin: Ha valaki hosszabb ideig táppénzen van, nem tudjuk megoldani a
helyettesítést.
Tanka Sándor: A tanárok tudják, hogy a szakkör nincs benne a kötelező órában?
Bagdi Erzsébet: Tudják, hogy vállaltuk.
Rézműves Béla: Ha bemegy egy magántanuló a tanár a külön foglalkozik vele?
Bagdi Erzsébet: Igen külön.
Magyari Bertalan: Ha a szülő kéri, hogy a gyereke magántanuló legyen, nincs semmi
értelme.
Bagdi Erzsébet: Nem szoktuk ezt a formát javasolni.
Magyari Bertalan: A hiányzással mik a tapasztalatok?
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Szabó Katalin: Sokat javult a helyzet, az eddigiekhez képest nagyon kevés a hiányzás.
Szeretnénk elérni, hogy doktor úr ne igazolja azokat a napokat, amikor a gyereket látjuk az
utcán. Indokolatlanul nem kellene adni orvosi igazolást.
Tanka Sándor: Doktor urat meg kell fegyelmezni.
Magyari Bertalan: Sok gond nem lesz azokkal a gyerekekkel, akik nem járnak iskolába,
mert a családi pótlékot elveszik a szülőtől.
Győri László: Az iskolalátogatásit fél évente kérik?
Bagdi Erzsébet: Egy évben egyszer.
Szémán László polgármester: Van 68 fő beíratott gyerekünk. Kiscsoportosokból 14-en
járnak óvodába a beírt 22 helyett. Ahogy nézem a váncsodi óvodában 6 órában dolgoznak az
óvónők 2 csoportban, 2 óvónő, 2 dajka. Itt meg van 6 óvónő.
Bagdi Erzsébet: Itt 3 csoport van, ezért kell a 8 órás munkaidő és 6 óvónő.
Szémán László polgármester: Át kell gondolni a dolgokat, mert komoly takarékossági
intézkedéseket kell foganatosítani.
Szabó Katalin: Az óvoda építése kapcsán mindenféle vállalt kötelezettségek vannak, ezeket
be kell tartani. Ha nem tartjuk be az előírtakat, visszafizettetik velünk. Kérnénk Rézműves
Béla segítségét, hogy hívja fel a szülők figyelmét a gyerekek óvodáztatására.
Rézműves Béla: Van Családsegítő Szolgálat Hencidán.
Bagdi Erzsébet: Ha nem jár a gyerek bizonyos ideig óvodába, az étkezési normát vissza kell
fizetni.
Magyari Bertalan: Sajnos a szülőknek nem az az elsődleges, hogy a gyerek a tanulás miatt
járjon iskolába, csupán csak a családi pótlék miatt.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az iskola mostmár csak ellenőrzőben fogadja el a hiányzásról az
igazolást.
Magyari Bertalan: A pályázatok beadásánál az iskola egyeztet az Önkormányzattal?
Bagdi Erzsébet: Igen egyeztet. Vannak dolgok amikre muszáj pályáznunk, mert pénzügyileg
az önkormányzat nem tud segíteni. Míg a HEFOP-os és TÁMOP-os pályázatot várjuk, nem
tudunk más pályázatot beadni. A TIOP-os pályázatnak, ami 2007. óta folyik, még mindig
nincs vége.
Tanka Sándor: A tudással hogy állnak a gyerekek?
Bagdi Erzsébet: Megtanulnak írni és olvasni.
Szabó Katalin: Tavaly négyen mentek érettségit adó iskolába, ők bent is maradnak. A
tanuláshoz való hozzáállással van inkább probléma.
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Göcs Csaba: Fogadóórák szoktak lenni, ahol elmondják a szülőknek a gondokat?
Kopányi László: Szokott lenni fogadóóra, de nem nagyon jönnek el a szülők.
