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Herencsény Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

                       
VI. számú 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A képviselő-testület  2010. március 26 -i, a  községházán megtartott 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 
                -  Jusztin Józsefné polgármester, 
-  Demkó György, 
-  Dienstmann Tamás, 
-  Jávor Károly, 
- Kosik Mihály. 
- Pekár István -  helyi képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 
 
Távol maradt: - előzetes bejelentéssel – Szandai József alpolgármester, Csizek 
Róbert képviselő képviselő. 
Jusztin Józsefné polgármester üdvözli a megjelenteket.  Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja Javasolja a 6. napirend elnapolását. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kosik Mihály és Jávor Károly 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./ Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
  
2./ Beszámoló a 2009. évi belsőellenőrzésről. 
     Előterjesztő: Vitézné Hugyecz Zsuzsanna belsőellenőr 
 
3./ Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására. 
     Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester  
 
4./ A közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, 2010.évi közbeszerzési terv. 
     Előterjesztő: Fazekas János körjegyző 
 



 2

5./ Hulladék kezelés – felkészülés helyi finanszírozási megoldások kialakítására. 
Előterjesztő:   Jávor Károly képviselő (felkérésre) 

 
6./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, 
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
7./ 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./ Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva,1. sz.melléklet.) 
 
Jávor Károly képviselő: A tartalék felhasználása hogyan alakult? 
Jusztin Józsefné polgármester: Korábban előirányzat módosítással történtek. A 
12.sz. melléklet a nullára leírtak kivezetése. Át kell nézni, ki kell selejtezni, amit 
kell. 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület –egyhangú igen szavazattal –az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Herencsény 
önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2010. (III.27.) Kt.r. számú rendelete 

Az Önkormányzat 2009.évi  gazdálkodásának zárszámadásáról 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
2./ Beszámoló a 2009. évi belsőellenőrzésről. 
     Előterjesztő: Vitézné Hugyecz Zsuzsanna belsőellenőr 
   (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.2.sz. melléklet) 

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

22/2010.(III.26.) Kt.h. sz. határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi Herencsény Község 
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Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2009. 
évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 

 
 
3./ Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására. 
     Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.3. sz. melléklet) 
 
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal – az alábbi döntést hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat 
 

23 /2010. (III.26.) határozata 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

A) Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyar Köztársaság 
2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (1) bekezdése 
és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
települési önkormányzatok támogatására. 

B) Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 I. b) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő 
alatti, és a Cserhátsurány székhelyű körjegyzőséghez tartozik. A 
körjegyzőségbe tartozó települések megnevezése: Cserhátsurány 
és Herencsény. 

 II. b) Az önkormányzat a körjegyzőségen túl intézmény(eke)t nem tart 
fenn, azonban:                                         

 - a Cserhátsurány székhelyű        Tessedik Sámuel Körzeti 
Általános Iskola és Óvoda - külön jogszabály szerint létrehozott 
– társulásban részt vesz. 

Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása:  

- óvodai nevelés 

- általános iskolai oktatás 

- napközi otthoni foglalkozás 

A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó 
önkormányzatok megnevezése: minden társult feladatra 
kiterjedően  Cserhátsurány.Herencsény és Mohora községek 

 

 III. 2) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő 
vagy az alatti és 
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   2.1. 2009. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások 
támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait 
társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi társulás 
keretében) látja el. 

   2.3. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében 
ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi 
vagy többcélú kistérségi társulás keretében) látja el, intézményeit 
társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn 2010. január 1. 
után: 

- szociális alapszolgáltatási feladat: 

 családsegítés; 

 házi segítségnyújtás; 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- gyermekjóléti alapellátási feladat: 

 gyermekjóléti szolgáltatás; 

- belső ellenőrzési feladat. 

 

   2.4. a 2.3. pontban felsorolt feladatok, fenntartott intézmények 
közül a 

    szociális étkeztetés  

   feladatot 2010. január 1. után önállóan látja el. 

 V. Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója. iparűzési  helyi 
adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a 
gazdálkodása során realizál. 

 VI. b) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az 
Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett,  

   
bb) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján 
sem bízott meg. 
 

 
4./ A közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, 2010.évi közbeszerzési terv. 
     Előterjesztő: Fazekas János körjegyző 
     (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 4.sz.melléklet.) 
 
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal – az alábbi döntéseket hozza:  
 

24/2010.(III.26.) Kt.h. sz. határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet 
szerint elfogadja Herencsény Községi Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
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25/2010.(III.26.) Kt.h. sz. határozat 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közbeszerzési Szabályzata 2.1. pontjában foglalt jogkörében eljárva 
Herencsény Községi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét a 
melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben 
előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb 
változás merül fel, a közbeszerzési tervet a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. Törvény 5.§.(3) bekezdése szerint módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fazekas János körjegyző 

 

5./ Hulladék kezelés – felkészülés helyi finanszírozási megoldások 
kialakítására. 
Előterjesztő:   Jávor Károly képviselő (felkérésre) 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 5.sz.melléklet) 
 

Pekár István képviselő: tájékoztatja a testületet, hogy Herencsény határában bio-
termesztők szeretnének megtelepedni. Véleménye szerint át kell gondolni egy 
közös fenntartású mezőőri szolgálat felállítását. 
Demkó György képviselő: Az előterjesztő által javasolt díjkedvezményt nagyon 
át kell gondolni. 
Fazekas János körjegyző: Azoknak a lakosoknak, akik anyagi okok miatt nem 
képesek a szemétszállítási díjat fizetni a jelenlegi szociális ellátórendszeren 
keresztül is megfelelő támogatás nyújtható. Új támogatási forma bevezetése nem 
indokolt.  
 
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal – az alábbi döntéseket hozza:  
 

26/2010.(III.26.) Kt.h. sz. határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszönve 
az előterjesztést, mérlegelve az elhangzott javaslatokat úgy döntött, 
hogy meg kell vizsgálni egy helyi komposztáló telep pályázati pénzek 
bevonásával történő kialakításának lehetőségét.  

Határidő: 2010. augusztus 31. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 

6./ 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 8.sz.mell.) 
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A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal – az alábbi döntést hozza:  
 

27/2010.(III.26.) Kt.h. sz. határozat 
 

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

 
7./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(szóbeli előterjesztés.) 
 

7.1. Kisteherautó eladása. 

Jusztin Józsefné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a korábbi eladást 
kimondó határozat végrehajtása ügyében intézkedett. Cserhátsurány 
Önkormányzata 100 eFt-os vételi ajánlatot tett. Kéri az eladás megerősítését.  

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

28/2010.(III.26.) Kt.h. sz. határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – korábbi 
döntésével összhangban – megerősíti, hogy az ételszállító kisteherautót 
értékesíteni kell. Cserhátsurány ajánlatát elfogadja és kéri, hogy az étel 
házhoz szállítását is végezzék el.  

Felkéri a polgármestert, hogy az adás – vétel lebonyolításáról 
gondoskodjon. 

Határidő: 2010. április 26. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester  

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

 
 
    Jávor Károly              Kosik Mihály 
                                              hitelesítők 


