Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

I. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2009. január 30-i, a cserhátsurányi
házasságkötő teremben megtartott üléséről.
/ A herencsényi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! /
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Hangács Gábor,
- Karvai Ferenc,
- Kelemen Tibor,
- Koplányi Árpádné helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Jusztin Józsefné polgármester és 5 fő települési képviselő
a jelenléti ív szerint,
- Fazekas János körjegyző,
- Sztancsik József isk.ig.
- Fridrich Béla mohora alpolgármestere,
- Bögös Tamás Magyarnándor polgármestere,
- Fazekas Jánosné vez. ovónő,
- Benkó Tiborné vez.ovónő,
- Viktorné Benkó Zsuzsanna élelmezésvezető
- Hangács Aletta gazd.vez.
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Móricz Gáborné, Varga
Attiláné , Sági István, Dienstmann Tamás, Jávor Károly helyi
képviselők .
Szántó József polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Hangács Gábor és Kelemen Tibor
képviselőket kéri fel.
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Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
A testület a javaslatot
szerint:

- egyhangúlag -

elfogadja az alábbiak

Napirend:
1./ A közös fenntartású intézmények és feladatok finanszírozásának
helyzete. Rendezési javaslatok
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
2./ A közösen fenntartott intézmények és feladatok 2009.évi
költségvetés tervezete
Előterjesztők: Intézményvezetők
3./ Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2009. évre szóló
teljesítmény követelmények alapjául szolgáló célok meghatározása
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
4./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
Napirend előtt :
Szántó József polgármester: köszönti Bögös Tamás
Magyarnándor község polgármesterét és átadja neki a szót.

