JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 24-én
megtartott, közmeghallgatással egybekötött 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 Sándor képviselő
Tanka Sándor képviselő
Győri Tamás r. törzsőrmester
Jakab István hencidai lakos
Dr. Lingvay Csaba kapitányságvezető
Vadász István r. alezredes
Erdei Ferenc r. őrnagy
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. Tájékoztatás a község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és feladatokról.
Előadó: Dr. Lingvay Csaba kapitányságvezető
2. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
A képviselőtestület a napirendi pontokra és azok előadóira tett javaslatot 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1. napirendi pont
Szémán László polgármester: Köszöntöm Dr. Lingvay Csaba kapitányságvezető urat és
Vadász István közrendvédelmi osztályvezető urat. Kérem, amennyiben szükségesnek találják,
egészítsék ki a rendőrségi beszámolót.
Dr. Lingvay Csaba: Évente egy alkalommal beszámolót kell tartanunk, ez egy általános
helyzetkép beszámolás a településről. Hencida az egyik legnagyobb odafigyelést igénylő
település. A megyén belül ez a térség a legszegényebb. Elöregedő településekről beszélünk,
rendkívül nagy a szociális rászorultság. Sikerült két fővel az őrs létszámát növelni. Az elmúlt
három évben emelkedett a bűncselekmények száma a településen. Panaszlevél is érkezett
hozzánk az elmúlt időszakban, amivel teljesen egyetértek. Azóta még jobban odafigyelünk
Hencidára. Győri Tamás személyében most már van körzeti megbízottunk. Szorosabb
együttműködést kell az önkormányzat és a rendőrség között alkotni. A gyermek védelembe
vétele nem tartja kordában a szülőket. Áttérve a polgárőrségre, soha nem tudtunk egy 50-60
fős őrséget összehozni, akik együttműködnének a rendőrséggel. Kérem önöket, szedjünk
össze ennyi embert, akik hajlandóak az együttműködésre is. Augusztus 19-vel hatályba lépett
az új tulajdon elleni szabálysértési törvény. A pocsaji rendőrőrsön figyelmezetéssel zárták le
az ilyen szabálysértések nagy részét. Beszéltem a berettyóújfalui bírónővel, hogy nem csak a
szabálysértések priuszát kérje le, hanem annak is nézzen utána, hogy bűncselekményt
követtek-e el korábban. A polgárőrségben látok fantáziát és kérem önöket, hogy az
önkormányzati rendeleteket is figyelmesen alkossák meg. Ha van kérdésük szívesen
válaszolok.
Szémán László polgármester: Tavaly ősszel megjelentünk a Rendőrségen alpolgármester
úrral. Akkor beszéltünk róla, hogy Hencida legyen a kiemelt települések között, de nem
kaptunk rá választ. Örömmel tudatom, hogy a polgárőrség újjászerveződött.
Dr. Lingvay Csaba: Most már a kiemelt települések között van.
Szémán László polgármester: A kmb. irodát is rendbe hoztuk.
Dr. Lingvay Csaba: Ezt köszönettel vesszük.
Göcs Csaba: A körzeti megbízottat lehetne túlóráztatni, az önkormányzat állhatná a túlóra
kifizetését?
Dr. Lingvay Csaba: Az önkormányzatnak kell hozni erről egy határozatot, hogy milyen
célból kéri a körzeti megbízott túlóráztatását. Ennek nincs akadálya.
Göcs Csaba: Tudjuk, hogy a körzeti megbízott 24 órát nem tölthet itt Hencidán, de a polgárőr
szolgálatból is elhívták.
Dr. Lingvay Csaba: Előfordul, hogy el kell máshová vezényelni. Tamás szolgálatot máshol
csak kivételesen indokolt esetben láthat el. Törekvésünk az, hogy a körzeti megbízott a 12
órás szolgálatát a településen lássa el.
Vadász István: Vannak szabályaink, amit be kell tartani. Ha pl. Pocsajban a körzeti
megbízott szabadnapos, akkor Tamásnak ott kell szolgálatot ellátni.
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Dr. Lingvay Csaba: A törekvés az, hogy mind a 32 településnek legyen körzeti megbízottja.
Szándékunk, hogy Tamás a lehető legtöbb időt a településen lássa el. Ilyen nincs, hogy a
rendőr csak a megadott településen legyen szolgálatban.
Erdei Ferenc: Olyan sose fordul elő, hogy a településen ne legyen rendőr, minden nap van.
Dr. Lingvay Csaba: A 71 fő polgárőrrel nyilvánvaló, hogy a hatékonyság növekedni fog.
Tudom, hogy november óta jelentősen változott a közrendvédelmi együttműködés rendszere.
Ígéretet teszek, ha találkozok Tóth Attila elnök úrral megpróbálok kilobbizni egy autót
önöknek. A polgárőrségre nagyon nagy szükség van.
Lengyel Zsolt: Lesz valami az alosztály jogállású rendőrőrsökből?
Dr. Lingvay Csaba: Életképes rendőri egységet szeretnénk a körzetbe irányítani.
Pesti István: Sok vagyoni bűncselekmény történt a faluban, de a tettesek sajnos sok esetben
nem lettek meg. Ezért nem fordul a lakosság a Rendőrséghez.
Dr. Lingvay Csaba: Nagy probléma a vidéki településeken, hogy a lakosság összefogása
gyenge. A kialakult helyzetben a lakosság is benne van, mert nem segítik a rendőrség
munkáját. Nem mi tehetünk róla, hogy milyen erejű büntetéseket szab ki a bíróság. Mi
mindent megteszünk annak érdekében, hogy visszanyerjük a lakosság bizalmát.
Pesti István: Jó, hogy ez a levél a belügyminisztériumba került, legalább ott is látják a
kialakult helyzetet.
Dr. Lingvay Csaba: Folyamatosan kérem, hogy erősítsék meg a Rendőrkapitányság
létszámát.
Magyari Bertalan alpolgármester: Nagyon szeretik az emberek, a lakosság azt a módszert,
amikor az előállított személyt bilincsben viszik el. Nálunk a 71 fő önkéntes polgárőr,
semmilyen ellátást nem kapnak.
Dr. Lingvay Csaba: A magántulajdon védelme a tulajdonos feladata. Hencidán a lakossági
összefogást kell megerősíteni.
Szémán László polgármester: A szabálysértési ügyeket a Rendőrség mérlegeli a Városi
Bíróságnál.
Dr. Lingvay Csaba: Mi a tulajdon elleni szabálysértéseknél az elzárásra megyünk rá. Minden
jogszabálynál a joggyakorlat kialakít egy szintet.
