Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
I. számú
Jegyzőkönyv
Készült: Cserhátsurány KözségI Önkormányzat Képviselő-testülete, Herencsény Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete, Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
január 27-én 17.00 órakor megtartott együttes üléséről.
Az ülés helye: Herencsény Tanácskozóterem
2677 Herencsény, Kossuth út 76. szám
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat részéről:
Szántó József
Koplányi Árpádné
Móricz Gáborné
Varga Attiláné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Herencsény Községi Önkormányzat részéről:
Jusztin Józsefné
Kosik Mihály
Bucsánszki Csaba
Demkó György
Tácsik Bálint

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Mohora Községi Önkormányzat részéről:
Fridrich Béla
Gál Tibor
Herczeg Sándor
Kardos Kálmán
Kukucska Lajos

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
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Jelen vannak tanácskozási joggal:
Fazekas János
körjegyző
Tóth Éva
aljegyző
Gáspár István
Mohorai Kirendeltség pénzügyi főelőadó
Az ülést Szántó József, Cserhátsurány Község polgármestere vezeti.
A jegyzőkönyvet Fazekas János körjegyző vezeti.
Szántó József polgármester: Köszönti a megjelenteket és az aláírt jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat megválasztott 5 fő képviselőjéből 4
fő jelen van, Herencsény Községi Önkormányzat megválasztott 5 fő képviselőjéből 5 fő jelen
van, Mohora Községi Önkormányzat megválasztott 7 képviselőjéből 5 jelen van, az együttes
ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megállapítja, hogy a az együttes ülés Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületéből Koplányi Árpádné és Móricz Gáborné képviselőket, Herencsény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületéből Demkó György és Tácsik Bálint képviselőket, Mohora
Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Herczeg Sándor és Kardos Kálmán
képviselőket jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőknek.
Ezt követően ismerteti a jelenlévőkkel a meghívó szerinti napirendet, javasolja annak
elfogadását. Kéri, hogy akinek van kiegészítése, más javaslata az tegye meg.
Kiegészítés, más javaslat nem volt.
Szántó József polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirenddel, az
kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt
szavazással, egyszerű többséggel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadja az együttes
ülés napirendjét:
Napirend:
1. A közösen fenntartott intézmények és feladatok 2012. évi költségvetés tervezete.
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Intézményvezetők
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2. Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2012. évre szóló teljesítménykövetelmények
alapjául szolgáló célok meghatározására.
Előterjesztő: Szántó József polgármester
3. Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek.
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.A közösen fenntartott intézmények és feladatok 2012. évi költségvetés tervezete.
1.1 A tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda 2012.évi költségvetés tervezete.
Szántó József polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az ülés előtt kiosztásra
került egy melléklet. Ezzel javasolja kiegészíteni az előterjesztést. Korábban polgármesteri
szinten beszéltek róla, hogy Cserhátsurány, mint gesztor önkormányzat nem kap az
óvodájára kistérségi támogatást. Javasolja a Herencsény és Mohora által kapott támogatás
felosztását a három önkormányzat között a gyermeklétszám arányában. A társulásból adódó
előnyökből így Cserhátsurány is részesül. Kéri a véleményeket, észrevételeket,
hozzászólásokat, kérdéseket.
Hozzászólások:
Fridrich Béla Mohora polgármestere: Azért vagyunk, hogy hárman együtt segítsünk.
Véleménye szerint a javaslat támogatható.
Jusztin Józsefné Herencsény polgármestere: A többletköltséget természetesen meg kell
osztani. A javaslattal nem ért egyet. Elmondja, hogy a kistérségi támogatás oda jár, ahová azt
kérték, és a felosztás úgy jó. Eddig ez nem volt gyakorlat, hogy ezt felosszák.
Szántó
József
Cserhátsurány
polgármester:
Felajánlja
Herencsény
község
önkormányzatának, hogy amennyiben nem fogadják el a felosztást, akkor legyenek a
mikrotérségi óvodai társulás gesztorai.
Jusztin Józsefné Herencsény polgármestere: Javasolja, hogy az előkészítésnél először is
üljenek le a polgármesterek megbeszélni az előterjesztést, 3 önkormányzat a társulás tagja,
véleménye szerint olyan nincs, hogy az ülésen az előterjesztést odaadják a testületeknek és
döntsenek.
Szántó József polgármester: Elmondja, hogy az óvodai társulásban keletkezett
többletköltség miatt vállalja fel Herencsény a gesztorságot, és jelentkezzen ez a
többletköltség ott.
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Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy a 3 önkormányzat közül valamelyiknek
gesztornak kell lennie. Ezzel az jár, hogy valamelyik elveszti a jogot arra, hogy támogatást
kapjon. A javaslatnál figyelembe lett véve az, hogy a legkisebb támogatástól essen el ez a
társulás, a legkisebb létszámú óvoda pedig Cserhátsurányban van. A javaslatnál fontos, hogy
a társulásban együttműködjenek az önkormányzatok, közösen kellene dolgozni. Ezért a
javaslatnál a támogatás úgy lett elosztva, hogy a társulás a lehető legkisebb mértékben
veszítsen a forrásaiból.
Ezt követően a testületi tagok számszerűen egyeztették az előterjesztésben szereplő
adatokat.
Demkó György képviselő: A számításokat követően elmondja, hogy a megosztási elvvel
egyetért, de elvárja, hogy a többi kérdésben is ugyanúgy együttműködjenek az
önkormányzatok, mint ahogy most Herencsény önkormányzata is.
Kosík Mihály alpolgármester: Elmondja, hogy a körjegyzőségi munkát úgy képzeli el, ha a
polgármesterek először is egyeztetnek és figyelemmel kísérik egymás tevékenységét, az
információkat átadják egymásnak, azokat meg kell beszélniük, mert az, hogy bizonyos dolgok
nem jutnak el a herencsényi polgármester asszonyhoz és a testületéhez, úgy nem lehet
dönteni.
Szántó József polgármester:
polgármesterekkel.

