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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 XX. 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. december 20-én 16.00 órakor megtartott   együttes üléséről. 
 
Az ülés helye:  Herencsény Községháza 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 
                       Móricz Gáborné          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 
  Herceg Sándor  képviselő 

Kardos Kálmán képviselő 
Kukucska Lajos  képviselő 
Pavlokin Pál                képviselő  

                           
 
Jelen van tanácskozási joggal: 
  Fazekas János  körjegyző 
 . 
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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. 
 
Az együttes ülés  Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Karvai Fernc 
és Móricz Gáborné képviselőket, Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből 
Tácsik Bálint és Bucsánszki Csaba képviselőket, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-
testületéből Pavlokin Pál 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,  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 5 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: 
 

Napirend: 
 

1./  Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására        
       Polgármesterek                                                                                                                    
 
2./  Cserhátsurány Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata                                                      
       Polgármesterek  
      
3./  Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzősége megszűntető okirata   
      Polgármesterek 
      
4./  Aljegyzői pályázat kiírása.  
      Polgármesterek 
5./  Közoktatási társulási megállapodás felmondása. 
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      Polgármesterek 
 
6./  Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda megszüntető okirata. 
      Polgármesterek 
 
7./  Községi Óvodák alapító okirata. 
      Polgármesterek 
 
8./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
      Polgármesterek 

 

                           

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
1./  Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására         
      Polgármesterek 
      ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

Jusztin Józsefné polgármester: Tulajdonképpen csak névcserét hajtunk végre. 
Szántó József polgármester: Cserhátsurány nem ért egyet a +1 fő felvételével, várjuk meg a 
kormány döntését, egy – két hónap múlva esetleg térjünk vissza rá, így aljegyzői pályázatot 
nem írunk ki. 
Fridrich Béla polgármester részletesen ismerteti az aljegyzői személy szükségének 
indokoltságát. Kitér a közös körjegyzőség alakítása során történt megállapodásra. Négy órás 
munkaidős foglalkoztatással is elég lenne. A kormány január-február környékén talán 
átgondolja. Az  előző verzió (8-11 fő) megfelelt volna. 
Alternatíva lehet: 1-2 hónapig vinni, az aljegyzői pályázatot később írnánk ki, elfogadjuk a 10 
főt. Ezt követően hosszas, mérlegelő vita alakult ki. Megállapításra került, hogy egyhangú 
döntés nélkül a közös hivatal nem jön létre.  
Szántó József polgármester : Szavazásra bocsájtom Cserhátsurány módosító javaslatát: „10 
fő, az aljegyzői pályázat kiírását a létszám újbóli tárgyalásáig, legkésőbb február 28-ig 
elnapoljuk.   
Szavazás. 
Szántó József polgármester: megállapítja, hogy a módosító javaslatot Cserhátsurány Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete, HErencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta. Ezt követően szavazásra 
bocsájtja a módosítással javított határozati javaslat elfogadását. 
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  71/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserhátsurány, 
Herencsény és Mohora községek részvételével, Cserhátsurány község 
székhellyel, 2013. január 1-jével létrejövő közös önkormányzati hivatal 
létrehozására vonatkozó megállapodást jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt hogy a 
megállapodásban foglalt, a megállapodás hatályba lépéséhez szükséges 
feladatok elvégzéséről megfelelően gondoskodjanak. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen, 2013. január 01-ig. 

 

   

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
79/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserhátsurány, 
Herencsény és Mohora községek részvételével, Cserhátsurány község 
székhellyel, 2013. január 1-jével létrejövő közös önkormányzati hivatal 
létrehozására vonatkozó, a módosítással javított megállapodást jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt hogy a 
megállapodásban foglalt, a megállapodás hatályba lépéséhez szükséges 
feladatok elvégzéséről megfelelően gondoskodjanak. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen, 2013. január 01-ig. 

 

    

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
155/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserhátsurány, 
Herencsény és Mohora községek részvételével, Cserhátsurány község 
székhellyel, 2013. január 1-jével létrejövő közös önkormányzati hivatal 
létrehozására vonatkozó módosítással javított megállapodást jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt hogy a 
megállapodásban foglalt, a megállapodás hatályba lépéséhez szükséges 
feladatok elvégzéséről megfelelően gondoskodjanak. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen, 2013. január 01-ig. 

