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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  2010.október 15-i, a  községházán 
megtartott alakuló üléséről. 

 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 
 
               -  Jusztin Józsefné polgármester, 
  - Bucsánszki Csaba, 

- Demkó György, 
- Kosik Mihály, 
- Tácsik Bálint, helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
 
- Fazekas János körjegyző 
- Fábián László Helyi Választási Bizottság elnöke 
Meghívottak: 
- Szandai József, 
- Jávor Károly, 
- Dropka Péter, 
- Perjésiné László Anita, 
- Pekár István herencsényi lakosok. 

 
Demkó György korelnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
Demkó György korelnök kéri a képviselő-testületet, hogy a 
meghívóban feltüntetett napirendi pontokat fogadják el. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kosik Mihály és Tácsik Bálint 
képviselőket javasolja. 
Szót kér Jusztin Józsefné polgármester. 
Jusztin Józsefné polgármester: Kérem a napirend kiegészítését 
azzal, hogy a 4. napirendnél külsős alpolgármester is kerüljön 
megválasztásra, így az 5. napirendi pont értelemszerűen módosul, 
valamint javaslom, hogy az SZMSZ módosítását követően 
(7.napirendi pont) már a mai ülésen kerüljön sor a bizottságok 



 2

megválasztására is. Ehhez a külsős jelölteket személyesen 
meghívtam. 
Szót kér Fazekas János körjegyző. 
Fazekas János körjegyző: a polgármester asszony javaslatával 
kapcsolatban törvényességi észrevételt teszek. Mivel a korábbihoz 
képest új bizottsági struktúrát és új alpolgármesteri rendszert kíván 
bevezetni az előterjesztő, ezt jogszerűen csak a hatályos SZMSZ 
módosításával teheti. Ha a mai ülésen módosítják az SZMSZ –t , 
csak a következő ülésen választhatók meg az új bizottsági tagok, 
illetve a külsős alpolgármester. 
Jusztin Józsefné polgármester kijelenti, hogy a javaslata igenis 
törvényes, azt többekkel egyeztette. Kéri a képviselő-testületet, 
hogy a napirend kiegészítését szavazza meg. 
Fazekas János körjegyző: álláspontomat fenntartom.     
Demkó György korelnök: kérem szavazzanak a polgármester 
asszony javaslataival kiegészített napirend elfogadásáról. 

 
A képviselő-testület a kiegészített napirendi javaslatot 5 igen 
szavazattal - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak szerint: 

 
 
N a p i r e n d : 

 
1.  A  Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás 

eredményéről, a megbízólevelek átadása. 
Előterjesztő: Fábián László HVB. elnök 

 
                2. Az önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele.                     
                   Előterjesztő:  Fábián László HVB. elnök 

 
3.  A polgármester tiszteletdíjának megállapítása.  
    Előterjesztő: Demkó György korelnök 
 
4. Alpolgármester és külső alpolgármester választás, titkos 

szavazással, eskütétel. 
    Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
5. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása. 
     Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
6. Javaslat az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíjáról   

szóló rendelet megalkotására.  
    Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester    
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      7. Javaslat SZMSZ módosítására, bizottságok megválasztása. 
    Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
8. Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára. 
    Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
9. Tájékoztató a Gazdasági Program készítés menetéről. 
    Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
10. 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.  A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 
       megbízólevelek átadása. 
       Előterjesztő: Fábián László HVB. elnök 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1.sz.melléklet) 
 

Demkó György korelnök: felkéri Fábián Lászlót, hogy adjon 
tájékoztatást a választás eredményéről. 
Fábián László HVB elnök: tisztelettel köszönti a megjelenteket, 
elmondja, hogy a választás rendben lezajlott, reggel 6,00 órakor 
kezdődött és 19,00 órakor fejeződött be.   
A választások eredménye a következő:  
Polgármester lett Jusztin Józsefné 266 szavazattal. 
Képviselő testület tagjai -legtöbb szavazat szerint-: Tácsik Bálint 
148 szavazattal, Kosik Mihály 146 szavazattal, Bucsánszki Csaba 
138 szavazattal, Demkó György 113 szavazattal.  
Jusztin Józsefné kislistás jelöltként 95 szavazatot kapott, a 
polgármesteri tisztség elnyerése miatt a kislistáról törölni kellett. 
Sok sikert kíván és átadja a megbízóleveleket. 
    