A

tájékoztatás

minden

esetben

megtörtént

a

Kosík Mihály alpolgármester: Példaként felhozza, hogy az óvónő váltás, az iskola igazgató
váltás nem volt megbeszélve a polgármester asszonnyal, arról nem informálták.
Hangsúlyozza, hogy le kell ülni a polgármestereknek és meg kell beszélniük minden közös
ügyet, véleménye szerint így kellene történnie. Elmondja, hogy jelenleg az emberek azt
mondják, hogy az egyház átveszi az óvodákat. Ő, mint képviselő nem is tudja, hogy ez így
van-e vagy sem.
Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy 2011. márciusában a közös testületi ülésen
halott először arról, hogy a Váci Egyházmegye átveszi az iskolát. Eközben felvette a
kapcsolatot az egyházzal, hogy ennek mintájára az óvodákat nem vennék-e át egyházi
kezelésbe. Akkor az egyház képviselője elmondta, hogy akkor nem tud ennyi intézményt
átvenni, és erről tájékoztatta a polgármestereket. A legutóbbi közös testületi ülésen
elmondta, hogy 2012-ben ismételten felveszik a kapcsolatot az egyházzal. Ez megtörtént és
az óvodák adatait megküldte az egyháznak. A tárgyalások előtt vannak még az
önkormányzatok erről nem tud többet mondani, azonban ezt az információt mindenki
ismeri.
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Kosík Mihály alpolgármester: Elmondja, hogy egy éve már tárgyalt a két polgármester az
egyházzal, a Herencsényi polgármester asszony pedig nem tud róla beszélni. Arról, hogy
átadja-e a társulás az óvodákat az egyháznak településenként kell dönteni, ezért a
Herencsényi polgármester asszonnyal is tárgyalni kell. Úgy gondolja jelenleg, hogy az átadás
támogatható, de ezt még a képviselőknek meg kell beszélniük.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Szántó József polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Mohora és Herencsény
községek részére kapott kistérségi támogatás egy részét az írásbeli előterjesztésnek
megfelelően átadja Cserhátsurány Községnek és a vezetői pótlékot is megosszák, az
kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2012.(I.27.) számú határozata:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
mikrotérségi óvoda intézményvezetőjének magasabb vezetői pótléka kerüljön
felosztásra, valamint a kistérségi támogatás egy részét Mohora Községi
Önkormányzat és Herencsény Községi Önkormányzat átadja Cserhátsurány Községi
Önkormányzatnak a kiegészítő melléklet szerinti részletezéssel.
A Képviselő-testület felkéri Szántó József polgármestert, hogy a hozott határozatot
hajtsa végre.
Felelős: Szántó József polgármester
Határidő: azonnal
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2012.(I.27.) számú határozata:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
mikrotérségi óvoda intézményvezetőjének magasabb vezetői pótléka kerüljön
felosztásra, valamint a kistérségi támogatás egy részét Mohora Községi
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Önkormányzat és Herencsény Községi Önkormányzat átadja Cserhátsurány Községi
Önkormányzatnak a kiegészítő melléklet szerinti részletezéssel.
A Képviselő-testület felkéri Jusztin Józsefné polgármestert, hogy a hozott határozatot
hajtsa végre.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2012.(I.27.) számú határozata:
Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
mikrotérségi óvoda intézményvezetőjének magasabb vezetői pótléka kerüljön
felosztásra, valamint a kistérségi támogatás egy részét Mohora Községi
Önkormányzat és Herencsény Községi Önkormányzat átadja Cserhátsurány Községi
Önkormányzatnak a kiegészítő melléklet szerinti részletezéssel.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatot
hajtsa végre.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal

Szántó József polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapján javasolja elfogadni a
mikrotérségi óvoda költségvetés tervezetét, kéri a hozzászólásokat, észrevételeket,
javaslatokat.
Hozzászólások:
Fridrich Béla polgármester: A tervezetben a cserhátsurányi és herencsényi közalkalmazottak
részére munkaruha juttatás van betervezve. Mivel a mohorai képviselő-testületnek nem volt
döntése, ezért javasolja, hogy most döntsenek arról, hogy a mohorai közalkalmazottak
részére kívánnak-e megállapítani munkaruha juttatást. A kötelező munkaruha
megvásárlásához javasolja a mohorai testületnek, hogy 20.000.- Ft/év/fő munkaruha
juttatást fogadjanak el az óvodai társulás mohorai közalkalmazottai részére is. Kéri a
véleményeket, észrevételeket, javaslatokat.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, a mohorai képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a
mohorai tagóvodában dolgozó közalkalmazottak részére 20.000.- Ft/év/fő munkaruha
juttatást állapít meg a testület, az kézfeltartással jelezze.
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Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással,
egyszerű többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tessedik
Sámuel Mikrotérségi Óvoda Zichy Márta Tagóvodájában dolgozó közalkalmazottak
részére 20.000.- Ft/év/fő munkaruha juttatást állapít meg, melyről számlával
kötelesek elszámolni Mohora Község Önkormányzata felé.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
A Képviselő-testület felkéri Fazekas János Körjegyzőt, hogy a Tessedik Sámuel
Mikrotérségi Óvoda 2012. évi költségvetésében a Munkaruha juttatás előirányzatát a
hozott döntésnek megfelelően tervezze meg.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Fazekas János körjegyző
Határidő: azonnal
Szántó József polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda
2012. évi költségvetésével az elfogadott kiegészítésekkel módosítva, azt elfogadja, az
kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
1. Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel
Mikrotérségi Óvoda 2012. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei
szerint elfogadja.
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Eszerint az óvoda
a) bevételi főösszege:
48.852 eFt
melyből:
aa) i ntézményfinanszírozás
23.171 eFt
ab) állami támogatás
20.674 eFt
ac) Munkaügyi Központi bértámogatás 597 eFt.
ad) kistérségi támogatás
4.410 eFt
b) kiadási főösszege:
melyből:
ba) személyi juttatások
bb) munkáltatókat terhelő jár.
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások

48.852 eFt
29.518 eFt
7.552 eFt
11.782 eFt

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti költségvetést
Cserhátsurány Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatába építse be és
az óvoda finanszírozását Herencsény Község Önkormányzata és Mohora Község
Önkormányzata 2012. évi költségvetési javaslatában eszerint tervezze.
3. A Képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy a 2012. évi költségvetést
megalapozó létszámadatok és a társulási megállapodás alapján a tárgyévi
finanszírozási összegek:
Cserhátsurány
8.234 eFt
Herencsény
8.443 eFt
Mohora
6.494 eFt.
Felelős: Szántó József polgármester
Határidő: azonnal
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
1. Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel
Mikrotérségi Óvoda 2012. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei
szerint elfogadja.
Eszerint az óvoda
a) bevételi főösszege:
48.852 eFt
melyből:
aa) intézményfinanszírozás
23.171 eFt
ab) állami támogatás
20.674 eFt
ac) Munkaügyi Központi bértámogatás 597 eFt.
ad) kistérségi támogatás
4.410 eFt
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b) kiadási főösszege:
melyből:
ba) személyi juttatások
bb) munkáltatókat terhelő jár.
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások

48.852 eFt
29.518 eFt
7.552 eFt
11.782 eFt

2. A képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy az 1. pont szerinti költségvetés
Cserhátsurány Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatába beépül és az
óvoda finanszírozását Herencsény Községi Önkormányzat és Mohora Községi
Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatában eszerint tervezi.
3. A Képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy a 2012. évi költségvetést
megalapozó létszámadatok és a társulási megállapodás alapján a tárgyévi
finanszírozási összegek:
Cserhátsurány
8.234 eFt
Herencsény
8.443 eFt
Mohora
6.494 eFt.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
1. Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel Mikrotérségi
Óvoda 2012. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei szerint
elfogadja.
Eszerint az óvoda
a) bevételi főösszege:
melyből:
aa) intézményfinanszírozás
ab) állami támogatás
ac) Munkaügyi Központi bértámogatás
ad) kistérségi támogatás
b) kiadási főösszege:
melyből:
ba) személyi juttatások

48.852 eFt
23.171 eFt
20.674 eFt
597 eFt.
4.410 eFt
48.852 eFt
29.518 eFt
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bb) munkáltatókat terhelő jár.
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások

7.552 eFt
11.782 eFt

2. A képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy az 1. pont szerinti költségvetés
Cserhátsurány Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatába beépül és az
óvoda finanszírozását Herencsény Községi Önkormányzat és Mohora Községi
Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatában eszerint tervezi.
3. A Képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy a 2012. évi költségvetést
megalapozó létszámadatok és a társulási megállapodás alapján a tárgyévi
finanszírozási összegek:
Cserhátsurány
8.234 eFt
Herencsény
8.443 eFt
Mohora
6.494 eFt.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
1.2. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetés tervezete
Szántó József polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapján kéri, hogy a körjegyzőség 2012.
évi költségvetésével kapcsolatosan tegyék meg hozzászólásaikat. Felkéri Fazekas János
körjegyző urat, hogy amennyiben van szóbeli kiegészítése tegye meg.
Hozzászólások:
Fazekas János körjegyző: Nem kívánja szóban kiegészíteni az írásbeli előterjesztést,
javasolja, hogy a képviselő-testületek vegyék figyelembe, hogy meddig tudnak együtt
nyújtózkodni, ahogyan döntenek az úgy lesz.
Fridrich Béla polgármester: Mohora részéről elmondja, hogy a költségvetési törvény
mellékletében lévő ösztönző hozzájárulást, amelynek összege 1.488.000.- Ft, a körjegyzőség
kapja. Az, hogy ezzel az összeggel a Körjegyzőség mit kezd belátásukra bízza. A Mohorai
kirendeltség dolgozóinak a bérére 20 % kiegészítést javasol megállapítani a Képviselőtestületnek. A Körjegyzőség többi köztisztviselői tekintetében is javasolja az egységesen 20 %
kiegészítés megadását, azonban ehhez a Herencsényi és Cserhátsurányi testületeknek is így
kellene dönteniük. Elmondja, hogy nem ismeri a körjegyzőség központjában dolgozó
köztisztviselők munkáját, azonban azt tudja, és ismeri, hogy a Mohorai Kirendeltségen
dolgozó köztisztviselők maximálisan és kiemelkedően végzik a munkájukat, ezért is döntött
tavaly is a Képviselő-testület arról, hogy 20 %-ot ad egységesen a köztisztviselőinek. Utal
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arra, hogy a teljesítménykövetelményeket a Képviselő-testületek állapítják meg a
köztisztviselők részére, ez alapján kell a teljesítményt is értékelni. A mohorai köztisztviselők
megérdemlik a kiegészítéseket, a képviselő-testülettől kapott 20 %-ot, és a jegyző által
megállapított 30 %-os eltérítést is. Ennek pénzügyi fedezetét Mohora Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetéséből biztosítja. Elmondja azt is, hogy
Mohora sajátos helyzetben van, mivel kisebbséghez tartozó állampolgárok és élnek
Mohorán, a segélyek kifizetésekor már többször is rendőrségi segítséget kellett igénybe
venni. Összefoglalva azt a megoldást javasolja elfogadni, és támogatja, hogy a
Cserhátsurány-Herencsény központjában dolgozó köztisztviselők részére egységesen 20 %
illetménykiegészítést állapítsanak meg együttesen a testületek, ezzel egy lépést téve arra a
javaslatra, hogy a köztisztviselők bérkülönbségeit mérsékeljék, mivel a különbség olyan nagy,
hogy azt egyszerre és a mohorai köztisztviselők bércsökkentésével nem lehet megoldani.
Hozzáteszi, hogy a Mohora község csatlakozásával a körjegyzőség évi szinten 1.488.000.- Ft
többlettámogatást kap, ez is lehet fedezete ennek az illetménykiegészítésnek, illetve egy
részének, a másik része nem olyan nagy összeg, amelyet a két testületnek egyenként hozzá
kell tennie.
Gál Tibor képviselő: Az előterjesztésben két változat van. Emeljenek a többi
köztisztviselőnek 20 %-ot, egyetért a mohorai polgármesterrel, a többlettámogatás lehet
ennek fedezete, a saját forrás a másik rész. Ez nem olyan nagy összeg.
Demkó György képviselő: Elmondja, hogy amikor korábban a béreket lecsökkentették
éjszakákat tárgyaltak át, nagyon sok órát töltöttek el ezzel. Elmondja, hogy a központban
lévők is jól dolgoznak, azonban olyan nincs, hogy az egyik köztisztviselőnek ennyi, a másiknak
meg annyi a bére.
Fridrich Béla polgármester: Csak annyit javasolhat a többi testületnek, hogy ő elhiszi, hogy
jól dolgoznak a köztisztviselők a központban, azonban a bércsökkentés következményét is
meg kellene vizsgálniuk, hogy megoldódott-e ezzel az önkormányzat likviditási helyzete. A
köztisztviselőktől mindenki elvárja, hogy mind államigazgatási, mind önkormányzati
ügyekben a lehető legjobban dolgozzanak, ezt ők meg is teszik, munkaidejükön kívül is
rendelkezésre állnak, ezért megkapják a fizetésüket, mert elvégezték a munkát. Elmondja,
hogy a mohorai dolgozók is jól dolgoznak, azt pontosan is ismeri, hiszen nap mint nap velük
dolgozik. Amennyiben csökkentik a munkabért, annak negatív hatása lesz, még ha kisösszegű
a megtakarítás is, ebből csak súrlódás van. Abból azonban, ha megemelik a központban
dolgozók bérét, a hatás pozitív lesz, nem fogja az önkormányzat anyagi helyzetét
nagymértékben befolyásolni. Véleménye szerint ez a megoldás.
Kosík Mihály alpolgármester: Hozzászólásában elmondja, hogy ezt a bérkérdést helyre kell
tenni. Ezt a polgármestereknek, polgármester asszonynak kell megtenni. Nem működhet így
a szervezet, dönteni kell. A béreket közelíteni kell. Ebben is együtt kell működni.

11

Kardos Kálmán képviselő: Elmondja, hogy neki is van dolgozója a saját vállalkozásában, az
előtte szólónak is. Tudomása szerint a ktv. szerint megállapított testületi kiegészítést
jogszabály nem engedi csökkenteni. Egyébként nem érti, hogy a többi önkormányzatnak
miért baj az, hogy ennek a költségét Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
fedezi. Emellett a körjegyzőséghez történő csatlakozással 1.488.000.- Ft többletbevételt
szerzett Mohora a körjegyzőségnek. Oldja meg a két önkormányzat ebből.

