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Herencsény  Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
IX. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2013. június 28-i,  a  herencsényi 
Tanácskozóteremben megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 
- Jusztin Józsefné polgármester, 
- Bucsánszki Csaba, 
- Demkó György, 
- Tácsik Bálint helyi képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 
- Jusztin Eleonóra óvodavezető 
 
 
Távol maradtak:  előzetes bejelentéssel: Kosik Mihály alpolgármester,  
Jávor Károly külsős alpolgármester, Oláh Gyula kisebbségi önkorm.elnöke, 
Jusztin Józsefné polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére Tácsik Bálint  és Bucsánszki Csaba 
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
N a p i r e n d : 

 
1./ Beszámoló a Herencsényi Napsugár Óvoda 2012/2013-as nevelési 
évben végzett munkájáról. 
Előterjesztő: Jusztin Eleonóra óvodavezető 
 
2./ Óvodavezetői pályázat elbírálása.  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
 

3./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról.  
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Előterjesztő: Marsiczki Jánosné igazgatási főelőadó 
 

4./ Helyi rendeletek felülvizsgálata II. 
Előterjesztő: Fazekas János jegyző 

 
 

5./ Társulási megállapodások felülvizsgálata II. 
            Előterjesztő: Fazekas János jegyző 

 
6./ Javaslat a képviselő-testület 2013.II. félévi üléstervére 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 
7./ Egyebek  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 

 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 

 
1./ Beszámoló a Herencsényi Napsugár Óvoda 2012/2013-as nevelési 
évben végzett munkájáról. 
Előterjesztő: Jusztin Eleonóra óvodavezető 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (1. sz. melléklet) 

 
Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló  
elfogadását.   
Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

44/2013. (VI.28) önkormányzati  határozata 
 

   
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Herencsényi Napsugár Óvoda 2012/2013-as pedagógiai év 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
 

 
2./ Óvodavezetői pályázat elbírálása.  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet) 
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Hozzászólás, kérdés nem volt, Jusztin Józsefné polgármester szavazásra 
bocsátja a pályázat elfogadását. 

 
Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
45/2013. (VI.28) önkormányzati  határozata 

 
   
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Jusztin Eleonórát öt év időtartamra 2013. július 1-től 
– 2018. július 31.-ig tartó időtartamra megbízza a Herencsényi 
Napsugár Óvoda óvodavezetői teendői ellátásával. 
Illetményét 203.100.-Ft-ban állapítja meg, mely tartalmazza a 
garantált illetményt (163.100.-Ft), valamint a vezetői pótlékot 
(40.000.-Ft).   

 
 
3./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról.  
Előterjesztő: Marsiczki Jánosné igazgatási főelőadó 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 3.sz.mell.) 
 
Hozzászólás nem volt, Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsátja 
a beszámoló elfogadását.  
Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község  
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
46/2013. (VI.28.) önkormányzati  határozata 

 
   

Herencsény Község Önkormányzata  Képviselő-
testülete az adóigazgatásról szóló beszámolót az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
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4./ Helyi rendeletek felülvizsgálata II. 
Előterjesztő: Fazekas János jegyző 
 

 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
47/2013. (VI.28.) önkormányzati  határozata 

 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
rendeletek felülvizsgálata napirend megtárgyalását a 
soronkövetkező ülésre elnapolja. 
 
Határidő: soronkövetkező testületi ülés 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 

  
5./ Társulási megállapodások felülvizsgálata II. 

            Előterjesztő: Fazekas János jegyző 
         (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 5.sz. mell.) 

 
Hozzászólás nem volt, Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsátja 
a módosítáott megállapodás elfogadását.  
Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
48/2013. (VI.28.) önkormányzati  határozata 

 
 

Herencsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
társulási megállapodásának felülvizsgálatával kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
1. A képviselő-testület döntött arról, 2013. június 30-ától 

továbbműködjön a Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és 
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Családsegítő Társulás a gyermekjóléti szolgáltatási és a 
családsegítési feladatok ellátására.  

2. A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 146. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodást jóváhagyta.  

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
Jusztin Józsefné polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy Kozárd és 
Terény község Önkormányzata felvételét kérte a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálatba. Javaslom, hogy a tagfelvételt a Tisztelt Testület 
támogassa azzal, hogy ne járjon számunkra többletköltséggel. 
Ezt követően szavazásra bocsátja az általa kimondott határozati javaslatot. 
Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 
 
  

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
49/2013. (VI.28.) önkormányzati  határozata 

 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 
Kozárd és Terény Község Önkormányzatai tagfelvételét a Berceli 
„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Társulásba. 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 
 
Határidő: 2013.07.05. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 

 
 

6./ Javaslat a képviselő-testület 2013.II. félévi üléstervére 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 6.sz.mell.) 
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Hozzászólás nem volt, Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsátja 
az ülésterv elfogadását.  
Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
50/2013. (VI.28.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. II. 
félévi üléstervét a melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 

