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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

XI. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2011. augusztus 26-i, a  herencsényi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 
 
/ A cserhátsurányi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! / 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Kosik Mihály alpolgármester, 
- Bucsánszki Csaba, 
- Demkó György, 
- Tácsik Bálint helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
- Szántó József polgármester és 2 fő települési képviselő  ,   a jelenléti ív 
szerint, Fridrich Béla Mohora polgármestere, Bóta Bernadett isk.igazgató, 
Takács Judit gazd.vezető, Kopcsányiné Persik Alice tagóvoda vezető, 
Fazekas Jánosné tagóvoda vezető,  
- Fazekas János körjegyző, 
 
Távol maradt előzetes bejelentéssel: Karvai Ferenc,Varga Attiláné , 
képviselők ,  Oláh Gyula cig. Kisebbségi önk. Elnöke, Jávor Károly külsős 
alpolgármester, Oláh Gyula kisebbs.önk.elnöke, Benkó Tiborné tagóvoda 
vezető. 
 
Jusztin Józsefné polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kosik Mihály, és Tácsik Bálint képviselőket 
kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d : 
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1./ Beszámoló a 2010/2011-es tanévben végzett munkáról, az átszervezés 
helyzetéről. 
Előterjesztő: Bóta Bernadett isk.ig. 

       
2./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról. 
Előterjesztők: intézményvezetők 

 
3./ Közoktatási megállapodás elfogadása. 

        Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek. 
                   

4./ Megállapodás iskolabusz közös üzemeltetésére. 
 Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 
5./ Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda intézményvezetőjének 
megbízása. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 
6./ Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda Pedagógiai Programjának 
elfogadása. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 
7./ A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, 
szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása.  
Előterjesztő: Fazekas János körjegyző 
 
8./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek  
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./Beszámoló a 2010/2011-es tanévben végzett munkáról, az átszervezés 
helyzetéről. 
Előterjesztő: Bóta Bernadett isk.ig. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
Bóta Bernadett isk.igazgató: Kiegészítésül elmondja, hogy az átszervezés 
rendben lezajlott, szeptember 1-től az egyház működteti az iskolát. 
Járulékos feladatok folyamatosan lesznek még ez év végéig (elszámolások 
könyvelés stb.), ill. egy részük 2012-re is áthúzódik. 
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Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatotokat hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  54/2011. (VIII.26.) önkormányzati 
határozata 

 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2010/2011-es tanévben végzett munkáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 

 
 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 55/2011. (VIII.26.) önkormányzati 

határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola 
átszervezés helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester azoknak a 
tanulóknak, akik nem kívánnak az egyházi fenntartású 
intézménybe járni, az elhelyezésük érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: polármester    
 

 
 

2./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról. 
Előterjesztők: intézményvezetők 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester nem volt elegendő pénzünk az első félévben, 
így teljesíteni sem tudtunk. Az ÖNHIKI első üteme elbírálása után kissé 
javult a helyzet. 
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Takács Judit gazd. vezető: magyarázatot fűz a számokhoz. Ismerteti a 
kifizetetlen főbb tételeket, javult a helyzet. 
  
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatotokat hozza:  

 
 

 
  Herencsény Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 56/2011. (VIII.26.) önkormányzati 
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Tessedik Sámuel Általános Iskola és Óvoda 2011. I. félévi 
előirányzat módosítását 2/a.számú melléklet szerint elfogadja. 
 
 

 
  Herencsény Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 57/2011. (VIII.26.) önkormányzati 
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2011. I. félévi előirányzat módosítását 2/b. számú 
melléklet szerint elfogadja. 
 
 

 
  Herencsény Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 58/2011. (VIII.26.) önkormányzati 
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Tessedik Sámuel Általános Iskola és Óvoda 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 2/c. számú melléklet szerint 
elfogadja 
 

 
 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 59/2011. (VIII.26.) önkormányzati 

határozata 
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
2/d. számú melléklet szerint elfogadja. 

 
 

 
3./ Közoktatási megállapodás elfogadása. 

        Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester: Július végén találkoztunk az egyház 
képviselőivel, a részleteket megbeszéltük. 
 
