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Herencsény Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
                       

VII. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2010. május 7 -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 – Dientsmann Tamás, Pekár István helyi 
képviselők.  
Jusztin Józsefné polgármester üdvözli a megjelenteket.  Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kosik Mihály és Szandai József 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./ A Herencsény 0496/1 hrsz-ú ingatlanra tulajdonosok által tett árajánlat. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
  
2./ A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Herencsény-i tagóvoda 

felújítása kivitelezőjének kiválasztása. 
     Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
3./ Nyári gyermekétkeztetés. 
     Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester  
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4./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, 
jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
5./ 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 Herencsény 0496/1 hrsz-ú ingatlanra tulajdonosok által tett árajánlat. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva,1. sz.melléklet.) 
 
A képviselő-testület – 5 igen, egy tartózkodás (Demkó György)  szavazattal – az 
alábbi döntést hozza:  
 

29/2010.(V.07.) Kt.h. sz. határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Herencsény 0496/1 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú ingatlannak a 
vízműhöz vezető úttól kezdődő falu alatti részére ( kb. 8.000 m2) a 
tulajdonosok által tett eladási árajánlatát és a következő döntést hozta:  

1. A tulajdonosok által megjelölt 3.500.000.-Ft vételár a helyben 
szokásos piaci ár tízszerese, így tárgyalási alapnak nem fogadja el. 
Felkéri a tulajdonosokat álláspontjuk felülvizsgálatára és reális, új 
ár megjelölésére. 

 
2. Rendezési tervét nem kívánja módosítani és továbbra is fontosnak 

tartja, hogy a jelzett területen közpark épüljön. 
 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a tulajdonosokat értesítse 

és válaszuktól függően tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Megegyezés hiányában indítsa meg a kisajátítási eljárást. 

 
Határidő: 1. az értesítésre: 2010. május 10. 
                2. a kisajátításra: 2010.június 15. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 

 
2./ A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Herencsény-i 

tagóvoda felújítása kivitelezőjének kiválasztása. 
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     Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.2. sz. melléklet) 
 
 
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal – az alábbi döntéseket hozza:  
 

30/2010.(V.07.) Kt.h. sz. határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó 
Társulás Herencsény-i tagóvodájának felújításával Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat Képviselő-
testülete a három ajánlattévő közül a legkedvezőbb árat megjelölő 
Real Contrultion Kft.-t ( 1165 Budapest, István Király u 7.) bízza 
meg.  
A Képviselő-testület egyetért azzal is, hogy Cserhátsurány Község 
Polgármestere a felújítás műszaki ellenőri feladatainak ellátásával 
Kántor István Balassagyarmat, Szontágh Pál u 4/b. szám alatti lakost 
(ME – E – 12-01015) bízta meg. 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Csehátsurány község 
Polgármesterét értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fazekas János körjegyző 

 
 

3./ Nyári gyermekétkeztetés. 
     Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.3.sz.melléklet) 

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

31/2010.(V.07.) Kt.h. sz. határozat 
 

Herencsény Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári 
gyermekétkeztetés lehetőségével élni kíván a 3. számú melléklet szerinti 
részletezéssel. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  kiírás szerint 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
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4./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 

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

32/2010.(V.7.) Kt.h. sz. határozat 
 

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

 
5./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
5.1. Testvértelepülési találkozó a Palócok I. nemzetközi találkozóján című 
pályázaton elnyert összeg megelőlegezésére hitelfelvétel.   
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
Jusztin Józsefné polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázaton 
elnyert összeg utófinanszírozású, ennek megelőlegezésére hitelfelvétel szükséges.  
 

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

33/2010.(V.7.) Kt.h. sz. határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester javaslatával egyetért és elhatározza, hogy a 
Testvértelepülési találkozó a Palócok I. nemzetközi találkozóján 
című pályázaton elnyert utófinanszírozású 20.826,38 Euro-nak 
megfelelő áthidaló hitelt vesz fel Forintban a számlavezető OTP. 
Bank NYRT-nél. A hitel fedezete a fenti pályázaton elnyert összeg.   
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: kiírás szerint 
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              Kosik Mihály 
                                              hitelesítők 


