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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

III. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: A képviselő-testület  2009. február 13-i, a  herencsényi 
házasságkötő  teremben megtartott üléséről. 
 
/ A herencsényi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! / 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Szántó József polgármester, 
- Hangács Gábor , 
- Kelemen Tibor , 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 
- Móricz Gáborné , 
- Varga Attiláné helyi képviselők. 
 
 

Tanácskozási joggal: 
 
- Jusztin Józsefné polgármester és 4 fő települési képviselő 
  a jelenléti ív szerint, 
- Fazekas János körjegyző, 
- Sztancsik József isk.ig, 
- Kopcsányiné Persik Alíz vez.óvónő 
- Fridrich Béla mohora alpolgármestere, 
- Benkó Tiborné vez.ovónő, 
- Viktorné Benkó Zsuzsanna élelmezésvezető 
 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Dienstmann Tamás, Kosik 
Mihály, Pekár István, Karvai Ferenc, Sági István helyi képviselők .  
  
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Koplányi Árpádné és Varga Attiláné  
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
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A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak 
szerint: 

 
N a p i r e n d : 

 
1./ A közösen fenntartott intézmények és feladatok 2009.évi 
költségvetés tervezete (II.olvasat). 
Előterjesztők:  Intézményvezetők 

 
2./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                      Jusztin Józsefné polgármester 
 
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 

 
1./ A közösen fenntartott intézmények és feladatok 2009.évi 
költségvetés tervezete  
Előterjesztők:  Intézményvezetők 

 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 

 
1/1.  Iskola 
 
Szántó József polgármester: további megtakarításokra kell törekedni. 
Sztancsik József isk.ig.: Több pályázatunk van folyamatban. Nyerés 
esetén az önkormányzati támogatás összege tovább mérsékelhető. 
Szandai József alpolgármester: Felosztott támogatások esetén a 
bejáró tanulók utáni támogatás miért van megosztva? 
Szántó József polgármester: tavaly valóban megegyeztünk arra az egy 
évre. Arra való hivatkozással, hogy az iskolabuszt Herencsény 
üzemelteti. Az idén a második félévtől a buszt Surány üzemelteti.  
Szandai József alpolgármester: korábban ezt részletesen 
megbeszéltük (több példát hoz). 
Szántó József polgármester: több környező települést megkérdeztem. 
Az eredeti megállapodásunk úgy szólt, hogy a támogatások az 
intézmény bevétele, a hiányt gyermekarányosan fizetjük.  
Jusztin Józsefné polgármester több ellenpéldát hoz (pl.Csitár). 
Szántó József polgármester: ismerteti a magyarnándori - berceli 
gyakorlatot, Nógrádkövesd példáját. Cserhátsurány kiesett az 
ÖNHIKI-ből. Herencsénynek sem kedvező, ha kevesebb a 
hozzájárulás az iskolához, Surányé viszont már több. 
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Szandai József alpolgármester: mennyire megalapozott az ÖNHIKI-
re való hivatkozás? Kérem a körjegyzőt ismertesse. 
Fazekas János körjegyző: megalapozott. 
Szandai József alpolgármester: Ez elvi kérdés, néha azt érzem 
provokáljátok Herencsényt, hogy mondja fel a társulást. 
Szántó József polgármester: A társulási megállapodást módosíthatjuk 
úgy, hogy a bejáró tanulók kistérségi normatíváját Herencsény kapja 
meg. 755 e Ft-tal csökken Herencsény hozzájárulása, Surányé 
ennyivel nő. 
Tájékoztatom a képviselő-testületeket, hogy esélyegyenlőségi tervet 
kellett készíteni. Az IB elfogadta, ezt a testületnek is el kell fogadni. 
Ez a TÁMOP-os pályázat hiánypótlása volt. 
 
1/2. Cserhátsurány Óvoda  
 
Kopcsányiné Pesik Alíz  vezető óvónő: próbálunk sok mindent 
önerőből megoldani.  
  
1/3. Herencsény  Óvoda   

 
Sztancsik József isk.igazgató: Személyiség fejlesztő játék 
beszerzésére van szükség, 30 eFt-ot takar. Fontos a képességek 
fejlesztése szempontjából.  
 
 1/4. Mohora óvoda  
 
Kérdés nem merült fel. 
 
1/5 . Konyha   

 
Kérdés nem merült fel. 

