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Herencsény  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 I. 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 
2013. február 14-én 17.00 órakor megtartott   együttes üléséről. 
 
Az ülés helye:  Mohora Hivatal  tanácskozóterem 
               2698 Mohora, Rákóczi út 8. szám 
 
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 

 
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  jegyző 
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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 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 Varga 
Attiláné és Karvai Ferenc képviselőket, Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületéből Demkó György és Bucsánszki Csaba képviselőket, Mohora Község 
Önkormányzata Képviselő-testületéből Kukucska Lajos és Herczeg 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,  5 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: 
 

Napirend: 
 

1./  Cserhátsurányi  Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése        
      Fazekas János jegyző                                                                                                                    
 
2./  Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata                                                     
       Fazekas János jegyző  
     
3./  Javaslat a   köztisztviselőkre vonatkozó 2013.évre szóló Teljesítménykövetelmények  
      alapjául szolgáló célok meghatározása 
      Szántó József polgármester 
      
4./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
      Szántó József polgármester 
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A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
1./  Cserhátsurányi  Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése        
      Fazekas János jegyző                                                                                                                    
      ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Fazekas János jegyző: szóbeli kiegészítésben ismerteti az aljegyző státusz megtervezésének 
jelentőségét.  
Jelenleg csak létszám biztosításában kér döntést a szükséges költségvetési fedezet összege a 
pályázat elbírálása után válik ismerté, ami pótelőirányzatként biztosítható.  
 
Fridrich Béla polgármester: Kormányzati szinten folyik a lobbizás, hogy a kistelepülések 
létszámkeretét a mi esetünkben 6-8 főről emeljék 8-11 főre. Az utánpótlás biztosítása is 
fontos szempont. Egy fiatal jelölt kinevezése  fizetésben is alacsonyabb lenne, mint a korábbi 
aljegyzőé.  
 
Szántó József polgármester: Korrekt anyagot kaptunk kézhez. Gond a fedezethiány. 
 
Fridrich Béla polgármester: Nógrád megyében legnagyobb a munkanélküliek aránya. 
Távlatilag is szükség lenne az állam további segítségére.  
 
Jusztin Józsefné polgármester: A dolgozók nagyon leterheltek. A pénzügyben sincs kevesebb 
munka. Szükség van az utánpótlásra. Próbáljuk meg meghirdetni az aljegyzői állást.  
 
Fazekas János jegyző: ismerteti az aljegyzői állás bérszükségletét ¾ évre, a munkában töltött 
idő függvényében.  
 
Fridrich Béla polgármester: Mohora nem lehetne kirendeltség nélkül, ehhez kell az aljegyző.  
 
Ezt követően élénk vita alakult ki az aljegyzői állás ügyében. A vita azzal zárult, hogy a 
lehetőséget már most megteremtik a képviselő-testületek. Az állást akkor töltik be, ha erre 
biztosítottak a feltételek.   
 
Szavazás  
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 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: 
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

 
1) Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserhátsurány Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2) A 2013. évi költségvetési évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege: 43.394 ezer forint; 

melyből                    

aa) átvett pénzeszköz 43.087   ezer forint 

- központi költségvetésből:  33.388.200,- Ft 

- önkormányzati költségvetésből: 9.698.800,- Ft 

 

b) kiadási főösszege: 43.394 ezer forint,  

melyből 

ba) személyi juttatások:    30.279 ezer forint, 

bb) munkaadókat terhelő járulékok:    7.751 ezer forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:     5.364 ezer forint. 

 

c) engedélyezett létszám: 10,75 fő.  

(2013. január 1 – 2013. március 31.     : 10 fő,  

2013. április 1. – 2013. december 31. : 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, egyúttal felkérik a jegyzőt, hogy a közös hivatal juttatási 

rendeletét egységes tartalommal terjessze a képviselő-testületek elé.  

