Herencsény Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
VII. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület
2013. április 24-i,
Tanácskozóteremben megtartott üléséről.

a

herencsényi

Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Kosik Mihály alpolgármester,
- Bucsánszki Csaba,
- Demkó György helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
- Döme Zsolt alezredes, megbízott kap.vezető
- Kökény Attila rendőr százados, őrsparancsnok
- Molnár István rendőr zászlós, Magyarnándori KMB csoportvezető
- Déska Zsolt rendőr főtörzsőrm. Körzeti megbízott.
Távol maradtak: előzetes bejelentéssel: Jusztin Józsefné polgármester,
Tácsik Bálint képviselő, Jávor Károly külsős alpolgármester, Oláh Gyula
kisebbségi önkorm.elnöke, Vitézné Hugyecz Zsuzsanna belsőellenőr;
bejelentés nélkül: Kalmár László polgárőrség elnöke.
Jusztin Józsefné polgármester távolléte miatt az ülést Kosik Mihály
alpolgármester vezeti le.
Kosik Mihály alpolgármester 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.
Napirend:
1./ Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról.
Előterjesztő: Kosik Mihály alpolgármester
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2./ Beszámoló a 2012. évi belsőellenőrzésről.
Előterjesztő: Fazekas János jegyző
3./ Beszámoló Herencsény közrendjének és közbiztonságának
helyzetéről.
Előterjesztő: Molnár István rendőrkapitányság képviselője
4./ Tájékoztató a Herencsényi Polgárőr Egyesület helyzetéről.
Előterjesztő: Kosik Mihály alpolgármester
5. Egyebek
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
A napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról.
Előterjesztő: Kosik Mihály alpolgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (1. sz. melléklet)
Az előterjesztéshez Fazekas János jegyző fűz szóbeli kiegészítést. A 2012.
évi gazdálkodást eredményesnek ítéli meg. Év végére – a konszolidáció
eredményeként – pozitív a mérleg.
Kosik Mihály alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés és a
rendelet-tervezet elfogadásátSzavazás
Kosik Mihály alpolgármester: Megállapítja, hogy Herencsény
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi rendeletet:
Herencsény Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2012.évi gazdálkodásának
zárszámadásáról
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire ,
az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Az önkormányzat 2012. évi
gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 2/2012. (III.10.) számú költségvetési rendeletében
meghatározott címrend szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése
2. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el:
Adatok e Ft-ban
Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Kiadások főösszege
Bevételek főösszege
Forráshiány

125 753
116 407
9 346

Módosított
2012. évi teljesítés Teljesítés alakulása
előirányzat
140 753
85 530
60,77
140 555
93 777
66,72
198
7 019

I. A költségvetési bevételek
3. §. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 2. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások:
4. §. (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 3. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2012. évi teljesítését a
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Adatok e Ft-ban
Előirányzat megnevezése
Összesen
- személyi jellegű kiadások (02/49)
- munkaadókat terhelő járulékok (02/55)
- dologi jellegű kiadások (03/70-66)
- társadalom-szoc.pol. és egyéb juttat (04/94)
- pénzeszköz átadás (04/57+89)
- tartalék (06/68)

Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
78 106
89 187
10 128
2 719
13 478
1 720
47 061
3 000

10 284
2 719
16 630
1 720
54 834
3 000

2012. évi
teljesítés
70 964

Teljesítés
alakulása
79,57

6 793
1 325
12 009
961
43 740

66,05
48,73
72,21
55,87
79,77
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- finanszírozási kiadás (06/96)
- függő, átfutó kiadások (06/100)

7 019
-883

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2012. évi teljesítését és a teljesítés
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Összesen
Ebből:
- felújítások (05/6)
- beruházások (05/34) (kistraktor)
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
(03/66+04/75+88+05/38+06/61+06/96+100)
(pe.átadás, elmib részvény, felhalm. hitel, felhalm.
kamat)

Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
47 647
51 566

2012. évi
teljesítés
14 566

Teljesítés
alakulása
28,25

45 585

45 191
2 976

8 262
2 976

18,28
100,00

2 062

3 399

3 328

97,91

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei összesített fejlesztési mérleget az 5-6.sz.
melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként
5. §. (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének kiadási előirányzatait,
előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként a 3/2. számú melléklet
tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevétel teljesítés alakulását
szakfeladatonként a 2/2. számú melléklet tartalmazza.

IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. §. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Tartalék

Eredeti
előirányzat

3 000

Módosított
előirányzat

3 000

Ebből:
- céltartalék

V. A pénzmaradvány
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7. §. (1) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált tárgyévi helyesbített pénzmaradványa …7 698.... e Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2012.évi gazdálkodás során
kimutatott pénzmaradványát a 21.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. A költségvetési létszámkeret
8. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített - létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület
a 9. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

VII. Egyéb rendelkezések
9. §. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési beszámolóját e rendeletnek megfelelő
részletezettség szerint hagyja jóvá a 11. számú mellékletben.
10.§. Az önkormányzat a 2012.évi vagyonkimutatását a 12.számú melléklet szerint hagyja
jóvá.