Szémán László polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását az elhangzott
kiegészítésekkel.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
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14/2011. (III. 24.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
vezetőjének a község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és feladatokról előterjesztett beszámolóját megvitatta és azt a szóbeli
kiegészítésekkel elfogadta.
A beszámolót a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
2. napirendi pont
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az előterjesztésből kitűnően az Általános Iskola házirendjébe
részben jogszabályi feltételeket kell belefoglalni.
Szémán László polgármester: Kérem a képviselőtestületet szavazzon erről.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
15/2011. (III. 24.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda Házirendjének módosítására irányuló előterjesztést megvitatta és azt annak
megfelelően az alábbi tartamommal fogadja el:
4.1. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján:
• három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
• három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással
igazolhatja mulasztását. A mulasztások igazolását a hiányzást követő második napig
fogadjuk el.
Mulasztás esetén az igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni.
4.2. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását. Az igazolatlan mulasztás felelősségre vonással jár, 5 óra igazolatlan
mulasztás esetén az osztályfőnök értesíti a szülőt, 10 óra igazolatlan mulasztás esetén az
iskola értesíti a lakóhely szerint illetékes jegyzőt, valamint a Gyermekjóléti Szolgálatot.
Minden további 10 óra mulasztás esetén a jegyzőt, 30 esetén újra Gyermekjóléti
Szolgálatot is értesíti az iskola. Amennyiben az igazolatlan mulasztás elérte az 50 órát a
jegyzőt értesíti az iskola további intézkedés miatt.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Bagdi Erzsébet igazgató
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
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Dr. Barcsai Sándor jegyző: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra idén is lehet
pályázni. 2004. évi ez a rendelet és minden évben megjelent. Tavaly ebből 700.- eFt. lett.
Művelődési Házra, művelődési tevékenységre ebből lehet fordítani valamit. Erre az évre is kb
400.- eFt. van betervezve. Képviselőtestületi határozat szükséges arról, hogy e célra az
önkormányzat elkülönít pénzeszközt.
Szémán László polgármester: Egyetértünk azzal, hogy ebben az évben is 400.000.-Ft-ot
különítsünk el a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz? Javaslom, szavazzunk.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
16/2011. (III.24.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 400.000.-Ft. elkülönítését határozza
el az önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásával kapcsolatban a
költségvetési rendeletében meghatározott 910501 szakfeladat számú közművelődési
tevékenységek és támogatásuk cím terhére.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: Korábban már esett szó az IKSZT-ről. A Művelődési Ház
felújításnál ÁFA fizetési kötelezettségünk keletkezik. Erre kb. 12 millió forint fejlesztési
hitelre lenne szükségünk. Viszont ezt a pályázatot nem szabadna elhalasztanunk, mert már
belefektettünk 2 millió forintot és ilyen jellegű pályázati kiírás nem várható a közeljövőben.
A Falugondnokság Nonprofit Kft. ügyeiben való részvételhez képviselőtestületi döntés
szükséges arról, hogy mint polgármester képviselhessem Hencida községet. Adminisztratív
kérdés, de jelentőséggel bír. Aki egyetért azzal, hogy Hencida községet a Falugondnokság
Nonprofit Kft-ben teljes jogkörrel képviseljem és egyben a volt polgármester, Fónyad László
felhatalmazását visszavonja, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
17/2011. (III.24.) KTH számú határozat
Hencida Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felhatalmazza Szémán László
polgármestert, hogy a Falugondnokság Nonprofit Kft-ben Hencida Község Önkormányzatát
teljes jogkörrel képviselje, egyben Fónyad László ez irányú felhatalmazását 2010. október 8-i
hatállyal visszavonja.
Határidő: azonnal
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
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Szémán László polgármester: A szociális rendeletünkben a BPJ juttatások részt még egy pár
dologgal ki kell egészíteni. Ezen kívül egyes társulás útján nyújtott szolgáltatás rendeletbe
foglalása is indokolt.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: A szociális rendelet bérpótló juttatást szabályozó részének a
szolgáltatás szabályszerű vételezésével és a folyamatos díjfizetést előíró pontjával
kapcsolatban aggályomat fejezem ki. A szabályszerű, vagy szabályszerűtlen vételezést
szakember állapítja. Szerintem ez a közüzemi szolgáltató feladata. A díjfizetés
vonatkozásában a szociális törvény erre irányuló felhatalmazást nem ad az
önkormányzatoknak.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet kiegészítést.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
3/2011. (III.24.) számú rendelet
Hencida Községi Önkormányzat 3/2011. (III. 24.) számú
rendelete
az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes
természetbeni szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos
eljárás rendjéről szóló 5/2010. ( 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 5/2010. ( IV. 1.) KTR. számú rendelete
(továbbiakban R.) 6/A. § (1) bekezdése az alábbi h) és i) pontokkal egészül ki:
h)
ha)
hb)
hc)
hd)

