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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 
 II. számú 

     J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Mohora Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 24-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 polgármester 
  Karvai Ferenc  képviselő 
                    Móricz Gáborné    képviselő 
                    Holes Gábor          képviselő 
 
Herencsény Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Jusztin Józsefné polgármester 
  Kosik Mihály  alpolgármester 

Tácsik Bálint képviselő 
Demkó György  képviselő 

 
Mohora Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Fridrich Béla  polgármester 
                    Pavlokin Pál          alpolgármester  
  Gál Tibor   képviselő 

Kukucska Lajos  képviselő 
Ifj.Bahor István     képviselő   



2 

 

 
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 4 fő jelen van, Herencsény Községi Önkormányzat 
megválasztott 5 fő képviselőjéből 4 fő jelen van, Mohora Község 
Önkormányzata megválasztott 7 képviselőjéből 5 jelen van, az együttes ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Az együttes ülés  Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből 
Karvai Ferenc és Móricz Gáborné képviselőket, Herencsény Községi 
Önkormányzat 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 Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt 
szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak 
szerint elfogadja az együttes ülés napirendjét: 
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Napirend: 
1./  Cserhátsurányi  Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetése        
      Fazekas János jegyző                                                                                                                   
      
2./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
      Szántó József polgármester 

                           
A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
1./  Cserhátsurányi  Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetése        
      Fazekas János jegyző                                                                                                                   
      ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.1.sz. mell.) 
 
Fazekas János jegyző: szóbeli kiegészítésében ismerteti, hogy a  nyugdíjba 
készülő pénzügyi előadó álláshelyére pályázatot irtunk ki. Hét pályázat érkezett. 
Az állás március 5-től betöltésre kerül. 
Kéri a képviselő-testületeket, hogy az aljegyzői álláshelyre – a 2013-as 
feltételekkel – ismételten írjunk ki pályázatot és ezt követően nevezzük ki az 
aljegyzőt. 
Az aljegyző megléte esetén a szintén nyugdíjba készülő jegyző helyére 
elegendőnek látszik úgy kiírni majd a pályázatot, hogy az 2014.december 19-vel 
betölthető lesz. 
Szántó József polgármester: A dolgozók túlterheltek, a bérek alacsonyak, 
kedvezőtlen a hangulat. Reméljük, hogy a köztisztviselők bérét emelni fogják. A 
járási hivatalok több létszámot vittek el. A dolgozók laptopot igényelnek. 
Fridrich Béla polgármester: Szakmai számítás alapján a kistelepülések 
létszámkerete 8-11 fő volt, de végül csökkentették a városok javára. A 11-es 
létszám is túltervezett. Sok az azonnali adatkérés, jelentés.  
 
Szántó József polgármester: Informatikai bővítésre (létszám tekintetében) 
Cserhátsurány kompenzációt kér (többek között telefon, informatikai munkaerő 
stb) 
Szántó József polgármester: Cserháthaláp-i gyermekek szállítását is bevállaltuk. 
 
Szavazás  
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 



4 

 

tartózkodás nélkül, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt 
szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi  határozatot: 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  2/2014. (II.24.) önkormányzati  határozata 

 
 

1) Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Cserhátsurány Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2) A 2014. évi költségvetési évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati 

Hivatal  

a) bevételi főösszege: 47.923 ezer forint; 

melyből                    

aa) átvett pénzeszköz 47.513   ezer forint 

- központi költségvetésből:  36.640.000,- Ft 

- önkormányzati költségvetésből: 10.873 ezer,- Ft 

b) kiadási főösszege: 47.923 ezer forint,  

melyből 

ba) személyi juttatások:    33.815 ezer forint, 

bb) munkaadókat terhelő járulékok:   9.031 ezer forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   5.077 ezer forint. 

c) engedélyezett létszám: 11 fő.  

3) A Képviselő-testületek a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati 

Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen 

évi 200.000 forint összegben határozzák meg.  

4) A képviselő-testületek a közös hivatal szociális juttatási keretét 150 ezer 

forint összegben állapítják meg.  

5) A képviselő-testületek megbízzák Cserhátsurány Község Polgármesterét, 

hogy a közös hivatal költségvetése Cserhátsurány Község 
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Önkormányzatának 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről 

gondoskodjon. 

6) A Képviselő-testületek megbízzák a Herencsény és Mohora  községek 

polgármestereit, hogy gondoskodjanak a közös hivatal finanszírozásának 

önkormányzataik 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről. 

7) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról  és – a 2013-ban meghatározott feltételekkel – az 

aljegyzői pályázat azonnali kiírásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2014. február 28., folyamatos 2014. december 31. 

