Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
XII. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2011. szeptember 15-i, a
tanácskozó teremben megtartott üléséről.

herencsényi

Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Jusztin Józsefné polgármester,
- Kosik Mihály alpolgármester,
- Tácsik Bálint,
- Demkó György helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző,
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Bucsánszki Csaba képviselő, Jávor
Károly külsős alpolgármester, Oláh Gyula kisebbségi önk. elnöke.
Jusztin Józsefné polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Demkó György és Tácsik Bálint képviselőket
kéri fel.
Ezt követően a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó
szerint.
A testület a javaslatot

- egyhangúlag - elfogadja az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ A 2011. évi költségvetési rendelet II.negyedévi módosítása.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
2./Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester.
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3./ Csatlakozás a Bursa Hunarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2012.
évi fordulójához.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
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 napirend tárgyalása:
1./ A 2011. évi költségvetési rendelet II.negyedévi módosítása.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1.sz.mell.)
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló
4/2011. ( III.12.) sz. rendelet
módosításáról
Herencsény Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe
véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendeletben meghatározottakat – a
4/2011. (III.12.)KT.r számú 2011. évi
költségvetéséről alkotott rendeletét - továbbiakban költségvetési rendelet - az
alábbiak szerint módosítja.
1. §. A költségvetési rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
" A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének:
a) kiadási főösszegét 99 545 ezer forintban,
b) a bevételi főösszegét 80 717 ezer forintban,
c) forráshiánya 18 828 ezer forintban állapítja meg”
2.§.A költségvetési rendelet 6.§.(1) bekezdésének helyébe a következő
rendelkezés lép:
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„ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Megnevezése:
- működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű juttatások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- speciális célú támogatások:
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- tartalék

e Ft.
91 440
11 428
4 196
16 908
30 539
25 369
3 000

3. §. A költségvetési rendelet 2,3 számú mellékletét e rendelet 1. számú
melléklete módosítja.
4. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jusztin Józsefné
polgármester

Fazekas János
jegyző

2.Beszámoló a 2011. évi költségvetés I.félévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 2.sz.mell.)
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozza:
Határozati javaslat
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2011. (IX.15.) Kt.h. számú határozata
Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször
módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

3

1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat
4/2011. (III.12.)Kt.r.számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési előirányzatainak első
féléves alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak első féléves
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok e Ft-ban
Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2010.első félévi
teljesítés

Teljesítés
alakulása %

95805
75178
20627

99545
80717
18828

54950
37208
17852

55,20
46,09
94,81

Kiadások főösszege
Bevételek főösszege
Forráshiány

3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák.
4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
a 2-4/1. számú mellékletek tartalmazzák.
5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2011. első féléves teljesítését a
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2011. első
féléves
teljesítés

Teljesítés
alakulása%

Összesen:

95805

99545

54950

55,20

- személyi jellegű kiadások (02/49)
- munkaadókat terhelő járulékok (02/56)
- dologi jellegű kiadások (03/69)

11428
4196
13168

11428
4196
16908

3288
1688
7577

28,77
40,23
44,81

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásainak teljesítését és a
teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 4/1. számú melléklet szerint fogadja el.
6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2011. első féléves teljesítését és a teljesítés
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Összesen:

Eredeti
előirányzat
8105

Módosított
előirányzat
8105

2010. első
féléves
teljesítés
873

Teljesítés
alakulása%
10,77
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Ebből:
- felújítások (05/6)
- beruházások (05/33)
-egyébfel.célúkiad. tám. (03/64,04/22,05/36,06/69

1583
4500
2022

1583
4500
2022

873

7. Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés
alakulását feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként
8. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását
feladatonként a 2-3. számú mellékletek tartalmazzák.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
9. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti
előirányzat

Előirányzat megnevezése
Tartalék
- általános tartalék
- céltartalék

Módosított
előirányzat

3 000

3 000

3 000

3 000

10. Az önkormányzat a forráshiány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Megnevezés
Forráshiány

Eredeti előirányzat
20 627

Módosított előirányzat
18 828

2011.első féléves telj.
17 852

A képviselőtestület elrendeli:
- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni
kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a
meg nem fizetett bevételek beszedéséről (különös tekintettel az adóbevételekre).
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb
teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.
Határidő: azonnal és folyamatos 2011. XII. 31-ig.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
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3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2012.
évi fordulójához.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 3.sz. mell.)
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozza:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2011. (IX.15.) önkormányzati határozata
Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
F e l k é r i a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
4/ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
(Szóbeli előterjesztés )
Jusztin Józsefné polgármester rövid tájékoztatást ad a két testületi ülés
közötti fontosabb eseményekről . Elmondja, hogy a Barátkert használatáról
szóló szerződés még nem került aláírásra, de az ingatlanban a karbantartást,
kaszálást végrehajtják.
A júliusban megtartott Kereszt Búcsú és Falunap a rossz idő ellenére is jól
lezajlott, a testvértelepülések megítélése is pozitív volt, a rendezvény
költségeit a Palóc Út Egyesület által benyújtott és elnyert pályázat összegéből
finanszíroztuk.
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozza:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2011. (IX.15.) önkormányzati határozata
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
polgármesteri beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.

