JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 31-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
Tanka Sándor képviselő
Nagy Lajos hencidai lakos
Jakab István hencidai lakos
Győri Tamás körzeti megbízott
Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő megjelent. Az
ülést megnyitja.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés Hencida Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése átmeneti
szabályairól szóló rendeletének elfogadására.
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 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
1. napirendi pont

Szémán László polgármester: A rendelet tervezetet mindenki megkapta. Kérem a
hozzáfűzni valókat és a kérdéseket.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Nem tudjuk még mit fogadtak el, majd látjuk.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
Hencida Községi Önkormányzati Képviselőtestületének
13/2010. (XII. 31.) számú rendelete
a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Hencida Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76-77. §-ai alapján az alábbiakat rendeli
el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Hencida Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó
valamennyi önkormányzati intézmény költségvetési gazdálkodására.
2.§
(1)

A Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az Önkormányzat 2011. évi
gazdálkodásának folyamatosságát Hencida Község Önkormányzata 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010. (I.28.) KTR. számú rendelet módosított előirányzatának
szintjén biztosítsa.

(2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének, a hatályos
jogszabályoknak és önkormányzati rendeletnek megfelelően a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

(3)

Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2011. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2011. évi önkormányzati költségvetésbe, illetve a tárgyévi
teljesítések adataiban.
3.§
Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és az önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletének hatályba lépéséig hatályos.
(2) A rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Hencida, 2010. december 31.
Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az előterjesztést, a rendelet tervezetet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete tartalmazza.
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2. napirendi pont
Szémán László polgármester: Az üléstervhez várom a hozzászólásokat, bővüljön-e
valamivel.
Tanka Sándor: Iskola igazgató választás mikor lesz?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: 2011. augusztus 15.
Kopányi László: 2011-ben, mert lejár nyáron az 5 év.
Magyari Bertalan: Ha januárban megérkezik a BPJ törvény, összehívunk egy rendkívüli
ülést.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az augusztusi üléstől kezdődően az iskolaigazgató nevét ki kell
venni.
Szémán László polgármester: Elfogadjuk ezzel a javítással az üléstervet? Kérem
kézfelnyújtással jelezzék szavazatukat.
A képviselőtestület az üléstervet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
100/2010. (XII. 31.) KTH számú határozat
HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2011. ÉVI ÜLÉSTERVE

2011. február 10. (csütörtök) 13.30 óra
1. Előterjesztés a Hencida Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
megtárgyalására.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
2011. március 24. (csütörtök) 13.30 óra
/A képviselőtestület ezen az ülésen közmeghallgatást tart./
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1. Tájékoztatás a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és feladatokról.
Előadó: kapitányságvezető
Előkészítésért felelős: Szémán László polgármester
2. Előterjesztés a Hencida Község Önkormányzat hivatalának és intézményeinek 2010. évi
gazdálkodásáról a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználására. (Zárszámadás).
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző

2011. május 26. (csütörtök) 13.30 óra
1. Tájékoztatás az idősekről való gondoskodásról.
Előadó: Bihari Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Tájékoztató Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról
Előadó: Bihari Szociális Szolgáltató Központ vezetője
3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
4. Tájékoztatás a község lakosságának egészségi állapotáról és a szükséges tennivalókról.
Előadó: Dr. Jahangir Ahmed háziorvos
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
4. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző

2011. augusztus 11. (csütörtök) 13.30 óra
1. Tájékoztató Hencida község Önkormányzata hivatalának és intézményeinek 2011. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
Dienes Lajosné gazdálkodási főelőadó
2. A 2011-2012-es tanév indításáról tájékoztató.
Előadó: Általános Iskola Igazgatója
dr. Barcsai Sándor jegyző
Előkészítésér felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
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3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző

2011. október 27. (csütörtök) 13.30 óra
1. Tájékoztatás az Általános Iskolai oktatás és Napközi Otthonos Óvodai nevelés helyzetéről.
Előadó: Általános Iskola Igazgatója
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Tájékoztatás a település közművelődési helyzetéről.
Előadó: Papp Anikó Magdolna művelődésszervező
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
2011. november 24. (csütörtök) 13.30 óra
1. Tájékoztató Hencida Község Önkormányzata hivatalának és intézményei gazdálkodásának
2011. évi háromnegyed éves helyzetéről.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Hencida Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
2011. december 30. (péntek) 9.00 óra
1. Előterjesztés a Hencida Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése átmeneti
szabályairól szóló rendeletének elfogadására.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Javaslat a képviselőtestület 2012. évi üléstervére.
Előadó: Szémán László polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Barcsai Sándor jegyző
3. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
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Hencida, 2010. december 31.

