Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

I. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2010. január 29-i, a cserhátsurányi
házasságkötő teremben megtartott üléséről.
/ A cserhátsurányi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! /
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Jusztin Józsefné polgármester,
- Szandai József alpolgármester,
- Csizek Róbert,
- Dienstmann Tamás,
- Jávor Károly,
- Pekár István helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Szántó József polgármester és 4 fő települési képviselő
a jelenléti ív szerint,
- Fazekas János körjegyző,
- Sztancsik József isk.ig.
- Fridrich Béla mohora alpolgármestere,
- Fazekas Jánosné vez. ovónő,
- Benkó Tiborné vez.ovónő,
- Viktorné Benkó Zsuzsanna élelmezésvezető
- Hangács Aletta gazd.vez.
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Varga Attiláné, Hangács
Gábor , Sági István, Demkó György, Kosik Mihály helyi képviselők .
Jusztin Józsefné polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Pekár István és Csizek Róbert
képviselőket kéri fel.
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Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
A testület a javaslatot
szerint:

- egyhangúlag -

elfogadja az alábbiak

Napirend:
1./ A közös fenntartású intézmények és feladatok finanszírozásának
helyzete. Rendezési javaslatok (Iskolabusz költségmegosztása,
Mohora hozzájárulása az általános költségekhez )
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
Intézményvezetők
2./ A közösen fenntartott intézmények és feladatok 2010.évi
költségvetés-tervezete
Előterjesztők: Intézményvezetők
3./ Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2010. évre szóló
teljesítmény követelmények alapjául szolgáló célok meghatározása
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
4./ 2010.évi Közfoglalkoztatási Terv
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
5./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
A napirend tárgyalása:
1./
A
közös
fenntartású intézmények és
feladatok
finanszírozásának helyzete. Rendezési javaslatok ( Iskolabusz
költségmegosztása, Mohora hozzájárulása az általános költségekhez)
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
Intézményvezetők
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.)
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1/1. Iskolabusz
- A szűkebben vett iskolabusz funkció fedezetét a kistérségi
normatíva adja !
- Kutasóról is fogadunk (szállítunk 2 iskolás, 2 óvodás ) gyermeket.
Jávor Károly képviselő: Ideiglenes Intézményirányító Bizottság
Üléséről ( továbbiakban: IIB.) ülésről ad tájékoztatást.
A busz vonatkozásában 3 kategória : szűk iskolabusz, intézményi
megrendelés, egyéb. A kistérségi normatív támogatás jelenleg a
szűken vett iskolabusz költségeit fedezi, így külön önkormányzati
többlettámogatással nem számolnak.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
1/2010. (I.29.)Kt. számú határozat
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja , hogy a jelenlegi feltételek
mellett a kistérségi normatív támogatás összege
fedezetet nyújt a szűken vett iskolabusz által ellátandó
feladatok költségeire. A fenntartó önkormányzatok
részéről többlet hozzájárulás iránti kötelezettség
jelenleg nem keletkezik.
2./ A közösen fenntartott intézmények és feladatok 2010.évi
költségvetés-tervezete
Előterjesztők: Intézményvezetők
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.)
2/1. Iskola
Szántó József polgármester: Mohora is vállalja a rá eső –
gyermekarányos – költségek fizetését, így a másik két fenntartó
költsége lényegesen nem emelkedik.
Takarékos gazdálkodásra kér fel. Fontos a pályázati lehetőségek
kihasználása.
Jávor Károly képviselő: kiegészíti az IIB. : étkezési hozzájárulása
marad. A plusz 25 % adót az intézmény átvállalja. A
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gyermekétkeztetés korábbi plusz támogatása megszűnik, a rendkívüli
segély összege növekszik. A tankönyv támogatás iskolai könyvtár
támogatássá alakul át.
Szántó József polgármester: Mohora a társulás tagja 1-4.o. A társulási
megállapodás és az alapító okirat átdolgozása mellett belekerül az 5-8.
o. is.
A Képviselő-testület –egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
2/2010. (I.29.)Kt. számú határozat
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Iskola 2010. évi költségvetésének
tervezetét a 2/1. sz. melléklet szerinti részletezéssel
elfogadja. Az önkormányzati hozzájárulás összege a
fenntartó önkormányzatok között gyermekarányosan
oszlik meg.
2/2. Cserhátsurány Óvoda
Kérdés nem merült fel.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
3/2010. (I.29.)Kt. számú határozat
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a cserhátsurányi Óvoda 2010. évi
költségvetésének tervezetét a 2/2. sz. melléklet szerinti
részletezéssel
elfogadja.
Az
önkormányzati
hozzájárulás összege Cserhátsurány Önkormányzatát
terheli.
2/3. Herencsény Óvoda
Kérdés nem merült fel.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
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4/2010. (I.29.)Kt. számú határozat
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a
herencsényi
Óvoda
2010.
évi
költségvetésének tervezetét a 2/3. sz. melléklet szerinti
részletezéssel
elfogadja.
Az
önkormányzati
hozzájárulás
összege
Herencsény
község
Önkormányzatát terheli.
2/4. Mohora óvoda
Kérdés nem merült fel.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
5/2010. (I.29.)Kt. számú határozat
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a mohorai Óvoda 2010. évi költségvetésének
tervezetét a 2/4. sz. melléklet szerinti részletezéssel
elfogadja. Az önkormányzati hozzájárulás összege
Mohora község Önkormányzatát terheli.
2/5 . Konyha
Kérdés nem merült fel.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
6/2010. (I.29.)Kt. számú határozat
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Konyha 2010. évi költségvetésének
tervezetét a 2/5. sz. melléklet szerinti részletezéssel
elfogadja. Az önkormányzati hozzájárulás összege
Cserhátsurány község Önkormányzatát terheli.
2/6. Körjegyzőség
Jávor Károly képviselő: IIB. Ülésről a Cafetéria rendszer ismertetése.
Tervezési követelmény volt, hogy a tavalyi összeget ne lépje túl , ez
megvalósult.
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A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
7/2010. (I.29.)Kt. számú határozat
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség 2010. évi költségvetési
tervezetét 27.773 e Ft költségvetési főösszeggel, az
alábbi részletezéssel elfogadja.
Bevételek: Központi támogatás
5.118 e Ft
Intézményfinanszírozás 21.670 e Ft
Működési bevételek
985 e Ft
Összesen:
27.773 e Ft

