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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

IX. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2011. május 27-i, a  herencsényi tanácskozó  
teremben megtartott üléséről. 
 
/ 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., Fábián Jánosné i gyámügyi 
előadó, Gyarmatiné Kusnyár Ildikó gyámügyi előadó, Fábiánné Boros 
Beáta szolg. vezető. 
 
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: 
 
N a p i r e n d : 
             
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 társulási 
megállapodásának módosítása. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 

 
3./ Belépési nyilatkozat a Cserhát-Mátra TDM Egyesület rendes tagjának. 

        Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek. 
                   

4./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. 
 Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 
5./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek  
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ A Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának és a kapcsolódó alapító okiratok módosítása.. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester: Szóbeli kiegészítésben elmondja, hogy a jobb 
finanszírozás érdekében jövőre valószínűleg át tudjuk adni az óvodát és a 
konyhát is. 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  35/2011. (V.27.) önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete az  
általános iskolai és óvodai  feladatokról való gondoskodás 
ellátására alapított Körzeti Általános iskola és Óvoda 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását 2011. 
szeptember 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. A  Megállapodás  bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés 
kerül:  
„ 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
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Amely létrejött az 1997. évi CXXXV. törvény 8.§-a alapján 
Cserhátsurány Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  valamint 
Mohora  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között az 
alábbiak szerint: „ 
 
2. A I. – X. bekezdése helyébe a melléklet szerinti  1.- 17. bekezdés 
kerül. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a módosított társulási megállapodást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
                jegyző 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  36/2011. (V.27.) önkormányzati 

határozata 
 

A társult önkormányzatok  képviselő-testületei februári ülésükön 
hozzájárultak az iskolai feladatok egyházi kezelésbe adásához, az 
óvodák vonatkozásában továbbra is meg akarják őrizni a társulást. 
A tervezett változás kapcsán szükségessé vált  az érintett 
intézmények alapító okiratai módosítása. 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az 
alábbi döntést hozza:  
 
1.  a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda   
alapító okiratának módosítását - a határozat 1.számú mellékletét 
képező tartalommal - egységes szerkezetű alapító okiratát - a 
határozat 2 számú mellékletét képező tartalommal  
j ó v á h a g y j a. 

 
2. A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,hogy a módosításról 
az  intézmények           
vezetőit tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okiratok és 
a szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár részére történő 
megküldéséről. 

           
Határidő: 2011. május 31.  
Felelős:     Fazekas  János körjegyző 
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2./ A Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása társulási 
megállapodásának módosítása. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozza:  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  37/2011. (V.27.) önkormányzati 

határozata 
 

1. Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
mellékletben foglalt tartalommal hozzájárul  a Balassagyarmat 
Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 
módosításához. 
 
2. A Képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt a módosított társulási megállapodás aláírására. 
        
Határidő:  a 2. pont tekintetében 2011.06.15. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
             Fazekas János körjegyző      

 
 
3./ Belépési nyilatkozat a Cserhát-Mátra TDM Egyesület rendes tagjának. 

        Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 

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

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  38/2011. (V.27.) önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat mérlegelve – kilép az Ipoly  - Mátra – 
Cserhát  Szécsényi központú helyi TDM szervezetből . 
 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 
        
Határidő:  azonnal 
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Felelős: Jusztin Józsefné polgármester            
 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 39/2011. (V.27.) önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
turizmusban rejlő lehetőségek jobb kihasználása érdekében 
elhatározza, hogy csatlakozik a Cserhát – Márta TDM 
Egyesülethez. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
        
Határidő:  2011.május 31. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
              

 
4./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. 
 Előterjesztők: Jusztin Józsefné és Szántó József polgármesterek 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatokat hozza:  
 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 40/2011. (V.27.) önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet 
szerint elfogadja Herencsény Községi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
Határidő:  azonnal 

Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
 

 
5./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztők: Polgármesterek 

       
5/1. „Településrekonstrukciós beavatkozások az árvíz sújtotta Herencsény 
településen”   
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatokat hozza:  
 

  Herencsény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 41/2011. (V.27.) önkormányzati 

határozata 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az ÉMOP 3.1.2/E-11 kódszámú kiírásnak megfelelően  az 
alábbi tartalommal: 
 
- A projekt címe: Településrekonstrukciós beavatkozások az árvíz 

sújtotta Herencsény településen 
 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Ir.sz. 2677; 

Település neve: Herencsény;  Szécsényi út, Millenniumi park + 
önkormányzati tulajdonú épület 

 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 
    A meghatározott projektelemekre kikért tulajdoni lapok   

alapján: hrsz.: 215 hrsz ( Szécsényi út), 208 hrsz ( névtelen 
utca), 216 hrsz ( névtelen tér), 218 hrsz ( Lisznyai Damó 
Kálmán út), 444 hrsz (névtelen tér), 451 (kivett árok), 454 hrsz  
(kivett lh.,udvar),455 hrsz ( kivett üzem) 443 hrsz  ( kivett 
sporttelep) 

 
- A pályázati konstrukció száma:  ÉMOP 3.1.2/E-11 
 
- A projekt összes költsége a pályázattal (részletes költségbecslési 

táblával) megegyezően: 49 532 862 Ft 
 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható  költsége a 

pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 49 532 862 
Ft 

 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész 

számszerű összege és forrásai a pályázattal, illetve a támogatói 
döntéssel megegyezően: 2 476 643 Ft,  saját forrásból 

 
- A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás 

igényelt összege a pályázattal megegyezően: 47 056 219 Ft 
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- Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 

ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati 
önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 
Határidő:  2011.június 30. 
Felelős:   Jusztin Józsefné 
 

5.2. / Beszámoló a települési Önkormányzat 2010.évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 
Előterjesztők: Fábián Jánosné ig.ea. 

     Gyarmatiné Kusnyár Ildikó ig.ea. 
 

Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatokat hozza:  

 
  Herencsény Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 42/2011. (V.27.) önkormányzati 
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe tartozó 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót – 
és azt elfogadja. 

 
 

5.3./ Beszámoló a Belső-Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat  feladatainak ellátásáról 
Előterjesztők: Fábiánné Boros Beáta Intézményvezető 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 

 
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 
  Herencsény Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 43/2011. (V.27.) önkormányzati 
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Belső-Cserhát Gyermekjóléti szolgálat feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót melléklet szerint elfogadja. 
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Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést, és az 
ülést bezárták. 

        
Kmf. 

 
 

    Jusztin Józsefné    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  

 
 

Bucsánszki Csaba     Tácsik Bálint 
hitelesítők 


