Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
III. számú
Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2011. február 19-i, a Művelődési Házban
megtartott közmeghallgatással egybekötött 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,
- Jávor Károly külsős alpolgármester,
- 36 fő herencsényi állampolgár.
Jusztin Józsefné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Demkó György és Bucsánszki Csaba képviselőket kéri fel.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
A testület a javaslatot – egyhangúlag – elfogadja az alábbiak szerint:
Napirend:
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési-terv javaslat megvitatása.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester

A napirend tárgyalása:
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési terv-javaslat megvitatása.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
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Jusztin Józsefné polgármester: a csatolt írásbeli anyag felhasználásával
ismerteti a 2011. évi költségvetés - tervezetét. Részletesen kitér a vízkár
elhárítási tervekre, az iskola egyházi kezelésbe történő adására, a
szemétszállítás új rendszerére.
Megköszöni Tácsik Bálint képviselőnek a leégett Dózsa úti ház
újjáépítésében tett odaadó közreműködését.
Kérdések, hozzászólások:
Ifj Szalai János herencsényi lakos: A kukák elosztása nem követi az egy
lakosra jutó arányt, a gyermekek is be vannak számítva?
Veres János herencsényi lakos: Van-e még esély a szennyvíz megoldására?
Stir Sándor herencsényi lakos: A falubusz egészséges emberekkel
szaladgál Balassagyarmatra,és bevásárolni. Minden egészséges ember oldja
meg a saját vásárlását.
Id. Szandai István herencsényi lakos: A házammal szemben a réten áll a
víz. Az árkok nincsenek kiásva, veszélyezteti a vályog házakat. A főúton
közlekedő kamionok tovább repesztik a falakat. A ház alapját csak sárba
rakták le, nincs igazi alapja.
Holes László herencsényi lakos: A Béke úton Szandainé áteresze nincs
kitakarítva.
Tácsik Jánosné herencsényi lakos: A „békás tónál” is áll a víz, el kellene
vezetni.
Koplányi Istvánné herencsényi lakos: A „Barát kert” elhanyagolt, rendbe
kellene tenni, magasabban áll, mint az utca kertjei, így a lakásból
folyamatosan szivattyúznunk kell a vizet. A nem használt kertek
elhanyagoltak, gazosak. A Jókai út földút, sáros, és a vadászok még jobban
széttapossák.
Szalai Józsefné herencsényi lakos: a Szabadság úton is gazosak a kertek
(Dropka, Koplányi)
Bartus Józsefné herencsényi lakos: a Hullaház rossz állapotban van, wc is
kellene.
Válaszadás:
Jusztin Józsefné polgármester: A szemétszállítási díj megállapítása
lakosság arányosan helyi rendelettel történt.
Szennyvízpályázat nincs kiírva, nekünk legalább 95%-os támogatottságú
kellene.
A falubusz kedden és csütörtökön megy, pályázaton nyertük, feltételekkel.
Talajvíz, árkok: most vannak pályázatok kiírva.
A kamionforgalom ellen kihelyeztetünk súlykorlátozó táblákat.
A Barát kertet 2009-ben sikerült lekaszálni, de 2010-ben állandóan víz alatt
állt.
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A hullaház helyreállítására pályáztunk nem nyertünk, újra pályázunk.
Jávor Károly külsős alpolgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
CSERFA Egyesület Alapítványa pályázatot nyert. A 2012. évi
Falunapokhoz 600 eFt támogatást biztosít Herencsénynek.
Több hozzászólás nem volt, a képviselő- testület - egyhangú szavazattal - az
alábbi döntést hozza:
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közmeghallgatást tartott a 2011. évi tervjavaslat tárgyában.
Megköszönve az állampolgárok javaslatait, észrevételeit felkéri a
polgármestert, hogy a hozzászólásokban elhangzottak hasznosításáról
gondoskodjon.
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
bezárta.
Kmf.
Jusztin Józsefné
polgármester

Demkó György

Fazekas János
körjegyző

Bucsánszki Csaba
hitelesítők
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