JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 13-án
megtartott rendkívüli üléséről.
A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Győri László alpolgármester
Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester
Göcs Csaba képviselő
Kopányi László képviselő
Lengyel Zsolt képviselő
Tanka Sándor képviselő
Rézműves Béla CKÖ elnök
Nagy Lajos hencidai lakos
Jakab István hencidai lakos
Győri Tamás körzeti megbízott
Szabó Katalin tanár
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. Bérpótló juttatáshoz kapcsolódó rendeletalkotás.
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: Változtak a bérpótló juttatáshoz kapcsolódó törvények.
Belekerült például a lakókörnyezet rendben tartására kötelezés lehetősége. Javaslom, éljünk a

törvény adta lehetőséggel és a szociális rendeletben szabályozzuk azt. A helyi
rendeletalkotáshoz kérem a javaslatokat.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az alábbiakat javaslom a rendeletbe belealkotni:
-

zöldövezet rendben tartása
szemét összeszedése
az ingatlanról rom melléképület eltakarítása
kerítés megjavítása
udvari WC létrehozása, amennyiben a lakásban nincs
az ingatlanhoz tartozó kertrész megművelése

Göcs Csaba: A lakatlan épületek tulajdonosait is értesíteni kell ezekről, pl. olyanokat, akik
elköltöztek, de az itteni házukat nem tudták eladni.
Szémán László polgármester: Kerítés építésre sajnos nem kötelezhetünk senkit, mert a
törvény sem kötelez. A jogszabály szerint kerítést az épít, akinek érdekében áll.
Szabó Katalin: Javaslom belevenni a rendeletbe azt is, hogy mindenki jelentkezzen be oda,
ahol lakik.
Szémán László polgármester: A kertművelésre szintén nem kötelezhetjük őket.
Tanka Sándor: Legfőbb a kert letakarítsa.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Nem lenne baj, ha művelve lenne a föld, mert kevésbé
gazosodna. Kerítés létesítésére tényleg nem lehet senkit kötelezni.
Tanka Sándor: A törvényben sem jól van meghatározva, megfogalmazva a kerítés kérdése.
Magyari Bertalan alpolgármester: Rom eltakarításnál kiköthetjük azt, hogy a tető nélküli
épületet le kell bontani.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A kerítést tartom egyedül aggályosnak. A lakóingatlan jó
karbantartását is bele kell vegyük a rendeletbe.
Szémán László polgármester: Az ellenőrzésről mit ír a törvény?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Évente legalább egyszer ellenőrizni kell.
Szémán László polgármester: Minden hónapban ellenőrizni kell, én vállalom.
A közterületen a szemetet legszívesebben az iskolásokkal szedetném össze.
Magyari Bertalan alpolgármester: Összeszedhetnék pl. osztályfőnöki vagy gyakorló órán.
Szémán László polgármester: A lakóingatlan karbantartását állagmegóvás címen vegyük
bele a rendeletbe, mert ebbe minden beletartozik. Ismertetem a rendeletet, amely az
elhangzottak után kiegészül egy 6/A §-szal. Egyetértünk ezen feltételek beépítésével? Kérem
a szavazatokat.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
1/2011. (I. 13.) számú rendelet
Hencida Községi Önkormányzat 1/2011. (I. 13.) számú
rendelete
az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes
természetbeni szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos
eljárás rendjéről szóló 3/2010. ( IV. 1.) KTR. számú
rendeletének módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1993.évi III.
törvény (továbbiakban: Sztv.) 132. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
helyi életkörülményekhez is igazítottan az önkormányzat szociális célzatú pénzbeli és ezzel
összefüggő természetbeni szociális támogatásairól, a jogosultsági feltételekről és az eljárási
szabályokról a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes természetbeni szociális ellátásokról és az
ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 3/2010. ( IV. 1.) KTR. számú rendelete „Bérpótló
juttatás” alcímmel és 6/A. §-szal egészül ki:
Bérpótló juttatás
6/A. §
(1) Az aktív korú, bérpótló juttatásra jogosult, vagy kérelmező köteles az általa
életvitelszerűen lakott ház, vagy lakás és a hozzá tartozó ingatlan
a) folyamatos tisztán tartására, takarítására, higiénikus állapotának fenntartására,
b) udvarának, kertjének állandó gyommentesítésére, szemétmentességének biztosítására,
c) állagmegóvása érdekében szükséges vakolási, meszelési, karbantartási munkák
elvégzésére, a lakás rendeltetésszerű használhatóságának fenntartására,
d) udvarán lévő tetőszerkezet nélküli romos melléképület elbontására, vagy helyreállítására a
hatályos jogszabályok szerint,
e) udvarán űrgödrös árnyékszék létesítésére, amennyiben a lakóépületben WC nincs,
f) rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésére,
g) telekhatárán kívül lévő közterületi járda, árok tisztántartására, a járda melletti zöldsáv
úttestig terjedő teljes területének gondozására, szemét- és gyommentesítésére.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott kötelezett az (1) bekezdés a) – g) pontjaiban felsorolt
állapotot a jogosultság megállapítását követően is köteles fenntartani.
(3) Az Szt. 34. § (2), valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az
aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki
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ezen rendelet 6/A. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem
gondoskodik annak fenntartásáról.
(4) A jogosultság feltételeként e rendelet 6/A. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályok
betartását a jegyző ellenőrzi.
(5) A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére irányuló felszólításra Szt. 35 § (2)
bekezdését kell alkalmazni.

