
 1

Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

XIII. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A képviselő-testület  2011. november 29-i, a  herencsényi tanácskozó  
teremben megtartott üléséről. 
 
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: 
 
N a p i r e n d : 
               
1./ A Körjegyzőség bővítésével kapcsolatos döntések. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
2./A 2011. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester. 
 
 



 2

3./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 
4./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója. 
 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester   
 
5./ A 2012. évi belső ellenőrzési terv. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
6./ Intézkedési terv a 2011/2012. évi téli forgalomra való felkészüléshez. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester  
 
7./ A 2012. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 
elbírálása. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
8./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
9./  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 Körjegyzőség bővítésével kapcsolatos döntések. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1.sz.mell.) 

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a korábbi 
49/2011.(VI.17.) számú döntését megerősítve – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 39.§. (3) 
bekezdése szerint elfogadja Mohora Községi Önkormányzat  2012. 
január elsejével történő csatlakozását Cserhátsurány-Herencsény 
Községek Körjegyzőségéhez (2676 Cserhátsurány Petőfi út 3.)  
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A képviselő-testület az előterjesztés szerint jóváhagyja a 
Cserhátsuárny-Herencsény-Mohora önkormányzati közötti 
körjegyzőségi csatlakozási megállapodást.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 

2./A 2011. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 2.sz.mell.) 
 
Jusztin Józsefné polgármester szóbeli kiegészítésében részletes magyarázatot 
fűzött a módosuló tételekhez. 

 
Hozzászólás nem volt,  képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

 
a Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011.évi költségvetéséről szóló 4/2011. (III.12.) önkormányzati 
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.) számú 
2011. évi költségvetéséről alkotott rendeletét - továbbiakban költségvetési 
rendelet - az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. §. A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének: 

a) kiadási főösszegét     106.961 ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét   89.133 ezer forintban,  
c) forráshiánya 17.828 ezer forintban állapítja meg.” 
 

2. §. A költségvetési rendelet 6. §. (1) bekezdésének helyébe a következő 
bekezdés lép: 
 " Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a 
képviselő-testület a következők szerint határozza meg: 
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                       Megnevezése:                                                  e Ft. 
- működési kiadások előirányzata összesen:           98 572        
         Ebből: 
- személyi jellegű juttatások:                 11 546 
- munkaadókat terhelő járulékok:                  4 208 
- dologi jellegű kiadások:                          22 902                              
- speciális célú támogatások:                      31 547               
- ellátottak pénzbeli juttatásai                                        25 369     
        - tartalék                     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 sk.                                                 Fazekas János sk. 
        polgármester                                                               körjegyző 

 
 
 

3./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 3.sz. mell.) 
 
Jusztin Józsefné polgármester szóbeli kiegészítésében részletes magyarázatot 
fűzött a főbb tételekhez.  
Kosik Mihály alpolgármester, Demkó György képviselő a gazdálkodást jónak 
ítélte meg, a beszámoló elfogadását javasolják. 

 
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  
az alábbi határozatot hozza:  

 
 

Határozati javaslat 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata 
Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III.n.éves 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 I-III.n.évi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
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1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III.n.évi 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 
I-III.n.éves alakulása 

 
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak I-III.n.éves 
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

adatok e Ft-ban 
 

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2011.I-III.n.évi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Kiadások főösszege 95 805 106 961 91 199 85,26 
Bevételek főösszege 75 178 89 133 67 155 75,34 
Forráshiány 20 627 17 828 24 114 135,25 

 
3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei: 

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a  I-III.n.éves teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását 

a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák. 
4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai: 

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a I-III.n.éves teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását 

a 2-4/1. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2011.I-III.n.éves teljesítését a 
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 
 

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2011.I-
III.n.éves 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása% 

Összesen: 95 805 106 961 91 199 85,26 
 

- személyi jellegű kiadások (02/49) 11 428 11 546 6 025 52,18 

- munkaadókat terhelő járulékok (02/56) 4 196 4 208 2 789 66,28 
- dologi jellegű kiadások (03/69) 13168 22 902 15 222 66,46 

 
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.I-III.n.éves teljesítését és a teljesítés 
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2011 I-
.III.n.éves 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása% 

Összesen: 8 105 8 389 3 424 40,81 
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Ebből: 
- felújítások (05/6) 1 583 1 583 50 3,16 
- beruházások (05/33) 4 500 4 424 2 228 50,36 
-egyébfel.célúkiad. tám. (03/64,04/22,05/36,06/69 2 022 2 382 1 146 48,11 

 
 
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: 
 
 

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Tartalék 3 000 3 000 
- általános tartalék   
- céltartalék 3 000 3 000 

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

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2011.I-III.n.léves telj. 
Forráshiány 20 627 17 828 24 114 

 
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  
 

 
 

 
4./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója. 

