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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

II. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. február 14-i, a  herencsényi tanácskozó  
teremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

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

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 
- Oláh Gyula kisebbségi önk. Elnöke 

 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Jávor Károly külsős alpolgármester, 
Bucsánszki Csaba és Tácsik Bálint   képviselők.  
  
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./ Javaslat az önkormányzat  2011. évi költségvetésének módosítására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

   
2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetés-tervezetének megvitatása 
 ( I.olvasat). 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 



 2

3./ Az Észak-Kelet – Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás módosított egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. 

   Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester      
  
4./ NÉ & PA Kft. 2012. évi árajánlata. 
    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./ Javaslat az önkormányzat  2011. évi költségvetésének módosítására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Jusztin Józsefné polgármester szóbeli kiegészítésében bemutatja az 
előirányzat – változások indokait, hátterét. 

 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 
a Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011.évi költségvetéséről szóló 4/2011. (III.12) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Herencsény Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe 
véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, 
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 
rendeletben meghatározottakat - a 4/2011. (III.12.) számú 2011. évi 
költségvetéséről alkotott rendeletét - továbbiakban költségvetési rendelet - az 
alábbiak szerint módosítja. 

 
1. §. A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének: 
a) kiadási főösszegét     109 980 ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét   94 768 ezer forintban,  
c) forráshiánya 15 212 ezer forintban állapítja meg.” 
2. §. A költségvetési rendelet 6. §. (1) bekezdésének helyébe a következő 
bekezdés lép: 
 " Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a 
képviselő-testület a következők szerint határozza meg: 
                       Megnevezése:                                                  e Ft. 
- működési kiadások előirányzata összesen:    98 529        
         Ebből: 
- személyi jellegű juttatások:          11 541 
- munkaadókat terhelő járulékok:           4 259 
- dologi jellegű kiadások:                   23 594                              
- speciális célú támogatások:               31 546               
- ellátottak pénzbeli juttatásai                                 25 589     
        - tartalék              3 000 
 
3. §. A költségvetési rendelet 2,3 számú mellékletét e rendelet 1. számú 
melléklete módosítja. 

 
4. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
    Jusztin  Józsefné sk.                                                 Fazekas János sk. 
        polgármester                                                               körjegyző 

 
 

2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetés-tervezetének megvitatása 
 ( I.olvasat). 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
Jusztin Józsefné polgármester szóbeli magyarázatot fűz az előterjesztés a 
tételekhez.  Megemlíti, hogy a Körjegyzőség Herencsény-i kirendeltség 
költségeit az előző testületi ülésen nem rendezték.  
Javasolja, hogy állapítsák meg a költségeket és az átutalás annyival kevesebb 
legyen.  
A nyertes pályázatok összegét át kell vezetni a költségvetés tervezetén, ha 
megjön az értesítés. 
Kosik Mihály alpolgármester: az SE költségei mennyibe kerültek? Nem 
kellene betervezni? 



 4

Jusztin Józsefné polgármester: júliusig rendezve van, (146 eFt +). Szponzor 
kell!  
Fazekas János körjegyző: tájékoztatást ad az új ÁHT hatályba lépéséből adódó 
feladatokról. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Humán Bizottság az előterjesztést 
elfogadásra javasolta.   
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2012. (II.14.)önkormányzati  

határozata 
 

  
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete első olvasatban 
megtárgyalta a 2012. évi költségvetés tervezetét. 
A vitákban elhangzottak alapján kell a további tervező munkát folytatni. 
Közmeghallgatás időpontja: 2012.02.24.(péntek), 16.30 óra, Művelődési 
Ház   
        
Határidő: bentiek szerint és 2012.02.29. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

    
 

3./ Az Észak-Kelet – Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás módosított egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. 

   Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester      
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 

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

  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2012. (II.14.)önkormányzati  

Határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
Észak – Kelet – Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Társulás „Társulási Megállapodás” –ának 
módosításait és új egységes szerkezetbe foglalt szövegét.  
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 
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Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
Határidő: 2012.02.29. 