az általa életvitelszerűen lakott

ház, vagy lakás rendeltetésszerű használatáról
különöse az alábbiak szerint kell gondoskodni:
az ingatlan vonatkozásában mindenekelőtt a jogszerű ( jogcím
szerinti) használatot tudni kell igazolni,
a lakószobákban az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges minimális
személyes életteret (minimum 6 m2/Fő) biztosítani kell,
a közszolgáltatások(víz,villany,gáz stb.) szabályos vételezése, díjtartozások
folyamatos megfizetése.
az általa lakott ingatlan udvarán egy darab szemét tároló edény (kuka)
elhelyezése és rendeltetésszerű használata szükséges, továbbá szemét szállítási
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szolgáltatás igénybevétele és a szolgáltatási díj folyamatos megfizetése, kettő
hónapon túli díj hátralék megszüntetése szükséges, különös tekintettel a
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001.(XI. 14.) kormányrendeletben foglaltak betartása és kiemelten
figyelemmel annak 5. §.-ra.
he)

i)

ia)

az általa lakot ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar vonatkozásában
szükséges az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása, különös
tekintettel az eb tartásra és az ahhoz kapcsolódó védő oltások meglétére
vonatkozók.
lakókörnyezet higiénikus állapotának biztosítása körében különösen az
alábbiakról kell gondoskodni:
a mosásra valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló vizes helyiség(ek) és a
mindennapi használatra alkalmas módon kiépített és meglévő illemhely (WC)
rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fokozott tisztántartása és
fertőtlenítése szükséges.
2. §