Felelős: Szántó József polgármester ,  Jusztin Józsefné polgármester, és 

Fridrich Béla  polgármester, a végrehajtásért: Fazekas János jegyző 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  3/2014. (II.24.) önkormányzati  

határozata 
 

1.) Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Cserhátsurány Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A 2014. évi költségvetési évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati 

Hivatal  

a. bevételi főösszege: 47.923 ezer forint; 

melyből                    

aa) átvett pénzeszköz 47.513   ezer forint 

- központi költségvetésből:  36.640.000,- Ft 

- önkormányzati költségvetésből: 10.873 ezer,- Ft 

b. kiadási főösszege: 47.923 ezer forint,  

melyből 

ba) személyi juttatások:    33.815 ezer forint, 
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bb) munkaadókat terhelő járulékok:   9.031 ezer forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   5.077 ezer forint. 

c. engedélyezett létszám: 11 fő.  

3.) A Képviselő-testületek a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati 

Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen 

évi 200.000 forint összegben határozzák meg.  

4.) A képviselő-testületek a közös hivatal szociális juttatási keretét 150 ezer 

forint összegben állapítják meg.  

5.) A képviselő-testületek megbízzák Cserhátsurány Község Polgármesterét, 

hogy a közös hivatal költségvetése Cserhátsurány Község 

Önkormányzatának 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről 

gondoskodjon. 

6.) A Képviselő-testületek megbízzák a Herencsény és Mohora  községek 

polgármestereit, hogy gondoskodjanak a közös hivatal finanszírozásának 

önkormányzataik 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről. 

7.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról és – a 2013-ban meghatározott feltételekkel – az aljegyzői 

pályázat azonnali kiírásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2014. február 28., folyamatos 2014. december 31. 

Felelős: Szántó József polgármester ,  Jusztin Józsefné polgármester, és 

Fridrich Béla  polgármester, a végrehajtásért: Fazekas János jegyző 

  

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  14/2014. (II.24.) önkormányzati  

határozata 
 

1.) Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserhátsurány 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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2.) A 2014. évi költségvetési évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati 

Hivatal  

a. bevételi főösszege: 47.923 ezer forint; 

melyből                    

aa) átvett pénzeszköz 47.513   ezer forint 

- központi költségvetésből:  36.640.000,- Ft 

- önkormányzati költségvetésből: 10.873 ezer,- Ft 

b. kiadási főösszege: 47.923 ezer forint,  

melyből 

ba) személyi juttatások:    33.815 ezer forint, 

bb) munkaadókat terhelő járulékok:   9.031 ezer forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   5.077 ezer forint. 

c. engedélyezett létszám: 11 fő.  

3.) A Képviselő-testületek a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati 

Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen 

évi 200.000 forint összegben határozzák meg.  

4.) A képviselő-testületek a közös hivatal szociális juttatási keretét 150 ezer 

forint összegben állapítják meg.  

5.) A képviselő-testületek megbízzák Cserhátsurány Község Polgármesterét, 

hogy a közös hivatal költségvetése Cserhátsurány Község 

Önkormányzatának 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről 

gondoskodjon. 

6.) A Képviselő-testületek megbízzák a Herencsény és Mohora  községek 

polgármestereit, hogy gondoskodjanak a közös hivatal finanszírozásának 

önkormányzataik 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről. 

7.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról és – a 2013-ban meghatározott feltételekkel – az aljegyzői 

pályázat azonnali kiírásáról gondoskodjon. 
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 Határidő: 2014. február 28., folyamatos 2014. december 31. 

Felelős: Szántó József polgármester ,  Jusztin Józsefné polgármester, és 

Fridrich Béla  polgármester, a végrehajtásért: Fazekas János jegyző 

 
2./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
      Szántó József polgármester 
 
2/1. Iskolabusz működtetése. 
       Polgármester 
       ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
Szavazás. 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt 
szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi  határozatot: 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 3/2014. (II.24.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a közösen fenntartott iskolabusz 2014.évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Határidő: 2014. II.15. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  4/2013. (II.24.) önkormányzati  

határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a közösen fenntartott iskolabusz 2014.évi 
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költségvetését a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Határidő: 2014. II.15. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  15/2014. (II.24.) önkormányzati  

határozata 
 
Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közösen fenntartott iskolabusz 2014.évi költségvetését 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: 2014. II.15. 
Felelős: Fridrich Béla polgármester 

 
 

Mivel a képviselők részéről egyéb bejelentés, észrevétel, hozzászólás nem volt, 
ezért Szántó József polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 
 
 
       Szántó József     Jusztin Józsefné   Fridrich Béla 
        polgármester                    polgármester             polgármester 
 
 
 

 Fazekas János 
 jegyző 
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Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
    Móricz Gáborné               Kosik Mihály   Kukucska Lajos 
 
 
     

Karvai Ferenc         Tácsik Bálint                Pavlokin Pál   
 
 
 
 
 