Kosík Mihály alpolgármester: Véleménye az, hogy a köztisztviselők között 30-40 %-os
bérkülönbség ne legyen.
Fridrich Béla polgármester: Elmondja ismét, hogy csődhelyzetben vannak az
önkormányzatok, folyamatosan egyezkednek a hitelezőkkel. Ez a helyzet, ez most így
működik. Felkéri körjegyző urat, hogy számszerűsítse azt az összeget, amelyet az
önkormányzatoknak rá kellene erre fordítani.
Fazekas János körjegyző: Elmondja, hogy az írásbeli előterjesztésben ez pontosan ki van
számítva.
Szántó József polgármester: Véleménye az, hogy közelíteni kell a béreket. Anyagi helyzetet
tekintve meg tudta adni az önkormányzat a bért, egyre kevesebb bevétele volt az
önkormányzatnak, egyre több kiadása. Nem volt egységesen adva a dolgozóknak, hiszen
szakmailag a körjegyző hatáskörében volt ez, ezért a képviselő-testület elvette ezt a bért a
dolgozóktól.
Fridrich Béla polgármester: A mohorai dolgozók 30 %-os eltérítésével kapcsolatosan tudni
kell, hogy az szakmai értékelés alapján lehet megállapítani, és a teljesítményértékelés
kizárólagosan a körjegyző urat illeti meg. Azonban mivel a körjegyző úr nem dolgozott egy
évet együtt a mohorai dolgozókkal, ezért nem tudja szakmailag minősíteni őket, azonban az
aljegyző asszonyt megbízhatja ezzel a feladattal, amennyiben él ezzel a lehetőséggel a
körjegyző úr, de ezt neki kell eldönteni.
Fazekas János körjegyző: Az írásbeli előterjesztést és az előzményeket összefoglalva
elmondja, hogy a decemberi javaslata Mohorán 10 % visszalépés, a központban 20 %
fejlesztés volt. Ezt 2011. december 31-ig meg tudta volna oldani. Meg lehetett volna egyezni
a dolgozókkal. A jogi helyzet alapján mindkét helyen 20 %-os kiegészítés lehet, amennyiben a
3 testület elfogadja azt. Mindenképpen tudnia kell, hogy milyen költségvetési keretet kap az
önkormányzatoktól, milyen keretek között mozoghat. Amennyiben az önkormányzatok a 20
%-os kiegészítést elfogadják, talán belenyugszik mindenki. A 30 %-os eltérítés megmarad
Mohorán ez évben is. Természetesen az odaítélés az a szakmai értékelésen kell, hogy
alapuljon.
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Gál Tibor képviselő: Kérdése, hogy Mohora köztisztviselői esetében az állami adózás
megváltozása miatt hogyan fognak alakulni a nettó bérek.
Fridrich Béla polgármester: Várhatóan 3 dolgozónak kb. 8-10 ezer Ft-tal fog csökkeni a nettó
bére.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Szántó József polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Körjegyzőség köztisztviselői
részére 20 %-os kiegészítést állapít meg Cserhátsurány, Herencsény és Mohora Községek
Önkormányzatainak Képviselő-testülete, és a Mohorai Kirendeltségen dolgozók részére 30 %
eltérítésnek megfelelő bér összeget biztosít a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésében azzal,
hogy az eltérítés összegét és a Mohorára jutó 20 %-os kiegészítés bérösszegét és járulékait
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint körjegyzőségi hozzájárulást –
biztosítja, a Körjegyzőség központjában a 20 %-os kiegészítés összegét – mint körjegyzőségi
hozzájárulást – Herencsény Község Önkormányzata biztosítja, illetve a Cserhátsurány Község
Önkormányzata biztosítja, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése
1.) Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2012. évi
költségvetését az előterjesztés és a kiegészített „C” melléklet szerinti részletezéssel
elfogadja.
Eszerint a körjegyzőség
a) bevételi főösszege: 47.445 e Ft;
melyből
aa) intézményfinanszírozás
ab) állami támogatás
ac) Munkaügyi Központtól

39.729 e Ft
6.606. eFt
260 eFt
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ad) intézményi működési bevétel

850 e Ft

b) kiadási főösszege: 47.445 e Ft,
melyből
ba) személyi juttatások:

32.831 e Ft

bb) munkáltatókat terhelő járulékok:

8.428 e Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:

6.186 e Ft.

