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Herencsény  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 
 

XVI. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. október 19-i, a  herencsényi 
tanácskozó  teremben megtartott  - rendkívüli - üléséről. 

 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Bucsánszki Csaba,  
- Demkó György, 
- Tácsik Bálint helyi képviselők, 

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 

 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Jávor Károly külsős 
alpolgármester, Kosik Mihály alpolgármester, Oláh Gyula 
kisebbs.önk.elnöke. 
Jusztin Józsefné polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére és Demkó György és Tácsik Bálint   
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./ Javaslat a Védőkéz Bt-vel kötött megbízási szerződés módosítására. 

 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester. 
   

2./ Projektjavaslat a „Barát-kert” belterületi ingatlan hasznosítására. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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3./ Megállapodás – tervezet a Járási Hivatalok személyi és tárgyi 
feltételeinek kialakításáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 

A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
                      

 1./ Javaslat a Védőkéz Bt-vel kötött megbízási szerződés módosítására. 

 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  64/2012. (X.19.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Védőkéz Bt. (képviseli: 
Benyovicsné Bodó Éva) Cserhátsurány és Herencsény 
községek vonatkozásában a védőnői szolgáltatást napi 8 
órás teljes ellátásban biztosítsa. A rendelkezésre állási idő 
az eddigi heti 20 óráról heti 40 órára módosul.  
A 2005.március 1-től hatályos közreműködési Megbízási 
szerződés teljes egészében hatályban marad, azzal a 
kiegészítéssel , hogy az érintett önkormányzatok 
hozzájáruló nyilatkozatait a megbízási szerződéshez 
csatolni kell.  
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket 
értesítse.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 

2./ Projektjavaslat a „Barát-kert” belterületi ingatlan hasznosítására. 

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

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 65/2012. (X.19.)önkormányzati  

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Kft-
nek az un. „Barát – kert „ elnevezésű önkormányzati ingatlan 
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közös hasznosítására vonatkozó projekt javaslatát és azt és azt 
további tárgyalásra érdemesnek tartja, az ötletet támogatja. 
Felkéri Jusztin Józsefné polgármestert és Fazekas János 
körjegyzőt, hogy vegyenek részt a projektötlet részletes 
kidolgozásában. 
  
Határidő: folyamatos, tájékoztatás szükség szerint  
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
              Fazekas János körjegyző 

 
3./ Megállapodás – tervezet a Járási Hivatalok személyi és tárgyi 
feltételeinek kialakításáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester (Írásbeli előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 66/2012. (X.19.)önkormányzati  

Határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és a 2.számú melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja  „ A Járási Hivatalok személyi és tárgyi 
feltételeinek kialakításáról” szóló Megállapodás-
tervezetét, és mellékleteit.  
Felkéri a polgármestert, hogy az átadó képviseletében a 
megállapodást írja alá.   
 
Határidő: 2012.10.24. 

          Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
 

4./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
4.1./ Tájékoztató a Kistérségi Társulás jövőjéről. 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Jusztin Józsefné polgármester : 2012. október 1.-től tovább kívánjuk 
működtetni a belső ellenőrzés és a szociális gondoskodás területén. 
 
4.2./ Tájékoztató tervezett rendezvényekről. 
(szóbeli előterjesztés) 
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Jusztin Józsefné polgármester: 2012. november 18.-án -vasárnap- 
idősek napja, 2012. december 5.-én mikulás napi rendezvény, ahol a 
gyermekeket a szokásos csomaggal lepjük meg.  
 
4.3../ Tájékoztató aktuális  pályázatokról. 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Jusztin Józsefné polgármester: Egészségügyi intézmények felújítására, 
műemlékek részleges felújítására volna pályázati lehetőség. 
A bizonytalan anyagi helyzetünk miatt jelenleg új pályázat indítását nem 
javaslom. 
 
4.4./ Tájékoztató közterület rongálásokról. 
(Szóbeli előterjesztés) 
Jusztin Józsefné polgármester: szeptember 29-30.-án délután ill, a kora 
esti órákban megrongálták a szabadtéri szinpadon lévő kemencét, a 
parkokban lévő asztalokat, a füves pályán randalíroztak, cserepeket 
törtek, kiverték a szeszfőzde ablakát. 
Javasolja, hogy az elkövetőktől az okozott kár megtérítését eszközöljük.  

 
4.5./ Tájékoztató a buszvezető személyének cseréjéről.  
 
Szilfai Attila jelenlegi buszvezető külföldön vállalt munkát. Tárgyalok a 
Munkaügyi Központtal, hogy legalább év végéig adjanak közmunkást a 
feladatra.  

 
 
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést, és 
az ülést bezárták.    
 
 

Kmf. 
 
     Jusztin Józsefné    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 
 
 

Demkó György              Tácsik Bálint 
              hitelesítők 