5) A képviselő-testületek felkérik a jegyzőt, hogy a 2014. évi koncepció előterjesztésével 

egyidejűleg, legkésőbb azonban a féléves végrehajtási beszámolóval egyidejűleg 

tájékoztassa a képviselő-testületeket a 2014. évi várható közös hivatali állami 

támogatásról, ennek megfelelően tegyen javaslatot a létszámra.  
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6) A képviselő-testületek megbízzák Cserhátsurány Község Polgármesterét, hogy a közös 

hivatal költségvetése Cserhátsurány Község Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

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

polgármestereit, hogy gondoskodjanak a közös hivatal finanszírozásának 

önkormányzataik 2013. évi költségvetésébe való beépítéséről. 

8) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 Határidő: 2013. február 15., a 5.) pontban 2013. december 31. 

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

polgármester, a végrehajtásért: Fazekas János jegyző 

 

   

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

 

1.) Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserhátsurány Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2.) A 2013. évi költségvetési évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal  

a. bevételi főösszege: 43.394 ezer forint; 

melyből                    

aa) átvett pénzeszköz 43.087   ezer forint 

- központi költségvetésből:  33.388.200,- Ft 

- önkormányzati költségvetésből: 9.698.800,- Ft 

 

b. kiadási főösszege: 43.394 ezer forint,  

melyből 

ba) személyi juttatások:    30.279 ezer forint, 

bb) munkaadókat terhelő járulékok:    7.751 ezer forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:     5.364 ezer forint. 

 

c. engedélyezett létszám: 10,75 fő.  

(2013. január 1 – 2013. március 31.     : 10 fő,  
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2013. április 1. – 2013. december 31. : 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, egyúttal felkérik a jegyzőt, hogy a közös hivatal juttatási 

rendeletét egységes tartalommal terjessze a képviselő-testületek elé.  

5.) A képviselő-testületek felkérik a jegyzőt, hogy a 2014. évi koncepció előterjesztésével 

egyidejűleg, legkésőbb azonban a féléves végrehajtási beszámolóval egyidejűleg 

tájékoztassa a képviselő-testületeket a 2014. évi várható közös hivatali állami 

támogatásról, ennek megfelelően tegyen javaslatot a létszámra.  

6.) A képviselő-testületek megbízzák Cserhátsurány Község Polgármesterét, hogy a közös 

hivatal költségvetése Cserhátsurány Község Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

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

polgármestereit, hogy gondoskodjanak a közös hivatal finanszírozásának 

önkormányzataik 2013. évi költségvetésébe való beépítéséről. 

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

gondoskodjon. 

 Határidő: 2013. február 15., a 5.) pontban 2013. december 31. 

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

           polgármester, a végrehajtásért: Fazekas János jegyző 

 

    

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
18/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

 

1.) Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserhátsurány Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2.) A 2013. évi költségvetési évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal  

a. bevételi főösszege: 43.394 ezer forint; 

melyből                    
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aa) átvett pénzeszköz 43.087   ezer forint 

- központi költségvetésből:  33.388.200,- Ft 

- önkormányzati költségvetésből: 9.698.800,- Ft 

 

b. kiadási főösszege: 43.394 ezer forint,  

melyből 

ba) személyi juttatások:    30.279 ezer forint, 

bb) munkaadókat terhelő járulékok:    7.751 ezer forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:     5.364 ezer forint. 

 

c. engedélyezett létszám: 10,75 fő.  

(2013. január 1 – 2013. március 31.     : 10 fő,  

2013. április 1. – 2013. december 31. : 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, egyúttal felkérik a jegyzőt, hogy a közös hivatal juttatási 

rendeletét egységes tartalommal terjessze a képviselő-testületek elé.  

5.) A képviselő-testületek felkérik a jegyzőt, hogy a 2014. évi koncepció előterjesztésével 

egyidejűleg, legkésőbb azonban a féléves végrehajtási beszámolóval egyidejűleg 

tájékoztassa a képviselő-testületeket a 2014. évi várható közös hivatali állami 

támogatásról, ennek megfelelően tegyen javaslatot a létszámra.  

6.) A képviselő-testületek megbízzák Cserhátsurány Község Polgármesterét, hogy a közös 

hivatal költségvetése Cserhátsurány Község Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

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

polgármestereit, hogy gondoskodjanak a közös hivatal finanszírozásának 

önkormányzataik 2013. évi költségvetésébe való beépítéséről. 

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

gondoskodjon. 

