
1 

 

 

 

Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 

 XI. 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 

2012. június 14-én 17.00 órakor megtartott   együttes üléséről. 

 

Az ülés helye:  Herencsény Polgármesteri Hivatal tanácskozóterem 

               2677 Herencsény, Kossuth út 76. szám 

 

Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal: 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat részéről: 

 

  Szántó József  polgármester 

                        Koplányi Árpádné     alpolgármester 

  Karvai Ferenc   képviselő 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat részéről: 

 

  Jusztin Józsefné polgármester 

  Bucsánszki Csaba képviselő 

                        Demkó György          képviselő 

  Tácsik Bálint   képviselő 

   

 

Mohora Községi Önkormányzat részéről: 

 

  Fridrich Béla   polgármester 

                        Pavlokin Pál               alpolgármester 

                        Gál Tibor   képviselő 

Kardos Kálmán képviselő 

Kukucska Lajos          képviselő 
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Jelen van tanácskozási joggal: 

  Fazekas János  körjegyző 

  Pistyúr Gáborné          vezető óvónő 

 

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 3 

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. 

 

Megállapítja, hogy a az együttes ülés  Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületéből Koplányi Árpádné és Karvai Ferenc képviselőket, Herencsény Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületéből Demkó György 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. Bejelenti, hogy a pályázó a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult. 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, 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt 

szavazással, egyszerű többséggel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 5 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadja az együttes 

ülés napirendjét: 

 

Napirend: 
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1./   A „Tessedik Sámuel” Mikrotérségi Óvoda óvodavezetői feladatok ellátására kiírt   
pályázat elbírálása. 

       Szántó József polgármester 

                                                                                                                           

2./   Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
       Szántó József polgármester 

 

                           

 

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1./   A „Tessedik Sámuel” Mikrotérségi Óvoda óvodavezetői feladatok ellátására kiírt   
pályázat elbírálása. 

       Szántó József polgármester 

      ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Szavazás. 

 

Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 

35/2012.(VI.14.) számú önkormányzati határozata: 
 

Cserhátsurány  Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tessedik Sámuel” 

Mikrotérségi Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős: Szántó József polgármester 

Határidő: 2012. június 14. 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

36/2012.(VI.14.) számú önkormányzati határozata: 
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Herencsény Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tessedik Sámuel” 

Mikrotérségi Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős: Szántó József polgármester 

Határidő: 2012. június 14. 

 

 

 
Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
66/2012.(VI.14.) számú önkormányzati határozata: 

 
Mohora Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tessedik Sámuel” 

Mikrotérségi Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős: Szántó József polgármester 

Határidő: 2012. június 14. 

 

Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

   

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 

36/2012.(VI.14.) számú önkormányzati határozata: 
 

Cserhátsurány Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértésben a 

társfenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeivel  - a kiírandó 

óvodavezetői pályázat elbírálásáig, egy év időtartamra 2012. szeptember 

1.-tól Pistyúr Gáborné-t a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda 

óvodavezetői teendői ellátásával megbízza. 

Illetményét 227.500 ft-ban állapítja meg, mely tartalmazza a garantált 

illetményt (181.475.-Ft), valamint a vezetői pótlékot (46.000.-Ft).   

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 

37/2012.(VI.14.) számú önkormányzati határozata: 
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Herencsény Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértésben a 

társfenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeivel  - a kiírandó 

óvodavezetői pályázat elbírálásáig, egy év időtartamra 2012. szeptember 

1.-tól Pistyúr Gáborné-t a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda 

óvodavezetői teendői ellátásával megbízza. 

Illetményét 227.500 ft-ban állapítja meg, mely tartalmazza a garantált 

illetményt (181.475.-Ft), valamint a vezetői pótlékot (46.000.-Ft).   