/:Szémán László:/
polgármester
Az üléstervet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
3. napirendi pont
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A Közigazgatási Hivatal észrevételt tett a képviselők
tiszteletdíjával kapcsolatban. Az 50 %-ot 45 %-ra kell módosítani jogszabály alapján. Az
óradíjjal kapcsolatos kitételt hatályon kívül kell helyezni és az utazási költségtérítést is.
Szémán László polgármester: Egyetértünk ezekkel a módosításokkal? Kérem a
szavazatokat.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
14/2010. (XII. 31.) számú rendelet
HENCIDA KÖZSÉGI ÖNKORÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2010. (XII. 31.) számú rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló
4/1995. (III. 29.) KTR. számú rendeletének módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.
§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló 4/1995. (III. 29.) KTR. számú rendelet
a) 1. § (3) bekezdésének „alapdíj 50 % mértékű” szövegrész helyébe az „alapdíj 45%
mértékű” szöveg lép.
b) 1. § (5) bekezdésének „negyedévente a tárgynegyedévet” szövegrész helyébe a
„havonta a tárgyhót” szöveg lép.
2. §
(1) Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló 4/1995. (III. 29.) KTR. számú rendelet
a) 2. § (1) bekezdésének második és harmadik francia bekezdését hatályon kívül
helyezi.
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b) 3. §-át hatályon kívül helyezi
3. §
E rendelet 2011. január 1-jén hatályba. Kihirdetése helyben szokásos módon, a Polgármesteri
Hivatal hirdetőjén való elhelyezéssel történik.
Hencida, 2010. december 31.

/: Szémán László :/
polgármester

/: dr. Barcsai Sándor :/
jegyző

Az előterjesztést, a rendelet tervezetet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 3. számú
melléklete tartalmazza.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Helyi adók vonatkozásában szükséges a rendeletünk módosítása.
A vállalkozók kommunális adóját a jogalkotó hatályon kívül helyezte 2011. január 1-jével,
így a helyi rendeletben is hatályon kívül kell helyezni. A piacosok és a vásározók ideiglenes
iparűzési adóját is hatályon kívül kell helyezni a törvény szerint. Mivel törvényről van szó a
helyi önkormányzat ez ellen nem tud tenni. Javaslom a rendeletet módosítását ezekkel a
változásokkal.
Szémán László polgármester: Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, kézfeltartással
jelezze.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2010. (XII. 31.) számú rendelete
a helyi adókról szóló 13/2003. (XII. 09.) KTR. számú rendeletének módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, tekintettel az egyes gazdasági és pénzügyi
tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 24. §-ra,
valamint az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó
adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény 120. §-ra, az
alábbiakat rendeli el:
1. §
Hatályát veszti a helyi adókról szóló 13/2003. (XII. 09.) KTR. számú rendelet (a
továbbiakban R.) „I. Vállalkozók kommunális adója” cím, 1.§-a, 2.§ (2) bekezdésének a)
pontja.
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2. §
R. 2. § (2) bekezdésének „Htv. 37. § (2) bekezdés b) és c) pontja” szövegrész helyébe „Htv.
37. § (2) bekezdés a) és b) pontja” szöveg kerül.
4. §
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetése helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való
elhelyezéssel történik.

Hencida, 2010. december 31.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az előterjesztést, a rendelet tervezetet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4. számú
melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: A Vízmű Zrt.-től megkaptuk a 2011-re esedékes ivóvíz
tarifákat. Úgy néz ki, hogy nem emelnek a vízdíjon.
Tanka Sándor: Nagyon helyes, minden évben emeltek eddig.
Szémán László polgármester: Egyetértünk az előterjesztéssel?
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:

Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
16/2010. (XII. 31.) számú rendelete
a közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról szóló 13/2006. (XII. 29.) KTR. számú
rendeletének módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló
módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbiakat rendeli el:
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1. §
A közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról szóló 13/2006. (XII. 29.) KTR. számú rendelet 1.
§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Hencida község közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatás díjai lakossági, intézmény és
egyéb fogyasztók esetén:
Ivóvíz szolgáltatás díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetén:
Alapdíj:
270.- Ft/hó/fogyasztási hely + 25 % ÁFA
Mennyiségi díj:
288,10.- Ft/m3 + 25 % ÁFA
Szennyvíz-csatorna szolgáltatás díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetén:
Alapdíj:
Mennyiségi díj:

