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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 XV. számú 

     J e g y z ő k ö n y v 

  

Készült: Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének,  

               Herencsény  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és 

               Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.  

               december 29-én megtartott együttes üléséről. 

  

Az ülés helye:  Cserhátsurány Keresztény Otthon  nagyterem 

                          2676. Cserhátsurány, Rákóczi út 53. 

  

Jelen vannak: 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat részéről: 

            Szántó József                                  polgármester 

            Koplányi Árpádné                           alpolgármester 

            Karvai Ferenc                                  képviselő 

            Móricz Gáborné                              képviselő 

            Varga Attiláné                                 képviselő 

 

Herencsényl Község Önkormányzata részéről: 

            Jusztin Józsefné                             polgármester 

            Kosik Mihály                                   alpolgármester 

            Bucsánszki Csaba                          képviselő 

            Tácsik Bálint                                   képviselő 
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Mohora Községi Önkormányzat részéről: 

           Fridrich Béka                                   polgármester 

           Pavlokin Pál                                     alpolgármester 

           Gál Tibor                                           képviselő 

           Kardos Kálmán                                 képviselő 

            Kukucska Lajos                                képviselő                                                               

Tanácskozási joggal: 

           Fazekas János                                 körjegyző 

           Tóth  Éva                                          jegyző 

                              

Az ülést vezette:  Szántó József Cserhátsurány Község Polgármestere 

  

Szántó József polgármester: Köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja. 

  

Határozatképesség: Cserhátsurány Község vonatkozásában a képviselő-testület 
létszáma 5 fő, ebből jelen van 5 fő. Herencsény Község vonatkozásában a 
képviselő-testület létszáma 5 fő, ebből jelen van 4 fő. Mohora Község 
vonatkozásában a képviselő-testület létszáma 7 fő,ebből jelen van 5 fő.Az ülés 
mindhárom település részéről határozatképes. 

Hitelesítés:   A polgármesterek a készülő jegyzőkönyv hitelesítésére a következő 
képviselő-testületi tagokat kérték fel:  

         Cserhátsurány:  Karvai Ferenc, Varga Attiláné 

         Herencsény: Kosik Mihály, Bucsánszki Csaba 

         Mohora. Kukucsaka Lajos, Pavlokin  Pál 

                                    

  

Az ülés vezetője ismerteti a meghívó szerinti napirendet, melyet a képviselő-
testületeknek elfogadásra javasol.  
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” 
szavazattal, Herencsény Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
4 „igen” szavazattal,Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” 
szavazattal  elfogadta a javasolt napirendet. 

 

N a p i r e n d 

1.) A Körjegyzőség Alapító Okirata módosításának jóváhagyása 

     Előadó:  Szántó József polgármester 

2.) A Körjegyzőség Szervezeti és működési Szabályzatának jóváhagyása 

     Előadó:  Szántó József polgármester 

3.) Javaslat aljegyző kinevezésére 

     Előadó: Szántó József polgármester 

4.) Javaslat a Körjegyzőségi Hivatal dolgozói bérbeállási szintje közelítésére 

     Előadó: Szántó József polgármester 

 

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

1.) A Körjegyzőség Alapító Okirata módosításának jóváhagyása 

     Előadó:  Szántó József polgármester  

Szántó József polgármester: Röviden ismerteti a körjegyzőség létrehozásának 
történetét. Örömét fejezi ki, hogy létrejött a társulás, Most az alapító okirat 
módosítása következik. Jó együttműködést és sok sikert kíván a társulás 
működéséhez. Hangsúlyozza, hogy a három önkormányzat már évek óta 
együttműködik egymással, eddig különösebb probléma nem merült fel a 
közoktatási társulás működésében, most az együttműködést kiterjesztik a 
Körjegyzőségre is, így javasolja az alapító okirat módosításának elfogadását 

  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” 
szavazattal, Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
4 „igen” szavazattal, Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
„igen” szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2011.(XII.29.) önkormányzati határozata  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Mohorának a Cserhátsurány-Herencsény Községek 
Körjegyzőségéhez való csatlakozása végrehajtása érdekében az 
alábbi döntést hozza:  
 
1. Elfogadja 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; 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételt 8 
napon belül a kincstártól kérelmezze.  
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: 2012. január 7.  
 
2. A közhatalmi és közszolgáltató költségvetési szervek módosított 
(egységes szerkezetű) alapító okiratát az elektronikus 
információszabadságáról szóló törvény szerint az internetes 
honlapon közzé kell tenni.  
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: 2012. január 7. 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2011.(XII.29.) önkormányzati határozata  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mohorának 
a Cserhátsurány-Herencsény Községek Körjegyzőségéhez való 
csatlakozása végrehajtása érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1. Elfogadja 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; 
 
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: 2012. január 7.  
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2. A közhatalmi és közszolgáltató költségvetési szervek módosított 
(egységes szerkezetű) alapító okiratát az elektronikus 
információszabadságáról szóló törvény szerint az internetes 
honlapon közzé kell tenni.  
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 2012. január 7. 

