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Herencsény  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 
 

X. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. május 31-i, a  herencsényi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Kosik Mihály alpolgármester, 
- Bucsánszki Csaba, 
- Demkó György, 
- Tácsik Bálint helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 
- Fábián Jánosné gyámügyi ügyintéző 

 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Jávor Károly külsős 
alpolgármester, Oláh Gyula kisebbs.önk.elnöke, Fábiánné Boros Beáta  
szolg.vezető. 
Jusztin Józsefné polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kosik Mihály és Bucsánszki Csaba  
képviselőket kéri fel. 

 
Ezt követően a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a 
meghívó szerint. 

 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak 
szerint: 

 
 
N a p i r e n d : 
             
1./ Beszámoló a „Belső – Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat feladatainak ellátásáról. 
 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előterjesztő: Fábián Jánosné gyámügyi ügyintéző 

 
3./ Javaslat Herencsény község közigazgatási területén a közterületek 
fellobogózásáról szóló rendelet megalkotására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
4./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
5./ Javaslat az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállást 
tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 

 
6./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 
7./  Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 

           
1./ Beszámoló a „Belső – Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat feladatainak ellátásáról. 
 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 

 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 30/2012. (V. 31.)önkormányzati  
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Belső – Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót a melléklet szerint 
elfogadja. 
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2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előterjesztő: Fábián Jánosné gyámügyi ügyintéző 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 31/2012. (V. 31.)önkormányzati  
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót – és azt elfogadja.  

 
 
 

3./ Javaslat Herencsény község közigazgatási területén a közterületek 
fellobogózásáról szóló rendelet megalkotására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
Kosik Mihály alpolgármester javasolja, hogy takarékossági okokból 
csak a Kossuth út központi szakasza kerüljön kijelölésre. 
Demkó György és Bucsánszki Csaba képviselők a javaslatot 
támogatják. 
Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsájtja a javaslattal 
módosított rendelet-tervezetet. 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

Herencsény Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének 

4/2012. ( VI. 1.  ) önkormányzati rendelete 

Herencsény  közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról 

 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 
(5) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 

 
(1) A nemzeti ünnepeken Herencsény közigazgatási területén az 1. mellékletben meghatározott 
közterületek kerülnek Magyarország zászlajával fellobogózásra. 

(2) A fellobogózás akként történik, hogy Magyarország zászlaja  kihelyezésre kerül az 1. 
mellékletben meghatározott közterületeken található telefonoszlopokra.. 

(3) A polgármester határozhat arról, hogy a nemzeti ünnepeken az 1. mellékletben meghatározott 
közterületeken kívül más közterület is fellobogózásra kerüljön. 

 
2. § 

 
A nemzeti ünnepeken kívül Herencsény közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról, 
a fellobogózás módjáról, a fellobogózás során használatos lobogókról a polgármester határoz. 

 
3. § 

 
 Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba. 

 
 
                       Jusztin  Józsefné                                                    Fazekas  János 
                         polgármester                                                           körjegyző  
 
 

 
 

1. melléklet a  4/2012. ( VI.  1. ) önkormányzati rendelethez 

A nemzeti ünnepeken fellobogózásra kerülő közterületek 

 
1. A  Kossuth  út központi szakasza a 40 – 90 házszámok között. 

 
 
4./ Javaslat  az Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
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A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 5/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat vagyonáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 

    Jusztin  Józsefné sk.                                                 Fazekas János sk. 
        polgármester                                                               körjegyző 

 
 

 
5./ Javaslat az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállást 
tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2012. ( VI.1. ) önkormányzati rendelete 
önkormányzati rendeletek  szabálysértési tényállást tartalmazó  rendelkezéseinek 

hatályon kívül helyezéséről 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti „Az állatok tartásáról”  szóló 11/1991. (VIII. 11.) rendelet   
„Szabálysértési rendelkezések” alcíme  

 
2.  §   Hatályát veszti „ Az ebtartásról” szóló 10/2006.(XI.30.) rendelet  „ Az 
ebtartással kapcsolatos szabálysértési eljárás” alcíme 
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3.  §   Hatályát veszti ”Herencsény község jelképeiről és névhasználatáról” 
szóló 5/2007.(IV.14.) rendelet  „Szabálysértési rendelkezések” alcíme 
 
4.  §   Hatályát veszti „Herencsény község helyi jelentőségű természeti 
területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi 
szabályairól” szóló rendelet 
„Szabálysértés, természetvédelmi bírság” alcíme 
  
5. §   Hatályát veszti „ A település tisztaságáról „  szóló 6/2008. (VIII. 30.) 
rendelet  „A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, a 
köztisztasági szabálysértés” alcímű IV. fejezete 
 
6. §  Hatályát veszti „Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályokról”  szóló 7/2008. (VIII. 30.) rendelet ”Szabálysértési 
rendelkezések” alcíme  
 
7. §  Hatályát veszti „ A közterületek használatáról és a helyi közút nem 
közlekedés célú igénybevételéről” szóló 5/2009. (VI. 27.) rendelet   18.§ (4)  
bekezdése   
 
 
8. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 
második napon hatályát veszti. 
 
