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Herencsény  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 
 

XII. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. július 13-i, a  herencsényi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Kosik Mihály alpolgármester, 
- Bucsánszki Csaba, 

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 

 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Jávor Károly külsős 
alpolgármester, Oláh Gyula kisebbs.önk.elnöke, Demkó György, Tácsik 
Bálint helyi képviselők. 
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          

1./ Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Herencsény településen 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció elfogadása. 

 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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2./ Folyószámla hitel kérelem. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 

 
3./  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./ Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Herencsény településen 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció elfogadása. 

 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 

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

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 40/2012. (VII.13.)önkormányzati  

határozata 
 

a ,,Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Herencsény 
településen'' tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése szerinti, hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról, 
az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról 

 
1. Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a 
,,Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Herencsény 
településen'' tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját. 
 
2. Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására 
vonatkozóan a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi szakértő 
személyeket jelöli ki: 
 
1. Dr. Kovács Péter - hivatalos közbeszerzési tanácsadó és jogi 
szakterület 
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2. Rigó Józsefné - pénzügyi szakterület 
 
3. Kántor István – műszaki szakterület 
 
 
3. Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására 
vonatkozóan az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre: 
 
a.) GEMX Építőipari Kft.  
székhelye: 1022 Budapest, Bimbó u. 10/A. 
 
b.) Utas-Épker Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 62. 
 
c.) Tanka-PIDÓ Kft.   
székhelye: 1158 Budapest, Thököly út 71/b. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. július 16. 
 
Felelős: Jusztin Józsefné – polgármester 
 
 

 
2./ Folyószámla hitel kérelem. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 

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

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 41/2012. (VII. 13.)önkormányzati  

határozata 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester előterjesztése alapján, - figyelemmel  az elfogadott  
2012. évi költségvetésre -  elhatározza, hogy az átmeneti 
forráshiány pótlására maximum egy év futamidővel 6.000 e Ft 
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folyószámlahitelt vesz fel a következő feltételekkel: Hitelt nyújtó 
bank: a képviselőtestület költségvetési számláját vezető OTP 
Bank. A hitel fajtája: folyószámlahitel, 12 hónap futamidőre. A 
hitel kamata: változó 
 
A Képviselő-testület k i j e l e n t i, hogy a hitel - az Ötv. 88. §-
ában leirt számítási mód alapulvételével - a korrigált saját folyó 
bevétel éves előirányzatának 70 %-án belül van, így a 
kötelezettség vállalásának törvényi akadálya nincs. 
K i j e l e n t i  továbbá, hogy A PORSCHE Banknál fennálló 
1.099 eFt összegű éven túli autós hitel állományunk lejárata 
2014.04.05.  

Lekötött betéttel, értékpapírral nem rendelkezik. A Képviselő-
testület kötelezettséget vállal arra, hogy hitel visszafizetése 
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a 
költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
 
A hitel fedezetéül forgalomképes ingatlanvagyonából a 
Herencsény  452, hrsz. alatt felvett összesen 15 M Ft becsértékű 
ingatlanát fedezetül felajánlja és hozzájárul a megterheléshez. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanra legalább a hitel 
futamidejére biztosítást köt oly módon, hogy a biztosítás 
kedvezményezettje az OTP Bank legyen. 
 

 

 

3./  Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 

 

 

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 


