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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

IV. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2011.március 11-i, a  cserhátsurányi 
tanácskozó  teremben megtartott rendkívüli  üléséről. 
 
/ A herencsényi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! / 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Szántó József polgármester, 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 
- Varga Attiláné, 
- Karvai Ferenc helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
 
- 4 fő települési képviselő 
  a jelenléti ív szerint, 
- Fazekas János körjegyző, 
- Fridrich Béla Mohora polgármestere 
 
Távol maradt előzetes bejelentéssel: Móricz Gáborné képviselő Jusztin 
Józsefné herencsény polgármestere és Oláh Gyula cig. Kisebbségi önk. 
elnöke 
 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Varga Attiláné , és Karvai Ferenc 
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d : 
             

1./ Tájékoztató vízrendezés tárgyú pályázatok előkészítéséről 
Előterjesztők: Polgármesterek 
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2./ A „Belső Cserhát „ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal 

kapcsolatos módosítások  

Előterjesztők: Polgármesterek 
                   

3./ A Cserhátsurány 319/5  hrsz-ú Cserhátsurány Szabadság út 28. szám 

alatt fekvő iskola, óvoda ingatlan ½ részének egyházi tulajdonba adása 

térítésmentesen  

Előterjesztők: Polgármesterek 

 

4./ Javaslat költségvetési intézmények előirányzat zárolására  

Előterjesztők: Polgármesterek 
 

5/  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 

Előterjesztők: Polgármesterek  
 

A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ Tájékoztató vízrendezés tárgyú pályázatok előkészítéséről 
Előterjesztők: Polgármesterek 
 
Szántó József polgármester: a vízrendezési tervek elkészültek, pályázat 
beadásra került. (szlovák-magyar)   
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozza:  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  20/2011. (III.11.) 

önkormányzati határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyólag tudomásul veszi , hogy térségi 
szinten Cserhátsurány község részvételével a 
vízrendezéshez szükséges tervek elkészítésére pályázat 
készült.    
Felhatalmazza  a polgármestert a további egyeztetések 
folytatására, a tervező munka koordinálására.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szántó József polgármester 
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2./ A „Belső Cserhát „ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal 

kapcsolatos módosítások  

Előterjesztők: Polgármesterek 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozza:  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  21/2011. (III.11.) 

önkormányzati határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat működőképességének 
fenntartása, a gazdálkodás költségeinek csökkentése 
érdekében, a feladatellátás racionálisabb 
megszervezésének céljából létszámcsökkentést hajt 
végre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. Törvény 30.§ (1) bekezdés b/ pontja alapján a 
„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálatnál 1 fő családgondozó álláshelyet 
megszüntet. 
Az álláshely megszüntetésének időpontja: a 
közalkalmazott betegség miatti keresőképtelenségének 
lejártát követő 30. nap.  
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatott közalkalmazott -  a munkaviszonyában 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – 
foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, vagy a 
tervezett új álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatellátás 
következtében a fenntartói körén kívül nincs lehetőség. 
A döntés következményeként önkormányzati szinten 
létszámcsökkenés valósul meg. A 
létszámcsökkentéssel járó részletes kimutatás a 
csökkenés előtti és az azt követően kialakult tényleges 
intézményenként azonosítható létszámkeretet 
tartalmazza. A képviselőtestület felkéri a 
polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket 
tegye meg.  
Határidő: bentiek szerint 
Felelős: Szántó József polgármester 
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A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozza:  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  22/2011. (III.11.) 

önkormányzati határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbiak szerint módosítja a „Belső- Cserhát” 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulási 
Megállapodásában az 5.2 részt:   
 
„5.2. A társulásban a feladatellátáshoz szükséges , a 
vonatkozó jogszabályokban előírt Szakképzettséggel 
rendelkező családgondozókat kell alkalmazni az alábbi 
részletezéssel:  
 