 Határidő: 2013. február 15., a 5.) pontban 2013. december 31. 

 Felelős: Szántó József polgármester ,  Jusztin Józsefné polgármester,és Fridrich Béla  
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           polgármester, a végrehajtásért: Fazekas János jegyző 

 

2./   Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata                                              
       Fazekas János jegyző  
 
      ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Fazekas János jegyző: szóbeli kiegészítésben elmondja, hogy a szabályzat az előző évben 
elfogadott KH. SZMSZ aktualizálása a névváltozás miatt.  
 
Szavazás. 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 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  
2/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84.-86.§ - ban foglaltakra, figyelemmel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 13.§–sában foglaltakra a 
határozat mellékletét képező –  Cserhátsurányi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja  
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős:   Fazekas János jegyző 

 

  

Herencsény  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 84.-86.§ - ban foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 
13.§–sában foglaltakra a határozat mellékletét képező –  
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Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jóváhagyja  
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős:   Fazekas János jegyző 

 

 

 
Mohora  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

19/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 
 

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 84.-86.§ - ban foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 
13.§–sában foglaltakra a határozat mellékletét képező –  
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jóváhagyja  
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős:   Fazekas János jegyző 

 

 

3./  Javaslat a   köztisztviselőkre vonatkozó 2013.évre szóló teljesítménykövetelmények  
      alapjául szolgáló célok meghatározása 
      Szántó József polgármester 
 
     (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
Szavazás. 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 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 
3/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

Cserhátsurány Község    Önkormányzata   Képviselő-testülete      a  Cserhátsurányi közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire   a   munkateljesítmények   alapját   képező  célokat   
az   alábbiak   szerint   állapítja meg:  
1./a.Továbbra     is  biztosítani   kell   a  Képviselő-testület     és  a   bizottságok   törvényes    
és  eredményes   működését.   El   kell   érni   az   előterjesztések   jó   színvonalú,   
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határidőbeni elkészítését.     Kiemelt     figyelmet     kell   fordítani   a   hozott    döntések     
/rendeletek,  határozatok/ maradéktalan végrehajtására.  
   b.  Az     önkormányzat       2013.    évi   költségvetésének       végrehajtása,     
költséghatékony      és  költségtakarékos gazdálkodás szem előtt tartása, a bevételt növelő 
források feltárása, az  önkormányzati        kintlévőségek      csökkentése      érdekében     a   
hátralékosokkal      szemben   hatékony intézkedések megtétele.  
c.  Az   önkormányzati   ingatlanvagyonnal   történő  gazdálkodás   javítása,   az   
önkormányzati  ingatlanok hatékony hasznosítása, a vagyonnyilvántartás folyamatos 
gondozása.  
   d.  Az adóhátralékok csökkentése, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések 
beszedéséhezhatékony eszközök alkalmazása.  
e.  Az     önkormányzati       feladat    ellátási  struktúra    változásából     adódó   
követelmények   teljesítése,    az  ehhez    kapcsolódó     jogi  szabályozás     miatt   jelentkező  
önkormányzati   jogalkotási (jogharmonizációs) és szabályzat alkotási kötelezettségek 
teljesítése.  
f.  Figyelmet      kell  fordítani   a     Hivatal   belső  szervezeti    hatékonyságának     
növelésére, a működés költségeinek racionalizálására.  
g.  Kiemelt   feladat   a   szolgáltató   közigazgatás   jellegének   erősítése,   különös   
tekintettel   az       ügyfélközpontú,   ügyfélbarát,   az   ügyfél   elégedettségét   javító   
ügyintézésre;   törekedni   kell a Balassagyarmati Járási Hivatallal történő együttműködés és 
kapcsolattartás kialakítására.  
h.  Az      önkormányzati        intézmények       jogszerű,     gazdaságos,       
legköltséghatékonyabb      működtetése.   Törekedni   kell   a  Tankerületi Igazgatósággal 
történő együttműködés és kapcsolattartás kialakítására.  
i.  A        Hivatalban      a  jogszabályi     követelményeknek         megfelelő,    magas   
színvonalú     emberi    erőforrás-gazdálkodásra        kell  törekedni.   Kiemelt    hangsúlyt     
kell helyezni   a   munkatársak   képzésére,   továbbképzésére,   szakmai   ismereteik   
bővítésére   a    jogszabályi környezet folyamatos változásaira tekintettel.  
2./ A   Képviselő-testület      utasítja  a  polgármestert,     hogy   a jegyzőre    vonatkozó  
teljesítménykövetelményeket          az  1.  pontban   meghatározott       célok   figyelembe     
vételével határozza meg.  
Határidő: 2013. február 25. 
 Felelős: polgármester  
3./   A   Képviselő-testület   utasítja   a   jegyzőt,   hogy   a   köztisztviselőkre   vonatkozó     
teljesítménykövetelményeket          az   1.  pontban   foglalt   célok   figyelembe     vételével   
2013.  március 1-ig határozza meg.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: értelemszerűen  
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