Több hozzászólás nem volt, a  képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 
 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 60/2011. (VIII.26.) önkormányzati 

határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Cserhátsurány, Szabadság út 28. szám alatti feladat-ellátási helyen 
az általános iskola fenntartói jogát a Váci Egyházmegye 
Ordináriusa (2600 Vác, Migazzi tér 1.) részére 2011. szeptember 
1. napjától határozatlan időre átadta és az erről szóló „Közoktatási 
Megállapodás”-t (a határozat 1. sz. mellékleteket) jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 

4./ Megállapodás iskolabusz közös üzemeltetésére. 
 Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
Fridrich Béla polgármester: Lehet tudni, hogy ez mibe kerül jövőre? 
Szántó József polgármester: A sofőr foglalkoztatásának viszonyától, az 
érintettek számától is függ. 
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Fazekas János körjegyző: 2010/2011-es tanévben 2,4 MFt-ból kijöttünk. 
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

 
  Herencsény Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 61/2011. (VIII.26.) önkormányzati 
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
iskolabusz közös fenntartásáról szóló megállapodást – a határozat 
1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az aláírt megállapodást az 
érdekelteknek küldje meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

5./ Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda intézményvezetőjének 
megbízása. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester javasolja Pistyúr Gáborné megbízását 
Cserhátsurányból. 
Fridrich Béla polgármester: A FIDESZ az óvodákat önkormányzati 
fenntartásban kívánja hagyni. Folytatni kell az előkészítést egyházi 
átadásra. 

 
Több hozzászólás nem volt, a képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással 
az alábbi határozatot hozza :  

 
  Herencsény Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 62/2011. (VIII.26.) önkormányzati 
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetértésben a társfenntartó Önkormányzatok Képviselő-
testületeivel – a kiírandó óvodavezetői pályázat elbírálásáig, egy 
év időtartamra 2011. szeptember 1-től Pistyur Gáborné-t a 
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Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda óvodavezetői teendői 
ellátásával megbízza. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, illetve gondoskodjon az intézményvezetői feladatok átadás- 
átvételéről. 
 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: polgármester  

 
 

6./ Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda Pedagógiai Programjának 
elfogadása. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő testület – egyhangú igen szavazattal -  az 
alábbi határozatot hozza: 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 63/2011. (VIII.26.) önkormányzati 

határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szakértői vélemény ismeretében jóváhagyja a Tessedik Sámuel 
Mikrotérségi Óvoda egységes pedagógiai programját. 
 
A Képviselő-testület felhívja az intézmény vezető figyelmét, hogy 
a pedagógiai programot a nevelési- oktatási intézmény honlapján 
nyilvánosságra kell hozni. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős: óvoda vezető 

 
 
7./ Házasságkötés egyéb családi események lebonyolításáról szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (7.sz. melléklet., előző 
testületi ülésen elnapolt napirend) 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja: 
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2011. (VIII.27.) önkormányzati rendelete 
 

A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, 
szolgáltatási díjairól. 

 
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !) 

 
  

 
Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (8.sz. melléklet.) 
 
8.1. ÖNHIKI II. ütem 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

  Herencsény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 64/2011. (VIII.26.) 

önkormányzati határozata 
 

 
1. A Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. 
évi CLXIX törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
 
Felelős: Jusztin Józsefné 
Határidő: azonnal 
 
2. A Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. b) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-
én 1.000 fő alatti és a Cserhátsurány székhelyű 
körjegyzőséghez tartozik. 
 



 9

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről 
döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 8.500 ezer forint 
összegű bevételt tervez. 
 
III. Az önkormányzat 2011. I félévi módosított költségvetési 
rendeletét 14.298 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el. 
 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. 
évben nem haladja meg az Ötv.88.§. (2) bekezdés szerinti éves 
kötelezettségvállalás felső határát. 
 
V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

8/2. Magyar Ökotársulás Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (MÖK 
Nonprfit Kft ) kerthasználati kérelme. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (8/2.sz. melléklet.) 

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

 
 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 65/2011. (VIII.26.) 

önkormányzati határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete megköszönve a MÖK Nonprofit Kft 
együttműködési ajánlatát, hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló „Barát kert” 
elnevezésű, 3,44 ha belterületi ingatlan rendszeres 
kaszálását, karbantartását elvégezze és a lekaszált füvet 
elszállítsa.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló 
megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
Határidő: 2011.09.15. 
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Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést, és az 
ülést bezárták. 

        
Kmf. 

 
 

    Jusztin Józsefné    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  

 
 
 

Kosik Mihály                  Tácsik Bálint  
 

hitelesítők 