a
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5./ Egyéb,egyedi állásfoglalást igénylő ügyek.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
(Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva 4. sz. mell. )
5.1.
Javaslat
könyvtár
szakfeladaton
való
közalkalmazott
foglalkoztatására.
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal - az alábbi határozatot
hozza:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2011. (IX.15.) önkormányzati határozata
Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a polgármester javaslatát és a könyvtár
szakfeladaton hozzájárul Kelemen Mária (szül.: 1981.08.16.)
Herencsény, Petőfi út 31. szám alatti lakos heti 30 órás
foglalkoztatásához 2011.XII.31.-ig.
F e l k é r i a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg és a mozgókönyvtári támogatás terhére biztosítsa a
bérfedezetet az éves költségvetés soros módosítása során.
Határidő: azonnal és bentiek szerint
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
5.2. Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda Alapító Okiratának
módosítása.
A képviselő-testület vita nélkül – egyhangú igen szavazattal - az alábbi
határozatot hozza:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2011. (IX.15.) önkormányzati határozata
Jogszabályváltozás miatt szükségessé vált az érintett intézmény
alapító okiratának módosítása.
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi
döntést hozza:
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1. a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda alapító okiratának
módosítását – a határozat 1. számú mellékletét képező
tartalommal – egységes szerkezetű alapító okiratát – a
határozat 2. számú mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja.
2.
A Képviselő – testület utasítja a körjegyzőt, hogy a
módosításról az intézmény vezetőjét tájékoztassa, valamint
gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok
Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Fazekas János körjegyző
5.3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ)
módosítása.
Hozzászólás nem volt, képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotja:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 4/2007.
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva/
5.4. A horvátországi Haraszti falu meghívója.
Jusztin Józsefné polgármester ismerteti a testvér települési kapcsolatokat építő
Haraszti falu meghívóját. Tájékoztatja a testületet, hogy a Herencsény
községet képviselő küldöttséget Tácsik Bálint képviselő vezeti.
5.5. Beszámoló a Falunapok lebonyolításáról.
Jusztin Józsefné polgármester szóban ismerteti a Palóc Út pályázati pénzéből
fedezett falunapok történéseit, főbb vonalakban a kiadások megoszlását.
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A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
5.6. Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról, újabb kiírásokról.
Jusztin Józsefné polgármester ismerteti, hogy az első (víztározót tartalmazó)
vízrendezési pályázatunk nem volt sikeres. A második pályázat sikerében
bízunk. Lehetőséget látunk szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére a
HVSK1101 számú pályázat keretében.
A testületi beszélgetés során a tagok támogatták, hogy minden lehetőséget ki
kell használni, hogy a régen húzódó szennyvízproblémára megoldást találjunk.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011.
(IX.15.) önkormányzati határozata
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy Herencsény a szlovákiai EBECK településsel közösen induljon a
HVSK 1101/2.1.1 számú, határon átnyúló együttműködés keretében
kiírt pályázaton szennyvízhálózat csatorna kiépítésére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítése ügyében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
1. meglévő tervek átdolgoztatása
2. partnerszerződés megkötése
3. pályázatíró megbízása.
A pályázat benyújtásáról a kész pályázat kondícióinak ismeretében
dönt.
Határidő: 1-3 pontra: 2011.10.10.
a pályázati döntésre: 2011.10.21.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
5.7. Tájékoztató a külterületi Telelői út kitisztításáról.
Jusztin Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy lakossági
kezdeményezésre megkezdtük a Telelői úton a bozótirtást, a benőtt fák
kivágását. Ezt követően gépi munkára is szükség lesz, mert átereszt kell
építeni, árkot ásni és az útpályát elegyengetni. A szükséges fedezet
biztosítására a 2011. évi költségvetés következő módosítása során tesz
javaslatot.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
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5.8. „ A térség identitástudatának, környezet-és egészségtudatos
életmódjának fejlesztése, a fenntartható gazdasági együttműködés
erősítése az Ipoly –menti Palócok HACS területén „ célterületre
(célterület száma: 1 019636) pályázat benyújtása.
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozza:
Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 72/2011. (VIII.26.) önkormányzati
határozata
Herencsény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az IKON Stúdió Közhasznú Egyesület által – az Ipoly
–menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének, mint az illetékes
LEADER HACS által közzétett – „ A térség identitástudatának,
környezet-és egészségtudatos életmódjának fejlesztése, a
fenntartható gazdasági együttműködés erősítése az Ipoly –menti
Palócok HACS területén „ célterületre (célterület száma: 1 019636)
benyújtani kívánt pályázatáról szóló előterjesztést és úgy
határozott, hogy támogatja azt.
A „Kellene kiskert, bőtermő!” című pályázat megvalósítása során
vállalja Endrefalva és Rimóc településekkel a projekt sikeres
lebonyolítása érdekében az együttműködést, melynek részleteit a
pályázóval kötött együttműködési megállapodás tartalmazza.
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
együttműködési megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést, és az
ülést bezárták.
Kmf.
Jusztin Józsefné
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Demkó György
Tácsik Bálint
hitelesítők
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