
 1

 
Herencsény Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
                       

 
II. számú 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A képviselő-testület  2010. február 12-i, a  községházán 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 
 
- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Szandai József alpolgármester, 
- Csizek Róbert,   
- Demkó György, 
- Jávor Károly  
- Kosik Mihály helyi képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 
 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel- Dienstmann Tamás, Pekár 
István képviselők. 
Jusztin Józsefné polgármester üdvözli a megjelenteket.  Megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szandai József és Demkó György 
képviselőket kéri fel. 
Ezt követően a javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d : 
 
1. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
módosítására.  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetés – tervezetének 
megvitatása (I olvasat). 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,  a   hozott 
döntésekről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester    
 
4. 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. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására.  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1.sz.melléklet) 
 
Jusztin Józsefné polgármester szóbeli kiegészítésében indokolja a 
változtatások szükségességét. 
Hozzászólás nem volt, a rendelkezésre álló információ alapján a 
képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Herencsény 
önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2010. (II.13.) számú rendelete 
az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2009. (II.15.) Kt.r.sz. rendelet 

módosításáról 
 

Herencsény Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe 
véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, 
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározottakat - a 3/2009. (II.15.) számú 2009. évi költségvetéséről 
alkotott rendeletét - továbbiakban költségvetési rendelet - az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
1. §. A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének: 
a) kiadási főösszegét 115.070 ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét 109.600 ezer forintban,  
c) forráshiánya 5.470 ezer forintban állapítja meg.” 
 
2. §. A költségvetési rendelet 6. §. (1) bekezdésének helyébe a következő bekezdés 
lép: 
 " Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a 
képviselő-testület a következők szerint határozza meg: 
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                   Megnevezése:                                                  e Ft. 
- működési kiadások előirányzata összesen:   84.251               
 
 Ebből: 
- személyi jellegű juttatások:     16.322                     
- munkaadókat terhelő járulékok:       5.642              
- dologi jellegű kiadások:                15.037                           
- speciális célú támogatások:            26.442             
- ellátottak pénzbeli juttatásai                         20.064 
- rövid lej.hitel + kamata         744 
- tartalék        1.498 
 
3. §. A költségvetési rendelet 2,3 számú mellékletét e rendelet 1. számú melléklete 
módosítja. 
 
4. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba . 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
    Jusztin  Józsefné                                                      Fazekas János 
     polgármester                                                               körjegyző 
   
2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetés – tervezetének 
megvitatása (I olvasat). 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 2.sz. mell.) 
 
Jusztin Józsefné polgármester: tételesen ismerteti a tervezet 
indokolását. 
Jávor Károly képviselő: A hivatal költségeiből a körjegyzőségre eső 
rész elszámolására mikor kerül sor? 
Jusztin Józsefné polgármester: Az elszámolásra a kimutatás 
átdolgozása után kerül sor. 

 
A képviselő-testület –egyhangú szavazattal –az alábbi döntést hozza: 

 
11/2010.(II.12.) Kt.h.sz. határozat 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete első 
olvasatban megtárgyalta a 2010. évi költségvetés tervezetét. 
A vitákban elhangzottak alapján kell a további tervező munkát 
folytatni. 
Közmeghallgatás időpontja: 2010.02.20.(szombat), 15.00 óra , 
Művelődési Ház. 

 
Határidő: bentiek szerint és 2010.02.28. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester      
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3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester   
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.3.sz.melléklet.) 
 
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal – az alábbi döntést 
hozza:  

12/2010.( II.12.) Kt.h.sz. határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul vette. 
 

 
4./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné   
 
4.1./ Kisteherautó üzemeltetése. 
 
Jusztin Józsefné polgármester: tájékoztatja a képviselőket, a 
kisteherautó felújítást igényel, előzetes tájékozódás alapján a költségek 
a következők: - gumik: 64 eFt,- ajtópántok: 84 eFt, - tisztítás (külső-
belső) 15 eFt, összesen: 160 eFt. Ehhez hozzáadandó a biztosítási díj. 
Demkó György képviselő: Nem javaslom, az ebédszállítást oldja meg 
Surány.    
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal – az alábbi döntést 
hozza:  

13/2010.( II.12.) Kt.h.sz. határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
kisteherautó felújítását nem tartja gazdaságosnak. Felkéri az 
Önkormányzati konyhát üzemeltető Cserhátsurány Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az ebéd kiszállítását 
saját hatáskörében oldja meg 2010. március 1-től. Felhatalmazza a 
polgármestert a kisteherautó értékesítésére. 
Határidő: bentiek szerint és az értékesítésre 2010.március 30. 

        Felelős: Jusztin Józsefné polgármester    
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4.2. Óvoda felújítása pályázat. 
 
A képviselő-testület –egyhangú igen szavazattal –az alábbi határozatot 
hozza: 

 
14/2010. (II.12.) Kt. számú határozat 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
Intézményfenntartó Társulás a Herencsényi Tagóvodája 
felújításához az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet szerint 18.836.259.-Ft 
támogatást igényeljen. 
A vállalt önrészt, 2.092.918.-Ft-ot a Társulási megállapodásnak 
megfelelően saját 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket a 
társulás gesztor önkormányzatával egyeztetve tegye meg. 
 
Határidő: 2010.02.15.- és folyamatos 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester   

 
 
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést bezárta.   
 
 
     Kmf. 
  
    Jusztin Józsefné   Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
 
 
 
Szandai József              Demkó György 
                                   hitelesítők 


