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Herencsény  Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

I. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2014. február 4-i,  a  herencsényi 

Tanácskozóteremben 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 jegyző 

 

Távol maradtak:  előzetes bejelentéssel: Jávor Károly külsős alpolgármester, 

Oláh Gyula roma nemzetiségi önkorm. elnöke,  

 

Jusztin Józsefné polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bucsánszki Csaba  és Demkó György 

képviselőket kéri fel. 

 

Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 

N a p i r e n d : 

 

1./ Támogatást megelőlegező hitel felvétele EACEA pályázathoz. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

 

2./ Berceli „Belső-Cserhát „ Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 

alapító okiratának módosítása. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
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I. A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 

 

1./ Támogatást megelőlegező hitel felvétele EACEA pályázathoz. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

Szóbeli előterjesztés alapján. 

 

Jusztin Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselőket, a hitel 

felvételének szükségességéről. 

Hozzászólás nem volt Jusztin Józsefné szavazásra bocsátja az előterjesztés  

elfogadását. 

   

Szavazás 

        

Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 
 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. (II.04.) önkormányzati  határozata 

 

támogatást megelőlegező hitel felvételéről EACEA pályázathoz 

 

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

„Európa a Polgárokért” 2007-2013 program keretében Testvérvárosok 

polgárainak találkozóira vonatkozó, 548757-EFC-1-2013-3-HU-EFC-

CM számú támogatás előfinanszírozására 7.000.000.-Ft hitelt vegyen 

fel a Régió Finansz Pénzügyi Zrt-től 2014. december 31-i lejárattal. 

 

2. A képviselő-testület a hitel visszafizetésének biztosítékául 

a548757-EFC-1-2013-3-HU-EFC-CM számú Európai Uniós 

támogatásról szóló határozatban foglalt 25.000 Euró összegű 

támogatást ajánlja fel, valamint engedélyezi az önkormányzati 

tulajdonú, Herencsény Kossuth út 13. szám alatti, korlátozottan 

forgalomképes   452 hrsz-ú Művelődési Házra való jelzálog 

bejegyzést. 

 

3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt 

egy összegben visszafizeti az Európai Unió által történő átutalást 
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követő 5 munkanapon belül a hitelt folyósító Régió Finansz Pénzügyi 

Zrt. számlájára. 

 

4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön 

és járulékai megfizetését a futamidő alatti költségvetésbe betervezi és 

jóváhagyja. A kölcsön felvételéhez a stabilitási törvény alapján a 

kormány engedélye nem szükséges. 

 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt a hitelszerződés aláírására. 

 

Határidő:  2014. február 28. 

Felelős:     Jusztin Józsefné polgármester 

            

 

           

2./  Berceli „Belső-Cserhát „ Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 

alapító okiratának módosítása. 

Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 

       Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (2. sz. melléklet) 

 

A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés  

elfogadását.   

 

Szavazás 

        

Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy Herencsény Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2014. (II.04.) önkormányzati  határozata 

 

   

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és 

Családsegítő Társulás  (székhelye:Bercel, Béke út 1.) 

alapító okiratának tervezetét, és azt elfogadja. 
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(Az elfogadott alapító okirat a határozat melléklete.) 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

  

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      jegyző 

  

 

 

 

     Demkó György                  Bucsánszki Csaba 

                           hitelesítők 