 
 

 

2./   Cserhátsurány Közös önkormányzati hivatal alapító okirata                                                      
       Polgármesterek      
      ( 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  72/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

 

1.) Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt jogkörében eljárva, 

figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

2013. január 1. napján hatályba lépő 84.- 85.§ - ában foglaltakra, valamint az 

államháztartásról szóló CXCV. törvény 8.§-ában foglaltakra  a Cserhátsurányi Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát – a határozat melléklete szerinti tartalommal -  

2013. január 1-jei hatállyal elfogadja, a hivatalt jogutódlással létrehozza.  

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestereket az alapító okirat aláírására, a 

jegyzőt pedig a törzskönyvi nyilvántartásba történő  bejegyzés iránti eljárás 

kezdeményezésére.  

 

Felelős: polgármester, jegyző. 

Határidő: azonnal 
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Herencsény  Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  80/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

 

 

 

 

1.) Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt jogkörében eljárva, 

figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

2013. január 1. napján hatályba lépő 84.- 85.§ - ában foglaltakra, valamint az 

államháztartásról szóló CXCV. törvény 8.§-ában foglaltakra  a Cserhátsurányi Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát – a határozat melléklete szerinti tartalommal -  

2013. január 1-jei hatállyal elfogadja, a hivatalt jogutódlással létrehozza.  

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestereket az alapító okirat aláírására, 

a jegyzőt pedig a törzskönyvi nyilvántartásba történő  bejegyzés iránti eljárás 

kezdeményezésére.  

 

Felelős: polgármester, jegyző. 

Határidő: azonnal 

 
Mohora  Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  156/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 
 

 

1.) Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt jogkörében eljárva, 

figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

2013. január 1. napján hatályba lépő 84.- 85.§ - ában foglaltakra, valamint az 

államháztartásról szóló CXCV. törvény 8.§-ában foglaltakra  a Cserhátsurányi Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát – a határozat melléklete szerinti tartalommal -  

2013. január 1-jei hatállyal elfogadja, a hivatalt jogutódlással létrehozza.  

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestereket az alapító okirat aláírására, 

a jegyzőt pedig a törzskönyvi nyilvántartásba történő  bejegyzés iránti eljárás 

kezdeményezésére.  

 

Felelős: polgármester, jegyző. 
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Határidő: azonnal 

 

 
 
 
3./  Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzősége megszüntető okirata   
      Polgármesterek 
(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 73/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

1.) Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt jogkörében eljárva,  

figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§-ára – a határozat 

mellékletét képező –  Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzőségének 

megszüntető okiratát elfogadja  

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására, a 

körjegyzőt pedig a törzskönyvi nyilvántartásból történő törlés iránti eljárás 

kezdeményezésére.  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  81/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

1.) Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt jogkörében eljárva,  

figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§-ára – a határozat 

mellékletét képező –  Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzőségének 

megszüntető okiratát elfogadja  
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2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat 

aláírására, a körjegyzőt pedig a törzskönyvi nyilvántartásból történő törlés iránti eljárás 

kezdeményezésére.  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  157/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

1.) Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt jogkörében eljárva,  

figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§-ára – a határozat 

mellékletét képező –  Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Községek Körjegyzőségének 

megszüntető okiratát elfogadja  

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat 

aláírására, a körjegyzőt pedig a törzskönyvi nyilvántartásból történő törlés iránti eljárás 

kezdeményezésére.  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

4./  Aljegyzői pályázat kiírása. 

      Polgármester 

Szántó József polgármester: az első napirendi pont tárgyalása során elfogadott módosító 

indítványra hivatkozva javasolja az előterjesztés napirendről való levételét.  

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 74/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

1.) Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. napirend tárgyalása 

során elfogadott módosító indítvány alapján az  „ Aljegyzői pályázat kiírása „ c. 
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előterjesztést leveszi a közös testületi ülés napirendjéről.  

 

2.) A képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy a két hónap elteltével a 

javaslatot ismét terjessze a közös képviselő-testületi ülés elé. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  82/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

1.) Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. napirend tárgyalása 

során elfogadott módosító indítvány alapján az  „ Aljegyzői pályázat kiírása „ c. 

előterjesztést leveszi a közös testületi ülés napirendjéről.  

 

2.) A képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy a két hónap elteltével a 

javaslatot ismét terjessze a közös képviselő-testületi ülés elé. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  158/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

1.) Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. napirend tárgyalása 

során elfogadott módosító indítvány alapján az  „ Aljegyzői pályázat kiírása „ c. 

előterjesztést leveszi a közös testületi ülés napirendjéről.  