 
 
 
 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 

67/2012.(VI.14.) számú önkormányzati határozata: 
 

Mohora Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértésben a társfenntartó 

Önkormányzatok Képviselő-testületeivel  - a kiírandó óvodavezetői 

pályázat elbírálásáig, egy év időtartamra 2012. szeptember 1.-tól Pistyúr 

Gáborné-t a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda óvodavezetői teendői 

ellátásával megbízza. 

Illetményét 227.500 ft-ban állapítja meg, mely tartalmazza a garantált 

illetményt (181.475.-Ft), valamint a vezetői pótlékot (46.000.-Ft).   

 

 

2./   Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
       Szántó József polgármester 

 

 

Közös állásfoglalást igénylő egyéb ügy nem merült fel. 

 

 

N a p i r e n d  u t á n: 

 

1./ Javaslat díszpolgári cím adományozására. 

 

Jusztin Józsefné polgármester emlékezteti a testületet, hogy az előző testületi ülésen  már 

szóba hozta a díszpolgári cím adományozásának ügyét. A beérkezett vélemények alapján – 

figyelemmel a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendeletre – javasolja a képviselő-

testületnek díszpolgári cím adományozását 

1./ Bartus Józsefné  (Szandai Teréz ) mesemondó asszonynak , a Népművészet Mesterének a 

település népszerűsítéséért, életművéért.  

2./ Pekár István újságírónak , televíziós főszerkesztőnek a község országos szintű 

népszerűsítése, bemutatása terén végzett kiemelkedő munkájáért, a Herencsényi Hírmondó 

szerkesztéséért. 
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A képviselő-testület tagjai egybehangzóan támogatták a javaslatot. 

Jusztin Józsefné polgármester szavazásra bocsájtja a határozati javaslatokat. 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenmondás és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 

38/2012.(VI.14.) számú önkormányzati határozata: 
 

Herencsény Önkormányzat Képviselő-testülete  a település népszerűsítéséért, 

életművéért  

BARTUS JÓZSEFNÉ  SZANDAI TERÉZ 

 

Mesemondó asszonyt, a Népművészet Mesterét  

 

HERENCSÉNY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 

címben részesíti. 

 

A díszpolgári cím a 2012. július 7.-8. -ai  FALUNAPON kerül átadásra. 

  

 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenmondás és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
 

39/2012.(VI.14.) számú önkormányzati határozata: 
 

Herencsény Önkormányzat Képviselő-testülete  a község országos szintű 

népszerűsítése, bemutatása terén végzett kiemelkedő munkájáért, a Herencsényi 

Hírmondó szerkesztéséért 

PEKÁR ISTVÁN 

 

Újságírót, televíziós főszerkesztőt 

 

HERENCSÉNY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 

címben részesíti. 
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A díszpolgári cím a 2012. július 7.-8. -ai  FALUNAPON kerül átadásra. 

 

 

 

2./ A falunap előkészítésének helyzete 

 

Jusztin Józsefné polgármester részletesen ismerteti a testülettel a Falunap előkészítésének 

helyzetét. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

 

 

 

 

 

3./ Veszélyes fák felmérése. 

Jusztin Józsefné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Katsztrófavédelmi 

Igazgatóság elrendelte a község területén a veszélyes fák felmérését. 

Felkéri Bucsánszki Csaba képviselőt, hogy szakértőként vegyen részt a felmérésben.  

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

 

4./ Tájékoztató a Béke úti övárok körüli problémákról. 

Jusztin Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a legutóbbi nagyobb 

esőzéskor Balog István pincéjébe bement a víz. 

Az övárok nem védi nevezett kertjét, mert két társával együtt nem járultak hozzá, hogy az ő 

kertjükben is kiássák. Sajátkezűleg sem védekeztek. 

 

 A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

 

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 
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               Fazekas János 

            körjegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

               Koplányi Árpádné                     Demkó György  Kukucska Lajos 

 

 

     

      Karvai Ferenc               Tácsik Bálint               Pavlokin Pál    

 

 