R. 1. § (2) bekezdés „(1) bekezdés a) – g) pontjaiban” szövegrész helyébe „(1) bekezdés a) –
i) pontjaiban” szöveg lép.
3. §
(1) R. az alábbi 17. §-szal egészül ki.
„Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
17.§
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg, aki kérelmezés
esetén köteles vizsgálni a kérelmező vagyoni viszonyait.”
(2) R. az alábbi 18. §-szal egészül ki.
„Szociális szolgáltatások
Alapellátások
18.§
A település képviselő testülete a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális
ellátási formákat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás,.
c) családsegítés
d) információs és gyermekjóléti szolgálat
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e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”
(3) R. az alábbi 19. §-szal egészül ki.
„Étkeztetés
19.§
Az Szt. 62. §-ában meghatározott étkeztetést a képviselő-testület az óvoda konyhán
biztosítja.”

(4) R. az alábbi 20. §-szal egészül ki:
„Házi segítségnyújtás
20.§
Az Szt. 63. §-ban meghatározott személyek részére a házi segítségnyújtást képviselőtestület a
Bihari Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.”
(5) R. az alábbi 21. §-szal egészül ki:
„Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
21. §
A képviselőtestület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a GONDOSKODÁS 2001 Zsákai
Szociális Szolgáltató Nonprofit KFT útján biztosítja.”
(6) R. az alábbi 21- 22. §-szal egészül ki:
„Családsegítés
22. §

A képviselőtestület az Szt. 64-65/A §-aiban meghatározott családsegítő szolgáltatást a Bihari
Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.
23. §
A képviselőtestület az információs és gyermekjóléti szolgáltatást a Bihari Szociális
Szolgáltató Központ útján biztosítja.”
4. §
(1) R. 17. § számozása 24. §-ra módosul.
(2) R. 18. § számozása 25. §-ra módosul.
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(3) R. 19. § számozása 26. §-ra módosul.
(4) R. 20. § számozása 27. §-ra módosul.

5. §
(1) Ez rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.
Hencida, 2010. március 24.

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: Megjelent a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet, mely pályázati
forrást biztosít energia megtakarítást eredményező beruházásra. A pályázati támogatás
intenzitása 90%. Számunkra nyílászáró csere jöhet számításba. A tornaterem nyílászárói
öregek, vetemedettek. Az önkormányzatot terhelő önerő mértéke a beszerzett árajánlat alapján
177. 375.-Ft. Aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsunk be a tornaterem nyílászáróinak
kicserélésére, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
18/2011. (III. 24.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete pályázatot nyújt be a 7/2011. (III. 9.)
BM rendeletben szabályozottak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatásra. A
támogatással elérendő cél az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Hencida, Kossuth
utca 31. szám alatt elhelyezkedő tornaterme nyílászárói cseréjének elvégzése.
A beruházás összköltsége: 1.773.750.- Ft.
Az önkormányzat 177. 375.-Ft összegű önerejét saját költségvetése terhére biztosítja.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a pályázat határidőig történő benyújtására.
Határidő: 2011. április 1.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
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Magyari Bertalan alpolgármester: Volt a héten egy családsegítői beszámoló, ahol felmerült
az óvodáztatási támogatás, amit egy évben kétszer kapnak meg pénzben. Javaslom, ezentúl a
természetbeni megállapítást
Tanka Sándor: Jobbnak látom a csekkes rendszert.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ha csekket, utalványt kapnak, le kell korlátozni.
Pesti István: Meg kell mindent venni nekik, ami a gyerekneveléshez szükséges.
Szémán László polgármester: Szavazásra teszem fel az óvodáztatási támogatás
természetbeni kifizetését.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
4/2011. (III. 24.) számú rendelet
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2011. (III. 24.) számú rendelete
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a gyermekek védelméről szóló
4/2006. (III. 23.) KTR. számú rendeletének módosításáról
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) 18. §, 20/C. § (4), 21. §, 29. §, 131. §, 148. § (7) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a gyermekek védelmét szolgáló támogatások rendjéről az alábbiakat
rendeli el:
1. §
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a gyermekek védelméről szóló
4/2006. (III. 23.) KTR. számú rendelete az alábbi 3/A. §-szal egészül ki:
„3/A. §
A képviselőtestület a Gyvt. 20/C. §-ban szabályozott első alkalommal járó óvodáztatási
támogatást természetben nyújtja.”
2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Kihirdetése helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való
elhelyezéssel történik.