urat,

Bögös Tamás magyarnándori polgármester: a közös körjegyzőség
ügyeiről szól. Tájékozódni jöttem. A közös gondolkodás elindult.
Nem látom elvi akadályát,- ha előnyös mindenkinek - a közös
körjegyzőség kialakítását. Az Önkormányzati Miniszter nyilatkozata
szerint 5 település esetén plusz támogatást adnak . A költségvetési
törvényben ez tételesen nem szerepel. Szerdán lesz együttes ülésünk.
Tájékoztatást kell adnunk. Egyenlőre nem látjuk a kiutat, de
reménykedünk, hogy lesz ösztönző támogatás.
Szántó József polgármester: Mi is hasonlóan döntöttünk. A részletek
kidolgozása a feladat. Indítás legkésőbb 2010. január 1-től, ha minden
településnek kedvező.
Bögös Tamás polgármester: Az építési társulás Balassagyarmatra
került. Maradt a szabálysértési társulás. Kántor István maradt
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Magyarnándor alkalmazza. 46 millió forint a körjegyzőség tervezett
költségvetése. Ha a társulás létrejön , a feladatok tovább nőnek.
Egyeztetendő kérdések: képviselet a községben, aljegyző kérdése,
megfelelő helyiség a közös üléseknek stb.
Jusztin Józsefné polgármester: A mi problémánkra nekünk kell
megadni a választ.
Szántó József polgármester: most nem kell mélyebben beszélgetnünk.
A jövő hét után az érdemi egyeztetést megkezdjük. Jelentős
megtakarítást kell, hogy eredményezzen ! Ebben az évben túl kell
lenni. Választások előtt már nem szabad.
Bögös Tamás polgármester: az állampolgárok számára mit
eredményez ? Az apparátus jobban tudja végezni a munkáját. Az új
csomag talán hoz megoldást a támogatások terén.
Szántó József polgármester: Telephelyet szeretnénk községenként, 3
nap ügyfélfogadást. Ne kelljen az állampolgároknak utazni.
Bögös Tamás polgármester: leginkább leterheltek a pénzügyesek. Ezt
a területet meg kell erősíteni.
Szántó József polgármester: a települési gazdaság vez. az legyen, akit
az adott polgármester akar. Az önkormányzatok ellen sajnos média
kampány folyik és összekeverik az államigazgatási feladatokat az
önkormányzati feladatokkal.
A napirend tárgyalása:
1./ A közös fenntartású intézmények és feladatok finanszírozásának
helyzete. Rendezési javaslatok
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.)
Szántó József polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy
a szükséges pénzeszköz mozgásokat 2009-ben rendezik.
Hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
1/2009. (I.30.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közös fenntartású intézmények és feladatok
finanszírozásának helyzetéről szóló tájékoztatót az 1.
sz. melléklet szerint elfogadja.
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2./ A közösen fenntartott intézmények és feladatok 2009.évi
költségvetés tervezete
Előterjesztők: Intézményvezetők
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.)
Szántó József polgármester: szóbeli kiegészítésében szól a tervezést
befolyásoló újabb ismeretekről. Önmérsékletet kér a dolgozóktól.
2/1. Iskola
Sztancsik József isk.ig.: Törekszünk a takarékos gazdálkodásra. (pl.
fűtés, órarend átszervezés stb.)
Jusztin Józsefné polgármester: Miért emelkedik az összköltség ?
Javaslom megnézni minden vonatkozásban !
Sztancsik József isk.ig.: voltak kötelező léptetések alábbi többlet
kiadást okozott. Ezt követően tájékoztatja a testületet a volt tanulók
tanulmányi eredményeit érintő visszajelzések eredményéről.
2/2. Cserhátsurány Óvoda
Szántó József polgármester: a jövő télen is így tervezi a Simonyi
kastély termeinek igénybevételét. Szól a pályázaton babházak
kialakítására elnyert 690 e Ft –ról.
2/3. Herencsény Óvoda
Kérdés nem merült fel.
2/4. Mohora óvoda
Fridrich Béla Mohora alpolgármestere: három pontban növelni
fogják a költségvetést, minimális összeggel.
2/5 . Konyha
Kérdés nem merült fel.
2/6. Körjegyzőség
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Jusztin Józsefné polgármester: előző évben javasolt további lépcső
bércsökkentéseit tartalmazza-e ?
Fazekas János körjegyző: a közszférában nem lesz bérfejlesztés. A
13. havi kompenzációja is csak alacsonyabb szinten valósul meg. A
dolgozók átlagbére alacsony, alig haladja meg a szakmunkás
minimálbérét. Kérem a képviselő-testületek méltányos elbírálását,
hogy dolgozóink a körjegyzőség átszervezése előtt ne kerüljenek
aránytalanul nehéz anyagi helyzetbe.
Szandai József alpolgármester: a körjegyző által elmondottak
méltányolandók.
Szántó József polgármester: ha 2. variáció is lesz , akkor február 15ig még egy együttes ülést be kell iktatni.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
2/2009. (I.30.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közösen fenntartott intézmények és
feladatok 2009. évi költségvetés-tervezetét I.
olvasatban tárgyalási alapnak elfogadja. Az
intézményeknél tovább kell folytatni az egyeztetéseket.
A Körjegyzőség - a kérésnek megfelelően - két
alternatívát mutasson be.
A további tervező munka során vegyék figyelembe a
napirend vitájában elhangozottakat.
Határidő: 2009.02.13.
Felelős: Intézményvezetők
3./ Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2009. évre szóló
teljesítmény követelmények alapjául szolgáló célok meghatározása
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.)
Hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
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3/2009. (I.30.) Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A köztisztviselők jogállásáról szóló –
módosított – 1992. évi XXIII. Törvény 34. § (3) és (5)
bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a 2009.évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján
gondoskodjon
a
körjegyzővel
szembeni
teljesítménykövetelmények 2009. február 15-ig
történő kidolgozásáról, és a körjegyző részére írásos
dokumentum formájában történő átadásról;
- a körjegyző teljesítményértékelést 2009. december
20-ig végezze el, s arról a testületet legkésőbb 2009.
december 31-ig tájékoztassa.
Határidő: 2009. február 15., illetve a határozatban
megjelölt határidők
Felelős: polgármester
4./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
A közbeszerzési bíráló bizottság javaslata
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.)
Hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot
hozta :
4/2009. (I.30.) Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési bíráló bizottság szakmai
javaslatával egyetért és a 19+1 személyes
kishaszongépjármű beszerzése Cserhátsurány Község
Önkormányzata részére tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertesének a
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LUKÁCS & TAMÁS KFT-t (2600 Vác, Kazinczy Lajos
út 1.) jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertessel a
vállalkozói szerződést kösse meg.
Határidő: 2009.01.30.
Felelős: Szántó József polgármester
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést
és az ülést bezárták.
Kmf.

Szántó József
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Hangács Gábor

Kelemen Tibor
hitelesítők
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