Kiadások: Személyi juttatások
Munkáltató járulékok
Dologi kiadások
Összesen:

18.393 e Ft
4.330 e Ft
5.050 e Ft
27.773 e Ft

A képviselő-testület a Körjegyzőség cafetéria
juttatásainak keretösszegét a 8 fős köztisztviselői
létszámkeret figyelembevételével 281.250 Ft/fő évben
állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a
körjegyzőt az önkormányzati költségvetés határidőre
történő elkészítésére és a képviselő-testület elé
terjesztésére.
Határidő: 2010.02.15.
Felelős: polgármester, körjegyző
3./ Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2010. évre szóló
teljesítmény követelmények alapjául szolgáló célok meghatározása
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.)
Kelemen Tibor képviselő: nem megfelelő hozzáállás egy dolgozó
részéről.
Szántó József polgármester: A hivatalvezetőhöz kell fordulni.
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A létszámleépítés cserhátsurányt kedvezőtlenül érintette. A
cserhátsurányi pénzügyi ügyintéző (Hanzelné Erzsike ) túlterhelt,
egyedül könyveli az önkormányzatot és az összesített cserhátsurányi
önkormányzat teljes könyvelését, nem kap segítséget. Felhívja a
képviselők és a hivatalvezető figyelmét és kéri a szükséges
intézkedést, hivatalon belüli munkamegosztással.
Jusztin Józsefné polgármester: Tündi tud segíteni.
Jávor Károly képviselő: IIB. Ülésről tájékoztat. Felhívja a
hatékonyság növelésére a figyelmet.
Szántó József polgármester: a feltételeket is biztosítani kell a
hatékony munkához.
A nyitvatartást is be kell tartani.
Varsányi jegyző asszonynak nem voltak körjegyzőségi tapasztalatai,
így véleménye nem mérvadó.
Dienstmann Tamás képviselő: Szandai József más településekről is
szerzett összehasonlító adatokat.
Szántó József polgármester: körjegyzőség bővítése jó lenne.
(Cs.haláp, Mohora)
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
8/2010. (I.29.) Kt. számú határozat
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A köztisztviselők jogállásáról szóló –
módosított – 1992. évi XXIII. Törvény 34. § (3) és (5)
bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a 2010.évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján
gondoskodjon
a
körjegyzőnek
előírt
teljesítménykövetelmények 2010. február 15-ig
történő kidolgozásáról, és a körjegyző részére írásos
dokumentum formájában történő átadásról;
- a körjegyző teljesítményértékelést 2010. december
20-ig végezze el, s arról a testületet legkésőbb 2010.
december 31-ig tájékoztassa.
- folyamatosan kísérje figyelemmel a körjegyző
köztisztviselők
teljesítményértékelésével
kapcsolatos feladatellátását.
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Határidő: 2010. február 15., illetve a határozatban
megjelölt határidők
Felelős: polgármester
4./ 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.)
Jávor Károly képviselő: Javaslom egyéb, esetenként meghatározandó
feladatokat is rögzíteni a tervben.
( Pl. Szociális földprogram beindítása.)
Szántó József polgármester: a tervben szereplő feladatok csak
példálózó jellegűek.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
9/2010. (I.29.) Kt. számú határozat
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási tervet a
4. sz. melléklet szerint elfogadja.
5./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
5/1. Nógrádmercali Tárnics Kft.-ben fennálló üzletrész
elidegenítéséről és az ehhez kapcsolódó előzetes döntések
meghozataláról
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
10/2010. (I.29.) Kt. számú határozat
a Tárnics Kft.-ben fennálló üzletrész elidegenítéséről és az