Hencida, 2011. március 24.
Szémán László

dr. Barcsai Sándor
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jegyző

polgármester

Az előterjesztést, a rendelet tervezetet és az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 5. számú
melléklete tartalmazza.
Magyari Bertalan alpolgármester: Az engedély nélküli legeltetés kérdését szükséges
rendezni. A közterületek használatáról szóló rendeletben ezt lehet szabályozni?
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Engedélykötelessé lehet tenni a közterület ilyen jellegű
használatát.
Lengyel Zsolt: Már felvetették, hogy a temető mellett miért nem legeltethetnek?
Magyari Bertalan alpolgármester: Lehet legeltetni, ha majd kifizetik a legeltetési díjat.
Ezzel részben karban is lesznek tartva a zöldterületek.
Tanka Sándor: Javaslom, hogy legalább a legeltetési díj felét állapítsuk meg.
Pesti István: Minimum annyi legyen, mint a kihajtás, vagy legalább majdnem annyi.
Magyari Bertalan alpolgármester: Ne toljunk ki azzal, aki rendesen kifizeti a csorda díjat.
Az ebből származó pénz az önkormányzat bevétele lenne.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Lesz egy kijelölt terület, vagy az egész falura legyen érvényes?
A közterület használati díj megállapítása testületi hatáskör.
Göcs Csaba: Ki kell jelölni egy belterületi legelőt.
Magyari Bertalan alpolgármester: A jelenlegi bejegyzések alapján, belterületen nincs
legelő. A sertés és a nem patás állatok legeltetését tiltsuk meg.
Tanka Sándor: Inkább többet kell kijelölni.
Szémán László polgármester: Legyen a csordáztatási díj fele. Inkább arról beszéljünk, hogy
engedjük a legeltetést vagy nem?
Lengyel Zsolt: Tiltsuk meg, hogy oda menjenek, a büntetésekből több pénz befolyik.
Pesti István: Tisztáznunk kell a dolgokat, annyit nem kérhetünk, mint a csordáért, mert
nincsenek olyan szolgáltatások, mint a csordán.
Szémán László polgármester: Javaslom a Hencida Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének közterületek használatáról és rendjéről, piacok és vásárok tartásáról
szóló 6/2001. (X.30. ) KTR. számú rendeletének módosítását, melyben az állatok legeltetése
közterület használati engedélyhez kötött tevékenység és egyben e rendelet szankciójának
emelését a törvényi maximumra. Aki egyetért a rendeletmódosítási javaslattal, kérem,
kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet:
5/ 2011. (III.24.) számú rendelet
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/ 2011. (III.24.) számú rendelete
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének közterületek használatáról és
rendjéről, piacok és vásárok tartásáról szóló 6/2001. (X.30. ) KTR. számú rendeletének
módosításáról

Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. §
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének közterületek használatáról és
rendjéről, piacok és vásárok tartásáról szóló 6/2001. (X.30. ) KTR. számú rendeletének
(továbbiakban R.) 2. § (5) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:
„h) állatok közterületen való legeltetése”
2. §
R. 9. § b) pontja „szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő” szövegrésze helyébe
„szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő” szöveg lép.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Kihirdetése helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén való
elhelyezéssel történik.

Hencida, 2011. március 24.
Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: Javaslom a legeltetési díjat 8.000.- Ft-ban megállapítani 2011.
április 1-től ló, szarvasmarha, szamár esetében. Juh és kecske esetében pedig legyen 2.000.Ft. a legeltetési díj, melyet 2011. május 1-ig kell befizetni. Kérem, aki a javaslattal így
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
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19/2011. (III. 24.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 2011. április 1-től ló, szarvasmarha,
szamár, kecske és juh legeltetésre igénybe vehető területként jelöli ki az Erzsébet kert, Petőfi
utca, Puskin utca Köztemető bejáratáig terjedő része, Damjanich utca és a Dózsa György utca
közterületeit, melyek után a következő közterület használati díjat állapítja meg:
-

ló, szarvasmarha, szamár: 8.000.-Ft/db/év
juh, kecske: 2.000.-Ft/db/év

A közterület használati díjat évente május 1-ig kell befizetni.
Határidő: 2011. április 1.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
A képviselőtestület a személyi ügyek megtárgyalására zárt ülést rendel el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 18.oo órakor
bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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