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J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január 31. 

napján megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Fedor Attila                                  polgármester 

                                 Tóth Gellért                                             alpolgármester 

                                Gór Gyula                                                 képviselő  

   Ifj. Tóbiás György                                    képviselő 

             Tóth János                                                képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 
    

                                 Hornyákné Szilasi Melinda  aljegyző - jegyzőkönyvvezető 

                                 Gór Katalin                                    pályázatíró referens 

 

 

Fedor Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel mind az 5 képviselő megjelent. Javasolja a képviselőtestületnek, 

hogy a napirendi pontokat a meghívóban kiküldöttek szerint tárgyalja. A 

képviselőtestület a javaslatot, egyhangúlag elfogadta és a napirendi pontokat az 

alábbiak szerint tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

    testületi ülés óta végzett munkáról. 

    Előadó:   Polgármester 

 

2. Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi 

munkatervének elfogadása 

     Előadó: polgármester  

 

3. Szociális segélykérelmek elbírálása 

    Előadó: aljegyző 

 

4.Indítványok, javaslatok 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

    1. napirendi pont tárgyalása: 

 

    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

    testületi ülés óta végzett munkáról. 

    Előadó:   Polgármester 
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Fedor Attila polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, az elmúlt képviselő-

testületi ülés óta eltelt időszakban végzett tevékenységekről. 

- Elmondja, hogy megtörtént a hivatalalakítás, valamint a jegyzői pályázat 

kiírásra került. 

- Az Edelényi Járási Hivatalba elkerült igazgatási előadó hiánya nagy problémát 

jelent a Községi Önkormányzatunk számára. 

- Mivel Abod Községnek január 1-jétől még nem sikerült Közös Önkormányzati 

Hivatalt kialakítania az Edelényi Polgármesteri Hivatallal, így 2013. március 1-

ig az a közös önkormányzati hivatal látja el a hivatali teendőket Abod község 

tekintetében, ahová a korábbi körjegyzőség székhelye csatlakozott, jelen 

esetben a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal.  

- Mivel az Edelényi Járási Hivatalhoz elkerült az igazgatási előadóval együtt a 

jegyző számítógépe és bútorzata is, így Ládbesenyő Balajt  Községgel közösen 

vásárolt egy laptopot a jegyző hatékony munkavégzésének érdekében, amelyen 

tárolhatja a kialakított Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal, illetve  mind 

a három településen keletkezett dokumentumait, így naprakész legyen. 

- Hétfőn az erdésszel terepszemlét tartottunk, és megállapítottuk, hogy van egy 

erdőrész, amiből kitermelést lehet folytatni. 

- Az Önkormányzat épületeit a félév alatt leellenőriztük, karbantartottuk, sikerült 

eszközöket vásárolnunk. 

- A START közmunkaprogram 2013. március 1. napjától indul, amelynek 

keretében a belvízelvezetést és a földutak rendbetételét végezhetjük el. 

Vízügy: 4-6 fő, Tóth Istvánnal egyeztetettem. 

- Készítettem egy költségvetést, amelyből a közüzemi díjakat ismertetném: 

áramdíj: 170.000.-Ft/hó az összes Önkormányzathoz tartozó épülettel együtt, 

vízdíj: 35.000.-Ft/hó a közkifolyókkal együtt, valamint a gáz 80.000.-Ft. Ezzel 

kapcsolatban megjegyezném, hogy érdemes lenne egy kazánfűtéses központi 

fűtési rendszert kialakítani, a nagyterem bekapcsolásával, ugyanis ebben a 

teremben csak kályhával van lehetőségünk fűteni a rendezvényeken. 

 

Gór Gyula képviselő: Érdeklődik, hogy hogyan lenne megoldva a fa tárolása. 

 

Fedor Attila polgármester: A régi orvosi rendelőben tárolhatnánk a fát, amely most 

raktárként szolgál. Az épület sarkától fedett teraszt, elrácsozott területet kellene 

készíteni. Hátulról a vasanyagot kellene kipakolni, valamint a régi csatornát is össze 

kellene gyűjteni. Így üressé válna ez a régi orvosi rendelő, ahol a START 

közmunkaprogramban részt vevő dolgozók reggelizhetnek és ebédelhetnek, így nem 

kell hazajárniuk étkezni, elpazarolván a munkaidőt a gyaloglással.  

 

- A nagy füves focipályához tartozó terület egy részét, amelyet Szabados Béláné 

birtokol, jövő hét kedden sikerül megvásárolni, mert hazaérkezett külföldről. 

