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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

XIV. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A képviselő-testület  2011. december 16-i, a  herencsényi tanácskozó  
teremben megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 
- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Kosik Mihály alpolgármester, 
- Bucsánszki Csaba, 
- Demkó György, 
- Tácsik Bálint, helyi képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 
 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel –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 Kosik Mihály 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 2011. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása.. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
2./Javaslat adórendeletek módosítására. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester. 
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3./ Javaslat a 2012. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapítására. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 

4./  Javaslat a Képviselő-testület 2012. I. félévi üléstervére. 

 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester   
 

5./ Közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 

6./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 

döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 

7./  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 2011. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1.sz.mell.) 

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

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2011. (XII.17.) 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     109.102 ezer forintban,  
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b) a bevételi főösszegét   94.774 ezer forintban,  
c) forráshiánya 14.328 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: 
                       Megnevezése:                                                  e Ft. 
- működési kiadások előirányzata összesen:           98 651        
         Ebből: 
- személyi jellegű juttatások:                 11 541 
- munkaadókat terhelő járulékok:                  4 213 
- dologi jellegű kiadások:                          22 909                              
- speciális célú támogatások:                      31 547               
- ellátottak pénzbeli juttatásai                                        25 441     
        - 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 

 
 
 

2./ Javaslat adórendeletek módosítására. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 2.sz. mell.) 
 
Fazekas János körjegyző: szóbeli kiegészítésében a kommunális adó 1.000.-
Ft-tal, évi 7.000.-Ft-ra emelésére tesz javaslatot. A lakosság részéről 
felmerült az igény, hogy a település teljes közterületét az Önkormányzat 
kaszáltassa közmunkások bevonásával. Ehhez a javasolt emelés anyagi 
fedezetet nyújt és előbbre lépnénk az egységes falukép megteremtése terén. 
Az iparűzési adó szintjét – tekintettel a gazdaság helyzetére- változatlanul 
1,4 %-os szinten javasolja meghagyni. 
Kosik Mihály alpolgármester, Demkó György, Bucsánszki Csaba 
képviselők: a javaslatot hozzászólásukban támogatták. A kaszálást 
megkönnyebbítendő javaslatuk, egy önjáró, magasabb teljesítményű 
kaszálógép beszerzése. 
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Több hozzászólás nem volt,  képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal 
az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2011. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
 

a Kommunális adóról szóló 9/2001. (XII.30.) számú rendeletének 
módosítására 

 
 

1. §.  
A rendelet 4. §-a (1) bekezdése helyébe e következő lép : 
 
„ (1) Az adó mértéke adótárgyanként 7.000.-Ft „  
 

2.§. 
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 
 Jusztin Józsefné sk.   Fazekas János sk.  
             polgármester      körjegyző  
 

 
3./ Javaslat a 2012. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapítására.. 

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 

82/2011. (XII. 16.) önkormányzati határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 
fenntartott intézmények élelmezési nyersanyagköltségét 2012. 
január 1-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg: 

     
Óvodás gyermek 
 

290 Ft 

Iskolás gyermek 

- tízórai 
- ebéd 
-  uzsonna 

          370 Ft 
75 Ft 

245 Ft 
 50 Ft 
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Felnőtt   

 

580 Ft 

 
A nyersanyagköltség az általános forgalmi adót tartalmazza. 
Utasítja a körjegyzőt, hogy a meghatározott napi élelmezési 
nyersanyagköltséget az érintett intézményekkel közölje.  
 
Határidő: bentiek szerint 
Felelős: Fazekas János körjegyző   

 

 
4./  Javaslat a Képviselő-testület 2012. I. félévi üléstervére. 

 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester   
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 4.sz. mell.) 
 
A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  az alábbi határozatot 
hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012. I. félévi üléstervét a melléklet szerinti részletezéssel 
elfogadja. 
 

 
5./ A Közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 5.sz. mell.) 
Jusztin Józsefné polgármester: szóbeli kiegészítésében ismertette, hogy miért 
szükséges az új szabályozás. 
Tácsik Bálint képviselő érdeklődött, hogy ki készítette a szabályzatot? 
Jusztin Józsefné polgármester válaszában közölte, hogy a tervezetet a 
közútkezelő társulásunk munkatársai készítették ingyen.  
Több hozzászólás nem volt. A képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  
az alábbi határozatot hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata 
 

Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
melléklet szerint elfogadja Herencsény Község Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata  

a Herencsény Községi önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 
tervének elfogadásáról 

 
1. A Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. évi közbeszerzési tervét az e határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 
6./ 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 2012.évi BURSA 
HUNGARICA ösztöndij pályázatos hallgatók  alapítvány felé jelentése, 
feldolgozása megtörtént. A Gyermekétkeztetési támogatásról szóló 
megállapodás aláírásra került. A Herencsény 0368 és a 0378- as hrsz-ú utak, 
valamint a 0372 hrsz-ú árok  tisztításra szóló döntésünkről a kivoat 
megküldésre került az érintett részére.   

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2011. (XII.16.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármesteri beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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7./  Egyéb,egyedi állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Szóbeli előterjesztés ) 
 
7.1. Tájékoztató a Körjegyzőség bővítésének állásáról. 
Fazekas János körjegyző szóbeli tájékoztatójában ismerteti a Mohora 
csatlakozásának menetrendjét. Az ünnepi közös testületi ülésre Karácsony és 
újév között kerül sor. A két apparátus eltérő bérbeállási szintjének 
rendezéséhez kéri a testület segítségét. 
 
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 