0,00.- Ft/hó/fogyasztási hely + 25 % ÁFA
0,00.- Ft/m3 + 25 % ÁFA

2. §
(1) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik
(2) Ez rendelet a 2011. január 1-jén lép hatályba.
Hencida, 2010. december 31.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az előterjesztést, a rendelet tervezetet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 5. számú
melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: Megkeresett bennünket Nagykereki polgármestere közös
háziorvosi praxis kialakítása céljából, mert az ő háziorvosuk elmegy. Nekünk is és doktor
úrnak is megfelelne ez. Így a gyógyszertár nyitva tartását is össze lehetne hangolni a rendelési
idővel.
Tanka Sándor: Jó lenne, ha délelőtt, mint eddig is, Hencidán rendelne doktor úr, délután meg
Nagykerekiben. Ne változzon a rendelési idő.
Szémán László polgármester: A rendelési idő nem rövidülne.
Magyari Bertalan alpolgármester: Így rendelési időben lenne a gyógyszertár is nyitva.
Göcs Csaba: De a rendelési időt is kezdje doktor úr reggel időben.
Szémán László polgármester: Egyetértünk a szándéknyilatkozattal? Kérem a szavazatokat.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
101/2010. (XII. 31.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
Nagykereki Községgel közös praxist kíván létrehozni a háziorvosi feladatok ellátása
érdekében.
Felkéri a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le, és a
dokumentumokat készítse elő.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: 2011. március 31.
Szémán László polgármester: Megkeresett a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat,
hogy adjuk a tulajdonosi hozzájárulásunkat ahhoz, hogy temetkezési irodát és telephelyet
alakítsanak ki.
Adjuk meg a hozzájárulásunkat? Kérem a szavazatokat.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
102/2010. (XII. 31.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat a Hencida Községi Önkormányzat
résztulajdonában álló:
- Debrecen I. kerület, belterület 9193 hrsz.-ú, valóságban Debrecen, Arany János u.
42. szám alatt található ingatlanon temetésszolgáltatási irodát alakítson ki,
valamint
- a Debrecen II. kerület, belterület 22273 hrsz-ú ingatlanon, 24 órás
halott szállítási készenlét megvalósítására telephelyet hozzon létre.
A Képviselő testület a hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, hogy a Hajdú-Bihar Megyei
Temetkezési Vállalat a Hencida Községi Önkormányzattól, a beruházás eredményeként az
ingatlanokban bekövetkező értéknövekedés megtérítését nem követeli, sem egyéb jogcímen a beruházással kapcsolatosan - a megyei önkormányzat felé követeléssel nem él.
Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a vonatkozó szakhatósági hozzájárulások,
valamint a szükséges engedélyek beszerzése alól.
Határidő: azonnal
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Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: A Litvai 2000. Bt-től jött egy megkeresés a község
ravatalozójának működtetésére.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ehhez tudni kéne, most hogy van kiadva.
Szémán László polgármester: A köztemető és ravatalozó fenntartója, valamint kezelője az
Önkormányzat. Az önkormányzat a temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési
kötelezettségét saját szervezete útján, költségvetése terhére teljesíti. Az ajánlatban szereplő
hűtési díj 2.500.- Ft/nap, ami nagyon sok.
Tanka Sándor: A jelenlegi 300.- Ft-os hűtési díj meg nagyon kevés, semmit sem jár ki. Az
biztos, a környéken ők a legolcsóbbak.
Magyari Bertalan alpolgármester: Megkereshetnénk azzal a javaslattal, hogy ha velük
temettetnek, csökkentsenek a hűtési díjon, ha viszont mással, akkor maradjon a 2.500.- Ft. Ha
ők intézik az egész szolgáltatást csökkentsenek a hűtési díjon legalább ezer forintot.
Göcs Csaba: Bevétele vagy kiadása nincs ebből az önkormányzatnak?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Közvetlen kiadás, bevétel nincs. A fenntartási költségek egy
részét azonban nem a fenntartó fizeti.
Szémán László polgármester: Elfogadjuk a megkeresést ezzel a kitétellel? Kérem a
szavazatokat.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
103/2010. (XII. 31.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő testülete megvitatta a Litvai 2000 Kereskedelmi
Betéti Társaság által a temető ravatalozójának üzemeletetésre vonatkozó ajánlati felhívását és
úgy határozott, azt elfogadja, a ravatalozó üzemeltetésére határozatlan idejű szerződést köt a
Litvai 2000 Kereskedelmi Betéti Társasággal, amennyiben az ajánlati felhívásban megjelölt
2.500.-Ft/nap hűtési díjat más szolgáltató általi temetés alkalmával 1.500.-Ft/nap összegben
állapítja meg.
A Képviselő Testület a feltétel teljesülése esetén felhatalmazza a polgármestert a ravatalozó
üzemeltetésének a Litvai 2000 Kereskedelmi, Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő
szerződés aláírására.
Határidő: 2011. március 15.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
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Szémán László polgármester: Szükségessé válik a Hencida Községért Közalapítvány
kuratóriumának visszahívása. Benne volt eddig Csuka Imre, Fónyad László, Magyari
Bertalan.
Mivel a kuratórium tagjainak összehívása nehézkes, ezáltal veszélyezteti
határozatképes létszámú kuratóriumi ülés összehívhatóságát, javaslom a tagok azonnali
hatályú visszahívását.
A szavazás minősített többséget igényel.
Aki egyetért a visszahívással kérem, szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot és meghozta a
következő határozatot:
104/2010. (XII. 31.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a Közalapítvány
Hencida Községért Közalapítvány kuratóriumának valamennyi tagját azonnali hatállyal
visszahívja, tekintettel arra, hogy az alapítvány célját veszélyeztette a kuratóriumi tagok
határozatképes létszámú kuratóriumi ülés összehívhatatlansága.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Szémán László polgármester: Javaslatot teszek az új kuratóriumra:
-