 

2.) A képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy a két hónap elteltével a javaslatot 

ismét terjessze a közös képviselő-testületi ülés elé. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

      
5./  Közoktatási társulási megállapodás felmondása. 
      Polgármesterek 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
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 Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 75/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.  Az óvodai nevelés  feladatainak ellátására Mohora Község Önkormányzatának 
Képviselőtestületével és Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 
határozatlan időre kötött társulási megállapodást 2012. december 31-i hatállyal felmondja. 
A felmondás csak akkor lép hatályba, ha azt a társulásokban részt vevő 
tagönkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal 
jóváhagyták. 
 
2.     A felek között kötendő feladat átadás-átvételi megállapodást az 1.számú mellélet 
szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő:    azonnal és a további szükséges intézkedések megtételére: 2012. december 
31. és megállapodás szerint. 
Felelős:  Szántó József  polgármester 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  83/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.  Az óvodai nevelés  feladatainak ellátására Mohora Község Önkormányzatának 
Képviselőtestületével és Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 
határozatlan időre kötött társulási megállapodást 2012. december 31-i hatállyal felmondja. 
A felmondás csak akkor lép hatályba, ha azt a társulásokban részt vevő 
tagönkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal 
jóváhagyták. 
 
2.     A felek között kötendő feladat átadás-átvételi megállapodást az 1.számú mellélet 
szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő:    azonnal és a további szükséges intézkedések megtételére: 2012. december 
31. és  megállapodás szerint. 
Felelős:  Jusztin Józsefné  polgármester 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  159/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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1.  Az óvodai nevelés  feladatainak ellátására Herencsény Község Önkormányzatának 
Képviselőtestületével és Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 
határozatlan időre kötött társulási megállapodást 2012. december 31-i hatállyal felmondja. 
A felmondás csak akkor lép hatályba, ha azt a társulásokban részt vevő 
tagönkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal 
jóváhagyták. 
 
2.     A felek között kötendő feladat átadás-átvételi megállapodást az 1.számú mellélet 
szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő:    azonnal és a további szükséges intézkedések megtételére: 2012. december 
31. és  megállapodás szerint. 
Felelős:  Fridrich Béla  polgármester 

  

6./  Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda megszűntető okirata 
      Polgármesterek 
(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 76/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt, Tessedok Sámuel 

Mikrotérségi Óvoda   megszüntető okiratát elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Tessedik Sámuel Óvoda  OM azonosítójának  megszerzése 

érdekében a Magyar Államkincstárral vegye fel a kapcsolatot, tárgyaljon és szükség 

esetén a megszüntető okiratot nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal, értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  84/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt, Tessedok Sámuel 

Mikrotérségi Óvoda   megszüntető okiratát elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Napsugár Óvoda  OM azonosítójának  megszerzése érdekében 
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a Magyar Államkincstárral vegye fel a kapcsolatot, tárgyaljon és szükség esetén a 

megszüntető okiratot nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal, értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  160/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

 
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt, Tessedok Sámuel 

Mikrotérségi Óvoda   megszüntető okiratát elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Zichy Márta Óvoda  OM azonosítójának  megszerzése 

érdekében a Magyar Államkincstárral vegye fel a kapcsolatot, tárgyaljon és szükség 

esetén a megszüntető okiratot nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal, értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

 

7.) Községi Óvodák alapító okiratai 
polgármesterek 
(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 77/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Tessedik Sámuel Óvoda  ( 

2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28.) alapító okiratát  2012.  január 1.hatállyal 

jóváhagyja, és azt a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a körjegyzőt, hogy az alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az 

intézmény részére küldje meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:    körjegyző 
 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  85/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 
 
  

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Napsugár Óvoda  ( 2677 

Herencsény, Béke út 2.) alapító okiratát  2013.  január 1.hatállyal jóváhagyja, és azt a 

határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a körjegyzőt, hogy az alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az 

intézmény részére küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    körjegyző 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  161/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

 

Mohora  Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Zichy Márta Óvoda  ( 2698 

Mohora, Rákóczi út 3.) alapító okiratát  2013.  január 1.hatállyal jóváhagyja, és azt a 

határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a körjegyzőt, hogy az alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az 

intézmény részére küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    körjegyző 

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

8.1. Óvodavezetői pályázatok kiírása. 
 
( 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, Mohora Község 
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Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatát: 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  78/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodavezetői munkakör betöltésére az 

alábbiak szerint:  

  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A  vezetői  megbízás  időtartama: A  vezetői  megbízás  határozott  időre,  5  évre szól.  

