JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. november 25-én
megtartott üléséről.
A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Győri László alpolgármester
Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester
Göcs Csaba képviselő
Kopányi László képviselő
Lengyel Zsolt képviselő
Pesti István képviselő
Tanka Sándor képviselő
Jakab István hencidai lakos
Győri Tamás körzeti megbízott
Rézműves Béla CKÖ elnök
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. Tájékoztató Hencida Község Önkormányzata hivatalának
gazdálkodásának 2010. évi háromnegyed éves helyzetéről.

és

intézményei

Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Hencida Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Szémán László polgármester: A napirendi pontok megtárgyalása előtt bemutatom Lakatos
Tibor urat az Európa Tervtől. Az Önkormányzat velük áll kapcsolatban, ők csinálják és
figyelik a pályázatokat. Átadom a szót.
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Lakatos Tibor: Gratulálok az új képviselőtestületnek és polgármester úrnak. A településen
évek óta mi készítjük a pályázatokat, de személyesen még nem találkoztunk. Több pályázatot
készítettünk már az önkormányzatnak. Még folyó pályázat a Művelődési Ház felújítás –
IKSZT. A másik nyertes projekt az orvosi rendelő felújítása. Folyó pályázat még az oktatási
intézmények eszközbeszerzése, ami valószínűleg nyertes lesz. Ehhez fog még csatlakozni egy
kötelező képzés.
Tudomásom szerint érdekelné az önkormányzatot, hogy egy konkrét főtér felújítás valósuljon
meg. Ehhez még kell a pályázat kiírás megjelenése. Várom a további kérdéseket, mi
érdekelné még a képviselőtestületet, mit szeretnének, ha megvalósulna?
Göcs Csaba: Például a piactér kialakítás.
Lakatos Tibor: Ez benne lesz a főtérfelújításban.
Göcs Csaba: Csatornarendszer kiépítése.
Lakatos Tibor: Csinálunk egy belvizes pályázatot, de ez attól függ, mennyire van jelen a
belvíz Hencidán. Ami érdekes lehet itt Hencidán az a szennyvíz. 2015-ig kaptunk határidőt a
szennyvízelvezetési beruházás megvalósítására. A jövőben lesz erre pályázat. Azt kell
megvizsgálni, hogy Gáborjánnal, Szentpéterszeggel közösen induljon a pályázat vagy külön.
Kopányi László: Ivóvízhálózat kiépítése?
Lakatos Tibor: Ehhez nincs beleszólásunk, több település összefogásával készülnek ezek a
beruházások.
A belterületi utak felújításában rossz hírem van. A pályázat tekintetében az a jó, ha egy úton
minél több autó áthalad és több baleset történik. Hazai forrásból nem lesz lehetőség
útfelújításra.
Győri László: Hencida-Konyár összekötő út?
Lakatos Tibor: Ez inkább a közúthoz tartozik, nekik kell megvalósítani. A mezőgazdasági
feltáró utak kiépítésére lehet lehetőség. A pályázati lehetőségek év elején fognak megnyílni,
utána 2014-ig nem lesz rá lehetőség.
Tanka Sándor: Ha a szennyvíz nem sikerül 2015-ig, mi történik utána?
Lakatos Tibor: Környezetszennyezési bírságot vet ki az Unió. A lakosság nagyon
nagyarányú hozzájárulása kell a szennyvízberuházás megvalósításához.
Tanka Sándor: Itt rossz a lakosság összetétele és nagy a pénztelenség. Nagyon kevesen
fognak hozzájárulni, de ennek ellenére is meg kell próbálni. A kultúrház felújítás mit takar?
Szémán László polgármester: A tetőszerkezetet újítják fel. Ha nincs több kérdés
megköszönjük a tájékoztatást.
Pesti István: A főtér felújítása már nem mostani terv, régóta folyamatban van.
Szémán László polgármester: Az a gond, hogy kicsit túl lett tervezve. Az Európa Terv egy
korrekt cég, ők közben figyelgetik a pályázatokat és véleményezik is.
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1. napirendi pont
Szémán László polgármester: A folyószámlahitelhez testületi határozatot kell hozni. A
folyószámlahitelből törlesztjük a lejárt esedékességű számlákat. Ez kb. 9.000.000.- Ft.
Tanka Sándor: Hogy gyűlt ennyi össze?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Ebben benne van Fónyad László volt polgármester úr elmaradt
járandóságainak kifizetése is.
Szémán László polgármester: ÖNHIKI-t is évek óta alig kapunk.
Tanka Sándor: Mit kell csinálnunk, hogy többet kapjunk, legalább annyit, mint Esztár.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Igyekszünk egyenesbe hozni a pénzügyi helyzetet, már vannak
lépések ez irányba. Az egyéb támogatás kérelmünk is majdnem 20 millió Ft.
Tanka Sándor: Mit látunk a jövő évi költségvetési tervezetből?
Szémán László polgármester: Az önkormányzati szektor lényegesen kevesebb támogatást
fog kapni, mint tavaly.
Szémán László polgármester: A számok magukért beszélnek, egyebet nem kívánok
hozzáfűzni. Ki ért egyet a III. negyedévi gazdálkodással?
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
86/2010. (XI. 25.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a település Önkormányzata hivatalának
és intézményei gazdálkodásának 2010. III. negyedévi beszámolóját megvitatta és azt az
előterjesztésben foglaltakkal megegyezően, a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
A táblázatot a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
2. napirendi pont
Szémán László polgármester: A koncepcióhoz van valakinek ötlete? Ha nincs, szavazásra
teszem fel a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadását.
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A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
koncepciót és meghozta a következő határozatot:
87/2010. (XI. 25.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 70.§-ában foglaltak alapján Hencida Község Önkormányzatának 2011. évi
költségvetési koncepcióját elfogadja és a költségvetés elkészítéséhez az alábbi irányelveket
határozza meg:
1. A kötelező feladatokat ellátó intézmények biztonságos működési feltételeinek
megteremtése, a társulási formák fenntartása, a bevételek és kiadások reális
számbavételével.
2. A közszféra illetményét a tervezés során a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetési törvényében javasolt mértékben kell figyelembe venni.
3. Az áremelkedések hatásának ellentételezésére a dologi kiadások emelkedésével kell
számolni.
4. A költségvetési rendelet készítése során a kiadásokat és bevételeket egyensúlyba kell
hozni. Esetleges infláció, illetve áremelkedések ellentételezésére általános vagy
céltartalékot kell tervezni.
5. A képviselő-testület a koncepció áttekintése után már most is úgy ítéli meg, hogy az