  2. Az önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele.           
      Előterjesztő:  Fábián László HVB.elnök 

(Eskü szövege, esküokmány másolata a jegyzőkönyvhöz csatolva 
2.sz.melléklet) 

        Demkó György körelnök: felkéri a HVB. elnökét, hogy az             
eskütételt vezesse le. 
Fábián László HVB elnök: felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak 
fel.  
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A képviselők az esküt vevő HVB.elnöknek, az  általa felolvasott 
eskü szövegének elmondásával az esküt letették.  
Jusztin Józsefné polgármester a HVB. elnök közreműködésével  
szintén letette az esküt. Ezek után az eskütételt az esküokmány 
aláírásával igazolták. Az esküokmány eredeti példánya az esküt 
tevőknek átadásra került.  
 
 

  3. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
      Előterjesztő: Demkó György korelnök 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.3.sz.mell.) 
Jusztin Józsefné polgármester bejelentette érintettségét és elhagyta 
az üléstermet. 
Demkó György körelnök: kérdi, hogy kinek van más javaslata? 
Tácsik Bálint képviselő: javasol 30-50 eFt emelést. 
Demkó György korenök: a tiszteletdíj az illetményalap 2,5 – 4,5 
szerese lehet. Jelenleg 3,6-on áll, legfeljebb 174 eFt körül lehet, Én 
160 eFt-ot javaslok és ennek megfelelően 48 eFt költségátalányt. 
Kosik Mihály és Bucsánszki Csaba képviselők a javaslatot 
támogatták.  
Több hozzászólás nem volt, Demkó György korelnök szavazásra 
bocsátja a polgármester tiszteletdíjának  javasolt 160 eFt és 
költségátalányának 48 eFt elfogadását. 
 
A képviselőtestület –egyhangú igen szavazattal -a következő 
határozatot hozza: 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 75/2010. (X.15.)önkormányzati  
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester munkaidejét heti 20 órában határozza meg. 
1. A képviselő-testület a polgármester tiszteletdíját 2010. 
október 3. napjával 160.000.-Ft/hó összegben határozza 
meg. 
2. A polgármester költségátalányát a testület 48.000.-
Ft/hó összegben határozza meg. 

 
  Határidő: azonnal 

  Felelős: Fazekas János körjegyző  
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Demkó György korelnök ismertette a visszatérő polgármesterrel a 
döntést. Az ülés további vezetését átadja Jusztin Józsefné 
polgármesternek.     
   

  4./Alpolgármesterek választása, titkos szavazással, eskütétel. 
 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Szóbeli előterjesztés alapján.) 

 
Jusztin Józsefné polgármester alpolgármesternek javasolja Kosik 
Mihály képviselőt, külsős alpolgármesternek Jávor Károlyt.  
Kosik Mihály képviselő és Jávor Károly: kijelentik, hogy a 
nyilvános tárgyaláshoz hozzájárulnak.  
Jusztin Józsefné polgármester: a szavazás titkos lebonyolításához 
felkéri a szavazatszámláló bizottság tagjainak Demkó György, 
Tácsik Bálint, Bucsánszki Csaba képviselőket. 
Jusztin Józsefné polgármester kérdezi a jelölteket, hogy elfogadják-e 
a jelölést? 
Kosik Mihály képviselő: Igent mondok tisztelettel elfogadom.  
Jávor Károly: külsős alpolgármesteri megbízatásomat elfogadom. 
A szavazás lebonyolítása idejére szünetet rendel el. 
Szünet után: 
 
A szavazatszámláló bizottság ismertette a szavazás eredményét. 
 