2.) A Képviselő-testületek a körjegyzőség dolgozói cafetéria-juttatásának
mértékét 200.000 forint összegben határozzák meg.
3.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
/ az 1.) pont szerinti költségvetést Cserhátsurány Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetési javaslatába építse be és a körjegyzőség
finanszírozását Herencsény/Mohora Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési javaslatában eszerint tervezze.
4.) A Képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy a 2012. évi költségvetést
megalapozó létszámadatok és a társulási megállapodás alapján a tárgyévi
finanszírozási összegek:
Cserhátsurány: 13.859.170 Ft
Herencsény:

10.308.470 Ft

Mohora:

15.561.000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése
1.) Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2012. évi
költségvetését az előterjesztés és a kiegészített „C” melléklet szerinti részletezéssel
elfogadja.
Eszerint a körjegyzőség
a) bevételi főösszege: 47.445 e Ft;
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melyből
aa) intézményfinanszírozás

39.729 e Ft

ab) állami támogatás

6.606. eFt

ac) Munkaügyi Központtól

260 eFt

ad) intézményi működési bevétel

850 e Ft

b) kiadási főösszege: 47.445 e Ft,
melyből
ba) személyi juttatások:

32.831 e Ft

bb) munkáltatókat terhelő járulékok:

8.428 e Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:

6.186 e Ft.

2.) A Képviselő-testületek a körjegyzőség dolgozói cafetéria-juttatásának
mértékét 200.000 forint összegben határozzák meg.
3.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy
/ az 1.) pont szerinti költségvetés Cserhátsurány Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetési javaslatába épül be és a körjegyzőség finanszírozását
Herencsény/Mohora Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
javaslatában eszerint tervezi.
4.) A Képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy a 2012. évi költségvetést
megalapozó létszámadatok és a társulási megállapodás alapján a tárgyévi
finanszírozási összegek:
Cserhátsurány: 13.859.170 Ft
Herencsény:

10.308.470 Ft

Mohora:

15.561.000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
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Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése
1.) Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2012. évi
költségvetését az előterjesztés és a kiegészített „C” melléklet szerinti részletezéssel
elfogadja.
Eszerint a körjegyzőség
a) bevételi főösszege: 47.445 e Ft;
melyből
aa) intézményfinanszírozás
ab) állami támogatás

39.729 e Ft
6.606. eFt

ac) Munkaügyi Központtól

260 eFt

ad) intézményi működési bevétel

850 e Ft

b) kiadási főösszege: 47.445 e Ft,
melyből
ba) személyi juttatások:

32.831 e Ft

bb) munkáltatókat terhelő járulékok:

8.428 e Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:

6.186 e Ft.

2.) A Képviselő-testületek a körjegyzőség dolgozói cafetéria-juttatásának
mértékét 200.000 forint összegben határozzák meg.
3.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy
/ az 1.) pont szerinti költségvetés Cserhátsurány Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetési javaslatába épül be és a körjegyzőség finanszírozását
Herencsény/Mohora Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
javaslatában eszerint tervezi.
4.) A Képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy a 2012. évi költségvetést
megalapozó létszámadatok és a társulási megállapodás alapján a tárgyévi
finanszírozási összegek:
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Cserhátsurány: 13.859.170 Ft
Herencsény:

10.308.470 Ft

Mohora:

15.561.000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Fridrich Béla polgármester
1.3 Iskolabusz 2012. évi költségvetés tervezete
Szántó József polgármester: Már többször szó esett arról, hogy a Cserhátsurány tulajdonát
képező iskolabusz költségeit a települések között meg kellene osztani. A határozati
javaslatban és az írásbeli előterjesztésben pontosan ki vannak mutatva a költségek. Kéri a
véleményeket, javaslatokat, milyen arányban viseljék az önkormányzatok a költségeket. Már
előbb is szó volt arról, hogy mivel iskolás gyermekeket hordanak iskolába vele, ezért nem
üzleti kilométer költséget, hanem a minimális költségeket kell figyelembe venni. Javasolja a
gyermeklétszám arányos költségviselést. Elmondja, hogy kistérségi támogatást is kap
Cserhátsurány erre a célra, azt is kimutatták. Amennyiben a Munkaügyi Központtól olyan
foglalkoztatottat tudnak kikérni, akire van támogatás, abban az esetben csökkennek a
kiadások.
Demkó György képviselő: Véleménye az, hogy a 3 önkormányzatnak együtt kell viselnie a
költségeket, a terheket. Az is megoldást jelentene, ha Herencsény és Mohora kifizetné a
ténylegesen érdekükben futott kilométerre jutó üzemanyag költséget.
Kosík Mihály alpolgármester: Véleménye szerint a futott km és az 1 km-re eső költség után
kell a tényleges költséget megállapítani.
Gál Tibor képviselő: Szerinte rosszat javasol.
Fridrich Béla polgármester: Véleménye szerint az összköltséget kell tekinteni, és ha emellett
Cserhátsurány másra is használja a buszt, akkor az üzleti kilométerrel be tudja hozni a
bevételi forrást. Véleménye szerint nem kell új megállapodást kötni. Így kijönne a költség.
Több hozzászólás nem volt.
Szántó József polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az iskolabusz költségeit
Cserhátsurány, Herencsény és Mohora Községek Önkormányzatai arányosan biztosítják, úgy,
hogy az utaskísérőt Cserhátsurány Fizeti, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
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Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
Iskolabusz 2012. évi költségvetése
1.) Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskolabusz 2012. évi
költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei szerint elfogadja.
Eszerint az iskolabusz:
a) bevételi főösszege: 3.269 e Ft;
melyből
aa) intézményfinanszírozás

2.957 e Ft

ab) kistérségi támogatás

312 e Ft

b) kiadási főösszege: 3.269 e Ft,
melyből
ba) személyi juttatások:

644 e Ft

bb) munkáltatókat terhelő járulékok:

161 e Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:

2.464 e Ft.