ehhez kapcsolódó előzetes döntések meghozataláról
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1. Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az e
határozatban foglalt feltételek együttes bekövetkezte esetén, a
Tárnics Kft-ben fennálló üzletrésze elidegenítését határozza el, az
e határozat mellékletét képező üzletrész átruházási szerződésben
foglaltak szerint. Az üzletrész elidegenítésére vonatkozó
szerződés csak az alábbi feltételek együttes és maradéktalan
bekövetkezte esetén köthető meg:
- a Nógrádmarcali telepen található minden épület az ingatlan –
nyilvántartásban feltüntetésre kerül, tulajdonjogi és használati
viszonyai okiratokba foglaltan rögzítésre kerülne
- felülvizsgálatra kerül a Tárnics Kft és a tulajdonos
önkormányzatok között fennálló üzemeltetésre és karbantartásra
vonatkozó szerződés és az az irányadó piaci árak és jogszabályi
környezet szerint korrigálásra kerül
- megkötésre kerül a 2011. január 1. napjával hatályba lépő bérleti
szerződés éves 30 millió forint + Áfa bérleti díj összegért
- a Tárnics Kft.-ben meglévő üzletrész elidegenítését megelőzően a
Kft.-ben meglévő készpénzállomány, továbbá fennálló
követelései helyzetének rendezése megtörténik, oly módon, hogy
a Kft. aktuális készpénzállománya, illetve fennálló
követeléseinek értékével a Kft. 50 millió forintos vételára
automatikusan megnövekedik. Továbbá még az üzletrészek
elidegenítését megelőzően köteles a Tárnics Kft. ügyvezetése
elszámolni a tulajdonos önkormányzatok számára azon
kifizetésekkel, fejlesztésekkel és beszerzésekkel, melyek a
Tárnics Kft. vagyonából az Észak Kelet Pest és Nógrád
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, illetve annak
üzemeltetői feladatait jövőben ellátó gazdasági társaság részére,
érdekében történtek
- a Tárnics Kft.-ben fennálló üzletrész elidegenítését megelőzően
az ezidáig keletkezett rekultivációs kötelezettség biztosítása
érdekében a tulajdonos önkormányzatok 28 millió forint
készpénzt zárolnak a Tárnics Kft bankszámláján – ez az összeg a
Tárnics Kft. számláján jelenleg is erre a célra rendelkezésre áll a zárolásra vonatkozóan a tárnics Kft. és a tulajdonos
önkormányzatok között megállapodás kerül megkötésre, mely
alapján a zárolás csak abban az esetben oldható fel, ha ahhoz a
Tárnics Kft aktuális ügyvezetője, valamint Balassagyarmat,
Érsekvadkert és Szűgy önkormányzatai együttesen írásbeli
hozzájárulásukat adják. Ez a rekultivációs kötelezettségek
tényleges felmerülésekor, előreláthatólag mintegy 30 év múlva
kerül sor.
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2. Az ingó vagyon eladási árát 11 millió forint + Áfa összegben
jelöli meg. Amennyiben az e határozat 1. pontjában
meghatározott – az üzletrész elidegenítését megelőző - bármely
körülmény, feltétel nem valósul meg, a képviselő – testület az
ingóságok elidegenítéséhez nem járul hozzá.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: az üzletrész elidegenítésére vonatkozó adásvételi
szerződés megkötésére: a határozat 1. pontjában foglalt
valamennyi feltétel maradéktalan megvalósulását követő 15
napon belül
Felelős: Szántó József polgármester
Kelemen Tibor képviselő: a szelektív hulladék értékesítés bevétele
hol szerepel ?
Szántó József polgármester: működési bevétel lesz.
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést
és az ülést bezárták.
Kmf.

Jusztin Józsefné
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Pekár István

Csizek Róbert
hitelesítők
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