
 1

Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

I. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2011.január 28-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 4 fő települési képviselő 
  a jelenléti ív szerint, 
- Fazekas János körjegyző, 
- Jávor Károly külsős alpolgármester, 
- Bóta Bernadett isk.ig.h. 
- Takács Judit gazd.vez. 
- Kopcsányiné Persik Alice vez.óvónő, 
- Fazekas Jánosné vez.óvónő, 
- Fridrich Béla Mohora polgármestere 
- Benkó Tiborné vez.óvónő, 
- Viktorné Benkó Zsuzsanna élelmezésvezető, 
- Oláh Gyula herencsény cigány önk. elnöke 
  
Jusztin Józsefné polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kosik Mihály alpolgármestert, és Tácsik 
Bálint képviselőt 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./ A közösen fenntartott intézmények és feladatok 2011. évi 

költségvetés – tervezete.  

Előterjesztők: Intézményvezetők 
   
2./ A közös fenntartású intézmények és feladatok finanszírozásának 

helyzete. Rendezési javaslatok. 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                                       Jusztin Józsefné polgármester  
                                       Intézményvezetők 

         
3./ Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2011. évre szóló 

teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása. 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                       Jusztin Józsefné polgármester 

            
4./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 

Előterjesztők: polgármesterek 
 

A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ A közösen fenntartott intézmények és feladatok 2011. évi 

költségvetés – tervezete.  

Előterjesztők: Intézményvezetők 
 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólások: 
Takács Judit gazd.vezető: szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy 
egy konyhai dolgozó bejelentette nyugdíjba vonulását. Az iskolai 
könyvtárnál a fenntartási költségek megvonásával számolnak.  
Bóta Bernadett isk.igazgató: Tájékoztatást adott az új bértábláról. 
Koplányi Árpádné alpolgármester: Kérdi meddig lehet halogatni a 
számlák kifizetését? 
Szántó József polgármester: összefoglaló válaszadásában elmondta, 
hogy az étkezési támogatást betervezték, de kifizetni csak a gazdasági 
helyzet rendezése után tudják. A számlák kifizetésénél szigorú 
rangsorolás folyik , a szállítókkal folyamatosan egyeztetnek. Vázolja 
azokat az okokat, melyek a jelenlegi nehéz helyzet kialakulását 
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idézték elő (alulfinanszírozottság, alacsony gyermeklétszám stb.) 
Várható központi önkormányzati konszolidáció, megoldásokat 
keresnek. Csütörtökön Vácott fog tárgyalni az iskola egyházi 
kezelésbe adásáról, ismerteti ennek feltételeit. 

 
Más hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatokat hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  1/2011. (I.28.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tessedik Sámuel Általános Iskola és Óvoda 
2010. IV. negyedévi előirányzat módosítását a 1/1. sz. 
melléklet szerint elfogadja. 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  2/2011. (I.28.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyzőség 2010. IV. negyedévi 
előirányzat módosítását a 1/2. sz. melléklet szerint 
elfogadja. 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  3/2011. (I.28.) önkormányzati határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tessedik Sámuel Általános Iskola és Óvoda 
2011.évi költségvetésének tervezetét az 1/3 sz. 
melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. Az 
önkormányzati hozzájárulás összege a fenntartó 
önkormányzatok között gyermekarányosan oszlik meg. 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  4/2011. (I.28.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a cserhátsurányi Óvoda 2011.évi 
költségvetésének tervezetét az 1/3. sz. melléklet 
szerinti részletezéssel elfogadja. Az önkormányzati 
hozzájárulás összege Cserhátsurány önkormányzatát 
terheli. 
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  5/2011. (I.28.) önkormányzati határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a herencsényi Óvoda 2011.évi 
költségvetésének tervezetét az 1/3 sz. melléklet szerinti 
részletezéssel elfogadja. Az önkormányzati 
hozzájárulás összege Herencsény község 
Önkormányzatát terheli. 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  6/2011. (I.28.) önkormányzati határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a mohorai Óvoda 2011.évi költségvetésének 
tervezetét az 1/3 sz. melléklet szerinti részletezéssel 
elfogadja. Az önkormányzati hozzájárulás összege 
Mohora község Önkormányzatát terheli. 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  7/2011. (I.28.) önkormányzati határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzati Konyha 2011.évi 
költségvetésének tervezetét az 1/3 sz. melléklet szerinti 
részletezéssel elfogadja. Az önkormányzati 
hozzájárulás összege Cserhátsurány önkormányzatát 
terheli. 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  8/2011. (I.28.) önkormányzati határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Iskolabusz 2011.évi költségvetésének 
tervezetét az 1/4 sz. melléklet szerinti részletezéssel 
elfogadja. Az önkormányzati hozzájárulás összege 
Cserhátsurány önkormányzatát terheli. 
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  9/2011. (I.28.) önkormányzati  

határozata 
  
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési 
tervezetét  29.646 e Ft költségvetési főösszeggel, az 
alábbi részletezéssel elfogadja.  
 