Herencsány Község    Önkormányzata   Képviselő-testülete      a  Cserhátsurányi közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire   a   munkateljesítmények   alapját   képező  célokat   
az   alábbiak   szerint   állapítja meg:  
1./a.Továbbra     is  biztosítani   kell   a  Képviselő-testület     és  a   bizottságok   törvényes    
és  eredményes   működését.   El   kell   érni   az   előterjesztések   jó   színvonalú,   
határidőbeni elkészítését.     Kiemelt     figyelmet     kell   fordítani   a   hozott    döntések     
/rendeletek,  határozatok/ maradéktalan végrehajtására.  
   b.  Az     önkormányzat       2013.    évi   költségvetésének       végrehajtása,     
költséghatékony      és  költségtakarékos gazdálkodás szem előtt tartása, a bevételt növelő 
források feltárása, az  önkormányzati        kintlévőségek      csökkentése      érdekében     a   
hátralékosokkal      szemben   hatékony intézkedések megtétele.  
c.  Az   önkormányzati   ingatlanvagyonnal   történő  gazdálkodás   javítása,   az   
önkormányzati  ingatlanok hatékony hasznosítása, a vagyonnyilvántartás folyamatos 
gondozása.  
   d.  Az adóhátralékok csökkentése, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések 
beszedéséhezhatékony eszközök alkalmazása.  
e.  Az     önkormányzati       feladat    ellátási  struktúra    változásából     adódó   
követelmények   teljesítése,    az  ehhez    kapcsolódó     jogi  szabályozás     miatt   jelentkező  
önkormányzati   jogalkotási (jogharmonizációs) és szabályzat alkotási kötelezettségek 
teljesítése.  
f.  Figyelmet      kell  fordítani   a     Hivatal   belső  szervezeti    hatékonyságának     
növelésére, a működés költségeinek racionalizálására.  
g.  Kiemelt   feladat   a   szolgáltató   közigazgatás   jellegének   erősítése,   különös   
tekintettel   az       ügyfélközpontú,   ügyfélbarát,   az   ügyfél   elégedettségét   javító   
ügyintézésre;   törekedni   kell a Balassagyarmati Járási Hivatallal történő együttműködés és 
kapcsolattartás kialakítására.  
h.  Az      önkormányzati        intézmények       jogszerű,     gazdaságos,       
legköltséghatékonyabb      működtetése.   Törekedni   kell   a  Tankerületi Igazgatósággal 
történő együttműködés és kapcsolattartás kialakítására.  
i.  A        Hivatalban      a  jogszabályi     követelményeknek         megfelelő,    magas   
színvonalú     emberi    erőforrás-gazdálkodásra        kell  törekedni.   Kiemelt    hangsúlyt     
kell helyezni   a   munkatársak   képzésére,   továbbképzésére,   szakmai   ismereteik   
bővítésére   a    jogszabályi környezet folyamatos változásaira tekintettel.  
2./ A   Képviselő-testület      utasítja  a  polgármestert,     hogy   a jegyzőre    vonatkozó  
teljesítménykövetelményeket          az  1.  pontban   meghatározott       célok   figyelembe     
vételével határozza meg.  
Határidő: 2013. február 25. 
 Felelős: polgármester  
3./   A   Képviselő-testület   utasítja   a   jegyzőt,   hogy   a   köztisztviselőkre   vonatkozó     
teljesítménykövetelményeket          az   1.  pontban   foglalt   célok   figyelembe     vételével   
2013.  március 1-ig határozza meg.  
Határidő: szöveg szerint  
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Felelős: értelemszerűen  
 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