A munkavégzés helye: 2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

Az  irányadó  jogszabályokban  meghatározott  feladatok  ellátása,  az  intézmény törvényes 

működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.  

  

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

  

Pályázati feltételek:  

•  Felsőfokú  óvodapedagógus  végzettség  és  pedagógus  szakvizsga  keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség,  

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  

• Szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat  

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

• helyismeret  

  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

• a pályázó szakmai önéletrajzát,  

• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot  

• büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  

• iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,  

•  a  pályázat  véleményezésében  és  elbírálásában  résztvevők  betekintési  jogára  

utaló nyilatkozatot,  

• nyilatkozatot a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan  

• továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.  

  

Az álláshely betölthetőségének időpontja:  

Az álláshely legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.  
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A  pályázat  benyújtásának  határideje: NKI  honlapon  történő  megjelenést  

követő 15 nap  

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Szántó József polgármester nyújt, a 

35/549-022-es telefonszámon.  

  

A pályázatok benyújtásának módja:  

•  Postai  úton,  a  pályázatnak  a  Cserhátsurány Községi  Önkormányzat  címére  történő  

megküldésével ( Cserhátsurány.Petőfi út 3.)  

•  Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban  szereplő  azonosító  

számot, valamint pályázat megnevezését: „óvodavezetői pályázat”  

  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Az  intézményi  véleményezés  után  az  Ügyrendi  Bizottság személyesen  hallgatja  meg  a  pályázót.  

A  Bizottság  javaslatára  a  végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• Oktatási és Kulturális Közlöny  

• www.cserhatsurany eu.   

  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A  pályázat  kiírója  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  pályázati  eljárás  bármely szakaszában a pályázatot 

eredménytelenné nyilváníthatja.  

 Utasítja  a  jegyzőt  a  pályázati  kiírás  határidőben  történő  megjelentetésére  és  a pályázati eljárás 

előkészítésére.  

Határidő: szöveg szerint  

Felelős: jegyző  

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
86/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

Herencsény Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodavezetői munkakör betöltésére az 

alábbiak szerint:  

  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A  vezetői  megbízás  időtartama: A  vezetői  megbízás  határozott  időre,  5  évre szól.  

A munkavégzés helye: 2677 Herencsény, Béke út 2. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

Az  irányadó  jogszabályokban  meghatározott  feladatok  ellátása,  az  intézmény törvényes 

működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.  

  

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
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Pályázati feltételek:  

•  Felsőfokú  óvodapedagógus  végzettség  és  pedagógus  szakvizsga  keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség,  

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  

• Szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat  

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

• helyismeret  

  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

• a pályázó szakmai önéletrajzát,  

• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot  

• büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  

• iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,  

•  a  pályázat  véleményezésében  és  elbírálásában  résztvevők  betekintési  jogára  

utaló nyilatkozatot,  

• nyilatkozatot a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan  

• továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.  

  

Az álláshely betölthetőségének időpontja:  

Az álláshely legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.  

  

A  pályázat  benyújtásának  határideje: NKI  honlapon  történő  megjelenést  

követő 15 nap  

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Szántó József polgármester nyújt, a 

35/549-022-es telefonszámon.  

  

A pályázatok benyújtásának módja:  

•  Postai  úton,  a  pályázatnak  a  Herencsény Községi  Önkormányzat  címére  történő  

megküldésével ( 2677  Herencsény, Kossuth út 76.)  

•  Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban  szereplő  azonosító  

számot, valamint pályázat megnevezését: „óvodavezetői pályázat”  

  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Az  intézményi  véleményezés  után  az  Ügyrendi  Bizottság személyesen  hallgatja  meg  a  pályázót.  

A  Bizottság  javaslatára  a  végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• Oktatási és Kulturális Közlöny  

• www.herencseny.hu  

  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
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A  pályázat  kiírója  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  pályázati  eljárás  bármely szakaszában a pályázatot 

eredménytelenné nyilváníthatja.  

 Utasítja  a  jegyzőt  a  pályázati  kiírás  határidőben  történő  megjelentetésére  és  a pályázati eljárás 

előkészítésére.  

Határidő: szöveg szerint  

Felelős: jegyző  

 
 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  162/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

Mohora  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodavezetői munkakör betöltésére az 

alábbiak szerint:  

  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A  vezetői  megbízás  időtartama: A  vezetői  megbízás  határozott  időre,  5  évre szól.  