A képviselő-testület titkos szavazással – 4 igen, 1 nem  szavazattal,  
a következő határozatot hozta:     

 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 76/2010. (X.15.)önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete 
Kosik Mihály képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztja. 
 

 
A képviselő-testület titkos szavazással – 5 igen szavazattal,  a 
következő határozatot hozta:     

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 77/2010. (X.15.)önkormányzati 
határozata 
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Herencsény  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete 
Jávor Károlyt – nem képviselő-testületi tagot -  külsős 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja. 
 

Kosik Mihály megválasztott alpolgármester és Jávor Károly 
megválasztott külsős alpolgármester az esküt Jusztin Józsefné 
polgármester, mint esküvevő előtt letette.    

 
 

     5. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kosik Mihály és Jávor Károly alpolgármesterek: Nem szeretnénk 
tiszteletdíjat felvenni, nincs miről beszélni, kérjük, hogy részünkre 
mellőzze a képviselő-testület a tiszteletdíj megállapítását. Írásbeli 
nyilatkozatunkat csatoljuk. 
A képviselő-testület -5 igen szavazattal - a következő határozatot 
hozta:     
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 78/2010. (X.15.)önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete 
Kosik Mihály és Jávor Károly alpolgármestereknek a 
tiszteletdíj megállapítását – kérelmükre - mellőzi. 
 
 

6. Javaslat az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíjáról 
szóló rendelet megalkotására: 
 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
Jusztin Józsefné polgármester: Minden évben lemondtak a 
tiszteletdíjról. Olyan világot élünk, hogy az elvégzett munkáért 
anyagi és erkölcsi megbecsülést illik adni. Az alpolgármesterek a 
tiszteletdíjukról lemondtak. Javaslom a képviselők részére jelképes 
összegű tiszteletdíj megállapítását. 
Demkó György képviselő: Javaslom, hogy a képviselők kapjanak  
1 – 1 laptop-ot , így a jövőben elektronikusan is lehetne küldeni a 
testületi anyagot. 
Jusztin Józsefné polgármester: Én a nyomatatott anyagban hiszek. 
Bucsánszki Csaba képviselő: Irásban kérem az anyagokat, az 
alapítványt támogatom. 
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Kosik Mihály alpolgármester: Megköszönöm a bizalmat, Jávor 
Károly segítségére számítok. Eddig egy külön számlára ment a 
felajánlott tiszteletdíj, nem volt rossz megoldás, a laptop sem rossz. 
Szót kér Szandai József herencsényi lakos a megyei közgyűlés tagja. 
Jusztin Józsefné polgármester megadja a szót. 
Szandai József : A képviselői alap létrehozását jó megoldásnak 
tartom, javaslom. 
Jusztin Józsefné polgármester: Az alapítvány elszámolni köteles a 
pénz felhasználásáról.  
Vita után, közös álláspont alakult ki arról, hogy képviselői alap 
legyen, 20 eFt/fő/hó összeggel.  
Több hozzászólás nem volt, Jusztin Józsefné polgármester 
szavazásra bocsátja az elhangzott javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület –egyhagú  igen szavazattal az alábbi -   
határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 79/2010. (X.15.)önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete a 
képviselői tiszteletdíjról lemond, azzal, hogy képviselői 
alapot hoz létre 20 eFt/fő/hó összeggel. 
Felkéri a körjegyzőt, hogy az alap felhasználásának 
szabályait dolgozza ki és terjessze a következő testületi ülés 
elé. 