 

Mohora Község    Önkormányzata   Képviselő-testülete      a  Cserhátsurányi közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire   a   munkateljesítmények   alapját   képező  célokat   
az   alábbiak   szerint   állapítja meg:  
1./a.Továbbra     is  biztosítani   kell   a  Képviselő-testület     és  a   bizottságok   törvényes    
és  eredményes   működését.   El   kell   érni   az   előterjesztések   jó   színvonalú,   
határidőbeni elkészítését.     Kiemelt     figyelmet     kell   fordítani   a   hozott    döntések     
/rendeletek,  határozatok/ maradéktalan végrehajtására.  
   b.  Az     önkormányzat       2013.    évi   költségvetésének       végrehajtása,     
költséghatékony      és  költségtakarékos gazdálkodás szem előtt tartása, a bevételt növelő 
források feltárása, az  önkormányzati        kintlévőségek      csökkentése      érdekében     a   
hátralékosokkal      szemben   hatékony intézkedések megtétele.  
c.  Az   önkormányzati   ingatlanvagyonnal   történő  gazdálkodás   javítása,   az   
önkormányzati  ingatlanok hatékony hasznosítása, a vagyonnyilvántartás folyamatos 
gondozása.  
   d.  Az adóhátralékok csökkentése, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések 
beszedéséhezhatékony eszközök alkalmazása.  
e.  Az     önkormányzati       feladat    ellátási  struktúra    változásából     adódó   
követelmények   teljesítése,    az  ehhez    kapcsolódó     jogi  szabályozás     miatt   jelentkező  
önkormányzati   jogalkotási (jogharmonizációs) és szabályzat alkotási kötelezettségek 
teljesítése.  
f.  Figyelmet      kell  fordítani   a     Hivatal   belső  szervezeti    hatékonyságának     
növelésére, a működés költségeinek racionalizálására.  
g.  Kiemelt   feladat   a   szolgáltató   közigazgatás   jellegének   erősítése,   különös   
tekintettel   az       ügyfélközpontú,   ügyfélbarát,   az   ügyfél   elégedettségét   javító   
ügyintézésre;   törekedni   kell a Balassagyarmati Járási Hivatallal történő együttműködés és 
kapcsolattartás kialakítására.  
h.  Az      önkormányzati        intézmények       jogszerű,     gazdaságos,       
legköltséghatékonyabb      működtetése.   Törekedni   kell   a  Tankerületi Igazgatósággal 
történő együttműködés és kapcsolattartás kialakítására.  
i.  A        Hivatalban      a  jogszabályi     követelményeknek         megfelelő,    magas   
színvonalú     emberi    erőforrás-gazdálkodásra        kell  törekedni.   Kiemelt    hangsúlyt     
kell helyezni   a   munkatársak   képzésére,   továbbképzésére,   szakmai   ismereteik   
bővítésére   a    jogszabályi környezet folyamatos változásaira tekintettel.  
2./ A   Képviselő-testület      utasítja  a  polgármestert,     hogy   a jegyzőre    vonatkozó  
teljesítménykövetelményeket          az  1.  pontban   meghatározott       célok   figyelembe     
vételével határozza meg.  
Határidő: 2013. február 25. 
 Felelős: polgármester  
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3./   A   Képviselő-testület   utasítja   a   jegyzőt,   hogy   a   köztisztviselőkre   vonatkozó     
teljesítménykövetelményeket          az   1.  pontban   foglalt   célok   figyelembe     vételével   
2013.  március 1-ig határozza meg.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: értelemszerűen  
 

 

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

4/1. Aljegyzői pályázat kiírása. 
       Polgármester 
       ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Szántó József polgármester: az 1./ napirendi pont során hozott döntés alapján javasolja a 
pályázat kiírását. 
 