Bevételek:   Központi támogatás    5.118 e Ft 
  Intézményfinanszírozás  23.678 e Ft  
  Működési bevételek       850 e Ft 
      29.646 e Ft  
 
Kiadások:  Személyi juttatások  18.138 e Ft 
  Munkáltató járulékok   4.365 e Ft 
  Dologi kiadások     7.143 e Ft 
      29.646 e Ft 
 
A képviselő-testület a Körjegyzőség cafetéria  
juttatásainak keretösszegét a 8 fős köztisztviselői 
létszámkeret figyelembevételével 200.000 Ft/fő/év-ben 
állapítja meg.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
körjegyzőt az önkormányzati  költségvetés határidőre 
történő elkészítésére és a képviselő-testület elé 
terjesztésére.  
        
Határidő: 2011.február 15. 
Felelős: polgármester, körjegyző    
 

 
2./ A közös fenntartású intézmények és feladatok finanszírozásának 

helyzete. Rendezési javaslatok. 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                                       Jusztin Józsefné polgármester  
                                       Intézményvezetők 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
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Szántó József polgármester: szóbeli kiegészítése során ismerteti, hogy 
az előkészítés során vezetői szinten a határozati javaslat szerinti 
tartalommal egyetértés jött létre. Kéri a javaslat elfogadását. 

 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi 
határozatokat hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  10/2011. (I.28.) önkormányzati 

határozata 
 
Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Cserhátsurány – Herencsény községek 
önkormányzatai közötti elszámolást 2010.XII. 31-i 
fordulónappal a 2. számú melléklet összesítő 
kimutatásában részletezett tartalommal elfogadja. 
A Herencsényt megillető 323.243.-Ft összeg a 2011. 
évi intézményfinanszírozás keretében kerül 
ellentételezésre. 

 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
Határidő: 2011.02.28. éd folyamatos XII.31-ig  

 
 

3./ Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2011. évre szóló 

teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása. 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                  Jusztin Józsefné polgármester 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  11/2011. (I.28.) önkormányzati  

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete A köztisztviselők jogállásáról szóló – 
módosított – 1992. évi XXIII. Törvény 34. § (3) és (5) 
bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a 2011.évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy  
- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján 

gondoskodjon a körjegyzőnek előírt 
teljesítménykövetelmények 2011. február 15-ig 
történő kidolgozásáról, és a körjegyző részére írásos 
dokumentum formájában történő átadásról; 

- a körjegyző teljesítményértékelést 2011. december 
20-ig végezze el, s arról a testületet legkésőbb 2011. 
december 31-ig  tájékoztassa. 

- folyamatosan kísérje figyelemmel a körjegyző 
köztisztviselők teljesítményértékelésével 
kapcsolatos feladatellátását.     

 
Határidő: 2011. február 15., illetve a határozatban 
megjelölt határidők  
Felelős: polgármester 

 
 

 
4./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                       Jusztin Józsefné polgármester 

 

4/1. Tájékoztató a VIZMŰ átadás helyzetéről. 
 
Szántó József polgármester ismerteti, hogy tárgyalások folynak a 
vízmű üzemeltetésének átadásáról. Az átadással a vízdíj kedvezőbben 
alakulna.  
 
4/2. Tájékoztató az iskola helyzetének rendezési lehetőségeiről. 
 
Szántó József polgármester szóban tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
kistérségi közös iskolarendszer létrehozása elnapolásra került. A 
költségek csökkentése érdekében felmerült a magyarnándori iskolához 
való integrálódás lehetősége, illetve az a megoldási lehetőség is, hogy 
az iskolát adjuk egyházi kezelésbe. A Katolikus Egyház 
Nógrádsipeken már kedvező tapasztalatokkal üzemeltet iskolát, így 
ezzel a megoldással az iskola helyben maradna, gyermekeinknek nem 
kell utazni.   
 
 
A képviselő-testület vita nélkül,  - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  12/2011. (I.28.) önkormányzati  

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Szántó József polgármestert, mint az 
intézményfenntartó társulás gesztor önkormányzatának 
vezetőjét, hogy az iskola egyházi kezelésbe adásáról 
folytasson tárgyalásokat a Római Katolikus Egyház Váci 
Egyházmegye illetékes képviselőivel.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 2011.09.01. 
Felelős: Szántó József polgármester  

 
 
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 


