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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

II. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2011. február 11-i, a  herencsényi tanácskozó  
teremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

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

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 
 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Jávor Károly külsős 
alpolgármester, Demkó György képviselő, Oláh Gyula kisebbségi önk. 
elnöke.  
  
Jusztin Józsefné polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kosik Mihály és Bucsánszki Csaba 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./ Javaslat az önkormányzat  2010. évi költségvetésének módosítására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

   
2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezetének megvitatása 
 ( I.olvasat). 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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3./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata(SZMSZ,I olvasat). 
   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  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ Javaslat az önkormányzat  2010. évi költségvetésének módosítására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Jusztin Józsefné polgármester szóbeli kiegészítésében bemutatja az 
előirányzat – változások indokait, hátterét. 

 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2011. (II.12.) önkormányzati rendelete 

 
a Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.21) 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 2./2010. (II.21.) számú 2010. 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 2010. évi költségvetésének: 
a) kiadási főösszegét     121 547 ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét 110 586 ezer forintban,  
c) forráshiánya 10 961 ezer forintban állapítja meg.” 
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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:  107 026        
         Ebből: 
- személyi jellegű juttatások:          29 209 
- munkaadókat terhelő járulékok:           9 866 
- dologi jellegű kiadások:                   16 816                              
- speciális célú támogatások:               28 674               
- ellátottak pénzbeli juttatásai                                 21 456     
        - tartalék              1 005 
 
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./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezetének megvitatása 
 ( I.olvasat). 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
Jusztin Józsefné polgármester elsőként a fejlesztési mérleg tételeihez fűz 
magyarázatot. A terv kiemelten kezeli a vízkárelhárítást, valamint a 
fejlesztési, felújítási tervező munka megalapozását. Másrészt nem tudjuk 
felvállalni a közpark helyének kisajátítását, mert a fedezet nem áll 
rendelkezésre. Később vissza kell térnünk rá. 
A működési körben pontosításra került a községháza karbantartási 
előirányzatának tartalma, nyílászárók festése, csatorna javítás. A polgármester 
javaslatára a képviselők támogatták, hogy az előző ciklusban még ki nem 
fizetett képviselői alap összege is kerüljön betervezésre. Hosszas beszélgetés 
alakult ki a közös általános iskola egyházi kezelésbe adás tervéről. A testület 
a szándékot – alternatíva híján – támogatta.  
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Humán Bizottság az előterjesztést 
elfogadásra javasolta.   
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A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2011. (II.11.)önkormányzati  

határozata 
 

  
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete első olvasatban 
megtárgyalta a 2011. évi költségvetés tervezetét. 
A vitákban elhangzottak alapján kell a további tervező munkát folytatni. 
Közmeghallgatás időpontja: 2011.02.19.(szombat), 16.30 óra, 
Művelődési Ház   
        
Határidő: bentiek szerint és 2011.02.28. . 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
    
 

3./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (SZMSZ, I olvasat). 
   Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester      
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 
3.1. Jusztin Józsefné polgármester ismerteti, hogy befejeződtek a vízmű 
átadásáról folyó tárgyalások, kialakult a javasolt vízdíj összege, így a 
korábban alkalmazott rendeletalkotás is megtörténhet.   
3.2. Jusztin Józsefné polgármester felkéri a körjegyzőt, ismertesse az 
iparűzési adó rendeletmódosításának indokait.  
Fazekas János körjegyző elmondja, hogy jogszabály változás miatt 
szükséges a módosítás, többlet terhet az érintettekre nem ró.  
3.3. Jusztin Józsefné polgármester elmondja, hogy az SZMSZ áttekintését 
vezetői szinten elvégezték, csak minimális módosítást tartanak indokoltnak. A 
két fordulós tárgyalásnak megfelelően felkéri a képviselőket, javaslataikat két 
héten belül juttassák el hozzá. Ugyanezt kéri a Gazdaság Program 
vonatkozásában is.  
Ezt követően külön – külön szavazást rendel el a javaslatokról.     