Szabó Katalin: Végig szoktuk beszélni a szülőkkel és a gyerekekkel a problémákat. Ennek
van eredménye, de sok idő kell hozzá. A gyerekcsínyekből következnek később a nagyobb
dolgok.
Bagdi Erzsébet: Az olyan foglalkozások, amik értelmesek, hasznosak, azok sajnos mind
eszköz és anyaghiányosak.
Szémán László polgármester: Ha nincs több hozzászólás javaslom fogadjuk el a
beszámolót.
A beszámolót a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület a beszámolót 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
72/2010. (X. 28.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Iskolai oktatás és Napközi
Otthonos Óvodai nevelés helyzetéről előterjesztett beszámolót megvitatta és azt a szóbeli
kiegészítésekkel elfogadta.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
3. napirendi pont
Szémán László polgármester: A vezetői pótlékról beszéljünk. Javaslom az 50 %-os
csökkentést. Kötelezzük a vezetőket Bagdi Erzsébetet és Bodnárné Monoszi Emesét, hogy a
következő ülésre vizsgálják meg milyen takarékossági intézkedéseket tudnak foganatosítani.
Így nem fogjuk tudni sokáig vinni a gazdálkodást. Így is hitelből fizetjük a béreket.
Tanka Sándor: Ezt már egyszer átbeszéltük, de csak kirohanás volt igazgató nő részéről.
Inkább a fizetéseket kapja meg mindenki, mint a pótlékokat.
Szémán László polgármester: Volt polgármester úr 3,5 millió Ft-ot visz el tőlünk.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Ebben az évben kell neki kifizetnünk, mert a nyugdíj
megállapításánál ez számít.
Tanka Sándor: Ez miből lesz kifizetve? Van még a megtakarított pénzünkből, ami sok
millió volt?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Volt valamennyi, de most nem tudom pontosan megmondani.
Tanka Sándor: Inkább az elrakott pénzből fizessük ki minthogy hitelt vegyünk fel.
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Szémán László polgármester: Az eltett pénzből nincs.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az óvoda felújítás önrészébe ment el nagyobb része ennek a
pénznek.
Tanka Sándor: Megérdemeltük volna hogy volt polgármester úr tudassa velünk hova lett az
elrakott pénz.
Magyari Bertalan: Felajánlom az ez évi tisztelet díjamat az önkormányzat részére 2010.
december 31-ig.
Győri László: A jobbik részéről én, Göcs Csaba és Lengyel Zsolt is felajánljuk a
tiszteletdíjunkat 2010. december 31-ig.
Tanka Sándor: Amiről eddig lemondtunk, annak sem volt látszata sose. Volt polgármester úr
soha nem mondott le a 80.- eFt-os költségtérítésről, mindig csak a pedagógusokkal vitáztunk.
Én is lemondok az ez évi tiszteletdíjamról az önkormányzat javára.
Kopányi László: Csatlakozom a felajánláshoz, az önkormányzat javára én is lemondok.
Szémán László polgármester: A részemre ez évre járó tiszteletdíjról én is lemondok.
Szémán László polgármester: A részemre ez évre járó tiszteletdíjról én is lemondok.
Pesti István: Én a Református Egyház javára mondok le 2010. december 31-ig.
Szémán László polgármester: Ki ért egyet a vezetői pótlék 50 %-ának adásával?
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta a
következő határozatot:
73/2010. (X.28.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazotti vezetői pótlékok 50%os leszállítását rendeli el 2010. november 1-jei hatállyal, költségcsökkentés céljából.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Kötelezzük igazgató asszonyt, hogy a következő ülésen
számoljon be a megszorító intézkedésekről.
Pesti István: Nézzük meg azt is, hogy a Polgármesteri Hivatal milyen megszorításokat tud
tenni.
Tanka Sándor: Koszorus László és Szűcs Edina milyen titulusban van itt?
Szémán László polgármester: Közhasznúként, a Munkaügyi Központ által támogatottak.
