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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

VII. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A képviselő-testület  2011. március 25-i, a  herencsényi tanácskozó  
teremben megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 
- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Kosik Mihály alpolgármester, 
- Demkó György helyi képviselő. 
 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 
 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Jávor Károly külsős 
alpolgármester, Bucsánszki Csaba és Tácsik Bálint képviselők, Oláh Gyula 
kisebbségi önk. Elnöke, Vitézné Hugyecz Zsuzsnana belsőellenőr.  
  
Jusztin Józsefné polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kosik Mihály és Demkó György 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./ Beszámoló a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2010. évi belsőellenőrzésről. 
Előterjesztő: Vitézné Hugyecz Zsuzsanna 
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3./ Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására. 
  Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
4./ A közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata,2011. évi közbeszerzési terv. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 

5./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
6./  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./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. 
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 5/2011. 
(III.26.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2010.évi zárszámadásáról. 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

  
2./ Beszámoló a 2010. évi belsőellenőrzésről. 
Előterjesztő: Vitézné Hugyecz Zsuzsanna  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 2.sz. mell.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2011. (III.25.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi Herencsény 
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Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 

 
 
3./ Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására. 
  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 
28/2011. (III.25.) önkormányzati határozata 

 
1. A Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt 
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására. 
 
Felelős: Jusztin Józsefné 
Határidő: azonnal 
 
2. A Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi: 
 
I. b) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 
1.000 fő alatti és a Cserhátsurány székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 
 
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 
2011. évben ilyen jogcímen 8.650 ezer forint összegű bevételt tervez. 
 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 20.627 ezer 
forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem 
haladja meg az Ötv.88.§. (2) bekezdés szerinti éves 
kötelezettségvállalás felső határát. 
 
V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra nem kötelezett. 



 4

 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
4./ A közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, 2011. évi közbeszerzési terv. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 4.sz. mell.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2011. (III.25.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásáról 
           

1. A Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. 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  

 
 

5/ 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 tájékoztatja a képviselőket, a Kistérségi 
Társulás értekezletén vett részt, ahol elfogadásra került a 2010-es évi 
költségvetés zárszámadása és 2011. év költségvetése. 

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2011. (III.25.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármesteri beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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6./  Egyéb,egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
6.1./ Vízrendezési pályázat benyújtása. 
 
Jusztin Józsefné polgármester részletesen ismerteti a pályázat tartalmát. 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület – egyhangú igen szavazattal -  az 
alábbi határozatot hozza:  

 
               Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 31/2011. (III.25.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Cserhátsurány, Herencsény, Szanda  és Terény községek 
Konzorciuma tag önkormányzataként pályázatot nyújt be az ÉMOP-
2010-3.2.1/F – Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója című kiírásra „Feketevíz vízgyűjtő – Cserhátsurány, 
Herencsény, Szanda és Terény községek árvízmentesítése” 
elnevezéssel az alábbiak szerint: 
 
A vízrendezés teljes költsége:    249.825.085.-forint 
- ebből igényelt támogatás:   249.825.085.-forint 
- saját forrás:               0.-forint 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
projekt tekintetében a szükséges intézkedéseket megtegye, a 
szerződéseket aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
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                    Demkó György 
hitelesítők 