Szavazás. 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 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 
4/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 
aljegyzői pályázat kiírásáról szóló előterjesztést, melynek alapján az alábbi pályázati felhívást 
adja ki: 

PÁLYÁZAT ALJEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Herencsény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete és Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete,  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

 pályázatot hirdet 

a 2013. január 1-jével létrejött Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 
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ALJEGYZŐI  

munkakörének betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 
• Cserhátsurány Székhely 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. 

• Mohorai Kirendeltség 2698 Mohora, Rákóczi út 

• Herencsényi Iroda 2677 Herencsény,Kossuth út 76. 

 

Ellátandó feladatok: A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
helyettesítése, a Mohorai Kirendeltség vezetése, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és más 
jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Mötv. és más jogszabályok által a 
jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban az 
aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása. 
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
Cserhátsurány Közös Önkormányzati Hivatal 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

− magyar állampolgárság, 
− cselekvőképesség, 
− büntetlen előélet, 
− igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés,  
− jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által teljes körűen 

közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 
− legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, 
− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
− B kategóriás jogosítvány, 
− legalább 2 év jegyzői/aljegyzői gyakorlat. 

A részeként pályázat benyújtandó iratok, igazolások:  
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− részletes szakmai önéletrajz, 
− iskolai végzettségeket, szakvizsgát igazoló okiratok másolata,  
− 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.  
− nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait 

a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. április 1. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.március  5. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
− Postai úton, a pályázatnak Cserhátsurány Község Polgármestere címére történő 

megküldésével ( 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni: 
„pályázat aljegyzői munkakör betöltésére” 

− Személyesen: Szántó József polgármester 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántó József polgármester nyújt a 
+36 35 549-022 -es telefonszámon. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdése, valamint 83. §-ának b) pontja alapján kerül 
elbírálásra. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.március 31. 

A pályázati kiírás további (www.kozigallas.hu oldalon kívüli) közzétételének helye: 
- Cserhátsurány Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 
- Herencsény Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 
- Mohora Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 

 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 
aljegyzői pályázat kiírásáról szóló előterjesztést, melynek alapján az alábbi pályázati felhívást 
adja ki: 

PÁLYÁZAT ALJEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Herencsény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete és Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete,  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

 pályázatot hirdet 
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a 2013. január 1-jével létrejött Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 

ALJEGYZŐI  

munkakörének betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 
• Cserhátsurány Székhely 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. 

• Mohorai Kirendeltség 2698 Mohora, Rákóczi út 

• Herencsényi Iroda 2677 Herencsény,Kossuth út 76. 

 

Ellátandó feladatok: A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
helyettesítése, a Mohorai Kirendeltség vezetése, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és más 
jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Mötv. és más jogszabályok által a 
jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban az 
aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása. 
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
Cserhátsurány Közös Önkormányzati Hivatal 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

− magyar állampolgárság, 
− cselekvőképesség, 
− büntetlen előélet, 
− igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés,  
− jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által teljes körűen 

közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 
− legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, 
− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
− B kategóriás jogosítvány, 
− legalább 2 év jegyzői/aljegyzői gyakorlat. 
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A részeként pályázat benyújtandó iratok, igazolások:  
− részletes szakmai önéletrajz, 
− iskolai végzettségeket, szakvizsgát igazoló okiratok másolata,  
− 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.  
− nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait 

a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. április 1. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.március  5. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
− Postai úton, a pályázatnak Cserhátsurány Község Polgármestere címére történő 

megküldésével ( 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni: 
„pályázat aljegyzői munkakör betöltésére” 

− Személyesen: Szántó József polgármester 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántó József polgármester nyújt a 
+36 35 549-022 -es telefonszámon. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdése, valamint 83. §-ának b) pontja alapján kerül 
elbírálásra. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.március 31. 

A pályázati kiírás további (www.kozigallas.hu oldalon kívüli) közzétételének helye: 
- Cserhátsurány Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 
- Herencsény Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 
- Mohora Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 

 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 
Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az aljegyzői 
pályázat kiírásáról szóló előterjesztést, melynek alapján az alábbi pályázati felhívást adja ki: 

PÁLYÁZAT ALJEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Herencsény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete és Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete,  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

 pályázatot hirdet 
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a 2013. január 1-jével létrejött Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 

ALJEGYZŐI  

munkakörének betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 
• Cserhátsurány Székhely 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. 