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Tanka Sándor: Mi az ilyenekről nem tudunk, nem vagyunk tájékoztatva.
Pesti István: A bérpótlék csökkentéséről már volt szó, akkor úgy nyilatkozott Bagdi
Erzsébet, hogy lemond.
Szémán László polgármester: Javaslom, hogy az önkormányzat és intézményeinél a vezetők
vizsgálják felül a megszorító intézkedéseket, a gazdálkodást.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
74/2010. (X.28.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhívja az önkormányzati intézmények
vezetőit, vizsgálják felül gazdálkodásukat, tegyenek javaslatot a költségek további
csökkentésére, elemezzék létszámhelyzetüket, mutassák ki a felhasznált pénzek
felhasználásának célszerűségét és indokoltságát.
Határidő: 2010. december 31.
Vh-ért felelős: önkormányzati intézmények vezetői
Kopányi László: Az óvodában sokszor előfordul, hogy reggel ott van a gyerek, behúzzák
ebédelni, és mire az ebédelésre kerül a sor már nincs sehol. Erre oda kellene figyelni.
Szémán László polgármester: Elérkezettnek látom az önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérleti szerződésének felülvizsgálatát. Eddig 33 Ft/m2 volt a mértéke, ezentúl 70
Ft/m2-re gondoltam.
Lengyel Zsolt: Hány szolgálati lakás van?
Szémán László polgármester: Három.
A gyógyszerész lakás jelenlegi bérleti díja 2.970.- Ft. + a garázs 594.- Ft. Ez 70.- Ft/m2-rel
számolva 7.560.- Ft.
Nagyné Uray Emma bérleti díja 2.541.- Ft. + a garázs 388.- Ft. Ez 70.- Ft/m2-rel számolva
6.000.- Ft.
Az orvosi lakás bérleti díja 2.970.- Ft. + a garázs 270.- Ft. Ez 70.- Ft/m2-rel számolva 7.560.Ft.
Pesti István: A rezsi költségek rendesen fizetve vannak?
Szémán László polgármester: Igen, a szippantással vannak gondok.
Magyari Bertalan: Körülbelül 30 lakás van, ahol szippantanak.
Tanka Sándor: Sok mindenkié kútba megy.
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Szémán László polgármester: Ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a bérleti díjat 70.- Ft/m2re emeljük.
A képviselőtestület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
75/2010. (X.28.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló
bérlakás havi bérleti díját a lakás alapterülete szerint, négyzetméterenként 70 forintos
összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az önkormányzat likvid hitel szerződése október 31-én lejár. Ez
a munkabérek folyósítását szolgáló konstrukció. Az OTP Bankkal fennálló szerződés
felülvizsgálatáról van szó. Sajnos, szükség van rá.
Szémán László polgármester: Egyetértünk azzal, hogy ezt a 11.000.000.- Ft-ot a
korábbiaknak megfelelően továbbra is fenntartsuk? Kérem, kézfeltartással jelezze az, aki
támogatja.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
76/2010. (X.28.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az önkormányzat
működőképességét megőrző likvid hitel felvételéről szóló előterjesztést és annak 2010 és
2011 évre vonatkozó igénylést jóváhagyta akként, hogy Hencida Község Önkormányzata az
OTP Bank Nyrt-vel likvid hitelszerződést kössön. A képviselő testület kötelezettséget vállal a
létrejött szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésére. A hitelszerződésben megjelölt
likvidhitel keretet az éves bérelőirányzat 1/12 részében, legfeljebb 11.000.000.-Ft-ban, azaz
tizenegymillió forintban határozza meg, melynek igénylése és felhasználása a
szükségességhez igazodik. A képviselőtestület egyetért a likvidhitel hitel és járulékai erejéig,
a hitel visszafizetés biztosítékaként a költségvetési bevételek OTP Bank Nyrt-re történő
engedményezésével.