 
 
 

4./ NÉ & PA Kft. 2012. évi árajánlata. 
    Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 

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

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2012. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a NÉ & PA 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi módosított árajánlatát nem 
fogadja el. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 
57.§-a szerint: „ A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb 
mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat 
képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.” 
 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 

 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
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  
 

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

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2012. (II.14.) önkormányzati határozata 
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármesteri beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 
6./  Egyéb,egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
                        
6/1. Részvétel a „Középső Ipolyvölgyi vízgyűjtő terület közös belvíz –
árvízvédelmi –megelőzési terve” c. projektben. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (6/1.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2012. (II.14.) önkormányzati határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás által elnyert „Középső-Ipoly 
–völgyi vízgyűjtő terület közös belvíz – árvízvédelmi-, megelőzési terve” 
című projektben részt kíván venni. 
A megvalósításhoz szükséges 5% saját erőt átutalja az Ipoly – Táj 
Területfejlesztési Társulás 11741017-20034467 számú bankszámlájára 
2012. március 10-ig. 
A saját erő a településen megvalósuló tervezési munkák arányában kerül 
meghatározásra. A saját erő összege részvétel arányosan tartalmazza a 
tervezési költségek 5 %-át, valamint egyéb projekt költségeket, melyek a 
résztvevők között egyenlő arányban oszlanak meg. 
A projekt előfinanszírozásához szükséges forrás előteremtését az Ipoly – 
Táj Területfejlesztési Társulás által igényelt hitelből kívánjuk fedezni. A 
hitel kamatát, amennyiben az nem elszámolható a projekt költségei között, 
2012. december 31-ig téríti meg az önkormányzat a főpályázó ITTT 
részére. 
A hitel településre jutó részének megfelelő fedezetről az Önkormányzat 
gondoskodik. A hitel felvételekor a fedezet igazolásában együttműködik az 
ITTT-sal. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester  
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6/2. Munkabérhitel kérelem 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2012. (II.14.) önkormányzati határozata 
 

Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
bérjellegű kifizetések finanszírozása céljából 2012. évben havonta 
maximum 1.500.000.- Ft azaz egymillió-ötszázezer forint összegű 
munkabérhitel felvételéről dönt.  
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
bankszámlaszerződés alapján havonta igényelhető munkabérhitelt a 
mindenkori éves költségvetésben meghatározott személyi juttatások 
figyelembe vételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a 
folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami 
támogatásból visszafizeti.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (és a jegyzőt) a 
hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2012.02.29. 
Felelős: Jusztin  Józsefné polgármester 
 
 

 
6/3. Módosítások szakfeladatrend változása miatt. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012. (II.14.) önkormányzati határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szakfeladatrendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján 
a szakfeladatrendjét érintően az alábbi döntést hozza: 
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1. A Herencsény Községi Önkormányzat által ellátott feladatok 
szakfeladatrend szerinti besorolását a 6/3/1. sz. melléklet 
szerinti tartalommal módosítja 2012. március 01. hatállyal.  

2. A Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda alapító okiratának 
módosítását a 6/3/2.a számú melléklet szerinti tartalommal 
egységes szerkezetű alapító okiratát a 6/3/2.b. számú 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

3. A Cserhátsurány – Herencsény – Mohora Községek 
Körjegyzősége alapító okiratának módosítását a határozat 
6/3/3.a. számú melléklet szerinti tartalommal, egységes 
szerkezetű alapító okiratát a 6/3/3.b. számú melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja.  

4. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 
módosításokról az intézmények vezetőit tájékoztassa, 
valamint gondoskodjon az alapító okiratok  és a szükséges 
módosító dokumentumok Magyar Államkincstár részére 
történő megküldéséről. 

 
                                       Határidő: 2012.02.29. 
                                       Felelős: Fazekas János körjegyző 

 
 
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 