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2011. (II.11.)önkormányzati  

határozata 
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1. Herencsény Község Önkormányzata a település víziközműveinek 
üzemeltetési jogát 2011. március 1 – 2015. december 31-ig a DMRV 
ZRT-nek kívánja adni.  
Ennek érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges szerződésmódosítási és szerződéskötési jogosítvánnyal.  

 
2. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. alakulásakor 23 önkormányzat 

tőketartalékába adott át vagyont a Társaságnak. A képviselő-testület 
hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az érintett önkormányzatok kérik, a 
tőketartalékban lévő vagyonukat – az ÁFA fizetési kötelezettség és az 
esetleges felmerülő költségterhek vállalása mellett – visszarendezhetik.   

 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
Határidő: bentiek szerint 

 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.12.) 

önkormányzati rendelete 
a 2011. évi ivóvízdíj megállapításáról 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak 
megállapításáról szóló, többször módosított 1990.évi LXXXVII.tv. 7. §-ának 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja :  

 
1.§.  

 
Herencsény Község közigazgatási területén a DMRV Zrt. által végzett 
viziközmű szolgáltatás 2011. március 1-től legmagasabb hatósági ára:  
 
Az ivóvíz szolgáltatás   változó díja:   
 
                          370 Ft/m3+ÁFA .   
Alapdíjak:  

Méret 2011.évi érték 
13-20 300 
25-30 460 

40 760 
50-65 1.225 

80 1.560 
100 2.120 
150 2.785 
200 3350 
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2.§. 
 
A lakossági fogyasztók részére a szolgáltatás változó díja az országosan 
megállapított támogatási határérték figyelembevételével alakul.  
 

3.§. 
 
(1) E rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba. ezzel egyidejűleg a 2010. 
évi viziközmű szolgáltatás díjmegállapításáról szóló 11/2009. (XII.19.) Kt. 
számú rendelet hatályát veszti.  

 
                Jusztin Józsefné sk.             Fazekas János sk. 
             polgármester                       körjegyző 
 

 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.12.) 

önkormányzati rendelete 
A helyi iparűzési adóról szóló 13/2009.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1.§.(1) bekezdésében és a 5.§. c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 
 
A rendelet 2.§ (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 
„(2) Ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a 
helyi adókról szóló törvényben naptári naponként meghatározott mérték felső 
határa.” 

2.§. 
 
 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
               Jusztin Józsefné sk                                   Fazekas János sk 
                 polgármester                                             körjegyző  

 
 
4./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Szóbeli előterjesztés ) 
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Jusztin Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodás megkötésre 
került. 

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2011. (II.11.) önkormányzati határozata 

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

 
 
5./  Egyéb,egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
                        
5/1. Munkabér hitel kérelem. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5/1.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2011. (II.11.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
bérjellegű kifizetések finanszírozása céljából 2011. évben havonta 
maximum 2.500.000.- Ft azaz kettőmillió-ötszázezer forint összegű 
munkabérhitel felvételéről dönt.  
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
bankszámlaszerződés alapján havonta igényelhető munkabérhitelt a 
mindenkori éves költségvetésben meghatározott személyi 
juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá, hogy a 
hitelt a folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított 
állami támogatásból visszafizeti.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (és a jegyzőt) a 
hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2011.02.15. 
Felelős: Jusztin  Józsefné polgármester 
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5.2. Súlykorlátozás a Hunyadi úton 
 
Jusztin Józsefné polgármester ismerteti, hogy a Hunyadi útra rendszeresen 
bejárnak kamionok. Legutóbb egy villanyoszlopot döntöttek ki és összetörik 
az aszfalt burkolatot. Javasolja, hogy az utca elejére 105 t súlykorlátozást 
előíró tábla kerüljön elhelyezésre. 
Ezt követően szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. 
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2011. (II.11.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunyadi 
út forgalmának szabályozása érdekében súlykorlátozást vezet be és 
elrendeli az út elejére 10,5 tonna felírató súlykorlátozást jelző 
kressz-tábla kihelyezését. 
Felkéri a polgármestert, hogy a tábla kihelyezéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. március 15. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

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

Kmf. 
 
     Jusztin Józsefné    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 
 
 

Kosik Mihály                    Bucsánszki Csaba 
              hitelesítők 


