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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
VII. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. április 11-i,  a  herencsényi 
tanácskozó teremben megtartott rendkívüli 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, 

 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Jávor Károly külsős 
alpolgármester, Oláh Gyula kisebbs.önk.elnöke.  
 
Jusztin Józsefné polgármester  üdvözlés  után  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: 

 
N a p i r e n d : 
 
1./ Közbiztonság növelését szolgáló „Térfigyelő rendszer kiépítése 
Herencsény”  pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
2./ Önkormányzati felzárkóztatási pályázat támogatás igénylése 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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3./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
 

 
1./ Közbiztonság növelését szolgáló „Térfigyelő rendszer kiépítése 
Herencsény”  pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 1. sz. melléklet) 
 
Jusztin Józsefné polgármester  ismerteti a pályázat anyagát.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 20/2012.(IV.11.) önkormányzati 

határozata 
 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelet 4. 
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 
pályázati célra „Térfigyelő rendszer kiépítése Herencsény „ 
címmel.  
A beruházás összege :              3.537.000 Ft  
Igényelt támogatás összesen:    3.183.000 Ft 
Vállalt önerő összege:          354.000 Ft 
 
2. Kijelenti, hogy a saját forrás összegét 2012.évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
3. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására  
 
Határidő: kiírás szerint 
Felelős: Jusztin  Józsefné polgármester 
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2./ Önkormányzati felzárkóztatási pályázat támogatás igénylése 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (2. sz. melléklet) 
 
Jusztin Józsefné polgármester ismerteti a kiírást, javaslatot tesz az 
igénylés tartalmára.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 21/2012.(IV.11.) önkormányzati 

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete támogatási igényt nyújt be az 5/2012.(III.1.) 
BM. Rendelet alapján az előterjesztés szerinti 
tartalommal önfenntartást segítő kisgépek, eszközök 
beszerzésére.  
Az elnyerhető támogatás max. 3.000.000.-Ft.  
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: 2012.05.02. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 
 
 
3./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (3. sz. melléklet) 
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 22/2012.(IV.11.) önkormányzati 
határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzat közbeszerzési 

szabályzatáról  
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerint elfogadja Herencsény 
Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester  

 
 
 
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
         Kmf. 
 
 
 
 
     Jusztin Józsefné    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
 
 
      Demkó György   Bucsánszki Csaba 

                          hitelesítők 