elnök: Tanka Sándor
titkár: Magyari Bertalan Zoltán
tag: Győri Tamás

Aki egyetért a kuratórium tagjainak személyével, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot és meghozta a
következő határozatot:
105/2010. (XII.31.) KTH. számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a Közalapítvány Hencida
Községért Közalapítvány működőképességének előmozdítása végett az közalapítvány
kuratóriumának elnöki tisztére Tanka Sándor, 4123 Hencida, Vörösmarty u. 1. szám alatti
lakost, tagjainak Magyari Bertalan Zoltán, 4123 Hencida, Kossuth tér 7. és Győri Tamás 4123
Hencida, Akácos u. 5. szám alatti lakosokat jelöli. A kuratórium tagjainak megbízatása
elfogadás esetén határozatlan időre szól.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Ennek megfelelően az alapító okirat is módosítása is szükséges.
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Szémán László polgármester: Javaslatot teszek az alapítvány alapító okiratának a korábbi
döntéseknek megfelelő módosítására. Aki egyetért a Közalapítvány Hencida Községért
Közalapítvány alapító okiratának a tagok személyében beállt változását tükröző
módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot és meghozta a
következő határozatot:
106/2010. (XII.31.) KTH. számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint alapító, a Közalapítvány
Hencida Községért Közalapítvány alapító okiratát a kuratóriumi tagok változása miatt a
következők szerint módosítja:
4. A Közalapítvány kezelő szervezete
4.2. A kuratórium tagjai:
Elnök: Tanka Sándor 4123 Hencida, Vörösmarty u. 1.
Tag: Magyari Bertalan Zoltán 4123 Hencida, Kossuth tér 7.
Tag: Győri Tamás 4123 Hencida, Akácos u. 5.
A kurátorok többsége független az alapítótól, a képviselőtestületnek nem tagjai, a tagoknak
nem hozzátartozója és velük munkaviszonyban sem áll.
5.4
A kuratórium elnöki tisztét Tanka Sándor tölti be, ő a kuratórium egyszemélyi
képviseletére jogosult.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: Megkeresett bennünket a Shopex Kft. a konyhával
kapcsolatban. A legfrissebb ajánlat szerint, ha átadjuk üzemeltetésre a konyhát, akkor
megtakarítunk havi szinten 100.- eFt-ot, de a nyugdíjasok térítési díja nőne ezzel duplájára.
Tanka Sándor: Mennyi a ráfizetésünk?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A normatívával nem fedezett összeg havonta 467 ezer forint.
Szémán László polgármester: A nyugdíjasok jelenleg nyersanyag áron kapják az ebédet, ez
226.- Ft. Ez így is mélyen költség alatt volt megállapítva. Ha mi vásárolnánk tőle a kaját, be
kellene lépnünk az ÁFA körbe, de az ÁFA-t visszaadnák, mint bérleti díjat.
Tanka Sándor: A gyermekek étkezését is megemelné?
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