 
Határidő: soronkövetkező testületi ülés 
Felelős: Fazekas János körjegyző 

 
 

7.  Javaslat az SZMSZ módosítására, bizottságok megválasztása.  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.7.sz.melléklet.) 
Jusztin Józsefné polgármester az írásban kiküldött rendelet-
tervezetet – a külsős alpolgármesterre tett javaslat miatt – 
kezdeményezi kiegészíteni az alábbiakkal: 
 
2.§. A rendelet 90.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„  90.§.(1) A képviselő-testület – saját tagjai közül, a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának 



 8

időtartamára, - a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére  
- társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, illetve nem 

képviselő-testületi tag külső társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választhat.” 

A rendelet-tervezet §-ainak számozása értelemszerűen változik. 
A bizottságoknál a Szociális Bizottság neve Humán Bizottságra 
változik. 

    
Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a javaslat 
elfogadását. 
A képviselőtestület -egyhangúlag -a következő rendeletet alkotta: 

     
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 7/2010. (X.16.)) önkormányzati rendelete 
 

a Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló - 4/2007.(IV.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

                 1. §.  
 

A rendelet 80. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„80.§.(1) A Képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása 
érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:  
 
a) Ügyrendi Bizottságot 3 fővel. A bizottság feladata a képviselők 

és a polgármester vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendők 
ellátása is. 

b) Humán Bizottságot 3 fővel  
c) Pénzügyi Bizottságot 3 fővel .” 
 

2.§. 
 
 A rendelet 90.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„  90.§.(1) A képviselő-testület – saját tagjai közül, a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára, - a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére  
- társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, illetve nem 

képviselő-testületi tag külső társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választhat.” 
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                                                 3.§. 
/1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
/2/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

 
 

Jusztin Józsefné sk.     Fazekas János sk 
  polgármester                                                              körjegyző 

 
 

Ezt követően a bizottságok megválasztására kerül sor. 
Jusztin Józsefné polgármester a Humán  Bizottság elnökének 
Tácsik Bálint képviselőt, tagjai sorába Bucsánszki Csaba 
képviselőt, külső tagnak Dropka Pétert javasolja megválasztani.  
 
Hozzászólás, más javaslat nem volt Jusztin Józsefné polgármester 
az érintettek vállalásának nyilatkozata után szavazásra bocsátja a 
bizottság tagjainak –egyenkénti- megválasztását.   
   A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal - a következő 
határozatot hozza: 

  
 Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 80/2010. (X.15.)önkormányzati  
Határozata 

 
 

Herencsény  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete 
a Humán Bizottság elnökének Tácsik Bálintot, tagjai 
sorába Bucsánszki Csaba képviselőt, Dropka Pétert 
külső tagként megválassza. 

 
    

Jusztin Józsefné polgármester az Ügyrendi Bizottság elnökének 
Demkó György képviselőt, tagjai sorába Tácsik Bálint és 
Bucsánszki Csaba képviselőket javasolja megválasztani.  
 
Hozzászólás, más javaslat nem volt Jusztin Józsefné polgármester 
az érintettek vállalásának nyilatkozata után szavazásra bocsátja a 
bizottság tagjainak egyenkénti megválasztását.   
 
A Képviselő-testület  egy-egy-egy tartózkodással a következő 
határozatot hozza: 
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 Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 81/2010. (X.15.)önkormányzati  

Határozata 
 

Herencsény  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete 
az Ügyrendi Bizottság elnökének Demkó Györgyöt, 
tagjai sorába Tácsik Bálintot és Bucsánszki Csabát 
megválassza. 

 
 

Jusztin Józsefné polgármester a Pénzügyi Bizottság elnökének 
Demkó György képviselőt, tagjai sorába Bucsánszki Csaba 
képviselőt és Perjésiné László Anitát külső tagként javasolja 
megválasztani.  
 
