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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

VIII. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2010. május 28-i, a  cserhátsurányi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 
 
/ A cserhátsurányi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! / 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Szandai József alpolgármester, 
- Demkó György,   
- Dienstmann Tamás, 
- Jávor Károly, 
- Kosik Mihály helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
 
- Szántó József polgármester és 4 fő települési képviselő 
  a jelenléti ív szerint, 
- Fazekas János körjegyző, 
- Fridrich Béla mohora alpolgármestere, 
- Hangács Aletta gazd.vez. 
- Benyovicsné Bodó Éva védőnő, 
- Fábiánné Boros Beáta szolg.vez. 
  
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Csizek Róbert, Pekár 
István, Hangács Gábor, Koplányi Árpádné, Sági István helyi 
képviselők.  
  
Jusztin Józsefné polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szandai József és Demkó György  
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
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A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak 
szerint: 

 
N a p i r e n d : 
1./ Tájékoztató a községek egészségügyi-szociális ellátórendszerének 
működéséről  
Előterjesztők: Szolgálatvezetők 
             
2./ Beszámoló a Belső-Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat  feladatainak ellátásáról 
Előterjesztők: Intézményvezető 
   
3./ Beszámoló a települési Önkormányzat 2009.évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztők: Fábián Jánosné ig.ea. 
           Gyarmatiné Kusnyár Ildikó ig.ea. 
         
4./ Javaslat Önkormányzati esélyegyenlőségi program kidolgozására  
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 
5./ Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda alapító 
okiratának módosítása 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 
6./ Javaslat térítési díj rendelet módosítására  
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 
7./ A közös intézményeket fenntartó önkormányzatok közötti függő 
elszámolások rendezése 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 
8./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                       Jusztin Józsefné polgármester 
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ Tájékoztató a községek egészségügyi-szociális ellátórendszerének 
működéséről  
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Előterjesztők: Szolgálatvezetők 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
1/1.  Védőnői Szolgálat 
 
Benyovicsné Bodó Éva  védőnő: szóbeli kiegészítésében elmondja, 
hogy eszközbeszerzésre lesz szükség, ehhez kérnék segítséget. A 
határidő: 2010. szeptember 1. Új eddig nem végzett vizsgálatokat is 
kell végezni. (pl. szemészeti vizsgálat) 
Szántó József polgármester: várhatóan mennyibe kerül ? 
Benyovicsné Bodó Éva védőnő: pontosan még nem ismert, de 
tízezres nagyságrendű.  
 
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

34/2010. (V.28.)Kt. számú határozat 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a védőnői szolgálat ellátásáról szóló 
beszámolót melléklet szerint elfogadja. 
 

1/2.  Háziorvosi  Szolgálat 
 
Dienstmann Tamás képviselő: panaszt hallok, hogy a „doktornőnek 
meg kell mondani, hogy mit írjon fel „ úgy hallottam.  
Szántó József polgármester: konkrétumokat kérek.  
Dienstmann Tamás képviselő: ha másnak nincs hozzászólnivalója 
visszavonom. 
Varga Attiláné képviselő: Herencsény váró termébe konnektort 
kérnek. Beteg tájékoztatót kívánnak elhelyezni. 
Móricz Gáborné képviselő: a cserhátsurányi csatornabűz nem  
hárítható el ? 
Szántó József polgármester: épületen kívüli a bűz, a rendszert a 
csatornaműveknek mosatni kell, mert alacsony a kihasználtság és a 
hálózatban pang a szennyvíz.   
 
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

35/2010. (V.28.)Kt. számú határozat 
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a háziorvosi szolgálat ellátásáról szóló 
beszámolót melléklet szerint elfogadja. 

 
1/2.  Fogorvosi  Szolgálat 

 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

36/2010. (V.28.)Kt. számú határozat 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a fogorvosi szolgálat ellátásáról szóló 
beszámolót melléklet szerint elfogadja. 
 
 

2./ Beszámoló a Belső-Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat  feladatainak ellátásáról 
Előterjesztők: Intézményvezető 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
Fábiánné Boros Beáta szolg.vez.. szóbeli kiegészítésében elmondja, 
hogy az  élelmiszer segély az előző év szintjén várható. 
Szandai József  képviselő: kivel állnak kapcsolatban a segélyezés 
terén ? 
Fábiánné Boros Beáta szolg.vez.: a Magyar Élelmiszer Bankon 
keresztül kapjuk. 
Szántó József polgármester: a minőséggel nincs baj ? 
Fábiánné Boros Beáta szolg.vez.: nincs, nem tapasztaltuk.  
 
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

37/2010. (V.28.)Kt. számú határozat 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Belső-Cserhát Gyermekjóléti szolgálat 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót melléklet 
szerint elfogadja. 