2.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti költségvetést
Cserhátsurány Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatába építse be és
az iskolabusz finanszírozását Herencsény/Mohora Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési javaslatában eszerint tervezze.
3.) A Képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy a 2012. évi költségvetést megalapozó
létszámadatok és a társulási megállapodás alapján a tárgyévi finanszírozási összegek:
Cserhátsurány: 1.457 e Ft
Herencsény:
Mohora:

1.000 e Ft
500 eFt

Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
Iskolabusz 2012. évi költségvetése
2.) Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskolabusz 2012. évi
költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei szerint elfogadja.
Eszerint az iskolabusz:
a) bevételi főösszege: 3.269 e Ft;
melyből
aa) intézményfinanszírozás

2.957 e Ft

ab) kistérségi támogatás

312 e Ft

b) kiadási főösszege: 3.269 e Ft,
melyből
ba) személyi juttatások:

644 e Ft

bb) munkáltatókat terhelő járulékok:

161 e Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:

2.464 e Ft.

2.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1.) pont szerinti költségvetést
Cserhátsurány Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatába építi be és
az iskolabusz finanszírozását Herencsény/Mohora Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési javaslatában eszerint tervezze.
4.) A Képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy a 2012. évi költségvetést megalapozó
létszámadatok és a társulási megállapodás alapján a tárgyévi finanszírozási összegek:
Cserhátsurány: 1.457 e Ft
Herencsény:
Mohora:

1.000 e Ft
500 eFt

Határidő: azonnal
Felelős: Jusztin ózsefné polgármester
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Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
Iskolabusz 2012. évi költségvetése
3.) Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskolabusz 2012. évi
költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei szerint elfogadja.
Eszerint az iskolabusz:
a) bevételi főösszege: 3.269 e Ft;
melyből
aa) intézményfinanszírozás

2.957 e Ft

ab) kistérségi támogatás

312 e Ft

b) kiadási főösszege: 3.269 e Ft,
melyből
ba) személyi juttatások:

644 e Ft

bb) munkáltatókat terhelő járulékok:

161 e Ft

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:

2.464 e Ft.

2.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1.) pont szerinti költségvetést
Cserhátsurány Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatába építi be és
az iskolabusz finanszírozását Herencsény/Mohora Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési javaslatában eszerint tervezze.
5.) A Képviselő-testületek tudomásul veszik, hogy a 2012. évi költségvetést megalapozó
létszámadatok és a társulási megállapodás alapján a tárgyévi finanszírozási összegek:
Cserhátsurány: 1.457 e Ft
Herencsény:
Mohora:

1.000 e Ft
500 eFt

Határidő: azonnal
Felelős: Fridrich Béla polgármester
2. A köztisztviselőkre vonatkozó 2012. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául
szolgáló célok meghatározása

20

Szántó József polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek azt, hogy a körjegyzőségnél
dolgozó köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények meghatározására
kiadott írásbeli előterjesztést annak megfelelően fogadják el. Kéri, hogy amennyiben
valakinek van kérdése, észrevétele, hozzászólása, az tegye meg.
Hozzászólás, más vélemény, javaslat nem volt.
Szántó József polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az írásbeli előterjesztéssel és annak
megfelelő
tartalommal
elfogadja
Cserhátsurány-Herencsény-Mohora
Községek
Körjegyzőségénél dolgozó köztisztviselők 2012. évre szóló teljesítménykövetelmények
alapját képező célok meghatározását, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserhátsurány-Herencsény-Mohora
Községek Körjegyzősége köztisztviselőire a munkateljesítmények alapját képező célokat az alábbiak
szerint állapítja meg:
1./a. Továbbra is biztosítani kell a Képviselő-testület és a bizottságok törvényes és eredményes
működését. El kell érni az előterjesztések jó színvonalú, határidőbeni elkészítését. Kiemelt figyelmet
kell fordítani a hozott döntések /rendeletek,határozatok/ maradéktalan végrehajtására.

1/b. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat
gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biztosítva a gazdálkodás
szabályszerűségét, célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok figyelembe vételével.
1/c. Az új Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, valamint a jövőben
elfogadandó legfontosabb, úgynevezett sarkalatos törvényben foglaltak figyelemmel
kísérése és az ebből fakadó feladatok végrehajtása.
1/d. Fel kell készülni a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos szervezeti átalakításokra.
1/e. Az önkormányzati ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás javítása, a vagyonnyilvántartás
folyamatos gondozása.
1/f. Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok csökkentése, a
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behajtások hatékonyságának növelése.
1/g. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működését meghatározó szabályzatok
felülvizsgálata, aktualizálása.
1/h. Az önkormányzati intézmények jogszerű, gazdaságos működtetésének az új, illetve
változó jogszabályokhoz való igazítása.
1/i. A polgárbarát ügyintézés eszközeinek és módszereinek érvényesítése, az ügyintézési
határidő pontos betartása, az ügyintézés szolgáltató jellegének erősítése.
1/j. Különös tekintettel kell lenni a közigazgatási határidők betartására, a jogszerű,
megalapozott döntéshozatalra és a jogorvoslat megelőzésére, a folyamatosan változó
eljárási és anyagi jogszabályok nyomon követésére.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a körjegyzőre vonatkozó
teljesítménykövetelményeket az 1. pontban meghatározott célok figyelembe vételével
határozza meg.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: polgármester
3./ A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó
teljesítménykövetelményeket az 1. pontban foglalt célok figyelembe vételével 2012.
február 28-ig határozza meg.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: értelemszerűen