önkormányzat 2011. évben is önhibáján kívül hátrányos helyzetben lesz, ezért a
forráshiány mérséklésére ÖNHIKI-pályázatot kell benyújtani.
6. Az önkormányzat csak a fejlesztési bevételei erejéig tervezhet beruházásokat a 2011.
évi költségvetési-tervezetben.
7. A nagyobb támogatási intenzitással rendelkező pályázatokra kell pályázni – és ezzel a
forrásokat növelni – melyek önrész fedezete reálisan előteremthető.
8. Az éven túl áthúzódó fejlesztések önrészét a költségvetési rendelet elkészítése során
be kell tervezni.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
A koncepciót a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
3. napirendi pont
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az általános iskola alapító okiratának módosítása szükséges. Két
kifejezést kell belefoglalni a szakterminológiának való megfelelés végett. Ennyiben módosul.
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Az intézmény által ellátott szakfeladatok „tanulásban akadályozott, értelemben akadályozott”
meghatározásai helyébe „enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos”
meghatározások kerülnek mind az óvoda, mind az általános iskola vonatkozásában. A
módosítás visszamenőleg, 2010. szeptember 1-től hatályos.
Szémán László polgármester: Ki ért egyet az általános iskola alapító okiratának
módosításával? Kérem, kézfeltartással jelezzék.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
88/2010. (XI. 25.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Általános Iskola és Napközi otthonos
Óvoda alapító okiratának 2010. szeptember 1-jei hatályú módosítását jóváhagyta.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása
végett küldje meg.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmazza
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A Megyei Gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját
szakszerűnek találta, ám hiányolja az önkormányzat értékelését.
A leírtakon kívül, amit a számok nem minden esetben tükröznek, ismét egyre több a hiányzás
az iskolákban. Kitér a Gyámhivatal levele arra is, hogy hány gyerek vonatkozásában, milyen
pénzügyi ellátásban részesülnek a családok. A szociális védőháló szerintem jól működik. Az
óvodában a beíratottak és az óvodába járók létszáma nem egyezik. Állásfoglalást kér a
Gyámhivatal, hogy a Gyermekjóléti Szolgálatot mivel lehetne segíteni, hogy lehetne a
rendszert működőképesebbé tenni.
Győri László: Így is mindent térítésmentesen kapnak, és még más szociális ellátásokban is
részesülnek. A családi nevelés hiányzik, azzal pedig mi nem tudunk mit kezdeni.
Szémán László polgármester: Kérem, aki a beszámolóval egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
89/2010. (XI. 25.) KTH. számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő testülete Hencida Községi Önkormányzat
gyermekjóléti, gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó értékeléséről szóló
beszámolót megvitatta és azt a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta.
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Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
A beszámolót a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Rézműves Béla: Szociális Bizottságot kellene az Önkormányzatnál felállítani.
Magyari Bertalan: Nehogy már az Önkormányzat legyen a felelős, amiért a szülők nem
gyakorolják a szülői felelősségüket.
Szémán László polgármester: Mit kellene a Szociális Bizottságnak csinálni?
Rézműves Béla: Kicsit meg kellene ijeszteni a szülőt. A Gyermekjóléti Szolgálat nem csinál
semmit.
Magyari Bertalan: Béla, össze kell ülni a Gyermekjóléti Szolgálattal és megbeszélni a
dolgokat velük.
Szémán László polgármester: Ha nincs Szociális Bizottság akkor is el lehet vitetni a
gyerekeket.
Dr. Barcsai Sándor: A családsegítősök a védőnővel együtt is szoktak járni család látogatni.
Lengyel Zsolt: Béla neked kellene menni velük család látogatni, mert minket kiröhögnek,
nem hallgatnak ránk.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Testületi hatáskörbe szűk kör tartozik. A Szociális Bizottságnak
nincs hatásköre a gyermekvédelmi ügyekre tekintettel.
Tanka Sándor: Hány ember lett megbüntetve a kutyatartásért?
Dr. Barcsai Sándor jegyző Figyelmeztetések lettek kiküldve.
Magyari Bertalan: Második körön már a büntetések mennek ki.
Rézműves Béla: Egyedül Magyari Bertalannak lehet köszönni, hogy nincsenek kutyák az
utcán.
Szémán László polgármester: Voltunk rendőrkapitány úrnál, mélyreható beszélgetést
folytattunk vele a térfigyelő kamerával és a körzeti megbízottal kapcsolatban. Ezután
megkerestük írásban is. Aktívabb közreműködést kértünk, de konkrét választ nem kaptunk rá.
Annyit ígért, hogy a körzeti megbízott többet jelen lesz a faluban.
Szémán László polgármester: A piaci díj Esztárban 500.- Ft/hely. Szerintem itt is ez az
elfogadható.
Tanka Sándor: Mi van az adóval?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A törvény kimondja, hogy 30 napon túl van adózási
kötelezettség. Például aki csak hetente egyszer jön az kb. júliusra éri el az adózási
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kötelezettséget. A törvény szerint önadózásról van szó. Vagy a nyugtatömbből nézzük a
napokat és 30 nap után Imi viszi a nyomtatványt az adózáshoz. Vagy pedig mindenkinek ki
kell vinni a nyomtatványt és felhívni a figyelmét a 30 napon túli kötelezettségére, mint
vállalkozó.
Tanka Sándor: A helypénzt négyzetméterben állapítsuk meg.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A nagyvásárban is négyzetméterben van megállapítva.
Szémán László polgármester: Váncsodon is van piactér kialakítva, de ott nem kérnek
helypénzt.
Lengyel Zsolt: Négyzetméterre nem jó. Így minden alkalommal szűkebbre veszi a
kipakolását az árus.
Tanka Sándor: A hencidai vállalkozók meg minden adót fizetnek.
Szémán László polgármester: Ha 1.500.- Ft. helypénzt kérünk, nem fognak idejönni árulni,
mert végül is csak egy kis gyepet adunk nekik. Javaslom az 500.- Ft/nap helypénz kiszabását.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
90/2010. (XI. 25.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő testülete a közterületek használatáról és rendjéről,
piacok és vásárok tartásáról szóló 6/2001. (X. 30.) KTR. számú rendelete alapján 2010.
december 1-től a piacon alkalmazandó közterület használati díjat 500.-Ft/napban állapítja
meg.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester

Szémán László polgármester: Lakó Jánosnétól kaptam egy megkeresést a kutyákkal
kapcsolatban, csak gond van velük. Tehetnénk egy olyan záradékot a helyi rendeletünkbe,
hogy más nyugalmát a kutya ne zavarja.
Felajánlottak nekünk 30 db tuja fát megvásárlásra kedvezményes, 2.000.- Ft/db áron.
Magyari Bertalan: Szükségünk van ezekre a fákra, és megmaradnak egyáltalán?
Szémán László polgármester: A polgárőrség 10.000.- Ft-ot igényelhet faültetésre, így már
nekünk 50.000.- Ft-ba kerülne. Biztos, hogy lenne helye a fáknak.
Pesti István: Meg kell nézni hány darabra van szükségünk, feleslegesen ne dobáljuk a pénzt,
mert így is szűkös keretek között vagyunk.
Szémán László polgármester: Megpróbálom 50.000.- Ft-ra lealkudni.
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Megkeresett bennünket egy cég, hogy üzemeltetésre a konyhát átvenné, átvennék a
dolgozókat és jelképes bérleti díjat fizetnének a konyha helyiségért. Ami nekünk jó lenne,
hogy átveszik a dolgozókat és a rezsit is. Ugyanazon az elven vannak, mint az önkormányzat.
Van egy olyan elképzelésünk, hogy ez lenne a központ, innen hordanák az ebédet a többi
településre. Ez nekünk jó pár millió megtakarítást jelentene.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos valamennyi kiadást
és költséget a bérlő viselné. Pontos összeget jelenleg még nem lehet tudni a megtakarítás
mértékéről. Az ebéd árainkat nagyon alacsonynak találták.
Kopányi László: Nagyon kecsegtető ez, de így lehet, hogy dolgozók kerülnek utcára, és lehet
megemelik az ebéd tarifáját is. Gondoljuk ezt át nagyon, emberi sorsokról lehet szó.
Szémán László polgármester: Azt tudni kell, hogy egy munkahelyen dolgozni kell. Ha
mindenki ugyanúgy végzi a munkáját, mint eddig, nem hiszem, hogy bárkit is elküldenének.
Kevesellték is a dolgozói létszámot.
Magyari Bertalan: Majd ha megjön az ajánlat, vissza kell rá térni.
Szémán László polgármester: A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft, 2010. november 09-én
tartott ülésén tárgyalta a 2011. évi lakossági hulladékkezelési díjkalkulációt, mely a
díjalkotásról szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet szerint készült el. Az előterjesztésben,
illetve a hozzá kapcsolódó anyagban látható, olvasható a díj emelésének mértéke és az, hogy
mindez miért. Erről már több alkalommal vitáztunk és mindig arra a jutottunk, ha nem
emeljük az árat a javasolt mértékben, akkor az önkormányzatnak kell a különbözetet
megfizetnie. Ezért kérem, aki egyetért az előterjesztésben javasolt díjakkal, kézfeltartással
jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és megalkotta a következő rendeletet:
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő testülete
11/2010. (XI. 25.) számú rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjának megállapításáról szóló10/2008.
(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 következőket rendeli el:
1.§.
A 10/2008. (VIII. 14.) KTR. számú rendelet 1. számú melléklete helyébe a következő
melléklet lép:

Szolgáltatási díjak
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1 db 120 literes edényzet egyszeri ürítésének díja
1 db 240 literes edényzet egyszeri ürítésének díja
1 db 1.100 literes edényzet egyszeri ürítésének díja
Többlethulladék elszállítását szolgáló zsák díja

304
608
2.785
160

Ft/ürítés
Ft/ürítés
Ft/ürítés
Ft/db

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
2. §.
Ez a rendelet 2011. január 1-jén napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Hencida, 2010. november 25.
Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az előterjesztést és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: Amint arról már az ülés elején említést tettem, a folyószámla
hitel folyósításának feltétele, hogy a települési Önkormányzat Képviselő Testülete a
gyógyszertár épületének jelzálogjoggal történő terheléséhez hozzájáruljon. Mivel az ingatlan
nem tartozik sem a forgalomképtelen, sem a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak
közé, ezáltal forgalomképes. A jelzálogjog mértéke 20.000.000.-Ft. Kérem, aki egyetért a
jelzálogjog bejegyzésével, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
91/2010. (XI. 25.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul a Hencida Kossuth utca 34.
szám alatt lévő, Hencida Községi Önkormányzat Képviselő testülete kizárólagos tulajdonában
álló, forgalomképes ingatlanra az OTP Bank Nyrt.általi - folyószámla hitelszerződést
biztosító mellékkötelezettségként - jelzálogjog bejegyzéséhez. A jelzálogjog mértéke
legfeljebb 20.000.000.-Ft, azaz húszmillió forint.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
A személyi ügyek tárgyalására a képviselőtestület zárt ülést rendel el.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző
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