 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester   
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 4.sz. mell.) 
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Szóbeli kiegészítés keretében Jusztin Józsefné polgármester és 
hozzászólásában Fazekas János körjegyző az előterjesztés sarkalatos 
pontjaihoz mondtak véleményt, indokolták a javaslatokat. 
Demkó György és Tácsik Bálint képviselők a társulások gazdálkodásának 
fokozott figyelemmel kísérésének fontosságát hangsúlyozták. 
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  az alábbi határozatot 
hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012. évre vonatkozó költségvetési koncepcióról szóló 
előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
 
Határidő: 2012. évi költségvetés készítés, legkésőbb 2012. 
február 15.-ig 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 

5./ A 2012. évi belső ellenőrzési terv. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 5.sz. mell.) 
 
Hozzászólás nem volt. A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  az 
alábbi határozatot hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata 
 

1.  Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az 
önkormányzat 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 
2. A Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben 
foglaltak végrehajtását folyamatosan kísérje figyelemmel, és szükség 
szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan. 

 
Felelős: Fazekas János körjegyző 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 

6./ Intézkedési terv a 2011/2012. évi téli forgalomra való felkészüléshez. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6.sz. mell.) 
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Hozzászólás nem volt. A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  az 
alábbi határozatot hozza:  
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011/2012. évi téli forgalomra való 
felkészüléshez beterjesztett intézkedési tervet a melléklet 
szerint elfogadja . 

 
 
 
7./ A 2012. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 
elbírálása. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 7.sz. mell.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő- testülete  
megerősíti, hogy 2011-ben is csatlakozni kíván a  

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ. 

A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok közül az alábbiakat támogatja: 
 
A típus 
 
1./   Szlobodnyik Alexandra        Kossuth út 28.  5.000 Ft/hó 
2./   Tácsik Richárd          Dózsa Gy. út 10.       5.000 Ft/hó 

   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: Pályázati kiírás szerint 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
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8./ 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  
- Az EBECK szlovák községgel szerettünk volna benyújtani szennyvíz 

beruházás EU-s pályázatot, de a szlovák község visszamondta a kormány 
lemondására hivatkozva. 

- „Kellene kiskert, bőtermű „ c. pályázat  benyújtásra került, melyhez a 
hozzájárulásunkat megadtuk, ha megnyerésre kerül, tavaszra a községben 
is elkezdik a kiskert művelést és versenyt. 

- A 2012 évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való 
csatlakozási szándék megküldésre került, azt befogadták, az online 
rendszerben szerepelünk 

- November 21.-én 15-18 óráig országos mozgósítási gyakorlatot hajtottunk 
végre , melyen 12 fő és a polgármester vett részt. 

- Az óvodánkban közegészségügyi ellenőrzés volt, egyéb hiányosságokat 
észleltek, azok kijavítása folyamatos, tervezett, későbbiekben részletes 
tájékoztatást adok a testület felé. 

- Az ÉMOP-3.1.3 Vidékfejlesztési pályázaton szeretnék résztvenni a 
közösségi tervek létrehozása fejlesztésére. Amikor kiírásra kerül 
visszatérünk rá. 

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármesteri beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 
9./  Egyéb,egyedi állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva 9. sz. mell. ) 
 
9.1. Gyermekétkeztetés támogatás. 
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  az alábbi határozatot 
hozza:  
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „ 
Megállapodás a Szent István Keresztény Általános Iskola 
részére a gyermekétkeztetés biztosításáról támogatásáról „ 
című dokumentumot a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
9.2. Önkormányzati utak, árkok tisztításához hozzájárulás. 
A képviselő-testület vita nélkül – egyhangú igen szavazattal -  az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete , mint a 
Herencsény 0368 és 0370 hrsz-ú utak, valamint a 0371 ád 0372 
hrsz-ú árok megnevezésű ingatlanok kezelője – munkáját 
megköszönve – hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenti 
ingatlanokat Gulyás Zsolt erdészeti szakirányító kitisztítsa, 
közlekedésre illetve a víz elvezetésére alkalmassá tegye. 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a felajánlót értesítse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést, és az 
ülést bezárták.    

 
Kmf. 

 
Jusztin Józsefné    Fazekas János 

polgármester            körjegyző 
 

 
Demkó György                    Tácsik Bálint 

hitelesítők 


