Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
III. számú
Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2010. február 20-i, a Művelődési Házban
megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.
Jelen vannak:

A testület tagjai közül:

- Jusztin Józsefné polgármester,
- Szandai József alpolgármester,
- Demkó György,
- Jávor Károly,
- Kosik Mihály,
- Pekár István, helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
- 42 fő herencsényi állampolgár.
Távol maradtak: (előzetes bejelentéssel) Kosik Mihály, Pekár István helyi
képviselők.
Jusztin Józsefné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Demkó György és Csizek Róbert képviselőket kéri fel.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
A testület a javaslatot – egyhangúlag – elfogadja az alábbiak szerint:
Napirend:
1. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési-terv javaslat megvitatása.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester

A napirend tárgyalása:
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1. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési terv-javaslat megvitatása.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
Jusztin Józsefné polgármester: a csatolt írásbeli anyag felhasználásával
ismerteti az elképzeléseket.
Repka István herencsényi lakos: Gratulál a szépfekvésű faluhoz. Az égetési
szabályzatot jónak tartja. A szennyvízelvezetés még megoldatlan. Sokan
búvárszivattyúval az árkokba, patakokba nyomatják a szennyvizet. Hívjanak
szippantó kocsit. Többet szeretne tudni a benyújtott, de eddig sikertelen
pályázatokról és a Cserhát Natúrparkról. Az utcatáblákat is át kellene
festeni.
Jusztin Józsefné polgármester: Benyújtott pályázataink a következők:
-

Óvoda felújítás III ütem – ez új pályázat;
Ravatalozó felújítás- nem nyert
Lisznyai út felújítása- nem nyert,
Sportöltöző felújítása –előkészületben,
Művelődési ház tervezése (felújítása) – folyamatban,
Polgárőr felszerelésre – jegyző úr segítségével, folyamatban.

Az utcatáblák, valamint a hidak festését tavasszal tervezzük elvégezni, a
szennyvíz kiengedését büntetni kellene, de joggal mondhatják, hogy miért
nincs szennyvízelvezetés.
Repka István herencsényi lakos: A szennyvíz kiengedéséhez nem ok a
vezeték hiánya. Herencsény virágos, tiszta község.
Jusztin Józsefné polgármester: Igaza van, feljelentés után büntetés is
lehetséges.
Repka Istvánné herencsényi lakos: Javaslom, hogy a képviselő-testület
támogassa azokat, akik nem tudják elszállíttatni a szennyvizet.
Jávor Károly képviselő: Jelentős fejlesztésre nem volt lehetőség, mert nem
volt forrás. Eredményünk a forráshiány lecsökkentése. Csökkent a közös
intézmények kiadása, csökkentek a tartozások. Külterületen nem tiszta a
falu, belterületen igen. A szennyvíz problémás, alternatív megoldást kell
keresni. Az égetésről annyit, hogy a műanyagot is égetik az emberek és ez
mérgező.
A Cserhát Natúrparkról ad rövid tájékoztatást.
Dienstmann Tamás képviselő: A hétfői égetéssel is kritikus vagyok, a
komposztálás a megoldás. Nagy problémának tartom a szennyvízlevezetést,
a helyzet megoldatlanságát.
Szól a Palócföld Alapítvány terveiről.
Jusztin Józsefné polgármester: A szennyvízelvezetéssel kapcsolatban a
testületen belül is előfordultak viták. Azért képviseltem a vezetékes
rendszert, mert a lakosság többsége ezt igényelte.
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Több hozzászólás nem volt, a képviselő- testület - egyhangú szavazattal - az
alábbi döntést hozza:
15/2010.(II.20.) Kt.h.sz. határozat
Herencsény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
közmeghallgatást tartott a 2010. évi tervjavaslat tárgyában.
Megköszönve az állampolgárok javaslatait, észrevételeit felkéri a
polgármestert, hogy a hozzászólásokban elhangzottak hasznosításáról
gondoskodjon.
Határidő: 2010. március 15.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester

Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
bezárta.
Kmf.
Jusztin Józsefné
polgármester

Demkó György

Fazekas János
körjegyző

Csizek Róbert
hitelesítők
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