 
 

7./ Egyebek  
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 

 

7.1. Nyugat-Nógrád Vizmű KFT. taggyűlése 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 7.1.sz.mell.) 
 
Hozzászólás nem volt, Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsátja 
a napirend elfogadását. 
Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzaa Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

51/2013. (VI.28.) önkormányzati  határozata 
 
 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a 
tulajdonába áramlott víziközmű-vagyon üzemeltetési szerződéshez 
szükséges kötelező vagyonértékelésének megrendelésével és 
lebonyolításával a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t, melynek költségeit a 
társaságban tulajdonolt üzletrészének a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 
részére névértéken történő átruházása útján téríti meg a vagyonértékelés 
költségeinek beszámításával. A Képviselő-testület felhatalmazza Jusztin 
Józsefné polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti megbízási és 
üzletrész átruházási megállapodás aláírására.  
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Herencsény Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. valamennyi önkormányzati tagja névértéken 
átruházza üzletrészét a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére és azokat a 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. saját társasági üzletrész céljára megszerezze, 
amely üzletrész-átruházások során Herencsény Önkormányzata nem 
kívánja gyakorolni elővásárlási jogát.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza  Jusztin Józsefné polgármestert a 
tulajdonosi döntés szerinti tagi nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
Határidő: 2013. 06.30.  

 
 

7.2.Falunap előkészítése. 
(Szóbeli előterjesztés) 
Jusztin Józsefné polgármester: Részletesen ismerteti a Falunap 
előkészítését, a programot. 
Fazekas János jegyző: javasolja a testületnek, hogy határozza meg 
összegszerűen a rendezvény forrásait és az elkölthető pénz felső határát.  

 
Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a program elfogadását. 
Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
52/2013. (VI.28.) önkormányzati  határozata 

 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2013.07.06.-i Falunap forrásaként a Határmenti Régió 
Fejlesztéséért Alapítvány Balassagyarmat által biztosított 
883.441.-Ft támogatást és a saját képviselői alapból 
610.000.-Ft-ot jelöli meg. A felhasználható teljes összeg: 
1.493.441.-Ft. Ebből biztosítani kell 1 db rendezvénysátor 
(kb 400 eFt) beszerzést is. 
 
Határidő: 2013.07.06. 
                A sátor beszerzésére:2013.12.31. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester  
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7.3.Vízkárelhárítás 
(Szóbeli előterjesztés) 
Fazekas János jegyző: ismerteti, hogy a nyár eleji esőzések okozta károk 
rávilágítottak arra, hogy a hatékony vízkárelhárítás érdekében néhány 
vízvédelmi létesítmény felújítása, megépítése halaszthatatlan. 
Ezek: - az un. „Török templom”-hoz vezető út melletti árok teljes kotrása, 
- a Béke út páros oldalát a külterületi katlan védő övárok tisztítása, 

meghosszabbítása, 
- a Barát-kert szélén húzódó övárok tisztítása, 
- a Béke út végétől a külterületi Liszkói út mentén, a keresztnél egy új 

övárok kialakítása, az út és a mellette lévő árok rendezése. 
 
Az elmondottak alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy I.ütemben 
a fenti célra a képviselői alapból 500 e Ft-ot bíztosítson.   

 
 

Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés 
elfogadását. 
Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
53/2013. (VI.28.) önkormányzati  határozata 

 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztésben felsorolt vízkárelhárítási célokra 500 eF 
keretet biztosít a képviselői alapból. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fazekas János jegyző   

 
 
 

7.4. Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása, a 
Herencsény 0416 hrsz-ú ingatlan hasznosítása. 
/ Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 7.4.sz.mell./ 
Jusztin Józsefné polgármester ismerteti, hogy a Liszkói út hasznosításáról 
minden évben be kell számolnunk –testületi határozattal – az átadónak. 
Kéri a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 
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Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

54/2013. (VI.28.) önkormányzati  határozata 
 
 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-tól átvett Herencsény 0416 
hrsz-ú ingatlant továbbra is útként hasznosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről az átadót értesítse. 
Határidő: 2013.06.30. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 
7.5. Települési értéktár 
/szóbeli előterjesztés/ 
 
Jusztin Józsefné polgármester ismerteti, hogy döntést kell hoznunk 
arról,hogy a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX.törvény 3-4.§ rendelkezései szerint kívánunk-e létrehozni települési 
értéktárat. 
A helyi értékek kis száma miatt nem javaslom települési értéktár 
létrehozását, lehetőség szerint tájegységi, vagy megyei értéktárban 
szerepelni kívánunk.   
Hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. 
Szavazás 
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

55/2013. (VI.28.) önkormányzati  határozata 
 
 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
értékek kis száma miatt nem kíván települési értéktárat létrehozni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 
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Határidő: 2013.07.15. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

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


