Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
III. számú
Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2013. március 1-i, a Művelődési Házban
megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.
Jelen vannak:

A testület tagjai közül:

- Jusztin Józsefné polgármester,
- Bucsánszki Csaba
- Demkó György,
- Tácsik Bálint, helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző,
- 14 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 2013. évi költségvetési-terv javaslat megvitatása.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester

A napirend tárgyalása:
1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési terv-javaslat megvitatása.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
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Jusztin Józsefné polgármester: a csatolt írásbeli anyag felhasználásával
ismerteti a 2013. évi költségvetés - tervezetét.
Ez év január elsejétől a Járások kialakításával hivatalunk neve
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal lett.
Kérdések, hozzászólások:
Petrovecz Lászlóné herencsényi lakos: az óvoda kerítése alatti részen áll a
víz, nem tud elfolyni, sok az eldobált szemét (műanyag flakonok).
Dropka József herencsényi lakos: A Béke út végén is sok az illegális
szemétlerakás, még elhullott állat (nyúl) tetemeket is kidobálnak.
A fogorvos csak keddi napokon jár?
Mikor lesz szennyvízelvezetés?
A kamionok elleni forgalmat lassító 40-es tábla nem elég!
Szabó Tibor herencsényi lakos: Mészégetőből az erdőt vágók (Csizek úr) a
Béke útra hordják a sarat. Lánccal ment LKT-val a sipeki dolgozó.
Tácsik Bálint képviselő: a „Kigyósi kanyarban” is sok a lerakott szemét.
Válaszadás:
Jusztin Józsefné polgármester: A szemetet elszállítják, mégis sok az
eldobált, kihordott szemét. A szemléletet kell megváltoztatni.
A szennyvizelvezetéssel kapcsolatban sok problémán vagyunk túl, legutóbb
szlovák-magyar együttműködés megkötésével is próbálkoztunk, jelenleg a
minisztériumban folyik a lobbizás. A kamionokkal kapcsolatban kérni
fogjuk a gyakoribb ellenőrzést.
A fogorvos keddi napokon jár ki településünkre, mert nem éri meg kétszer
egy héten, kevés a beteg, de csütörtökön Szügyben rendel.
Több hozzászólás nem volt, a képviselő- testület - egyhangú szavazattal - az
alábbi döntést hozza:
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közmeghallgatást tartott a 2013. évi tervjavaslat tárgyában.
Megköszönve az állampolgárok javaslatait, észrevételeit felkéri a
polgármestert, hogy a hozzászólásokban elhangzottak hasznosításáról
gondoskodjon.
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Határidő: 2013. 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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