Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
XII. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2009. augusztus 28-i, a cserhátsurányi
tanácskozó teremben megtartott üléséről.
/ A herencsényi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! /
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Karvai Ferenc,
- Koplányi Árpádné alpolgármester,
- Kelemen Tibor,
- Móricz Gáborné,
- Varga Attiláné helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Jusztin Józsefné polgármester és 5 fő települési képviselő
a jelenléti ív szerint,
- Fazekas János körjegyző,
- Sztancsik József isk.ig.
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Hangács Gábor, Sági István
Dienstmann Tamás, Jávor Károly helyi képviselők.
Szántó József polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Varga Attiláné és Kelemen Tibor
képviselőket kéri fel.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
A testület a javaslatot
szerint:

- egyhangúlag -

elfogadja az alábbiak
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Napirend:
1./ Beszámoló a 2009/2010-es tanév indításáról
Előterjesztő: Sztancsik József isk.ig.
2./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények 2009.I.félévi
gazdálkodásáról
Előterjesztők: Intézményvezetők
3./ Alapító okiratok felülvizsgálata II.
Előterjesztő: Szántó József polgármester
4./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
A napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló a 2009/2010-es tanév indításáról
Előterjesztő: Sztancsik József isk.ig.
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.)
Sztancsik József isk.ig. szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az 51
a helyes a túlórák számában. Elsőben már 13 fő beíratott gyermek
van.
A TÁMOP 3.1.4 pályázat kerete 21 millió Ft. Csúszik az egész
program. A pedagógus képzés is csak szeptember-október hóban
indul. Tarján András a segítőnk. Szerződést küld hétfőn. Keddtől
kezdődhet a munka. Bíró Nikoletta (Percze Nikoletta) férjhez megy,
november hóban szülni fog, van utódjelölt . Herencsényben a létszám
nő az óvodában, ezért fektetők számát növelni kell. Mohoráról jó
lenne iskolabuszt indítani. Vizsgálni kell a megoldás lehetőségét.
Projekt indító nap két héten belül várható.
Szántó József polgármester: a TÁMOP pályázattal kapcsolatban havi
rendszerességgel munkamegbeszélés kell tartanunk az iskolában a
polgármesterek, korjegyző bevonásával.
Pekár István képviselő: Az iskola egy közösség része. A „mi”
gyermekeinkről van szó. Az iskolák fokozatosan leépültek. A
községteremtő erő gyöngül, minél távolabb kerül az iskola a helyi
közösségtől.
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Több hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú
szavazással - az alábbi határozatot hozta :
40/2009. (VIII .28.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete:
1./ A 2009/2010-es tanév indításának előkészítéséről
szóló beszámolót elfogadja.
2./ Elrendeli, hogy a TÁMOP 3.1.4. pályázat
zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesterek és
a körjegyző bevonásával havi gyakorisággal tartsanak
munkamegbeszélést.
Határidő: bentiek szerint
Felelős: Szántó József polgármester

2./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények 2009.I.félévi
gazdálkodásáról
Előterjesztők: Intézményvezetők
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.)
Szántó József polgármester: Hangács Aletta írásbeli dolgozatához:
Az utolsó gondolatok nem voltak szerencsések. A munkák nagy részét
a közcélú munkások végezték.
Iskola részére biztosított tüzelőt megköszönték Szántó József úrnak,
mint őstermelőnek.
Több hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú
szavazással - az alábbi határozatot hozta :
41/2009. (VIII.28.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és
Óvoda 2009. I.félévi előirányzat módosítását 2./a.
melléklet szerint elfogadja.
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42/2009. (VIII.28.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség 2009. I.félévi előirányzat
módosítását 2./b. melléklet szerint elfogadja.

43/2009. (VIII.28.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és
Óvoda 2009. I.félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót
2./c. számú melléklet szerint elfogadja.
44/2009. (VIII.28.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség 2009. I.félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót a 2./d. számú melléklet szerint
elfogadja.