A munkavégzés helye: 2698.  Mohora, Rákóczi út 3. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

Az  irányadó  jogszabályokban  meghatározott  feladatok  ellátása,  az  intézmény törvényes 

működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.  

  

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

  

Pályázati feltételek:  

•  Felsőfokú  óvodapedagógus  végzettség  és  pedagógus  szakvizsga  keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség,  

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  

• Szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat  

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

• helyismeret  

  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

• a pályázó szakmai önéletrajzát,  

• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot  

• büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  

• iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,  

•  a  pályázat  véleményezésében  és  elbírálásában  résztvevők  betekintési  jogára  

utaló nyilatkozatot,  

• nyilatkozatot a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan  
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• továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.  

  

Az álláshely betölthetőségének időpontja:  

Az álláshely legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.  

  

A  pályázat  benyújtásának  határideje: NKI  honlapon  történő  megjelenést  

követő 15 nap  

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Szántó József polgármester nyújt, a 

35/549-022-es telefonszámon.  

  

A pályázatok benyújtásának módja:  

•  Postai  úton,  a  pályázatnak  a  Mohora  Község  Önkormányzata  címére  történő  

megküldésével ( 2698 Mohora, Rákóczi út 8.)  

•  Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban  szereplő  azonosító  

számot, valamint pályázat megnevezését: „óvodavezetői pályázat”  

  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Az  intézményi  véleményezés  után  az  Ügyrendi  Bizottság személyesen  hallgatja  meg  a  pályázót.  

A  Bizottság  javaslatára  a  végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• Oktatási és Kulturális Közlöny  

• www.mohora.hu   

  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A  pályázat  kiírója  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  pályázati  eljárás  bármely szakaszában a pályázatot 

eredménytelenné nyilváníthatja.  

 Utasítja  a  jegyzőt  a  pályázati  kiírás  határidőben  történő  megjelentetésére  és  a pályázati eljárás 

előkészítésére.  

Határidő: szöveg szerint  

Felelős: jegyző  

 

 

 

8.2. Szándéknyilatkozat az Érsekvadkert-i székhelyű belső ellenőrzési társulásba való 

belépésre. 

(szóbeli előterjesztés) 

 

Szántó József polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy Érsekvadkert 

polgármestere telefonon megkereste, hogy a három község – Cserhátsurány, Herencsény, 

Mohora -  csatlakoznának-e az Érsekvadkert-i székhellyel létrehozandó belső ellenőrzési 

társuláshoz. 

Mivel a belső ellenőrzés kötelező önkormányzati feladat és korábban hasonló 

konstrukcióban már együttműködtünk, javasolja, hogy fogadjuk el az ajánlatot. 

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

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  79/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 

csatlakozási szándékát az érsekvadkerti székhelyű belső ellenőrzési 

társuláshoz. 

Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására. 

 

Határidő: azonnal és a megállapodás időpontja. 

Felelős: polgármester  

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
87/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 

csatlakozási szándékát az érsekvadkerti székhelyű belső ellenőrzési 

társuláshoz. 

Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására. 

 

Határidő: azonnal és a megállapodás időpontja. 

Felelős: polgármester  

 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  162/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 
Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási 

szándékát az érsekvadkerti székhelyű belső ellenőrzési társuláshoz. 

Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására. 

 

Határidő: azonnal és a megállapodás időpontja. 

Felelős: polgármester  

 
8.3. Árvízrendezési költség megelőlegezése ingatlan megjelöléssel 

(szóbeli előterjesztés) 
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Szántó József polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy a készülő –pályázattal 
támogatott – árvízvédelmi tervek költségeinek megelőlegezéséhez szükséges ingatlan fedezet 
megjelölése. 
Javasolja Cserhátsurány és  Herencsény Képviselő-testületnek, hogy a javaslatot fogadják el 
és jelöljék meg a fedezetnek felajánlott ingatlant. 
 
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  80/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árvízvédelmi terv 

pályázathoz a Cserhátsurány  147/hrsz-ú ingatlant jelöli meg fedezetül. 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2013.január 15. 

Felelős: polgármester  

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
88/2012. (XII.20.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árvízvédelmi terv 

pályázathoz a Herencsény 452 hrsz-ú ingatlant jelöli meg fedezetül. 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2013.január 15. 

Felelős: polgármester  

 
 
 

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

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

               Fazekas János 
            körjegyző 
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