- 9321 lakosságszámú ( ezen belül a 0-17 évesek száma: 
1590 fő ) mikrokörzetben foglalkoztatottak száma: 4 fő 
főállású közalkalmazott.  
- 2 fő családgondozó az előírt felsőfokú végzettséggel , 2 fő 
pedig középfokú szakképzettséggel rendelkezik.  
- a foglalkoztatásnak az alábbiak szerint kell megfelelni:  
- 1 fő vezető családgondozó, 
- 3 fő családgondozó,  
- a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátását a 4 fő 
családgondozó látja el. 
- A családgondozók feladatát, a területi beosztásokat, a 
munkavégzési rendet részletesen a Szervezeti és Működési 
Szabályzat és a Munkaköri leírás tartalmazza.”     
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Bercel Község 
Polgármesterét értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester  

 
 

3./ A Cserhátsurány 319/5  hrsz-ú Cserhátsurány Szabadság út 28. szám 

alatt fekvő iskola, óvoda ingatlan ½ részének egyházi tulajdonba adása 

térítésmentesen  

Előterjesztők: Polgármesterek 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
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Szántó József polgármester: az egyházmegyével a megállapodás aláírásra 
került. Az egyeztetések jól haladnak. Az épület átadásáról a szerződés 
tervezet elkészült, szeptember 1-től átveszik . Keresztényi elvek alapján fog  
működni körzeti feladatkörrel. 
Az épületekkel kapcsolatban Cserhátsuránynak lesznek feladatai. 
Jelentősen csökkennek az önkormányzat terhei.  
A szülő értekezletről : 
A szülők a kérdésekre választ kaptak.   
 
Demkó György képviselő: mi terhel minket ? 
Szántó József polgármester: az épület rezsije.  
Kosik Mihály képviselő: a gyermekek szállítása hogyan lesz ? 
Szántó József polgármester: mi vállaljuk a szállítást.  
Demkó György képviselő:  a kistérségi támogatással mi lesz ?  
Szántó József polgármester: nem kapunk kistérségi támogatást.  
Kosik Mihály képviselő: milyen volt a szülő fogadtatás ?  
Szántó József polgármester: Jó. Senki nem viszi el várhatóan a 
gyermekeket. Szállítást a jelenlegi útvonalon vállaljuk.  
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozza:  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  23/2011. (III.11.) 

önkormányzati határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 
polgármester tájékoztatóját elfogadja. A bemutatott aláírt 
Átadási Szerződést jóváhagyja és megbízza a polgármestert 
az átadási folyamat további koordinálásával. 
 
Határidő: folyamatos 2011. szeptember 1. 
Felelős: Szántó József polgármester  

 
 
 

4./ Javaslat költségvetési intézmények előirányzat zárolására  

Előterjesztők: Polgármesterek 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester: a 42 millió Ft hiány nem tartható, további 
csökkentésre van szükség.  Az ÖNHIKI rendszere változott, előleg nincs, 
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így az I. félévben korlátozni kell a felhasználást. Ehhez a melléklet szerinti 
előirányzatok zárolása szükséges.   
 
 
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozza:  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  24/2011. (III.11.) 

önkormányzati határozata 
       
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a költségvetési egyensúly megőrzése 
érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:  
 
1. Az irányítása alatt álló költségvetési intézmények 
előirányzatainak zárolását az intézményi 
költségvetésen belül : 
 
1.1. Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola 
és Óvoda Cserhátsurány  
- Általános Iskola             2.546 eFt 
- Óvoda Cserhátsurány              724 eFt 
- Óvoda Herencsény     724 eFt 
- Óvoda Mohora            1.464 eFt 
Önkormányzati Konyha    824 eFt   
 
1.2. Körjegyzőség           2.000 eFt  
 
2. Az intézmények havi finanszírozását az 1. pontban 
rögzített összegekkel  csökkentve kell számolni és 
realizálni.  
3. A zárolást első ízben a féléves gazdálkodási 
beszámoló keretében kell felülvizsgálni.  
4. Átmeneti finanszírozási problémák esetében a 
rendelkezésre álló forrásokat az intézmények között 
költségvetésük arányában kell elosztani.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos december 31-ig  
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Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést és az 
ülést bezárták. 

        
Kmf. 

 
 

    Szántó József    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  

 
 

    Varga Attiláné     Karvai Ferenc   
            hitelesítők 