Záró rendelkezések
11. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jusztin Józsefné sk
polgármester

Fazekas János sk
jegyző

2./ Beszámoló a 2012. évi belsőellenőrzésről.
Előterjesztő: Fazekas János jegyző
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet)
Hozzászólás, kérdés nem volt, Kosik Mihály alpolgármester szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadását.
Szavazás
Kosik Mihály alpolgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2013. (IV.24) önkormányzati határozata
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Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja Herencsény
Község Önkormányzata 2012. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentését.
3./ Beszámoló Herencsény közrendjének és közbiztonságának
helyzetéről.
Előterjesztő: Molnár István rendőrzászlós, Magyarnándori KMB
csoportvezető
(Szóbeli előterjesztés)
Döme Zsolt alezredes, megb. kap. vezető: A 2012-es évről szólva
részletesen ismerteti a kapitányság munkáját. Herencsény a kevésbé
fertőzött települések közé tartozik. Besurranó lopások, elvétve betöréses
lopás fordul elő. Még mindig kevés a rendőr az őrsön, így nehéz a
folyamatos jelenlétet biztosítani.
Kosik Mihály alpolgármester: Megköszöni a rendezvényeink biztosítását
a rendőrségnek.
Bucsánszki Csaba képviselő: A növekvő kamionforgalom okozta károkról
szól.
Ezt követően Kosik Mihály alpolgármester szavazásra bocsátja a
beszámoló elfogadását.
Szavazás
Kosik Mihály alpolgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata
Herencsény Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
a
Herencsény
közrendjének
és
közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
A képviselő-testület a rendőrkapitányság 2012. évi
munkáját eredményesnek és jónak ítéli meg, melyért
köszönetét fejezi ki a városi rendőrkapitányság
valamennyi dolgozójának, és további sikeres,
eredményes munkát, erőt, egészséget kíván!
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Határidő: azonnal.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester

4./ Tájékoztató a Herencsényi Polgárőr Egyesület helyzetéről.
Előterjesztő: Kosik Mihály alpolgármester
Kosik Mihály alpolgármester: ismerteti a testülettel, hogy Kalmár László
a Herencsényi Polgárőr Egyesület elnöke nem jelent meg az ülésen, ezért
javasolja a napirend tárgyalását elnapolni egy későbbi ülésre.
Kosik Mihály alpolgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2013. (IV.13.) önkormányzati határozata
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Herencsényi Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló
napirend megtárgyalását a soronkövetkező ülésre elnapolja.
Határidő: soronkövetkező testületi ülés
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Egyebek
Előterjesztő: Kosik Mihály alpolgármester
5.1. Térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása.
Felkérésre Fazekas János jegyző szóban ismerteti a pályázati kiírást, az
előzetes elképzeléseket.
Hozzászólás nem volt, Kosik Mihály alpolgármester szavazásra bocsátja a
pályázat benyújtásának elfogadását.
Szavazás
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Kosik Mihály alpolgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. pályázatot nyújt be egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztés támogatás igénybevételének részletes
szabályairól
szóló
8/2013.(III.29.)BM.sz.
rendelet
4.Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
pályázati célra „Térfigyelő rendszer kiépítése Herencsény”
címmel.
A beruházás összege:
7.527.877
Igényelt támogatás összesen:
6.775.089
Vállalt önerő összege:
752.788
2. Kijelenti, hogy a saját forrás összegét 2013. évi költségvetésében
biztosítja.
3. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2013.05.02.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester

5.2. Méhecske Nagycsaládos Egyesület névhasználat kérelme.
(Írásbeli kérelem csatolva.)
Hozzászólás nem volt, Kosik Mihály alpolgármester szavazásra bocsátja a
névhasználathoz való hozzájárulás elfogadását.
Szavazás
Kosik Mihály alpolgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
feljogosítja
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Méhecske Nagycsaládos Egyesület-et
(Képviselője: Fábiánné Vigh Beáta Herencsény, Kossuth
út 152.sz.a. lakos) arra, hogy tevékenységi körében
Herencsény község nevét a kérelmében meghatározott
módon használja mindaddig, amíg a kérelem alapját
képező körülményekben változás nem áll be.
A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben
beállott
változásokat
Herencsény
Község
Önkormányzatának jelezni.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekeltet
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
bezárta.
Kmf.

Jusztin Józsefné
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Demkó György

Bucsánszki Csaba
hitelesítők
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