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Herencsény  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 
 

XVIII. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. november 29-i, a  herencsényi 
tanácskozó  teremben megtartott  üléséről. 

 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Kosik Mihály alpolgármester,  
- Demkó György, 
- Tácsik Bálint helyi képviselők, 

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 
- Oláh Gyula kisebbs.önk. elnöke 

 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Jávor Károly külsős 
alpolgármester, Bucsánszki Csaba képviselő. 
Jusztin Józsefné polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére és Demkó György és Kosik Mihály   
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 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 

 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester. 
   

2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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3./ Intézkedési terv a 2012/2013.évi téli forgalomra való 
felkészüléshez. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
4./ A 2013. évi BURSA HINGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázat elbírálása. 
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 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 

 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Jusztin Józsefné polgármester szóbeli kiegészítésében részletesen elemzi 
a beszámoló főbb tételeit. Megállapítja, hogy a működési költségvetés 
teljesítésére összességében időarányos, míg a fejlesztési rész a beruházás 
IV. negyedévi áthúzódása miatt tér el az ütemtől. 

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  72/2012. (XI.29.) önkormányzati  

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-
16. számú mellékletben foglaltakkal megegyező 
tartalommal elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
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2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója. 

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

 
Fazekas János körjegyző szóbeli kiegészítésében részletesen ismerteti a 
már ismert és várható változásokat. 

 
 

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

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 73/2012. (XI.29.)önkormányzati  

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
község 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja , és 
hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetés tervezési 
munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak, azzal a 
kitétellel, hogy a költségvetés elkészítéséig az 
intézményeknek át kell gondolniuk a bevételi forrásaikat, és 
meg kell keresniük a bevételek emelési lehetőségeit, fel kell 
készülni az állami fenntartásba kerülő területi igazgatási 
feladatok átadásával kapcsolatos teendők zavartalan 
lebonyolítására, ki kell dolgozni az önkormányzati 
feladatkörben maradó tevékenységek ellátásának 
legmegfelelőbb szervezeti kereteit, formáit. 
 
Felelősök: Jusztin Józsefné polgármester, intézményvezetők 
Határidő: folyamatos a 2013. évi költségvetés készítése során.    

 
 

3./ Intézkedési terv a 2012/2013.évi téli forgalomra való 
felkészüléshez. 
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 74/2012. (XI.29.)önkormányzati  

Határozata 
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2012/2013. évi téli forgalomra való 
felkészüléshez beterjesztett intézkedési tervet a melléklet 
szerint elfogadja. 

 
 

4./ A 2013. évi BURSA HINGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázat elbírálása. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 75/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő- testülete  
megerősíti, hogy 2013-ban is csatlakozni kíván a  

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ. 

 
A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok közül az alábbiakat 
támogatja: 
 
A típus 
 
1./  Szlobodnyik Alexandra Kossuth út 28. 5.000 Ft/hó 
2./  Tácsik Richárd   Szabadság út 1.     5.000 Ft/hó 

  3./   Barkó Zsolt                        Kossuth út  158.    5.000 Ft/hó 
   4./   Tácsik Boldizsár  Dózsa  út 9.            5.000 Ft/hó    
 
          B típus 
        
                    1./   Rigó Rebeka                       Kossuth út 150.     5.000 Ft/hó 
                    2.    Farkas Vivien                     Akácfa út 3.           5.000 Ft/hó  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: Pályázati kiírás szerint 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
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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, hogy a 
Védőnői Szolgálat ellátásáról szóló döntésről az érdekeltek határidőben 
értesítésre kerültek, a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos 
megállapodás aláírásra került. 
A Palóc Út Klaszter Egyesület Rendezvények Munkacsoport ülésén 
vettem részt november 14.-én, ahol megalakult a munkacsoport és 
vezetősége. November 26.-án a DMRV Zrt Önkormányzati Fórumán 
vettem részt, ahol a víziközmű-szolgáltatásainak megvitatásáról volt szó, 
az ott elhangzottak végrehajtása folyamatos lesz. November 29.-én 
Területfejlesztési Konferencián vetem részt. A Járások kialakításával és 
önkormányzatok átszervezésével kapcsolatos belügyminisztériumi 
előadáson részt vettem.  

 
 

6./  Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
6.1./ Konzorciumi Együttműködési megállapodás visszavonása. 
/Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 76/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
71/2012.(XI.14.) határozatával jóváhagyott konzorciumi 
megállapodást műszaki okok miatt visszavonja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket 
értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
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Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést, és 
az ülést bezárták.    
 
 

Kmf. 
 
     Jusztin Józsefné    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 
 
 

Demkó György              Kosik Mihály 
              hitelesítők 


