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Herencsény  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 
 

XIII. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. augusztus 23-i, a  herencsényi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

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

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 

 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Jávor Károly külsős 
alpolgármester, Oláh Gyula kisebbs.önk.elnöke, Tácsik Bálint helyi 
képviselő, Marsiczki Jánosné adóügyi ea. 
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 az adóigazgatási munkáról. 

 Előterjesztő: Marsiczki Jánosné adóügyi ea. 
   

2./ Javaslat a gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítására. 

Előterjesztő: Fazekas János körjegyző 
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3./ Javaslat a szociális étkeztetés Szakmai Program aktualizálására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
4./ Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
5./ Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezésére. 
Előterjesztő: Fazekas János körjegyző 
 
6./ Javaslat Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2012.II. félévi munkatervére. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 
7./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 

döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 

8./  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 az adóigazgatási munkáról. 

 Előterjesztő: Marsiczki Jánosné adóügyi ea. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 

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

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 42/2012. (VIII.23.)önkormányzati  

határozata 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
adóigazgatási munkáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

 
2./ Javaslat a gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítására. 

Előterjesztő: Fazekas János körjegyző 
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 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 43/2012. (VIII. 23.)önkormányzati  

határozata 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatát a melléklet szerint 
módosítja. 
 

 

 

 
3./ Javaslat a szociális étkeztetés Szakmai Program aktualizálására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 

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

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 44/2012. (VIII. 23.)önkormányzati  

határozata 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szociális Étkeztetés Szakmai Programjának aktualizálását a 
melléklet szerint jóváhagyja. 
 
 

 
4./ Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotja:  

 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  7/2012. (VIII. 24.)önkormányzati  
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rendelete 
a Herencsény Község Rendezési tervéről szóló 

7/2002.(VIII.27.) számú rendelet módosításáról. 
 

1.§. 
 

7.§-a az alábbi 10) bekezdéssel egészül ki: 
 

„10) A Kossuth út, Petőfi út és a belterület 335/1 helyrajzi 
számú földrészlet által határolt területen telek hátsó kert 
nélkül is kialakítható. A fenti övezetben kialakítható 
legkisebb telekterület 500 m2.” 

 
 
 

2.§. 
 
Ez a rendelet 2012.09.01. napján lép hatályba. 
 
 
Jusztin Józsefné sk.                     Fazekas János sk. 
    Polgármester                               körjegyző 

 
 

 
5./ Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezésére. 
Előterjesztő: Fazekas János körjegyző 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotja:  

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  8/2012. (VIII. 24.)önkormányzati  

rendelete 
 

 
a Herencsény Községi Önkormányzat az állatok 

tartásáról, egyes állattartási (építési) övezetekre vonatkozó 
részletes előírásokról, állatok kihajtásáról, állati hullák 

megsemmisítéséről  szóló 11/1991.(VIII.11.) számú, 
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valamint az ebtartásról szóló 10/2006. (IX.30.) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogalkotási hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§.(1) bekezdésében 
szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§. Hatályát veszti a Herencsény Községi Önkormányzat az 
állatok tartásáról, egyes állattartási (építési) övezetekre 
vonatkozó részletes előírásokról, állatok kihajtásáról, állati 
hullák megsemmisítéséről szóló 11/1991.(VIII.11.) számú, 
valamint az ebtartásról szóló 10/2006.(IX.30.) számú 
önkormányzati rendelet. 
 
2.§. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-én lép hatályba és 2012. 
szeptember 2-án hatályát veszti. 
 
 
Jusztin Józsefné sk.                     Fazekas János sk. 
    Polgármester                               körjegyző 

 
 

 
6./ Javaslat Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2012.II. félévi munkatervére. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (6.sz. melléklet.) 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 45/2012. (VIII. 23.)önkormányzati  

határozata 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2012.II. félévi munkatervét a melléklet szerinti részletezéssel 
elfogadja. 
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7./ 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 részletes  tájékoztatást ad a a falunapi 
rendezvény lezajlásáról. 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 46/2012. (VIII. 23.)önkormányzati  

határozata 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármesteri beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 

 

8./  Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
( Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva 8.sz. mell.) 
 
8.1. Villányi Miklós Herencsény, Dobó K. út 11. sz. alatti lakos 
lakásvásárlási támogatás kérelme. 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 47/2012. (VIII. 23.)önkormányzati  

Határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  
Villányi Miklós  Herencsény, Dobó K. út 11. szám alatti 
lakos kérelmét megvizsgálta és részére 70.000,-Ft 
lakásvásárlási támogatás megállapításában, kifizetésében 
döntött.  
Utasítja a körjegyzőt, hogy a szerződést a kérelmezővel 
kösse meg. 
Határidő: 2012.09.15 
Felelős: Fazekas János körjegyző  
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8.2. Együttműködési megállapodás a helyi nemzetiségi 
önkormányzattal. 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 48/2012. (VIII.23.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Nemzetiség jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény értelmében 
a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 
biztosításáról és a költségvetési tervezésről szóló együttműködési 
megállapodást köt a Herencsényi Roma Nemzetiségi 
önkormányzattal. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésével.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester  

 
 
8.3. Összegzés az ajánlatok elbírálásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 8.3. sz. mell.)  

 

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 49/2012. (VIII.23.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
„Településrekonstrukció az árvíz sulytotta Herencsény 
településen” tárgyú közbeszerzés ügyében készült „Összegzés 
az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentumot a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
A nyertes ajánlattevő: Utas-Épker Kft. 4032 Debrecen, Károli 
Gáspár u. 62. 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket 
értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester     
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8.4. Horváth János herencsényi lakos panasza. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester  
(szóbeli előterjesztés) 
 
Jusztin Józsefné ismerteti a képviselőkkel a Kossuth út 17. sz. alatti 
lótartással kapcsolatos panasz tartalmát. 

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 50/2012. (VIII.23.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
javasolja a panaszt az illetékes ÁNTSZ –hez megküldeni. 
Felkéri a polgármestert, hogy fentiek szerint járjon el. 
 
Határidő: 2012.IX.03. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 

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 