- Hajdú Zoltán, volt ládbesenyői lakostól a Községi Önkormányzatunk 

megörökölte a Ládbesenyő, Rákóczi út 61. számú ingatlant tartozásai miatt. Ha 

nem kell a szomszédoknak, az önkormányzat bontási engedélyt kér rá, viszont 

ez növeli az önkormányzat költségvetését. 
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- Szintén a Rákóczi úton az a ház, amelyben Kovács István volt ládbesenyői 

lakos élt, nagyon rossz állapotban van, így életveszélyessé kellene nyilvánítani. 

 

 

2./ napirendi pont tárgyalása: 

 

      Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi     

munkatervének elfogadása. 

       Előadó:   polgármester 

 

Fedor Attila polgármester ismerteti Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2013. évi munkatervét, majd a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013.(I.31.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. évi munkatervének elfogadása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 

évi munkatervet tartalmilag jóváhagyja és elfogadja. A munkaterv 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:  Polgármester 

 

 

3./ napirendi pont tárgyalása: 

 

     Szociális segélykérelmek elbírálása 

 

A napirend tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

4./ napirendi pont tárgyalása: 

 

     Indítványok, javaslatok.  

 

Fedor Attila polgármester ismerteti az Alkotmánybíróság 146/2011.(XII.2.) számú 

határozatát, mely szerint a kedvtelésből tartott állatok tartásának tárgyában a helyi 

önkormányzatok képviselő-testületei már nem alkothatnak rendeletet. Ezért javasolja a 
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képviselő-testület állattartásról szóló 11/1997(XI.24.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezését. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

1/2013.(II.1.) sz. rendelete  

az állattartásról szóló 11/1997.(XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

  

Ládbesenyő Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) Hatályát veszti Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

állattartásról szóló 11/1997.(XI.24.) önkormányzati rendelete. 

 

2.§ 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy felhívásra 

részt vett Hajdu Zoltán volt ládbesenyői lakos hagyatéki tárgyalásán, és mivel az 

elhunytnak nagymértékű tartozása volt önkormányzatunk felé, az örökhagyó lánya a 

Ládbesenyő, Rákóczi út 61. számú ingatlan őt megillető 2/6 részéről lemondott az 

önkormányzat javára, így az örökhagyó testvére, Varga Lászlóné úgy döntött, hogy a 

saját 4/6 részét is felajánlja az önkormányzatnak.  

Fedor Attila polgármester úr a képviselő-testületnek ajánlja, hogy elfogadja az 

ajándékozási szerződést, valamint hogy felhatalmazza a polgármestert ennek 

aláírására.   

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat nélkül és 1 „tartózkodással”az alábbi határozatot hozta: 
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                                    Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                        

                                    6/2013.(I.31.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Varga Lászlóné ládbesenyői lakossal ajándékozási 

szerződés megkötése   

 

Ládbesenyő Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Fedor Attila polgármester az önkormányzat nevében 

ajándékozási szerződést kössön Varga Lászlóné 3780. 

Ládbesenyő, Rákóczi út 77. sz. alatti lakossal a Ládbesenyő, 

Rákóczi út 61. szám alatt található 36 hrsz-ú „kivett lakóház, 

udvar” művelési ágú ingatlan vonatkozásában, s egyben 

felhatalmazza az ajándékozási szerződés aláírására.  

 

Határidő:   15 nap 

 

Felelős:   polgármester 

 

    

Fedor Attila polgármester ismerteti a BORSOD WEB internetszolgáltató cég 

ajánlatát, mely szerint az internet mellett térfigyelő kamerákat lehetne felszerelni a 

Faluközpontba, valamint a település két végéhez, amelynek a felvételeit csak a 

rendőrség használhatja fel.  

 

Elmondja, hogy érkezett egy email a Drogmentes Magyarországért Mozgalom 

elnevezésű szervezettől, amely ismerteti, hogy 1 gyermek felvilágosítása 500.-Ft-ba 

kerül, és kéri, hogy segítsen az önkormányzat azzal, hogy kifizeti néhány gyermek, 

osztály felvilágosítási költségeit. 

 

Tóth Gellért alpolgármester megjegyzi, hogy az iskolában minden gyerek ingyen 

megkapja a felvilágosítást, így szerinte ne járuljunk hozzá.  

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy egy 

telefonos megkeresés érkezett felé, amely szerint mostantól már nem ingyenes az a 

lehetőség, hogy a telefonkönyvben szerepeljen az Önkormányzat telefonszáma, hanem 

30.000.-Ft+áfa. 

