Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

VI. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2011. március 25-i, a
tanácskozó teremben megtartott üléséről.

herencsényi

/ A cserhátsurányi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! /
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Jusztin Józsefné polgármester,
- Bucsánszki Csaba,
- Demkó György,
- Tácsik Bálint helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- 4 fő települési képviselő a jelenléti ív szerint,
- Fazekas János körjegyző,
Távol maradt előzetes bejelentéssel: Kosik Mihály alpolgármester,Móricz
Gáborné , képviselő , Jávor Károly külsős alpolgármester, Oláh Gyula cig.
Kisebbségi önk. Elnöke, Bóta Bernadett isk.ig.
Jusztin Józsefné polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bucsánszki Csaba, és Tácsik Bálint
képviselőket kéri fel.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
A testület a javaslatot

- egyhangúlag - elfogadja az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ A Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának és a kapcsolódó alapító okiratok módosítása..
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek
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2./ A Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása
megállapodásának módosítása.
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek

társulási

3./ Belépési nyilatkozat a Cserhát-Mátra TDM Egyesület rendes tagjának.
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek.
3./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek.
Előterjesztők: Polgármesterek
A napirend tárgyalása:
1./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról.
Előterjesztők: Intézményvezetők
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.)
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatokat
hozza:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2011. (III.25.) önkormányzati
határozata
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közös fenntartású intézmények saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2./ A közösen fenntartott intézmények 2010.évi zárszámadásának
elfogadása.
Előterjesztők: Polgármesterek
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.)
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatokat
hozza:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2011. (III.25.) önkormányzati
határozata
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közösen fenntartott intézmények 2010. évi
zárszámadásáról szóló beszámolót elfogadja.
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3./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek.
Előterjesztők: Polgármesterek
3/1. Tájékoztató a vízrendezési pályázatról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Szántó József polgármester szóban ad tájékoztatást a vízrendezési tárgyú
pályázatról.
- a tervezési pályázat már korábban beadásra került.
- a Cserhátsurány gesztorsággal induló és Herencsény, Szanda, Terény
községekre is kiterjedő vízrendezési pályázat elkészült, ez tartalmazza a
Herencsény határában épülő záportározó tervét is. A hónap végén
kerül beadásra.
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést, és az
ülést bezárták.
Kmf.
Jusztin Józsefné
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Kosik Mihály
Demkó György
hitelesítők
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