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Cserhátsurány  Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
V. számú 

     J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Herencsény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. április 03-án 18.00 órakor megtartott  rendkívüli együttes üléséről. 
 
Az ülés helye: Szent István Keresztény Általános Iskola 
               2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 
 
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal: 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Szántó József  polgármester 
  Koplányi Árpádné alpolgármester 
  Karvai Ferenc  képviselő 
                       Móricz Gáborné          képviselő 
  Varga Attiláné képviselő 
 
Herencsény Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Jusztin Józsefné polgármester 
Kosik Mihály             alpolgármester 

Bucsánszki Csaba képviselő 
Demkó György  képviselő 
TácsikBálint              képviselő 

 
Mohora Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Fridrich Béla   polgármester 
                        PavlokinPál               alpolgármester 
                        Dr Guth Csaba           képviselő 
              Gál Tibor   képviselő 

 Herceg Sándor  képviselő 
 Kardos Kálmán képviselő 
 Kukucska Lajos  képviselő 
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Jelen van tanácskozási joggal: 
  Fazekas János jegyző 
Az ülést Szántó József, Cserhátsurány Község Polgármestere vezeti. 
 
A jegyzőkönyvet Fazekas János jegyző vezeti. 
 
Szántó József polgármester: Köszönti a megjelenteket és az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat megválasztott 5 fő képviselőjéből 5 
fő jelen van, Herencsény Községi Önkormányzat megválasztott 5 fő képviselőjéből 5 fő jelen 
van, Mohora Község Önkormányzata megválasztott 7 képviselőjéből 7 jelen van, az együttes 
ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Az együttes ülés  Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületéből Varga 
Attiláné és Koplányi Árpádné képviselőket, Herencsény Községi Önkormányzata Képviselő-
testületéből Kosik Mihály és Tácsik Bálint képviselőket, Mohora Község Önkormányzata 
Képviselő-testületéből Kukucska Lajos és Pavlokin Pál 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 Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt 
szavazással, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 
elfogadja az együttes ülés napirendjét: 
 

Napirend: 
 

1./Cserhátsurányi  Közös Önkormányzati Hivatal részére az aljegyző foglalkoztatásához  
pótelőirányzat engedélyezése. 
Szántó József polgármester 
 
2./Tájékoztató az aljegyzői pályázat elbírálásáról. 
Szántó József polgármester 
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A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
1./Cserhátsurányi  Közös Önkormányzati Hivatal részére az aljegyző foglalkoztatásához  
pótelőirányzat engedélyezése. 
Szántó József polgármester                                                                                                                   
 
 
Szántó József polgármester:szóbeli előterjesztésében  ismerteti a rendkívüli ülés 
összehívásának okát. A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal elfogadott 
költségvetése csak az aljegyzői állással kapcsolatos létszám előirányzatot tartalmazza, a 
szükséges költségek fedezetét nem, így ebben a kérdésben kell most közösen döntenünk. Mi 
legyen ? 
 
Kosik Mihály alpolgármester:Hogy-hogy mi legyen ? A pályázatot kiírtuk, biztosítanunk 
kell a fedezetet is. 
 
Fridrich Béla polgármester: Kormányzati szinten folyik a lobbizás, hogy a kistelepülések 
létszámkeretét - a mi esetünkben - 6-8 főről emeljék 8-11 főre. Erre utal a most folyó 
minisztériumi felmérés is. Az utánpótlás biztosítása is fontos szempont. A felügyeleti szerv 
részéről az elvárások növekednek ( pl. törvényességi ), aljegyző nélkül hosszabb távon nem 
tudunk jó színvonalon teljesíteni. 
 
Jusztin Józsefné polgármester: beszélni kell a jelölttel, hogy vállalja el 6 órában. Be kell 
látni,hogy változtak az idők. 
 
Dr Guth Csaba képviselő:  Szükség van az aljegyzőre. Állami támogatás nem hívható le ? 
 
Szántó József polgármester:Nem. Pályakezdő esetén olcsóbb Lenne. Ott leszünk gondban, 
ha a jegyző úr is elmegy nyugdíjba. Én részemről kiírnák egy új pályázatot. 
 
Fazekas János jegyző: ismerteti az aljegyzői állás bérszükségletét ¾ évre, 8 órás és 6 órás 
foglalkoztatás esetén. 
 
Móricz Gáborné képviselő: a számított bérben a bérpótlék is benne van ? 
 
Fazekas János jegyző: igen. 
 
Kosik Mihály alpolgármester: a pályázók között biztosan  van alkalmas személy, úgy 
gondolom, hogy a jegyző irányításával kinevelhető egy jó jegyző. 
Ezt követően élénk vita alakult ki az aljegyzői állás ügyében. A vita azzal zárult, hogy a 
szükséges fedezetet biztosítják a képviselő-testületek. 
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Szántó József polgármester:  mivel elvi egyetértés született a finanszírozásról, nincs 
akadálya annak, hogy a polgármesterek  döntést hozzanak az aljegyzői pályázatokról. A 
megbeszélés idejére szünetet rendel el. 
 
