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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

VI. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: A képviselő-testület  2009. március 20-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 , 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 
- Móricz Gáborné , 
- Sági István helyi képviselők. 
 
 

Tanácskozási joggal: 
 
- Jusztin Józsefné polgármester és 4 fő települési képviselő 
  a jelenléti ív szerint, 
- Fazekas János körjegyző, 
- Sztancsik József isk.ig, 
 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Kelemen Tibor , Varga 
Attiláné, Dienstmann Tamás, Kosik Mihály, Pekár István, helyi 
képviselők .  
  
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Koplányi Árpádné és Sági István  
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak 
szerint: 
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N a p i r e n d : 

 
1./ A közös fenntartású intézmények előirányzat módosítása 

Előterjesztők:  Szántó József polgármester 
   Jusztin Józsefné polgármester 

 

2./ A közösen fenntartott intézmények 2008.évi beszámoló teljesítése 

és pénzmaradványa  

Előterjesztők:  Intézményvezetők 
 

3./ A közösen fenntartott intézmények 2008.évi elszámolása 

Előterjesztők:  Szántó József polgármester 
   Jusztin Józsefné polgármester 
 

4./ Kistérségi Oktatási Társulás létrehozása 

Előterjesztők:  Szántó József polgármester 
   Jusztin Józsefné polgármester 
 

5./ 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 közös fenntartású intézmények előirányzat módosítása 

Előterjesztők:  Szántó József polgármester 
   Jusztin Józsefné polgármester 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólások:  
 
Jávor Károly képviselő: az első táblázat miről szól ?  
Szántó József polgármester: az iskola és óvodáról szól.  
Jávor Károly képviselő: mi a 2.oldal előirányzat módosítása ?  
Fazekas János körjegyző: központi döntésen alapuló előirányzat 
növekedésekről van szó (pl. választási költség).  
 
  
 
 Több hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú 
szavazással - az alábbi határozatot  hozta :  
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9/2009. (III.20.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda, valamint a Körjegyzőség 2008.IV.negyedévi 
előirányzat módosítását az 1.sz. melléklet szerint 
elfogadja. 
 
 

2./ A közösen fenntartott intézmények 2008.évi beszámoló teljesítése 

és pénzmaradványa  

Előterjesztők:  Intézményvezetők 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
Jávor Károly képviselő: mit jelent a pe.i. rövidítés ?  
Szántó József polgármester: a szállítói tartozást.  
 
Több hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú 
szavazással - az alábbi határozatot  hozta :  
 

    
 

10/2009. (III.20.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a közösen fenntartott intézmények 2008.évi 
beszámolóját a 2.sz. melléklet szerinti részletezéssel  
elfogadja. 
 

 
3./ A közösen fenntartott intézmények 2008.évi elszámolása 

Előterjesztők:  Szántó József polgármester 
   Jusztin Józsefné polgármester 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 
 
Szántó József polgármester: a különbözet kompenzálására a tárgyévi  
havi elszámoláskor havi lebontásban kerül sor.   

 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - 
az alábbi határozatot  hozta : 
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11/2009. (III.20.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a közösen fenntartott intézmények 2008. évi 
elszámolását a 3. sz, melléklet szerint elfogadja.  

 
 

4./ Kistérségi Oktatási Társulás létrehozása 

Előterjesztők:  Szántó József polgármester 
   Jusztin Józsefné polgármester 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester: Mohorai tapasztalatok. A megállapodás 
egyeztetése során érvényesíteni a helyi érdekeket. 2011-ben kb. 
Cserhátsuránynak 4 millió forint pluszt jelent. Lehetséges továbbá az 
irányított osztályalakítás. Kis Árpád Általános Iskola lenne a székhely 
(főigazgató),  a többi iskola tagintézmény lenne. A megállapodást 
kiegészítő külön megállapodások rendszerére van szükség.  
 
Sztancsik József isk.ig.: szól a szakreferens szerepéről. (kistérség )  
Sági István képviselő: a helyi vagyont be kell vinni ?  
Szántó József polgármester: nem.  
Óvodai társulás marad , át kell dolgozni a társulási szerződést.  
Szandai József alpolgármester: a másik – iskolacentrumos – 
megoldás szimpatikusabb lett volna.  
Szántó József polgármester: a külön megállapodásban rendezni kell, 
biztosítékokat kell beépíteni. 
Sztancsik József isk. ig. : az Iroda iskolacentrumot akart.   
Jávor Károly képviselő: alapvető probléma : miért nincs  gyerek ?  
- összevonás : pedagógus kérdése. „ egyetértési jog „ ( a főig. 
személyét érintően) . 
Jávor Károly képviselő: javasolja hallgassuk meg az igazgató úr 
javaslatát .  
Sztancsik József isk.ig. : az iskola önkormányzatai néhány 
megkötéssel javasolják a belépést.  
Jusztin Józsefné polgármester: ha nem kap többséget, akkor nem 
alakul meg, támogatja a belépést. 
Szántó József polgármester: inkább igen, garanciákkal.   
 
Több hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - 5 igen 1 
tartózkodás mellett  - az alábbi határozatot  hozta : 
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12/2009. (III.20.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy amennyiben 2009. 
március 31-én létrejön a Társulási Tanács döntésével a 
fenntartásában működő többcélú közoktatási 
intézmény, akkor ebben a társulásban az önkormányzat 
részt kíván venni. Kötelező közoktatási feladatait a 
fenti szervezetben fogja ellátni 2009. július 1-től. 
 
Amennyiben a cserhátsurányi Tessedik Sámuel 
Tagiskolában a helyi sajátosságnak megfelelő oktatási 
munka folytatódik és azt külön megállapodás 
(szerződés ) keretében megkötik a megállapodó felek.  
 
Felkéri a polgármestert és körjegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: bentiek szerint 
Felelős: Szántó József polgármester 

 

 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta : 
 

 
13/2009. (III.20.)Kt. számú határozat 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy amennyiben március 31-én 
létrejön a kistérségi többcélú közoktatási intézmény, 
akkor a meglévő közoktatási intézmény fenntartói 
társulását óvodai társulásra módosítja.  
Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: bentiek szerint 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
 

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

 
     Szántó  József    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 
 

Koplányi Árpádné                 Sági István 
           hitelesítők 

 


