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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 XVII. 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. november 14-én 18.00 órakor megtartott   együttes üléséről. 
 
Az ülés helye:  Cserhátsurány Keresztény Otthon nagyterem 
               2676 Cserhátsurány, Rákóczi út 53. szám 
 
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal: 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Szántó József  polgármester 
  Koplányi Árpádné alpolgármester 
  Varga Attiláné képviselő 
   Karvai Ferenc  képviselő 
 
Herencsény Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Jusztin Józsefné polgármester 
  Kosik Mihály             alpolgármester 

Bucsánszki Csaba képviselő 
  Demkó György  képviselő  

Tácsik Bálint   képviselő 
 
Mohora Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Fridrich Béla   polgármester 
                        Gál Tibor   képviselő 
  Herceg Sándor  képviselő 

Kardos Kálmán képviselő 
Kukucska Lajos  képviselő 

                           
 
Jelen van tanácskozási joggal: 
  Fazekas János  körjegyző 
  Pistyúr Gáborné          vezető óvónő 
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  Hanzel Istvánné  pü.főea. 
 
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 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 Karvai Fernc és Varga Attiláné  képviselőket, Herencsény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületéből Tácsik Bálint és Bucsánszki Csaba képviselőket, 
Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületéből Kukucska Lajos és Herceg Sándor 
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 Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadja az együttes 
ülés napirendjét: 
 

Napirend: 
 

1./  Tájékoztató a közösen  fenntartott  intézmények és feladatok 2012. I-III. negyedévi   
helyzetéről         

       Polgármesterek 
       Intézményvezetők      
                                                                                                                    
 
2./   Közös önkormányzati hivatal megalakításának előkészítése                                                      
       Polgármesterek  
       Körjegyző 
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3./  A 2013.évi tervkoncepciók előzetes egyeztetése   
      Polgármesterek 
      
4./  Javaslat a 2013.évi belsőellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásához  
      Körjegyző 
 
5./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
      Polgármesterek 

 

                           

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
1./  Tájékoztató a közösen  fenntartott  intézmények és feladatok 2012. I-III. negyedévi   

helyzetéről         
       Polgármesterek 
       Intézményvezetők      

 
      ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
 
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 Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  57/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású 
intézmények és feladatok 2012.I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót:  

 

1. Az 1. sz,. melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 

 

2. Az iskolabusznak a tényleges futásteljesítmény alapján számított 

költségfelosztását elfogadja az alábbi részletezés szerint :  
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Az iskolabusz korrigált üzemeltetési költsége 2012. IX.30-ig: 

2.200.000 Ft.  

A busz futásteljesítménye 2012.IX.30-ig : 18.558 km  
Költségfelosztás: 

Herencsény :         7.111 km X 118,55 Ft/km = 843 e Ft  

Mohora:   4.726 km X 118,55 Ft/km  = 560 e Ft 

Cserhátsurány:  6.721 km X 118,55 Ft/km  = 797 e Ft  

         Összesen: 2.200 e Ft   

 

Felelősök: polgármesterek 

Határidő: folyamatos, 2012. XII.31. 

 

 

    

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
67/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású 
intézmények és feladatok 2012.I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót:  

 

3. Az 1. sz,. melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 

 

4. Az iskolabusznak a tényleges futásteljesítmény alapján számított 

költségfelosztását elfogadja az alábbi részletezés szerint :  

Az iskolabusz korrigált üzemeltetési költsége 2012. IX.30-ig: 

2.200.000 Ft.  

A busz futásteljesítménye 2012.IX.30-ig : 18.558 km  
Költségfelosztás: 

Herencsény :    7.111 km X 118,55 Ft/km  = 843 e Ft  

Mohora:   4.726 km X 118,55 Ft/km  = 560 e Ft 

Cserhátsurány:  6.721 km X 118,55 Ft/km  = 797 e Ft  

         Összesen:    2.200 e Ft   

 

Felelősök: polgármesterek 

Határidő: folyamatos, 2012. XII.31. 

 

 

 

    



5 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
129/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású 
intézmények és feladatok 2012.I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót:  

 

5. Az 1. sz,. melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 

 

6. Az iskolabusznak a tényleges futásteljesítmény alapján számított 

költségfelosztását elfogadja az alábbi részletezés szerint :  

Az iskolabusz korrigált üzemeltetési költsége 2012. IX.30-ig: 

2.200.000 Ft.  

A busz futásteljesítménye 2012.IX.30-ig : 18.558 km  
Költségfelosztás: 

Herencsény :    7.111 km X 118,55 Ft/km  = 843 e Ft  

Mohora:   4.726 km X 118,55 Ft/km  = 560 e Ft 

Cserhátsurány:  6.721 km X 118,55 Ft/km  = 797 e Ft  

         Összesen:    2.200 e Ft   

 

Felelősök: polgármesterek 

Határidő: folyamatos, 2012. XII.31. 

