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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

IX. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. április 27-i, a  herencsényi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Bucsánszki Csaba, 
- Tácsik Bálint helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző, 

 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Kosik Mihály alpolgármester, 
Demkó György képviselő, Jávor Károly külsős alpolgármester, Oláh 
Gyula kisebbs.önk.elnöke, Vitézné Hugycz Zsuzsanna belsőellenőr. 
Jusztin Józsefné polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bucsánszki Csaba 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./ Ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás pénzügyi értékeinek 
kiigazítása. 
 Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

   
2./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 
3./ Beszámoló a 2011. évi belsőellenőrzésről. 
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Előterjesztő: Vitézné Hugyecz Zsuzsanna belsőellenőr 
 
4./ Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására. 
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./ Ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás pénzügyi értékeinek 
kiigazítása. 
 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 26/2012. (IV.27.)önkormányzati  
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás pénzügíi értékeinek 
kiigazítását – a melléklet szerinti részletezésben – 
2011.12.31.-i dátummal és bruttó 42.437.000.-Ft 
növekménnyel elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket, 
értesítéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin Józsefné 

 
 

 
 

2./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról. 
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Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
Jusztin Józsefné polgármester szóbeli kiegészítésében  magyarázatot fűz 
az előterjesztéshez.   
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 3/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 

    Jusztin  Józsefné sk.                                                 Fazekas János sk. 
        polgármester                                                               körjegyző 

 
 
 
 

3./ Beszámoló a 2011. évi belsőellenőrzésről. 
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 27/2012. (IV.27.)önkormányzati  
határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja Herencsény 
Község Önkormányzata 2011. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 

 
 

 
 
4./ Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
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A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 28/2012. (IV.27.)önkormányzati  

határozata 
 

1. Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján  (a továbbiakban 
6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

2. Hererencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. 
évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi: 

 
I. Herencsény Községi Önkormányzat lakosságszáma: 2011. 

január 1-jén 654 fő.  
II. Herencsény Községi Önkormányzat helyi adó bevezetéséről 

döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 6.067, –ezer forint 
összegű bevételt tervez. 

III. Herencsény Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
rendeletét 9.346,-ezer forint összegű működési célú 
hiánnyal fogadta el. 

IV. Herencsény Községi Önkormányzat az Ötv. szabályai 
szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

V. Herencsény Községi Önkormányzat az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 
a)pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
Határidő: 2012. 05.02. 

 
 
 

5./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
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Jusztin Józsefné polgármester:  Az előző ülésen elfogadott pályázatok 
benyújtásra kerültek.  
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 29/2012. (IV.27.)önkormányzati  

határozata 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 
6./  Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

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

Kmf. 
 
     Jusztin Józsefné    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 
 
 

Bucsánszki Csaba                    Tácsik Bálint 
              hitelesítők 