2. §
(1) Ez rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.
Hencida, 2010. január 13.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az előterjesztést, a rendelet terveztet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete tartalmazza.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A feltételek be nem tartása szankciós megszüntetést von maga
után. Ha ezeket az alapvető feltételeket valaki nem teljesíti, vállalja a következményét, mert
nem anyagi vonzatú feltételeket kerültek megállapításra.
Tanka Sándor: A lerombolt házakat nem lehet az építéshatóság felé jelezni? Olyan nincs,
hogy csak úgy önhatalmúlag lebontanak egy házat.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az építéshatóság ígéretet tett, hogy feltérképezi Hencidát.
2. napirendi pont:
Szémán László polgármester: Beszéljünk a közgyógyellátás felülvizsgálatáról. kb. 30-32 fő
részesül benne.
Tanka Sándor: Nekem azt mondták, hogy a közgyógyellátást központilag határozzák meg.
Szémán László polgármester: Akár el is törölhetnénk, de zömmel nyugdíjasok kapják. Ez
évente kb. 800.- eFt-os kiadást jelent.
Tanka Sándor: Ezek mikor lettek felülvizsgálva?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A közgyógyellátást minden évben felülvizsgáljuk.
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Tanka Sándor: Mindenki valójában rászorul?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A százalékok mutatják.
Szémán László polgármester: Akinek sok a nyugdíja, az nem esett bele eddig sem.
Egyetértünk azzal, hogy maradjanak továbbra is az értékek? Kérem a szavazatokat.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
1/2011. (I. 13.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Hencida Községi Önkormányzat az
önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes természetbeni szociális ellátásokról és az
ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 3/2010. ( IV. 1.) KTR. számú rendelete 16. §-ban
szabályozott közgyógyellátás szabályait nem módosítja.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
Szémán László polgármester: Ha a konyhát átadjuk ennek a cégnek és csak az óvodás,
iskolás étkeztetést nézzük, kb. 3.000.000.-Ft-ot megtakarítunk, de levesszük a kezünket a
nyugdíjasokról.
Tanka Sándor: Megtehetnénk, hogy Bojtnak és Váncsodnak mi főzzük az ebédet.
Szémán László polgármester: Igen megtehetjük, még jobban járnánk.
Tanka Sándor: Ha kiadjuk a vállalkozónak a konyhát, meg fogja emelni a díjakat és így
biztos sok nyugdíjas vissza fogja mondani.
Kopányi László: Mennyi pluszt jelentene ez a konyhának, elbírná?
Szémán László polgármester: Elbírná a konyha, beleférne Váncsod is.
Szabó Katalin: Költségcsökkentés szempontjából lehetne az elhagyott telkeket használni, pl.
zöldségtermesztésre.
Szémán László polgármester: Gondolkoztunk már ezen, de sajnos nem elég elvetni és
művelni, sajnos 24 órán keresztül őrizni kell.
Rézműves Béla: Ha egy családban, illetve lakásban többen laknak és jogosultak, akkor kit
terhel a rendelet betartása?
Szémán László polgármester: Vagy rendben tartják vagy nem, rossz esetben megvonjuk, a
törvény erejénél fogva megszűnik az ellátás. Igyekezzen mindenki rendben tartani a portáját.
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Szémán László polgármester: Iskola költségvetése. Közreadom a tervezetet, vannak benne
hibák, pl. vezetői pótlék.
Magyari Bertalan alpolgármester: Szabadság alatt jár a költségtérítés?
Szabó Katalin: Az óvodában nincs annyi szabadság, mint az iskolában. Az igazgatónak
akkor is van dolga, amikor nincs tanítás. Az én vezető pótlékom kevesebb, vagy annyi, mint a
Berettyóújfaluból kijárók bérlet térítése, pedig itt vagyok egész nap, reggeltől estig. Azon
kellene lenni, hogy az itt letelepedő pedagógusok legyenek foglalkoztatva.
Magyari Bertalan alpolgármester: Itt van Cornuta Zsolt, Csúth Gabriella és még
sorolhatnám. Itt laktak, elköltöztek. Mégis mennyi plusz költséggel? Havi több százezer
forint.
Tanka Sándor: Oly sok pedagógust kitaníttattunk, ezt már sokszor mondtam. Mindenki
elment innen.
Magyari Bertalan alpolgármester: Nem értem, hogy Cornuta Zsolt egyetemi végzettséggel
rendelkezik és miért tanít általános iskolában.
Szabó Katalin: Közalkalmazotti bértábla van mindenütt. Itt plusz a területi pótlék. Az
integrációst is adják, ahol cigány gyerekekkel foglalkoznak.
Szémán László polgármester: A bűncselekmények elszaporodása miatt célszerű volna
nyomravezetői díjat kitűzni. Falopás, terménylopás, egyebek.
Lengyel Zsolt: De csak akkor, ha eredménye van.
Szémán László polgármester: Így van, csak is akkor. Nem nagy kiadással járna mivel az
első öt-hat után remélem megszűnne.
Lengyel Zsolt: A polgárőrségnél van szolgálatszervezés, lehet tudni mikor dolgozik?
Szémán László polgármester: Kötetlen.
Magyari Bertalan alpolgármester: Két hétre előre szervezze meg és adja le a
szolgálatszervezést.
Lengyel Zsolt: A terménylopásra lenne ok a nyomravezetői díjnak.
Magyari Bertalan alpolgármester: A következőket javaslom:
-