 

Tóth Gellért alpolgármester véleményezi ezt, szerinte az interneten is megtalálható, 

valamint a tudakozóban is megkérdezhető, így felesleges azért a pénzt kiadni, hogy 

még a telefonkönyvbe is benne legyen. 

 

Fedor Attila polgármester azt a javaslatot tette, hogy szeretne támogatást adni a 

Ládbesenyői Református és Katolikus egyháznak kizárólag felújításra és 

karbantartásra, mivel mindkét templomnál szükség lenne a rendbetételre, azonban ezt 
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a szűkös anyagi helyzete egyiknek sem teszi lehetővé. Ez az összeg 100.000.-

100.000.-Ft lenne.  

 

Tóth Gellért alpolgármester szerint ezt a döntést halasszuk el a március végi testületi 

ülésre, mert akkor már látjuk az adóbevételeket, és jobban tudunk előre tervezi. 

 

 

Fedor Attila polgármester, mivel több indítvány javaslat nem hangzott el, 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Elmondja, hogy a 

továbbiakban az ülés zárt üléssel folytatódik.  

 

 

K.m.f.t. 

           

 

 

 

 

 

              Fedor Attila                                                        Hornyákné Szilasi Melinda 

              Polgármester                                                             Aljegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Előterjesztés 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31.-én 

tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

Tárgy: Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi 

munkatervének elfogadása  

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.  (a 

továbbiakban Mötv.) 44. § alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.  

 

Az Mötv. 54. § alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek 

képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. 

 

A Képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, az 

általa jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját, amely tartalmazza a képviselő-

testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét, a tervezett napirendi pont 

előterjesztőjének nevét, a tervezett napirendi ponthoz meghívandók felsorolását. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve 

elkészült, várja az esetleges módosítási javaslatokat, kiegészítéseket.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2013. évi munkatervet  az előterjesztés szerinti 

tartalommal  megvitatatni és az esetleges módosítási javaslatokkal kiegészítve 

elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Ládbesenyő, 2013. január 22. 

 

 

 

Fedor Attila  

Polgármester 
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Ládbesenyő Községi Önkormányzat        

 

„Tervezet” 

 

Munkaterv 

2013 évre 

 

Január  31. 

 1.  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról 

            Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

         2. A 2013. évi munkaterv elfogadása. 

            Előadó: Fedor Attila polgármester. 

       3.  Szociális segélykérelmek elbírálása 

            Előadó: Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

      4.   Indítványok, javaslatok 

 

Február 28. 

1.  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról 

            Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

2. Javaslat 2013. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet  

elfogadására. 

    Előadó: Fedor Attila  polgármester 

      3.  Szociális segélykérelmek elbírálása 

           Előadó:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

      4.  Indítványok, javaslatok 

 

Március  28.  

1.  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról 

            Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

2.   Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012.évi munkájáról. 

      Előadó:  Diczházi Nándor Falugondnok 

3.  Szociális segélykérelmek elbírálása 

     Előadó: Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

4.  Indítványok, javaslatok 

 

 

 

 

Április 25. 
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1.  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról 

            Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

2.  Javaslat az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló   

megtárgyalására. 

    Előadó: Fedor Attila polgármester. 

      3.   Javaslat a gyermek napi programra 

    Előadó: Fedor Attila polgármester. 

      4.   Szociális segélykérelmek elbírálása 

            Előadó:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

      5.   Indítványok, javaslatok 

 

Május 30. 

1.  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról 

            Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

2.   Javaslat a falunapi programra 

    Előadó: Fedor Attila polgármester. 

      3.  Szociális segélykérelmek elbírálása 

           Előadó: Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 

      4. Indítványok, javaslatok 

 

Június 27. 

1.  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról 

            Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

     2.    Tájékoztató a közművelődés helyzetéről 

            Előadó: Szemán Tiborné könyvtáros 

     3.    Szociális segélykérelmek elbírálása 

            Előadó:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

4.   Indítványok, javaslatok 

 

Augusztus 29: 

 

         1.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

Képviselő-  testületi ülés óta végzett tevékenységről. 

              Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2013.évi gazdálkodásának I. félévi            

tapasztalatairól. 

      Előadó: Fedor Attila  polgármester. 
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3.   Beszámoló a falunap megrendezéséről 

      Előadó: Fedor Attila  polgármester. 

4.   Szociális segélykérelmek elbírálása. 

      Előadó: Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

5.   Indítványok, javaslatok    

              - Javaslat a közmeghallgatás időpontjára 

Szeptember 26. 