 
  
3./ Beszámoló a települési Önkormányzat 2009.évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
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Előterjesztők: Fábián Jánosné ig.ea. 
           Gyarmatiné Kusnyár Ildikó ig.ea. 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
      
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

38/2010. (V.28.)Kt. számú határozat 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe 
tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót – és azt elfogadja. 
 

 
 
4./ Javaslat Önkormányzati esélyegyenlőségi program kidolgozására  
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

39/2010. (V.28.)Kt. számú határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elrendeli a helyi esélyegyenlőségi 
program esélyegyenlőségi szakértő bevonásával 
történő elkészítését. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: - a megbízásra: 2010. 06.15. 

- a program elkészítésre: 2010.09.15. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
5./ Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda alapító 
okiratának módosítása 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 
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Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 
 

40/2010. (V.28.)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 Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és 

Óvoda alapító okiratának módosítását – a határozat 1. 
számú mellékletét képező tartalommal – egységes 
szerkezetű alapító okiratát 2. számú mellékletét képező 
tartalommal j ó v á h a g y j a 2010. június 1-i 
hatállyal.  

 
Utasítja a polgármestert, hogy a törzskönyvi 
nyilvántartásba  vételt 8 napon belül a kincstártól 
kérelmezze.  
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: 2010. június 7.  

 
6./ Javaslat térítési díj rendelet módosítására  
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (6.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi rendeletet hozza:  
 

4/2010. (V.29.)Kt. számú rendelet 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és 
szociális alapellátások térítési díjáról szóló 

5/2008.(V.31) Kt.r. számú rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !)  
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7./ A közös intézményeket fenntartó önkormányzatok közötti függő 
elszámolások rendezése 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (7.sz. melléklet.) 

 
Jusztin Józsefné polgármester: Előzmények. A kihelyezett 
körjegyzőség sokba került, ezt szóvá tettük. Szántó József 
polgármester ígéretet tett a rendezésre.  
2003-ig az elszámolásokat elfogadtuk. Ezt követően törekedtünk 
tételes elszámolásra.  
Szántó József polgármester: Nem volt erről cserhátsurányi testületi 
ülés ! Tisztázni kell az alapelveket. Hogyan osszuk meg a költséget. 
Ismerteti a 2003-as adatokat. 
Dienstmann Tamás képviselő : emlékszem, hogy évekig milliós 
többletet számoltak el. 
Szántó József polgármester: a mostani előterjesztés is az egész épület 
költségeit tartalmazza.  
Szandai József képviselő: Ideiglenes Bizottság létrehozását javaslom. 
Móricz Gáborné képviselő: nem tudom megítélni a 1998-as éveket.  
Jávor Károly képviselő: egyetértek Szandai József képviselő 
társammal.  
Jusztin Józsefné polgármester: én kérem a cserhátsurányi 
polgármester irodáját fizesse ki Cserhátsurány.  
Szántó József polgármester: szavazásra bocsátja Szandai József 
képviselő javaslatát.   
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

41/2010. (V.28.)Kt. számú határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a közös intézményeket fenntartó 
önkormányzatok közötti függő elszámolások rendezése 
tárgyában benyújtott elszámolást a melléklet 1. 4. 5 
pontja  szerinti tartalommal    2009. XII.31. zárónappal 
elfogadja. 
A melléklet 2. és 3. pontja vitatott, ezért ennek tartalmi 
egyeztetésére Ideiglenes Bizottságot hoz létre.   
 
A Herencsény és Mohora községet megillető 
visszatérítését a 2010.évi finanszírozási terv 
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módosításával és a 2011. évi finanszírozási tervben 
havi bontásban kell rendezni. 
 
Határidő: azonnal és a soron következő közös 
képviselőtestületi ülés ideje 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
8./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                       Jusztin Józsefné polgármester 
 
8/1. Magyar Államkincstár vizsgálata a normatív hozzájárulások és 
támogatások elszámolásáról 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (8/1.sz. melléklet.) 
 
8/2. Belső ellenőrzésről készült jelentés ismertetése 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (8/2.sz. melléklet.) 
 
8/3. Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
igazgatójának lemondása 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (8/3.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester: ismerteti Sztancsik József iskolaigazgató 
lemondó levelét. 
A képviselő-testület hozamos beszélgetés után szükségesnek tartja az 
iskola igazgatójának meghallgatását, mivel a mai testületi ülésen nem 
jelent meg.   
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  
 

42/2010. (V.28.)Kt. számú határozat 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri Sztancsik József általános iskola 
igazgatót, hogy a fenntartó önkormányzatok következő 
közös testületi ülésen szíveskedjék a testületeket 
személyesen tájékoztatni.  
Felelős: Sztancsik József ig. , Szántó József 
polgármester 
Határidő: bentiek szerint 
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Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést 
és az ülést bezárták. 
        

Kmf. 
 
 
 
 
     Jusztin Józsefné    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 

Szandai József    Demkó György   
              hitelesítők 

 