Hozzászólás, más javaslat nem volt Jusztin Józsefné polgármester 
az érintettek vállalásának nyilatkozata után szavazásra bocsátja a 
bizottság tagjainak egyenkénti megválasztását.   
A Képviselő-testület  egy-egy-egy tartózkodással a következő 
határozatot hozza: 
 

 Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 82/2010. (X.15.)önkormányzati  

Határozata 
 

Herencsény  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete 
a Pénzügyi Bizottság elnökének Demkó Györgyöt, 
tagjai sorába Bucsánszki Csaba képviselőt és Perjésiné 
László Anitát külső tagként megválassza. 

   
A megválasztott bizottsági tagok a bizottsági tagsági esküt Jusztin 
Józsefné polgármester, mint esküvevő előtt letették. Az 
esküokmány aláírások után átadásra került. 
 
 

 8. Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára. 
     Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 
Jusztin Józsefné polgármester felkéri Fazekas János körjegyzőt 
tájékoztassa a testületet a módosítás szükségességéről. 
 
Fazekas János körjegyző elmondja, hogy a szervezeti és működési 
szabályzat módosítására, hiányosságok pótlására 6 hónap áll 
rendelkezésre és ez is az ügyrendi bizottság feladata. 
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A Képviselő-testület  egy-egy-egy tartózkodással a következő 
határozatot hozza: 
 

 Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 83/2010. (X.15.)önkormányzati  

Határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatával az 
Ügyrendi Bizottságot bízza meg. 
 
Közreműködik: Fazekas János körjegyző. 

 
Határidő: folyamatos és 2011. március 31. 

 
 
9. Tájékoztató a Gazdasági Program készítés menetéről. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 9.sz.melléklet.) 

 
 Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 84/2010. (X.15.)önkormányzati  
Határozata 

 
Herencsény  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete a 
Gazdasági Program készítésének menetéről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.   
A Gazdasági Programot határidőre elkészíti. 
 
Határidő: folyamatos, 2011.03.31. 
Felelős: Fazekas János körjegyző 

 
 
 
10. Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek.  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
10.1. Jusztin Józsefné polgármester főbb vonalakban ismerteti az új 
tagokkal az előző 4 év eredményeit. 
 
10.2. Szandai József a megyei közgyűlés tagja tájékoztatja a 
testületet feladatairól. Felajánlja további segítségét. Megköszöni a 
polgármesternek az eddigi közös munkát. 
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10.3. Jusztin Józsefné polgármester a Herencsény-i Hírmondó 
további kiadását javasolja. Ehhez Tácsik Bálint segítségét kéri.  
 
10.4. Jávor Károly alpolgármester megköszöni a bizalmat. 
 
10.5. Jusztin Józsefné polgármester tájékoztat a szelektív 
szemétgyűjtés folytatásáról.  

 
   
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta.   
   
     Kmf. 
  
    Jusztin Józsefné   Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
 
 
 
        Kosik Mihály   Tácsik Bálint 
                                    hitelesítők 
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                               J E G Y Z Ő K Ö N Y 
 
 
Készült: A 2010. október 15. napján –a községházán- megtartott 
képviselő-testületi alakuló ülés 4. napirendi pontja: alpolgármester 
és külső alpolgármester választás titkos szavazással történő 
megválasztása tárgyában. 
 
Jelen vannak: Demkó György, 
                       Bucsánszki Csaba, 

 Tácsik Bálint képviselők, az ideiglenes                
szavazatszámláló bizottság tagjai 

 
 
A Szavazatszámláló Bizottság a polgármester javaslata alapján 
elkészítette a szavazólapokat és azt kiosztotta. 
A gyűjtőurnát a jelenlévők előtt szabályszerűen lezárta és azt a 
tárgyalóterem melletti helyiségben elhelyezte.   
A szavazás befejezése után megállapította a szavazás eredményét: 
 
Társadalmi megbízatású alpolgármester lett Kosik Mihály 4 
igen, 1 nem szavazattal. 
Társadalmi megbízatású külsős alpolgármester lett Jávor 
Károly nem képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
…………………………….           …….……………………..     
 
 
                      ……………...…………………. 

 
 

 
 

 
 

 