• Mohorai Kirendeltség 2698 Mohora, Rákóczi út 

• Herencsényi Iroda 2677 Herencsény,Kossuth út 76. 

 

Ellátandó feladatok: A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
helyettesítése, a Mohorai Kirendeltség vezetése, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és más 
jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Mötv. és más jogszabályok által a 
jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban az 
aljegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása. 
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
Cserhátsurány Közös Önkormányzati Hivatal 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

− magyar állampolgárság, 
− cselekvőképesség, 
− büntetlen előélet, 
− igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés,  
− jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által teljes körűen 

közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 
− legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, 
− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
− B kategóriás jogosítvány, 
− legalább 2 év jegyzői/aljegyzői gyakorlat. 
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A részeként pályázat benyújtandó iratok, igazolások:  
− részletes szakmai önéletrajz, 
− iskolai végzettségeket, szakvizsgát igazoló okiratok másolata,  
− 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.  
− nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait 

a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. április 1. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.március  5. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
− Postai úton, a pályázatnak Cserhátsurány Község Polgármestere címére történő 

megküldésével ( 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni: 
„pályázat aljegyzői munkakör betöltésére” 

− Személyesen: Szántó József polgármester 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántó József polgármester nyújt a 
+36 35 549-022 -es telefonszámon. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdése, valamint 83. §-ának b) pontja alapján kerül 
elbírálásra. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.március 31. 

A pályázati kiírás további (www.kozigallas.hu oldalon kívüli) közzétételének helye: 
- Cserhátsurány Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 
- Herencsény Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 
- Mohora Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtáblája és honlapja 

 

     
4/2.    Busz költségvetése 
          Polgármesterek 
          (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
Szavazás. 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 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: 
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         Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közösen fenntartott iskolabusz 2013.évi költségvetését a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: 2013. II.15. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közösen fenntartott iskolabusz 2013.évi költségvetését a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: 2013. II.15. 
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 
 
 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2012. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 
Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösen 
fenntartott iskolabusz 2013.évi költségvetését a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: 2013. II.15. 
Felelős: Fridrich Béla polgármester 

 

 
4/3.  Belsőellenőrzési Társulási Megállapodás 
        Polgármester 
       (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Szavazás. 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 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: 
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         Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

     
Cserhátsurány Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Érsekvadkert 
Társulási megállapodását a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szántó József polgármester 

 

 

 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

6/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 
 

Herencsény Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Belső 
Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Érsekvadkert Társulási 
megállapodását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester 

 

 

 

 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

Mohora Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Belső 
Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Érsekvadkert Társulási 
megállapodását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Fridrich Béla polgármester 

 

 

Napirend után 
 
 
1.  Óvodavezetők tanulmányi szerződése 
 
Szántó József polgármester: ismerteti, hogy az óvodavezetők 2 éves vezetői képzéshez 
támogatást igényelnek. Javasolja a tandíj 80 %-ának megtérítését tanulmányi szerződés 
keretében.  



22 

 

 
Szavazás. 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

         Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

     
Cserhátsurány Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
Pistyúr Gáborné óvodavezető vezetői képzéséhez (4 féléves) a 
tandíj 80 %-ának megtérítését biztosítja tanulmányi szerződés 
keretében.  
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a szerződés kötésére: 2013.02.28.  
Felelős: Szántó József polgármester  

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2013. (II.14.) önkormányzati  határozata 

 

     
Herencsény Községi Önkormányzat képviselő-testülete Jusztin 
Eleonóra óvodavezető vezetői képzéséhez (4 féléves) a tandíj 80 
%-ának megtérítését biztosítja tanulmányi szerződés keretében.  
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a szerződés kötésére: 2013.02.28.  
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 
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                  polgármester                    polgármester              polgármester 
 
 
 

               Fazekas János 
            körjegyző 

 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
           Varga Attiláné                        Bucsánszki Csaba   Kukucska Lajos 
 
 
     

Karvai Ferenc              Demkó György                       Herczeg Sándor   
 
 
 
 
 