 
           Jusztin  Józsefné sk                 Fazekas János sk. 
   polgármester                   körjegyző 
 
 
 
6./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Jusztin Józsefné polgármester:  Az előző ülésen elfogadott ÖNHIKI 
pályázat benyújtásra került,fontosabb esemény nem történt. 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 32/2012. (V.31.)önkormányzati  

határozata 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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7./  Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
(Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (7.sz. melléklet.) 
 
 
7.1. Gyermeknap megrendezése  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 33/2012. (V.31.)önkormányzati  
Határozata 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2012. évi gyermeknap megrendezéséhez a Herencsény 
Sportegyesület részére 100.000.-Ft támogatást biztosít a 
Képviselői Alap terhére. 

 
 
7.2. Javaslat Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester  
 
 
Jusztin Józsefné polgármester ismerteti a testülettel, hogy a herencsényi 
tagóvoda vezetője szeptemberben nyugdíjba megy. Fazekas Jánosné 
tagóvoda vezető 40 évet dolgozott az óvodánkban óvónőként, tagóvoda 
vezetőként. A gyermekek oktatása – nevelése érdekében magas 
színvonalon tevékenykedett, kiemelkedő munkát végzett. 
Javasolja, hogy Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozását 
kezdeményezzék a minisztériumnál. 
A képviselők a javaslatot egyhangúlag támogatták. 
Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsájtja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 34/2012. (V.31.)önkormányzati  

Határozata 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
polgármester javaslatával és Fazekas Jánosné tagóvoda vezetőt a 
„Pedagógus Szolgálati Emlékérem”-re terjeszti fel a Herencsényi 
Óvodában végzett 40 éves kiemelkedő munkája elismeréseként. 
Felkéri a polgármestert a felterjesztés elkészítésére. 
Határidő: 2012.06.10. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester  

 
 
7.3. Javaslat megosztási vázrajz benyújtására. 
 
Jusztin Józsefné polgármester ismerteti, hogy még 1996-ban elkészült a 
hivatal megosztási vázrajz, ami végül technikai okok miatt nem került a 
Földhivatalnál átvezetésre. 
Az ügy rendezése érdekében szükséges a vázrajz újbóli záradékoltatása és 
a megosztás átvezetése a Földhivatalnál. 
Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsájtja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 35/2012. (V.31.)önkormányzati  
Határozata 

 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú 
Herencsény, 335/2 hrsz-ú kivett terület megosztásra kerüljön. 
Felkéri a polgármestert, hogy újból záradékoltassa a 
megosztási vázrajzot, illetve gondoskodjon a változás 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésről. 
Határidő: 2012.06.15. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
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7.4. Járási hivatali kirendeltség, illetve ügysegédi rendszer 
véleményezése. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné 

 
 

Jusztin Józsefné polgármester ismerteti, hogy a Kormányhivatal 
véleményt kér a Körjegyzőktől, hogy a település az új járási hivatali 
rendszerben kíván-e kirendeltséget működtetni, vagy támogatja az 
ügysegédi rendszer kialakítását. 
Javasolja, hogy a heti egy-két nap helybeni ügyintézést megvalósító 
ügysegédi rendszer kialakítását támogassák. 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetért.  
 
  
 
7.5.  Tájékoztató a 2012. évi falunap előkészítéséről.  
(Meghívó-tervezet csatolva.) 

 
 

Jusztin Józsefné polgármester ismerteti az előkészítés állását. A 
pályázatot idén a Palócföld Alapítvány nyerte (27 ezer euró). Támogatja 
még a CSERFA Egyesület 600 eFt-tal, a Natúrpark 600 e Ft-tal. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

 
 

Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést, és 
az ülést bezárták.    
 
 

Kmf. 
 
     Jusztin Józsefné    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 
 
 

Kosik Mihály                     Bucsánszki Csaba 
              hitelesítők 


