Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
III. számú
Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2012. február 24-i, a Művelődési Házban
megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.
Jelen vannak:

A testület tagjai közül:

- Jusztin Józsefné polgármester,
- Kosik Mihály alpolgármester,
- Bucsánszki Csaba
- Demkó György,
- Tácsik Bálint, helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző,
- Jávor Károly külsős alpolgármester,
- 21 fő herencsényi állampolgár.
Jusztin Józsefné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Demkó György és Bucsánszki Csaba képviselőket kéri fel.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
A testület a javaslatot – egyhangúlag – elfogadja az alábbiak szerint:
Napirend:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési-terv javaslat megvitatása.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester

A napirend tárgyalása:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési terv-javaslat megvitatása.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
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Jusztin Józsefné polgármester: a csatolt írásbeli anyag felhasználásával
ismerteti a 2012. évi költségvetés - tervezetét. Részletesen kitér a
Művelődési Ház és az árvíz helyreállítási pályázatokra. Az árvíz pályázat
43 MFt-ot nyert. Előkészített pályázatok: ravatalozó, Sportegyesület öltöző,
szennyvíz-beruházás. Az ÖNHIKI-pályázaton 9 MFt-ot, a VIS MAJOR
pályázaton 1,3 MFt-ot nyertünk. A szennyvíz pályázat (HVSK) beadása
nem sikerült. A szemétszállítási díj január-február havi összegét március
hóban kell majd fizetni.
Ez év január elsejétől Mohora község csatlakozott a meglévő
Körjegyzőségünkhöz, 2013-tól esetleg csatlakozik más is.
Kérdések, hozzászólások:
Bartus János herencsényi lakos: A költségvetés főösszege alacsonyabb,
mint az előző évben, miért? Öröm, hogy nyertünk 43 MFt-ot. A
szennyvízpályázat tragikus, a pályázatokat maximálisan ki kell használni. A
halottas ház felújítása nagyon fontos. A mozgáskorlátozottságra tekintettel
eddig méltányos volt a súlyadó, most jött a csekk. A járások kialakításáról
szeretne hallani.
Praszna Lajos herencsényi lakos: Egyre kevesebb a pénz , a pályázatok
kiegészítik . Faluközösséggel együtt a lakosságot az önkéntes munka
irányába kellene elmozdítani. A sportegyesület mennyi támogatást kap?
Válaszadás:
Jusztin Józsefné polgármester: A költségvetés összeget befolyásolta
(csökkentette) az iskola Egyháznak történő átadása. A nyertes pályázat
emeli az összeget. A szennyvízpályázat valóban fájó pont. A súlyadóval
kapcsolatosan egyedi tájékoztatót küldünk. A járások területe a kistérséggel
megegyezik.
Tácsik Bálint képviselő: A sportegyesület 200 eFt/év összeget kap az
önkormányzattól, folyik a szponzorok felkutatása, ha a csapat előbbrelépne
egy osztályt, akkor 500 eFt támogatást adnának.
Fazekas János körjegyző: Ismerteti a járási hivatalokkal kapcsolatos eddigi
ismereteit.
Több hozzászólás nem volt, a képviselő- testület - egyhangú szavazattal - az
alábbi döntést hozza:
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közmeghallgatást tartott a 2012. évi tervjavaslat tárgyában.
Megköszönve az állampolgárok javaslatait, észrevételeit felkéri a
polgármestert, hogy a hozzászólásokban elhangzottak hasznosításáról
gondoskodjon.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
bezárta.
Kmf.
Jusztin Józsefné
polgármester

Demkó György

Fazekas János
körjegyző

Bucsánszki Csaba
hitelesítők
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