 

Mohora  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2011.(XII.29.) önkormányzati határozata  

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mohorának a 
Cserhátsurány-Herencsény Községek Körjegyzőségéhez való 
csatlakozása végrehajtása érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1. Elfogadja 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; 
 
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: 2012. január 7.  
 
2. A közhatalmi és közszolgáltató költségvetési szervek módosított 
(egységes szerkezetű) alapító okiratát az elektronikus 
információszabadságáról szóló törvény szerint az internetes 
honlapon közzé kell tenni.  
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 2012. január 7. 

 

2.) A Körjegyzőség Szervezeti és működési Szabályzatának jóváhagyása 

     Előadó:  Szántó József polgármester  

Szántó József polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy a 
körjegyzőségi megállapodás jóváhagyása és az alapító okirat módosítása után 
szükséges a költségvetési szerv, a körjegyzőség  Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása.  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” 
szavazattal, Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
4 „igen” szavazattal, Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
„igen” szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2011.(XII.29.) önkormányzati határozata  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Cserhátsurány-
Herencsény-Mohora Községek Körjegyzőségének Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: 2012. 01.07.   

  

   Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2011.(XII.29.) önkormányzati határozata  

Herencsény  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja Cserhátsurány-Herencsény-
Mohora Községek Körjegyzőségének Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 
 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 
Határidő: 2012. 01.07.   

 

Mohora  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2011.(XII.29.) önkormányzati határozata  

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja Cserhátsurány-Herencsény-
Mohora Községek Körjegyzőségének Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 
 
Felelős: Fridrich Béla  polgármester 
Határidő: 2012. 01.07.   
 

3.) Javaslat aljegyző kinevezésére 

     Előadó: Szántó József polgármester 
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Szántó József polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy az 
előzetes egyeztetéseknek megfelelően a körjegyző helyettesítésére, illetve   
megbízása alapján a Mohorai Kirendeltség vezetésére aljegyzőt kell választani. 
Az aljegyző szemére a körjegyző jogosult javaslatot tenni. Körjegyző úr – az  
előterjesztés szerint - javaslatát megtette és Tóth Éva megválasztását javasolja. 

Tóth Éva: Engedjél meg, hogy röviden bemutatkozzam azoknak, akik még nem 
ismernek: 26 éve dolgozom a közigazgatásban. 2005-ben szereztem 
igazgatásszervezői diplomát. Mohorán végeztem aljegyzői, jegyzői munkát. 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” 
szavazattal, Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
4 „igen” szavazattal, Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
„igen” szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2011.(XII.29.) önkormányzati határozata   

1.) Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Évát 
(szül:   Bercel, 1967.05.05. an: Csalár Erzsébet)  2697 Szanda, 
Hársfa út 2. szám alatti lakost nevezi ki az önkormányzat 
aljegyzőjévé 2012. január 1. napjával határozatlan időre, próbaidő 
kikötése nélkül. 

2.)  Az aljegyző havi illetményét 337 600 Ft összegben állapítja meg.  

3.)  A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az aljegyző kinevezési 
okmánya elkészítéséről gondoskodjon.  

Felelős:   Fazekas János körjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

  

 Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2011.(XII.29.) önkormányzati határozata  

 1.) Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Évát 
(szül: Bercel, 1967.05.05. an: Csalár Erzsébet)  2697 Szanda, Hársfa 
út 2. szám alatti lakost nevezi ki az önkormányzat aljegyzőjévé 
2012. január 1. napjával határozatlan időre, próbaidő kikötése nélkül. 

2.)  Az aljegyző havi illetményét 337 600 Ft összegben állapítja meg.  

3.)  A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az aljegyző kinevezési 
okmánya elkészítéséről gondoskodjon.  
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 Felelős:   Fazekas János körjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

Mohora  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2011.(XII.29.) önkormányzati határozata  

1.)  Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Évát (szül: 
Bercel, 1967.05.05. an: Csalár Erzsébet)  2697 Szanda, Hársfa út 2. 
szám alatti lakost nevezi ki az önkormányzat aljegyzőjévé 2012. 
január 1. napjával határozatlan időre, próbaidő kikötése nélkül. 

2.)  Az aljegyző havi illetményét 337 600 Ft összegben állapítja meg.  

3.)  A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az aljegyző kinevezési 
okmánya elkészítéséről gondoskodjon.  

 Felelős:   Fazekas János körjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

4.) Javaslat a Körjegyzőségi Hivatal dolgozói bérbeállási szintje közelítésére 

     Előadó: Szántó József polgármester 

Szántó József polgármester:  Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy az 
előzetes egyeztetések soron derült ki, hogy a Mohorai Hivatal és a Cserhátsurányi 
Körjegyzőségi Hivatal dolgozói között jelentős, mintegy 50 %-os  bérszint eltérés van. 
Korábban a cserhátsurányi bérszint is magasabb volt, de a nehéz gazdasági helyzet 
miatt vissza kellett lépni.  

