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Herencsény Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

                       
IV. számú 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A képviselő-testület  2010. február 20 -i, a  községházán 
megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 
                -  Jusztin Józsefné polgármester, 
                -  Szandai József alpolgármester, 
                -  Csizek Róbert,  

-  Demkó György, 
-  Dienstmann Tamás, 
-  Jávor Károly -  helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző,  
 
Távol maradt: - előzetes bejelentéssel – Kosik Mihály és Pekár István 
képviselők. 
Jusztin Józsefné polgármester üdvözli a megjelenteket.  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Csizek Róbert 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. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 

elfogadása. 
                   Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 
2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,  a   

hozott döntésekről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

    Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester    
 
3. Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek. 
    Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 

 
1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadása. 

    Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva,1. sz.melléklet.) 

 
Jusztin Józsefné polgármester szóbeli kiegészítésében ismerteti a 
közmeghallgatás óta, ill. annak eredményeként a költségvetési – 
tervezetben tett változtatásokat.  
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület –egyhangú igen 
szavazattal –az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

Herencsény 
önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2010. (II.21.) Kt.r. számú rendelete 

Az Önkormányzat 2010.évi  költségvetéséről 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,  a   hozott 
döntésekről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

   (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester   
 
Jusztin Józsefné polgármester: Az előző ülés óta fontosabb esemény 
nem történt, döntés nem született. 
A Képviselő-testület a polgármester beszámolóját jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
 

3./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné   
 
3.1. Javaslat a Kistérségben létrehozni tervezett egységes 
iskolához való csatlakozásra. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 3.1.sz. mell.) 
Jusztin Józsefné polgármester: Szóbeli kiegészítésében a csatlakozás 
támogatását javasolja. 
 
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal – az alábbi döntést 
hozza:  
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16/2010.(II.20.) Kt.h. sz. határozat 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért a kistérségi egységes iskola létrehozásának 
gondolatával. Kijelenti, hogy az egységes iskola 
kialakításához csatlakozik és szándékában áll a feladat 
ellátását a Kistérségi Társulásnak átadni. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulás elnökét 
értesítse. 
 
Határidő: 2010. március 5. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
 

 
3.2. Előterjesztés a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos munkaszervezeti tevékenységek 
Balassagyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
részére történő esetleges átadásával kapcsolatos intézkedések 
elfogadására. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.3.2. sz. melléklet) 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2010.(II.20.) Kt.h. sz. határozata 

 
a „Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása” társulási 

megállapodásának módosításáról 
 

1. Herencsény Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékletben foglalt tartalommal hozzájárul a 31/2004. számú 
határozatával elfogadott és többször módosított 
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosításához és egységes szerkezetbe 
foglalásához. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
körjegyzőt a módosított társulási megállapodás aláírására. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
döntésről tájékoztassa a Társulási Tanács elnökét és felkéri, 
hogy a Képviselő-testület határozatát a Társulásnak 
haladéktalanul küldje meg.  

 
Határidő:  az 1. pont tekintetében: azonnal 
                 A 2. pont tekintetében: 2010. február 28. 
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Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
              Fazekas János körjegyző  

 
 
3.3. Javaslat a 2010. évi havi munkabérhitel felső határának 
megállapítására. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 3.3.mell.) 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal – az alábbi döntést 
hozza:  

18/2010.(II.20.) Kt.h. sz. határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bérjellegű kifizetések finanszírozása céljából 2010. évben 
havonta maximum 3.000.000.-Ft, azaz: hárommillió forint 
összegű munkabérhitel felvételéről dönt. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
bankszámlaszerződés alapján havonta igényelhető 
munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben 
meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével 
határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást követő 30 
napon belül a részére folyósított állami támogatásból 
visszafizeti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (és a 
körjegyzőt) a hitel elvételével kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 

3.4. Körjegyzőség Alapító okiratának módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 3.4.sz.mell.) 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester  

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

19/2010. (II.20.)Kt. számú határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. Törvény végrehajtása érdekében az alábbi döntést hozza: 
 
1. – a Cserhátsurány – Herencsény Községek 
Körjegyzősége alapító okiratának módosítását – a határozat 
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1.számú mellékletét képező tartalommal – egységes szerkezetű 
alapító okiratát – a határozat 2. számú mellékletét képező 
tartalommal; 
- Herencsény Községi Önkormányzat által ellátott feladatok 2010. 
március 1. napjától hatályos szakfeladat rend szerinti besorolását  - 
a határozat 3. számú mellékletét képező tartalommal jóváhagyja 
2010. március 1. –i hatállyal. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételt 
8 napon belül a kincstártól kérelmezze. 
 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester  
Határidő: 2010. április 1. 
 
2. A közhatalmi és közszolgáltató költségvetési szervek 
módosított (egységes szerkezetű) alapító okiratát az elektronikus 
információszabadságról szóló törvény szerint az internetes 
honlapon közzé kell tenni. 

 
 Felelős:  Jusztin Józsefné polgármester 
 Határidő: 2010. április 1. 

 
 

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