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cserhátsurány-Herencsény-Mohora
Községek Körjegyzősége köztisztviselőire a munkateljesítmények alapját képező célokat az alábbiak
szerint állapítja meg:
1./a. Továbbra is biztosítani kell a Képviselő-testület és a bizottságok törvényes és eredményes
működését. El kell érni az előterjesztések jó színvonalú, határidőbeni elkészítését. Kiemelt figyelmet
kell fordítani a hozott döntések /rendeletek,határozatok/ maradéktalan végrehajtására.

1/b. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat
gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biztosítva a gazdálkodás
szabályszerűségét, célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok figyelembe vételével.
1/c. Az új Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, valamint a jövőben
elfogadandó legfontosabb, úgynevezett sarkalatos törvényben foglaltak figyelemmel
kísérése és az ebből fakadó feladatok végrehajtása.
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1/d. Fel kell készülni a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos szervezeti átalakításokra.
1/e. Az önkormányzati ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás javítása, a vagyonnyilvántartás
folyamatos gondozása.
1/f. Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok csökkentése, a
behajtások hatékonyságának növelése.
1/g. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működését meghatározó szabályzatok
felülvizsgálata, aktualizálása.
1/h. Az önkormányzati intézmények jogszerű, gazdaságos működtetésének az új, illetve
változó jogszabályokhoz való igazítása.
1/i. A polgárbarát ügyintézés eszközeinek és módszereinek érvényesítése, az ügyintézési
határidő pontos betartása, az ügyintézés szolgáltató jellegének erősítése.
1/j. Különös tekintettel kell lenni a közigazgatási határidők betartására, a jogszerű,
megalapozott döntéshozatalra és a jogorvoslat megelőzésére, a folyamatosan változó
eljárási és anyagi jogszabályok nyomon követésére.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a körjegyzőre vonatkozó
teljesítménykövetelményeket az 1. pontban meghatározott célok figyelembe vételével
határozza meg.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: polgármester
3./ A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó
teljesítménykövetelményeket az 1. pontban foglalt célok figyelembe vételével 2012.
február 28-ig határozza meg.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: értelemszerűen

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2012.(I.27.) önkormányzati határozata:
Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek
Körjegyzősége köztisztviselőire a munkateljesítmények alapját képező célokat az alábbiak szerint
állapítja meg:
1./a. Továbbra is biztosítani kell a Képviselő-testület és a bizottságok törvényes és eredményes
működését. El kell érni az előterjesztések jó színvonalú, határidőbeni elkészítését. Kiemelt figyelmet
kell fordítani a hozott döntések /rendeletek,határozatok/ maradéktalan végrehajtására.
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1/b. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat
gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biztosítva a gazdálkodás
szabályszerűségét, célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok figyelembe vételével.
1/c. Az új Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, valamint a jövőben
elfogadandó legfontosabb, úgynevezett sarkalatos törvényben foglaltak figyelemmel
kísérése és az ebből fakadó feladatok végrehajtása.
1/d. Fel kell készülni a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos szervezeti átalakításokra.
1/e. Az önkormányzati ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás javítása, a vagyonnyilvántartás
folyamatos gondozása.
1/f. Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok csökkentése, a
behajtások hatékonyságának növelése.
1/g. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működését meghatározó szabályzatok
felülvizsgálata, aktualizálása.
1/h. Az önkormányzati intézmények jogszerű, gazdaságos működtetésének az új, illetve
változó jogszabályokhoz való igazítása.
1/i. A polgárbarát ügyintézés eszközeinek és módszereinek érvényesítése, az ügyintézési
határidő pontos betartása, az ügyintézés szolgáltató jellegének erősítése.
1/j. Különös tekintettel kell lenni a közigazgatási határidők betartására, a jogszerű,
megalapozott döntéshozatalra és a jogorvoslat megelőzésére, a folyamatosan változó
eljárási és anyagi jogszabályok nyomon követésére.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a körjegyzőre vonatkozó
teljesítménykövetelményeket az 1. pontban meghatározott célok figyelembe vételével
határozza meg.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: polgármester
3./ A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó
teljesítménykövetelményeket az 1. pontban foglalt célok figyelembe vételével 2012.
február 28-ig határozza meg.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: értelemszerűen
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3. Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Mivel a képviselők részéről egyéb bejelentés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért Szántó
József polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította.
k.m.f.

Szántó József
polgármester

Jusztin Józsefné
polgármester

Fridrich Béla
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Koplányi Árpádné

Demkó György

Móricz Gáborné

Tácsik Bálint

Herczeg Sándor

Kardos Kálmán
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