Fridrich Béla polgármester:  Változás előtt áll a közigazgatás. Az én álláspontom 
az, hogy  a mohorai béreket meg kellene tartani, majd az új szervezeti rendszerben 
kerüljön sor a bérrendezésre. 

Fazekas János körjegyző:  Cserhátsurány és Herencsény képviselőinek a legutóbbi 
testületi ülésen, míg Mohorán  a napokban tartott apparátusi megbeszélésen 
jeleztem a problémát és kértem a segítségüket. A dolgozók, valamint az 
önkormányzatok helyzetének ismeretében javaslom, hogy a mohorai dolgozók 
esetében közös megegyezéssel 10 %  bérpótlék csökkentésre kerüljön sor, míg a 
körjegyzőségi székhely dolgozói 20 % bérpótlék emelésben részesüljenek. A még 
így is fennmaradó 20 .százaléknyi  különbség rendezésére 2013-ban kerüljön sor.  

Fridrich Béla polgármester:  A  dolgozók fizetésének csökkentése nem oldotta 
volna meg Mohora problémáját. Azon a határon vagyunk, hogy nem tudjuk ellátni 
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feladatainkat. A hivatali dolgozókra óriási munkateher hárul, a túlmunkát külön nem 
tudjuk díjazni 

Tóth Éva jegyző:  Mohorán teljesítményértékelés alapján 30 %-os eltérítés van 
jegyzői hatáskörben, míg a Képviselő-testület  20 % középfokú képzettségi pótlékot 
ítélt meg. Ha a dolgozók minimálbér közelbe kerülnek, az senkinek sem jó. Három 
dolgozónk jelezte, hogy ha csökkentik a bérét, elgondolkodik, marad-e. 

Jusztin Józsefné polgármester:  Egy körjegyzőségen belül ekkora különbség nem 
lehet ! 

Tóth Éva jegyző:  Gondolják át, ha a bér csökken, milyen következményekkel jár ! 

Kardos Kálmán, Kukucska Lajos  képviselők: mi a versenyszférában dolgozunk, 
ott is különbözőek a bérek. Megítélés kérdése, mi sok, mi kevés. 

Fazekas János körjegyző:  kompromisszumra kell törekednünk, erre irányult a 
javaslatunk is. A 10 % elvonás még tolerálható a mohorai dolgozók részéről, míg  a 
növekmény 10 %-a fedezhető a normatív támogatás növekményéből, Biztosíthatom 
alpolgármester asszonyt, hogy a másik 10 %-ot sem az iskola támogatásának 
csökkentésével érnénk el, hanem a Körjegyzőségi Hivatal költségvetésén belüli 
takarékos gazdálkodással. 

Fridrich Béla polgármester: A forrás egy része biztosított, az idézett normatív 
támogatás. A másik része csak a központi intézkedések után rendezhető. 

Jusztin Józsefné polgármester: közelíteni kell ! 

Szántó József polgármester: A fő cél az volt, hogy a településeken 
megmaradjanak a hivatalok. A költségvetés még nincs kész,így nem kell mindenáron 
most döntenünk. 

Fazekas János körjegyző: A mohorai dolgozókat január 1-el át kell vennünk. 

Pavlokin Pál alpolgármester: A 10 % -os béremelés a központban átmeneti 
megoldást jelenthet. 

Jusztin Józsefné polgármester: Én támogatom a  középutas javaslatot. 
Hangsúlyozom, hogy ha korábban tudomásom lett volna a feszültség okáról, nem 
biztos, hogy támogattam volna a társulást. Felvetem a finanszírozás problémás voltát 
is Mohora részéről. 

Fridrich Béla polgármester: Felkészültem a kérdésre. A társulások minden fél 
számára előnyösek kell, hogy legyenek. A mohorai 3 Hás gyermekek magas száma 
például kedvező a közös intézmény normatív támogatásai terén. Megemlíthetem az  
iskolafenntartás során elért eredményeket és az óvodák egyházi kezelésbe adása 
érdekében tett kezdeményezésemet. 
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Szántó József polgármester: Azzal zárom le a mai tanácskozást, hogy a mohorai 
dolgozókat átvesszük, a többi kérdésre a költségvetés tárgyalása során visszatérünk. 
A mohorai képviselők is jelezték, hogy otthon a dolgozókkal átbeszélik a kialakult 
helyzetet.  

   

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Szántó József polgármester az együttes  

ülést bezárta. 

K.m.f. 

 

 

 

Szántó József                Jusztin  Józsefné                    Fridrich Béla                Fazekas  János 

polgármester                   polgármester                        polgármester                     körjegyző 

 

 

Karvai Ferenc                Kosik  Mihály                       Pavlokin Pál 

 

Varga Attiláné               Bucsánszki Csaba                Kukucska  Lajos                          

   hitelesítők                       hitelesítők                            hitelesítők       