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a likvidhitel igényléssel
kapcsolatos intézkedések megtételére és a fentiek szerinti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
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Dr. Barcsai Sándor jegyző: A 20.000.000.- Ft-os folyószámlahitel szerződésről is dönteni
kell. Az eljárást a polgármester változás miatt újból végig kell csinálni. A nyár folyamán
merült fel ez a lehetőség és az akkor működő képviselő testület támogatta a döntést. A
hitelkeret nem jelenti azt, hogy azt feltétlenül igénybe kell venni. A folyószámlahitel egy
rendelkezésre állási hitelkeret. Akkor folyamodunk hozzá, ha az önkormányzat pénzügyi
helyzete ezt feltétlenül indokolja.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért a folyószámla
hitelszerződés megkötésével, az kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
77/2010. (X. 28.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat folyószámlahitel
igénylését jóváhagyta akként, hogy Hencida Község Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-vel
folyószámla hitelszerződést kössön. A képviselő testület kötelezettséget vállal a létrejött
szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésére. A hitelszerződést legfeljebb 20.000.000.Ft-ban, azaz húszmillió forintban határozza meg, melynek igénylése és felhasználása a
szükségességhez igazodik, melyet a költségvetés tervezése során mindenkor figyelembe vesz.
A folyószámla hitelszerződés lejárata a bankszámla megszűnéséhez igazodik.
A
képviselőtestület egyetért a folyószámlahitel és járulékai erejéig, a hitel visszafizetés
biztosítékaként a költségvetési bevételek OTP Bank Nyrt-re történő engedményezésével.
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla
hiteligényléssel kapcsolatos intézkedések megtételére és a fentiek szerinti szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Szémán László polgármester: A vízmű tárgyalások tovább folynak. Képviselőtársaim
többsége már tapasztalatból tudja mit jelent ez. Ismét lesznek tárgyalások, melyhez
felhatalmazást kérek, mivel nekem kell képviselni a tulajdonos Önkormányzatot. Aki megbíz
az ügyek vitelével, szavazati joggal ruház fel, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
78/2010. (X. 28.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselő testülete meghatalmazza a polgármestert,
hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közgyűlésein a Képviselő Testület kizárólagos döntési jogkörén kívül eső kérdésekben
önállóan, legjobb meggyőződése szerint, a pénzügyi, gazdasági szempontokat figyelembe
véve képviselje a települési önkormányzatot és ennek megfelelően szavazzon.
A megbízás visszavonásig érvényes.
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Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A Bursa Hungarica ösztöndíjra Balogh Gábor nyújtotta be a
pályázatát.
Pesti István: Mennyi lenne ez havi szinten?
Szémán László polgármester: Havi szinten 15.000.- Ft-ot javaslok. Ki ért egyet a
javaslattal?
A pályázatot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
79/2010. (X. 28.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011 elnevezésű pályázatra benyújtott 1 darab pályázatot
befogadta és értékelte. A pályázat érvényes, a feltételeknek megfelel.
Hencida Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a pályázót, Balog Gábort
támogatásra érdemesnek tartja, részére havi 15 ezer forint ösztöndíjat állapít meg. A
Képviselő Testület megbízza a jegyzőt a pályázó értesítésével.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Tanka Sándor: Ilyen jó célra megéri adni ennyit.
A piacokon mindenhol helypénzt szednek. Meghatározhatnánk egy-két piaci napot és egy
összeget napi szinten. Az árusok nekünk semmilyen adót nem fizetnek. 1.500.- Ft/nap/árus
reális lenne.
Szémán László polgármester: 500.- Ft. elég lenne. Ennek először járjunk utána, hogy egyegy településen mennyi díjat szednek.
Rézműves Béla: Debrecenben a piacon 300.- Ft. a helypénz.
Tanka Sándor: Valamikor a mozgóárusoknak is fizetni kellett.
Én 1.500.- Ft-ot javaslok.
Győri László: Én 1.000.- Ft-ot javaslok.