 

 

2./   Közös önkormányzati hivatal megalakításának előkészítése                                                      
       Polgármesterek  
       Körjegyző 
      
      ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
 
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 Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  58/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 
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1. Cserhátsurány, Herencsény, Mohora  Községek  Képviselő-
testületei kinyilvánítják, hogy 2013. január 1. napjától 
Cserhátsurány székhellyel közös önkormányzati hivatalt kívánnak 
alakítani. Egyetértenek abban, hogy a folyamatos ügyfélfogadás 
biztosítása érdekében Mohora községben kirendeltség működjön.  
 
2. A képviselő-testületek egyetértenek abban, hogy a megállapodás 
már 2012. évben létrejöjjön, annak előkészítésére  felkérik  a 
polgármestereket és a körjegyzőt.  
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelősök: polgármesterek, körjegyző 
  

Herencsény  Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  68/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 

 

1. Cserhátsurány, Herencsény, Mohora  Községek  Képviselő-
testületei kinyilvánítják, hogy 2013. január 1. napjától 
Cserhátsurány székhellyel közös önkormányzati hivatalt kívánnak 
alakítani. Egyetértenek abban, hogy a folyamatos ügyfélfogadás 
biztosítása érdekében Mohora községben kirendeltség működjön.  
 
2. A képviselő-testületek egyetértenek abban, hogy a megállapodás 
már 2012. évben létrejöjjön, annak előkészítésére  felkérik  a 
polgármestereket és a körjegyzőt.  
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelősök: polgármesterek, körjegyző 

 

 
Mohora  Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  130/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 
 

 

1. Cserhátsurány, Herencsény, Mohora  Községek  Képviselő-
testületei kinyilvánítják, hogy 2013. január 1. napjától 
Cserhátsurány székhellyel közös önkormányzati hivatalt kívánnak 
alakítani. Egyetértenek abban, hogy a folyamatos ügyfélfogadás 
biztosítása érdekében Mohora községben kirendeltség működjön.  
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2. A képviselő-testületek egyetértenek abban, hogy a megállapodás 
már 2012. évben létrejöjjön, annak előkészítésére  felkérik  a 
polgármestereket és a körjegyzőt.  
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelősök: polgármesterek, körjegyző 

 
 
3./  A 2013.évi tervkoncepciók előzetes egyeztetése   
      Polgármesterek 
     (Szóbeli előterjesztés) 
 
Szántó József polgármester: ismerteti, hogy a közösen ellátott feladatokat át kell tekintenünk, 
tudjuk-e az előző év szintjén biztosítani ezek fedezetét, szükség van – e mindenre.  
      
Fridrich Béla polgármester: az óvodáknál a tervezett finanszírozás kedvezőbb a jelenleginél.  
Szántó József polgármester: Háziorvosi , védőnői, fogorvosi szolgálatokat közösen támogatja 
Cserhátsurány Herencsénnyel , ezt is vizsgálni kell.   
 
Fazekas János körjegyző : a 2013.évi költségvetési koncepció megalapozásához ismerniük 
kell a következőket:  

- az óvodai társulást továbbra is fenn kívánjuk-e tartani ? A megszüntetésre lehetőség 
van 2013. január 1-től , vagy 2013. szeptember 1-től.  
A mohorai tagóvoda rezsije be kell kerüljön teljes egészében a közös költségekbe; 

- a létrehozandó közös önkormányzati Hivatal létszáma 14-ről 10 főre csökkent. 
Törekedjünk a létszám megőrzésére, a mohorai kirendeltség 3 fős létszámmal 
működjön. Az aljegyzői álláshelyet biztosítani kell; 

- az egyházi iskola fenntartásához biztosított támogatásokat megtudjuk-e őrizni ?  
- iskolabusz 
- étkezési hozzájárulás 
- fűtési támogatás 

- az orvosi rendelők fenntartásához biztosított támogatás fenntartható-e ?  
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tervezés első szakaszában az elért 
eredményeink megőrzésére törekedjünk és a 2012-es színvonal megőrzését tűzzük ki 
célul. A források ismeretében lesz mód az esetleges szűkítésre.  

  
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 Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  59/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány, Herencsény és Mohora Községek Képviselő-
testületei a vitában elhangzottak alapján : 
1. Kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a 2013.évi 

költségvetési koncepció előkészítése során a 2012.évben 
elért ellátási színvonal megőrzésére törekszenek.  