Szünet 
 
Szünet után Szántó József polgármester  ismételten megállapítja a határozatképességet. 
Minden képviselő jelen van, senki nem távozott el, így az együttes ülés továbbra is 
határozatképes. 
 
Ezt követően ismerteti a polgármesterek döntését: 
 
A három polgármester közül kettő támogatta  ( összesen 1.593  lakost képviselnek) a jegyző  
úrírásban is becsatolt javaslatát és Fodor Endréné Hovanecz Mária asszonyt  többségi 
döntéssel aljegyzővé nevezzük ki amennyiben a 6 órás foglalkoztatást elfogadja. Én 
Cserhátsurány álláspontjával( 848 lakos )  - írjunk ki új pályázatot igazgatási előadói státusra 
– kisebbségben maradtam. 
 
Ezt követően felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse községenként az előirányzat növekmény 
összegét. 
 
Fazekas János jegyző: Fodor Endréné 6 órás aljegyzői foglalkoztatása ¾ évre a fenntartó 
önkormányzatok részéről az alábbi összegű hozzájárulás növekedéssel jár: 
 
Cserhátsurány:   1.003 eFt, 
Herencsény:          732eFt 
Mohora:              1.152 eFt 
 
Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja a felsorolt összegekkel kiegészített 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás  
 
Szántó József polgármester:Megállapítja, hogy Cserhátsurány Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt 
szavazással, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  
határozatot: 
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Cserhátsurány Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének  
26/2013. (IV.03.) önkormányzati  határozata 

 

 
1) Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Cserhátsurány Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az aljegyző ¾ 

éves foglalkoztatásához szükséges összesen 2.887eFt pótelőirányzattal megemeljék. 

            A fenntartó önkormányzatok részéről ez az alábbi összegű hozzájárulás növekedéssel 
jár: 
 
Cserhátsurány:   1.003 eFt, 
Herencsény:          732eFt 
Mohora:             1.152 eFt 

 

2) A  fenntartó önkormányzatok vállalják, hogy a rájuk eső hozzájárulás összegét 2013. 

évi költségvetésük módosításával biztosítják. 

 Határidő: a 2013. évi kv. soros módosításának ideje 

Felelős: Szántó József polgármester ,  Jusztin Józsefné polgármester, és Fridrich Béla  

polgármester 

 

 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
23/2013. (IV.03.) önkormányzati  határozata 

 

 
1) Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Cserhátsurány Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az aljegyző ¾ 

éves foglalkoztatásához szükséges összesen 2.887 eFt pótelőirányzattal megemeljék. 

            A fenntartó önkormányzatok részéről ez az alábbi összegű hozzájárulás növekedéssel 
jár: 
 
            Cserhátsurány:   1.003 eFt, 
            Herencsény:          732eFt 
            Mohora:             1.152 eFt 

 

2) A  fenntartó önkormányzatok vállalják, hogy a rájuk eső hozzájárulás összegét 2013. 

évi költségvetésük módosításával biztosítják. 

 Határidő: a 2013. évi kv. soros módosításának ideje 
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Felelős: Szántó József polgármester ,  Jusztin Józsefné polgármester, és Fridrich Béla  

polgármester 

 

 

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
34/2013. (IV.03.) önkormányzati  határozata 

 

 
1) Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Cserhátsurány Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az aljegyző ¾ 

éves foglalkoztatásához szükséges összesen 2.887 eFt pótelőirányzattal megemeljék. 

            A fenntartó önkormányzatok részéről ez az alábbi összegű hozzájárulás növekedéssel 
jár: 
 
            Cserhátsurány:   1.003 eFt, 
            Herencsény:          732eFt 
            Mohora:             1.152 eFt 

 

2) A  fenntartó önkormányzatok vállalják, hogy a rájuk eső hozzájárulás összegét 2013. 

évi költségvetésük módosításával biztosítják. 

 Határidő: a 2013. évi kv. soros módosításának ideje 

Felelős: Szántó József polgármester ,  Jusztin Józsefné polgármester, és Fridrich Béla  

polgármester 

 

 

2./Tájékoztató az aljegyzői pályázat elbírálásáról. 
       Szántó József polgármester 
 

Szántó József polgármester:szóbeli előterjesztésében részletesen ismerteti a polgármesterek 

ülésén történteket, a hozott döntést.  

 

Szántó József polgármester szavazásra bocsátja az általa az alábbi szöveggel kimondott 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Szavazás  
 
Szántó József polgármester:Megállapítja, hogy Cserhátsurány Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
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Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt 
szavazással, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  
határozatot: 
 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
27/2013. (IV.03.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az aljegyzői pályázat 

elbírálásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
24 /2013. (IV.03.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az aljegyzői pályázat 

elbírálásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

Mohora Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
35 /2013. (IV.03.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az aljegyzői pályázat 

elbírálásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
                  Szántó József     Jusztin Józsefné   Fridrich Béla 
                   polgármester                 polgármester              polgármester 
 
 
 

               Fazekas János 
            jegyző 
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Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
           Varga Attiláné                     Kosik Mihály    Kukucska Lajos 
 
 
  
           Koplányi Árpádné         Tácsik Bálint                   Pavlokin  Pál 
 
 
 
 
 
 