 
1/6. Körjegyzőség           
 
Jávor Károly képviselő: IB megbeszélés volt február 4.-én. Volt egy 
eredeti előterjesztés. A bizottság döntött, hogy a 100%-os bérbeállás 
változat is készüljön el. Most két alternatíva van. Az 511221 soron 
megjelenik az illetmény kiegészítés. A tavalyi határozat végrehajtását 
kell betartanunk.   
Jusztin Józsefné polgármester: IB ülésen javasoltam, hogy a 
felsőfokú végzettség pótléka ne legyen benne. 
Szántó József polgármester: Az önállóan gazdálkodó intézménynek 
azt a jogát nem vitathatja senki, hogy ő dolgozza ki a saját 
költségvetését. 
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Szandai József alpolgármester: felesleges akkor az IB. 
Szántó József polgármester: Ha a körjegyzőségnek vége lesz, 
méltánytalan a bérelvonás, így is alacsonyak a nettó fizetések. 
Jusztin Józsefné polgármester: ez még nem eldöntött kérdés. 
Szántó József polgármester: szívem szerint Mohorával társulnék.  
Téma volt Cserháthaláp iskola. Jutalmak voltak, Magyarnándornak 46 
MFt a körjegyzőségi költségvetése. Drágább lenne a körjegyzőség, ha 
összetolnánk a hivatalokat.  
Fridrich Béla mohora község alpolgármestere: Nekünk is el kell 
gondolkodnunk a társuláson. Ti lennétek a legközelebbi célpont. 
Szántó József polgármester: Akkor maradjunk ennyiben. Elmondja 
még, hogy megvizsgálták oktatási dolgaikat, a várható 
gyereklétszámot 2015-ig. Van esély az iskola megtartására. 
Szandai József alpolgármester: a magyarnándori kapcsolatba szépen 
belelavíroztatok minket. Fordítva ülünk a lovon. Előbb összehasonlító 
adatok kellenének (rimóci példa).  
Fazekas János körjegyző: kéri a képviselő-testületeket, hogy 
gondolják át a hivatali dolgozók tervezett bércsökkentését. Új helyzet 
van. A tavalyi 10-15 %-os elvonás után 2009-ben a közférában nincs 
bérfejlesztés, a 13.havi fizetés is csak részben kerül ellentételezésre. 
Az idei csökkentéssel együtt a dolgozók jövedelme közel negyedével 
csökkenne és többen –a 20 éves szakmai gyakorlatuk mellett – a 
minimálbér közelébe kerülnének. A képviselő-testületek tervezik, 
hogy egy nagyobb körjegyzőségéhez csatlakoznak. Az átszervezés és 
az ezzel járó létszámleépítés a tervezett fizetéscsökkentéssel együtt 
méltánytalan. 
Jávor Károly képviselő: Ez a vita régóta húzódik. Az átszervezésre 
szándéknyilatkozat van, még semmi sem biztos. Én a „B” változat 
elfogadását javaslom a Jusztin Józsefné féle javaslat elfogadásával 
együtt.    
 
 A Képviselő-testület az esélyegyenlőségi intézkedési terv ügyében-
egyhangú szavazással- az alábbi határozatot  hozta :  
 

   7/2009. (II.13.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Cserhátsurány – Herencsény – Mohora 
Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó 
Társulás Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Tervét a melléklet szerinti tartalommal  
e l f o g a d j a. 
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A Képviselő-testület  -egyhangú szavazással- az alábbi határozatot  
hozta :  
 

   8/2009. (II.13.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a közösen fenntartott intézmények és 
feladatok 2009. évi költségvetés-tervezetét – a 
mellékletek szerinti tartalommal – az alábbi 
kiegészítésekkel elfogadja: 
1./ A bejáró gyermekek kistérségi normatíváját teljes 
egészében Herencsény kapja meg. Ezzel Herencsény 
hozzájárulása az iskola fenntartásához 755 eFt-tal 
csökken, míg Cserhátsurányé ennyivel növekszik. 
2./ A Körjegyzőség költségvetését a „B” változat 
szerint fogadja el azzal, hogy a felsőfokú képzettségi 
pótlék kifizetését nem engedélyezi. 

 
Határidő: 2009.02.15. 
Felelős: Intézményvezetők    
 
  

 
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést 
és az ülést bezárták. 
         Kmf. 
 

 
 
     Szántó  József    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 
 

Koplányi Árpádné                 Varga Attiláné 
           hitelesítők 

 
 