3./ Alapító okiratok felülvizsgálata II.
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.)
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta :
45/2009. (VIII.28.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. Törvény végrehajtása érdekében az alábbi döntést hozza:
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1. – a Cserhátsurány – Herencsény Községek Körjegyzősége
alapító okiratának módosítását – a határozat 1.számú
mellékletét képező tartalommal – egységes szerkezetű alapító
okiratát – a határozat 2. számú mellékletét képező tartalommal;
– a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda
alapító okiratának módosítását –a határozat 3. számú
mellékletét képező tartalommal – egységes szerkezetű alapító
okiratát – a határozat 4. számú mellékletét képező
tartalommal;
- az Önkormányzati Konyha alapító okiratának módosítását
– a határozat 5.sz. mellékletét képező tartalommal – egységes
szerkezetű alapító okiratát – a határozat 6. számú mellékletét
képező tartalommal
- a Cserhátsurány Községi Önkormányzat által ellátott
feladatok 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat rend
szerinti besorolását – a határozat 7. számú mellékletét
képező tartalommal
jóváhagyja .
Utasítja a polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételt
8 napon belül a kincstártól kérelmezze.
Felelős: Szántó József polgármester
Határidő: 2009.szeptember 20.
2. A közhatalmi és közszolgáltató költségvetési szervek módosított
(egységes szerkezetű) alapító okiratát az elektronikus
információszabadságról szóló törvény szerint az internetes
honlapon közzé kell tenni.
3. A módosított alapító okiratoknak, valamint a módosított
217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletnek megfelelően a
közhatalmi és közszolgáltató költségvetési szervek szervezeti
és működési szabályzatát 2009.szeptember 30-ig módosítani
kell.
Felelős: 2. Szántó József polgármester
3. Szántó József polgármester, intézményvezetők
Határidő: 2009. szeptember 30.
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4./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
4/1.
Szántó József polgármester: Mi legyen a Mohorai gyerekekkel ?
Küldünk-e buszt ?
Móricz Gáborné képviselő: hány „külső” bejáró gyerek van ?
Szántó József polgármester: kb. 6 fő. Magyarnándori gyerekek
szállítása a két busszal kútba esett, mert egy vállalkozó jó ajánlatott
tett.
Kosik Mihály képviselő: mi legyen a régi busz sorsa ? A dolgozóval ?
Szántó József polgármester: el kell adni.
Demkó Gyöergy képviselő: ne legyen , hogy újra milliókkal kelljen
hozzájárulni az iskolabusz fenntartásához.
Jusztin Józsefné polgármester: szeptember 1-től Cserhátsurány
üzemelteti az iskola buszt, ők kapják meg a támogatást.
Szántó József polgármester: a cserhátsurányi buszvezető egyben
iskolai karbantartó is lesz.
Móricz Gáborné képviselő: ki lesz a cserhátsurányi sofőr ?
Szántó József polgármester: Bacskó Gábor (vill.szerelő).
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta :
46/2009. (VIII.28.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete – Herencsény és Mohora
községekkel egyetértésben – 2009. szeptember
1-től a pályázaton elnyert új Volkswagen típusú
19+1 személyes busszal biztosítja az iskolabusz
szolgáltatást.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érdekelteket - kiemelten a finanszírozó
Balassagyarmat Többcélú Kistérségi Társulást értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
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4/2. Javaslat a közösen fenntartott általános iskolában a tankönyvek
térítésmentes biztosítására
Szántó József polgármester: a költségvetés készítésekor már
elfogadtuk, a költségvetésbe szerepel az ingyenes tankönyv .
A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta :

47/2009.(VIII.28.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a cserhátsurányi Tessedik Sámuel Körzeti
Általános Iskola által támogatásra javasolt a
településen
állandó
lakóhellyel
rendelkező,
intézményükbe járó tanulókat hivatalból rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesíti.
Felkéri a polgármestert,
hogy
átruházott
hatáskörben - a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2009.szeptember 30.
Felelős: Szántó József polgármester
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést
és az ülést bezárták.
Kmf.

Szántó József
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Kelemen Tibor

Varga Attiláné
hitelesítők
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