1.  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról 

            Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

2.   Tájékoztató a község közbiztonságának a helyzetéről 

      Előadó: Soltész András rendőrkapitány 

      3.    Szociális segélykérelmek elbírálása 

             Előadó:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

      4.   Indítványok, javaslatok 

 

Október 31. 

1.  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és elmúlt testületi  ülés 

óta végzett munkáról 

            Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

     2.    Javaslat a karácsonyi ünnepség megrendezésére 

     Előadó: Fedor Attila  polgármester. 

     3.    Szociális segélykérelmek elbírálása 

            Előadó:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

     4.   Indítványok, javaslatok 

 

November 28. 

1.  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és elmúlt testületi  ülés 

óta végzett munkáról 

            Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

      2.   Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára  

             Előadó: Fedor Attila  polgármester 

      3.   Tájékoztató A 2013. évi gazdálkodás I-III. negyedévi végrehajtásáról.  

             Előadó: Fedor Attila  polgármester 

     4.    Szociális segélykérelmek elbírálása 

            Előadó:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

     5.   Indítványok, javaslatok 
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December 19. 

1.  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és elmúlt testületi  ülés 

óta végzett munkáról 

            Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

     2.    Javaslat az Önkormányzat 2014,évi munkatervére. 

            Előadó: Fedor Attila  polgármester. 

     3.    Javaslat a 2014.évi közüzemi díjak megállapítására. 

            Előadó: Fedor Attila  polgármester. 

     4.    Szociális segélykérelmek elbírálása 

            Előadó:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

5. Indítványok, javaslatok 
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2. számú melléklet 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2013. január 31. –én tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

 

Tárgy:   Az állattartásról szóló 11/1997(XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Ávtv.) tartalmazza az állatok tartásának általános szabályait. Az Ávtv. 

49. § (3) bekezdésének f) pontja alapján megalkotásra került a kedvtelésből tartott 

állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, amely a 

kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozóan 

állapít meg speciális szabályokat.  

Az Alkotmánybíróság 146/2011. (XII. 2.) számú határozata alapján a kedvtelésből 

tartott állatok tartására a 41/2010. (II.26.) Korm. rendeletben foglaltakat kell 

alkalmazni, így a Korm. rendelet hatálybalépése után e szabályozás, így a helyi 

önkormányzatok képviselő-testületeinek ebben a tárgyban nem alkothat 

rendeletet.   

A Korm. rendeletben foglaltak megszegőivel szemben a jegyző járhat el hatósági 

jogkörben.  

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 

továbbiakban: Éltv.) szabályozza a Korm. rendelet tárgyi hatálya alá nem tartozó 

állatok – haszonállatok – tartásának, forgalmazásának, forgalomba hozatalának 

szabályait.  

 

Az Ávtv. szabályozza az állattartó kötelezettségeit az állattartás körülményeivel 

kapcsolatban is, felhatalmazására született a települési önkormányzat jegyzőjének az 

állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és 

hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az állatvédelmi 

bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet. E jogszabályok alapján a jegyző 

hatósági jogkörben eljárva az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén 

meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti az 

állattartót, az állattartást korlátozhatja, megtilthatja, továbbá bírságot szabhat ki. 
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2012. október 1. napjával lép hatályba az Éltv. módosításáról szóló 2012. évi 

XVIII. törvény 5. § (6) bekezdése, mely úgy rendelkezik, hogy „Mezőgazdasági 

haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható”. 

 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján a feladatkörében 

eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi 

viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazása alapján 

önkormányzati rendeletet alkot. A törvény (3) bekezdése alapján az önkormányzati 

rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

 

A fentiek miatt indokoltnak tartom az állattartásról szóló 11/1997.(XI.24.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet 

megalkotására. 

 

 

Ládbesenyő, 2013. január 22. 

 

 

            

                 Fedor Attila 

                  polgármester 
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Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

………../2013. (……..) önkormányzati rendelet tervezete 

az állattartásról szóló 11/1997.(XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

Ládbesenyő Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

1.§ 

 

(1)  Hatályát veszti Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

állattartásról szóló 11/1997.(XI.24.) önkormányzati rendelete. 

 

2.§ 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

  Fedor Attila sk    Hornyákné Szilasi Melinda sk. 

  Polgármester      Aljegyző  

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

Kihirdetve a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével 

2013. január 31.-én. 

 

 

         Hornyákné Szilasi Melinda 

    aljegyző 

 

 

 