Fa és termény lopás 5.000.- Ft falun belül is
Betörés 25.000.- Ft.
Rablás 35-40.000.- Ft.
Uzsora kölcsön 50.000.- Ft.
Körözés alatt álló személy 50.000.- Ft.

Eredményességhez kötve.
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Szémán László polgármester: Javaslom a rablást is az 50.000.- Ft-osba tenni.
Szabó Katalin: Mackó koszos és koldul. Mit lehet vele csinálni?
Győri Tamás: Fel kell jelenteni a rendőrségen.
Szémán László polgármester: Aki egyetért Alpolgármester Úr javaslatával, illetve a rablás
50.000.-Ft-os nyomravezetői díjával, az kérem szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
2/2011. (I. 13.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egyre szaporodó szabálysértések és
bűncselekmények hatékony megelőzése, eredményes felderítése és a körözött személyek
kézre kerítése érdekében a lakosságot anyagilag érdekeltté teszi nyomravezetői díj tűzésével,
az alábbiak szerint:
-

Fa és terménylopás: 5.000.- Ft falun belül is, tekintet nélkül a szabálysértési és a
bűncselekményi alakzatra
Betöréses lopás: 25.000.- Ft.
Rablás: 50.000.- Ft.
Uzsorabűncselekmény: 50.000.- Ft.
Körözés alatt álló személy tartózkodási helyének megállapítása: 50.000.- Ft.

Nyomravezetői díj illeti meg azt, aki a szabálysértés, bűncselekmény elkövetőjének
felderítéséhez, illetve körözött személy feltalálási helyének megállapításához a
közreműködésével közvetlenül hozzájárul. A nyomravezetői díjat a polgármesteri hivatal
fizeti ki.
A nyomravezető személyét az önkormányzat bizalmasan kezeli.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: folyamatos
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 12 óra 45
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

Dr. Barcsai Sándor
jegyző
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