Szémán László polgármester: Először utána járunk ennek.
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Tanka Sándor: Az óvoda-konyha élelmiszer beszerzéséről kérjünk fénymásolatot. Kérjünk a
helyi boltoktól is árajánlatot.
Magyari Bertalan: Kiküldhetünk egy árajánlat kérést a helyi boltoknak és megkérdezzük
Pesti Sándort is a konyhán, hogy mennyiből tudná kisütni a péksüteményeket. Következő
ülésen ezek alapján tudunk dönteni.
Szémán László polgármester: Megkerestek azzal kapcsolatban, hogy mennének a gyerekek
labdarúgó bajnokságra, ahova a nevezési díj 70.000.- Ft. Segítséget, támogatást szeretnének
ehhez kérni. Kérem a javaslatokat.
Magyari Bertalan: Várható komoly eredmény is tőlük?
Pesti István: Segítsük őket.
Göcs Csaba: Ha a nevezési díj felével támogatjuk őket, az már nagy segítség
Győri László: Felét adjuk meg nekik.
Szémán László polgármester: Javaslom a nevezési díj 50 %-os támogatását, de maximum
35.000.- Ft. mértékben.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
80/2010. (X. 28.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a település ifjúsága sport és
szabadidős tevékenységének segítésére a teremlabdarúgó bajnokságra nevező labdarúgócsapat
nevezési díjának 50%-a, legfeljebb
35.000.-Ft, azaz harmincötezer forint mértékű
támogatását határozta el. A támogatás feltételéül szabja, hogy a résztvevők legjobb tudásuk
szerint képviseljék Hencida községet. A képviselő testület felhívja a polgármestert a
támogatás házipénztárból történő kifizetésére.
Határidő: 2010. november 10.
Felelős: Szémán László polgármester
Magyari Bertalan: Ki volt írva a pályázat a kamera rendszer telepítésére 10 %-os önrésszel.
A pályázatot 2008. 09. 05-én nyerte meg az önkormányzat. Az átadás 2009. 02. 04-én volt,
két évente van az ellenőrzés. Három cégtől kért az önkormányzat ajánlatot. A három
ajánlattétel beérkezett, melyből a Reflex Kft. Ajánlata lett elfogadva. A munka ellenértékét a
kiépítő cég két részletben kapta meg. A Reflex Kft. egy éves teljes garanciát vállalt, ez már
lejárt. A szerződés nem tartalmaz olyan pontot, hogy a garancia lejárta után is a kiépítő céggel
kell javíttatni. A szoftver benne van a központi gépben, ez 1.6-os típusú, ennél van újabb
1.13-as. Az internetről ezt a szoftvert le lehet tölteni. A dokumentáció rész rendben van.
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Egy teljes körű leltár fog beindulni december elején, minden tagintézményre kiterjedően. Az
intézményvezetőket értesíteni kell, hogy határidőre az eszközlistát készítsék el. A leltári ív
alapján indulunk el.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: 2010. augusztus 19-én a szabálysértési törvény változott, a
pénzbírság felső tétele 50.000.- Ft-ra emelkedett az eddigi 30.000.- Ft-ról. Hozzájárulást
kérek ahhoz, hogy a helyi rendeleteinket ez alapján módosítsuk.
Szémán László polgármester:
kézfeltartással jelezze.

Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem

Az előterjesztést, a rendeletterveztet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4. számú
melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
Hencida Községi Önkormányzat képviselőtestületének
11/2010 (X. 28.) önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szabálysértésekről szóló többször
módosított 1999. évi LXIX. törvény 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hencida községi Önkormányzat
címeréről szóló 6/1997. (V. 27.) KTR. számú rendelete 4. §-ában „Aki az Önkormányzat
címerét jogosulatlanul, engedélytől eltérően, vagy közösséget sértő módon használja,
szabálysértést követ el és 10.000.-Ft. pénzbírsággal sújtható” szöveg helyébe a „Aki az
Önkormányzat címerét jogosulatlanul, engedélytől eltérően, vagy közösséget sértő módon
használja, szabálysértést követ el és 50.000.-Ft. pénzbírsággal sújtható” szöveg lép.