2. A Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda társulási 
megállapodását közös megegyezéssel 2012. december 31-i 
hatállyal felmondják óvodáikat 2013. január 1-től 
községenként önállóan működtetik.  

 
Felkérik a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
 
Határidő: azonnal és 2012. XII.31. 
Felelős: polgármester 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  69/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 

 
Herencsény, Cserhátsurány és Mohora Községek Képviselő-
testületei a vitában elhangzottak alapján : 
1. Kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a 2013.évi 

költségvetési koncepció előkészítése során a 2012.évben 
elért ellátási színvonal megőrzésére törekszenek.  

2. A Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda társulási 
megállapodását közös megegyezéssel 2012. december 31-i 
hatállyal felmondják óvodáikat 2013. január 1-től 
községenként önállóan működtetik.  

 
Felkérik a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
 
Határidő: azonnal és 2012. XII.31. 
Felelős: polgármester 
 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  131/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 

 
Mohora, Cserhátsurány és  Herencsény  Községek Képviselő-
testületei a vitában elhangzottak alapján : 
1. Kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a 2013.évi 

költségvetési koncepció előkészítése során a 2012.évben 
elért ellátási színvonal megőrzésére törekszenek.  
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2. A Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda társulási 
megállapodását közös megegyezéssel 2012. december 31-i 
hatállyal felmondják óvodáikat 2013. január 1-től 
községenként önállóan működtetik.  

 
Felkérik a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
 
Határidő: azonnal és 2012. XII.31. 
Felelős: polgármester 
 

 

 

4./  Javaslat a 2013.évi belsőellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásához  
      Körjegyző 

      
 ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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 Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  60/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzat és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei 2013.évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyásának elhalasztásáról 

 
 

1. Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előterjesztésben ismertetett bizonytalansági 
tényezők és körülmények miatt Cserhátsurány Község 
Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 
2013.évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyását későbbi 
időpontra halasztja.  

2. A Képviselő-estület utasítja a jegyzőt, hogy Cserhátsurány 
Község Önkormányzat és irányítása alá tartozó 
költségvetési szervei 2013.évi belső ellenőrzési tervének 
tervezetét 2012. december 31-ig terjessze a Képviselő-
testület elé.  

 
Felelős: körjegyző  
Határidő: 2012. december 31.  
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  70/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzat és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei 2013.évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyásának elhalasztásáról 

 
 

1. Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az előterjesztésben ismertetett bizonytalansági tényezők és 
körülmények miatt Herencsény Község Önkormányzat és 
irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2013.évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyását későbbi időpontra 
halasztja.  

2. A Képviselő-estület utasítja a jegyzőt, hogy Herencsény 
Község Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei 2013.évi belső ellenőrzési tervének tervezetét 2012. 
december 31-ig terjessze a Képviselő-testület elé.  

 
Felelős: körjegyző  
Határidő: 2012. december 31.  

 

 
 
 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  132/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 
Mohora Község Önkormányzat és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei 2013.évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyásának elhalasztásáról 

 
 

1. Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben ismertetett bizonytalansági tényezők és 
körülmények miatt Mohora Község Önkormányzat és 
irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2013.évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyását későbbi időpontra 
halasztja.  

2. A Képviselő-estület utasítja a jegyzőt, hogy Mohora Község 
Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 
2013.évi belső ellenőrzési tervének tervezetét 2012. 
december 31-ig terjessze a Képviselő-testület elé.  

 
Felelős: körjegyző  
Határidő: 2012. december 31.  

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

5.1. Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására  
 
( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

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 meghozta az alábbi határozatát: 
 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  61/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

„ Cserhátsurány és Herencsény Önkormányzattal egészségügyi 

alapellátás fejlesztése „ c. pályázat közös megvalósítására a 

melléklet szerinti tartalommal Konzorciumi együttműködési 

megállapodást köt Herencsény Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületével. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és 

pályázat előkészítésére. 

 

Határidő: azonnal és a pályázati kiírás szerint 

Felelős:  Szántó József polgármester 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
71/2012. (XI.14.) önkormányzati  határozata 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

„ Cserhátsurány és Herencsény Önkormányzattal egészségügyi 

alapellátás fejlesztése „ c. pályázat közös megvalósítására a 

melléklet szerinti tartalommal Konzorciumi együttműködési 

megállapodást köt Herencsény Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületével. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és 

pályázat előkészítésére. 

 

Határidő: azonnal és a pályázati kiírás szerint 
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Felelős:  Jusztin Józsefné 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 
            körjegyző 

 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
               Karvai Ferenc                              Tácsik Bálint         Kukucska Lajos 
 
 
     
      Varga Attiláné               Bucsánszki Csaba                    Herceg Sándor    
 
 
 
 
 