2. §
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezésről szóló
13/2000.(XII.29.) KTR. számú rendelete 23. § (1) bekezdésében „Aki e rendelet 5. §-ban, 10.
§ (2)-(3) bekezdésében, 22. § (4)-(5) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi, és
cselekménye nem esik súlyosabb beszámítás alá, szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható” szöveg helyébe „Aki e rendelet 5. §-ban, 10. § (2)-(3)
bekezdésében, 22. § (4)-(5) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi, és cselekménye nem
esik súlyosabb beszámítás alá, szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható” szöveg lép.
3. §
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 7/2007. (VIII. 9.) KTR. számú rendelete
17. § (1) bekezdésében „Aki e rendelet:

a.)

5. §. (1) bekezdés b.) pont, valamint (2) bekezdésében,
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b.)
c.)

9. §. (3) bekezdésében,
14. §. (4) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket megszegi, feltéve, hogy cselekménye magasabb szintű
jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg, szabálysértést követ el
és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható” szöveg helyébe „Aki e rendelet:
a.)
b.)
c.)

5. §. (1) bekezdés b.) pont, valamint (2) bekezdésében,
9. §. (3) bekezdésében,
14. §. (4) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket megszegi, feltéve, hogy cselekménye magasabb szintű
jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg, szabálysértést követ el
és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható” szöveg lép.
4. §

Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról és
rendjéről, piacok és vásárok tartásáról szóló 6/ 2001. (X.30.) KTR. számú rendelete 9
§-ának „Aki a közterületet:
(a) engedély nélkül
(b) engedélyben meghatározottaktól eltérő módon használja szabálysértést követ el és
30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható” szövege helyébe „Aki a közterületet:
(a) engedély nélkül
(b) engedélyben meghatározottaktól eltérő módon használja szabálysértést követ el és
50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható” szöveg lép.
5. §
Ez a rendelet 2010. november 1-jén lép hatályba. Kihirdetése helyben szokásos módon, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való elhelyezéssel történik.
Hencida, 2010. október 28.

/: Szémán László :/
polgármester

/: dr. Barcsai Sándor :/
jegyző

Dr. Barcsai Sándor jegyző: Lehetőség van rá, hogy csatlakozzunk a TÁMOP-5.1.3-09/2.
számú pályázati felhívásra a közösségi felzárkóztatás mélyszegénységben élők integrációjáért
elnevezéssel benyújtandó pályázathoz. Ez csak egy lehetőség a jelenlegi állapot javítására és
az önkormányzatot anyagilag nem terheli. Javaslom, hogy a képviselőtestület hatalmazza
meg polgármester urat az együttműködés lehetséges területeinek egyeztetésére és a
megállapodás aláírására.
Szémán László polgármester: Aki egyetért a jegyző által javasolt csatlakozási szándékkal,
kérem, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
81/2010. (X.28.) KTH számú határozat
1. Hencida Község Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzat akcióterület településenként csatlakozzon Bihar Fejlődéséért
Egyesület, a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények és a Dél - Bihar
Szociális Szolgáltató Központ által létrehozott konzorcium TÁMOP – 5.1.3-09/2..
számú pályázati felhívásra a Közösségi felzárkóztatás mélyszegénységben élők
integrációjáért elnevezéssel benyújtandó pályázatához.
2. A Képviselő – testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat partnerségi
együttműködést vállaljon a projekt megvalósításában, felhatalmazza a polgármestert
az együttműködést lehetséges területeinek egyeztetésére, illetve a megállapodás
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szémán László polgármester
A személyi ügyek tárgyalására a képviselőtestület zárt ülést rendel el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 18 óra 10
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző

