
Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

XI. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2009. június 25-i, a cserhátsurányi  
házasságkötő termében  megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

- Szántó József polgármester, 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 
- Kelemen Tibor, 
- Móricz Gáborné,  
- Karvai Ferenc helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 
- Marsiczki Jánosné ig.ea. 
 
Távol maradtak: -  előzetes bejelentéssel – Hangács Gábor, Sági 
István, Varga Attiláné helyi képviselők . 

 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Móricz Gáborné és Karvai Ferenc 
képviselőket kéri fel. 

 
N a p i r e n d : 

 
1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

2./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő: Marsiczki Jánosné ig.ea. 
 

3./ Helyi rendeletek felülvizsgálata II. 
           Előterjesztő: Szántó József polgármester  



 
4./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
5./ Javaslat a képviselő-testület 2009. II. félévi üléstervére           
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
6./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
1.1. Közcélú munkáról tájékoztató  
- 3 fő női brigád konyha kertet gondozza ; 
- 2 fő női brigád parkokat tartja rendbe ; 
- 3 fő ács brigád óvoda épület tető javítása ; 
- 4 fő kőműves brigád az óvoda tatarozása kisebb javítások ;  
- 1 fő a konyhára került ; 
- 1 fő hivatali kézbesítő ; 
 
Kelemen Tibor képviselő: a tó körüli utcák alkalmatlanok a 
közlekedésre. 
Javaslom, hogy tegyék rendbe a közmunkások. 
 
1.2. Pályázatok 
- Polg.hivatal tető felújítására nyújtottunk be pályázatot ; 
- Bocskai – Szabadság utcákra 90 %-os pályázatot lehet benyújtani ;  
 
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

31/2009. (VI.25.) Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testület ülésén úgy határozott , hogy a Észak-
magyarországi Operatív program keretében 
meghirdetett    ÉMOP 2009-3.1.3/A támogatására 
pályázatot nyújt be.  



A pályázat célja a Cserhátsurány, Szabadság út I., 
Bocskai út I. belterületi utcák burkolat felújítása . 
A fejlesztés megvalósulási helye: Cserhátsurány, 
Szabadság út I.Bocskai út I. ,  527/1; 477 hrsz-ú.   

    
Szabadság út I.  527/1 hrsz-ú. 
A fejlesztési forrásösszetétele: 
                                         adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009.év 
Saját forrás 3.300.000 
Hitel - 
Támogatásból igényelt összeg 29.692.576 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen 32.992.576 
 
Bocskai út I.,  477 hrsz-ú.   

 
A fejlesztési forrásösszetétele: 
                                         adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009.év 
Saját forrás 2.950.000 
Hitel - 
Támogatásból igényelt összeg 26.518.846 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen 29.468.846 
 
A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 
2009.évi költségvetéséről szóló  2/200.(II.26.) számú 
Költségvetési rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: Szántó József polgármester 

       
 

 
- Intézményi épületek felújítása 

o Általános Iskola lapos tető és I.sz. épület, Tornaterem stb.     
felújításhoz előkészítés ; 

- Közvilágítás korszerűsítésénél pályázat benyújtását javaslom.  
 



A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

32/2009. (VI.25.) Kt. számú határozat 
 

Cserhátsurány Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ÉMÁSZ árajánlatát nem fogadja el, hanem pályázatot 
nyújt be a Rákóczi út közvilágítás korszerűsítésére a 
KEOP pályázat keretében.  

 
1.3. Hulladékgyűjtő szigetek  
Alap készítése június hóra volt ütemezve.  
 
Koplányi Árpádné alpolgármester: lomtalanítás mikor lesz a 
községben ?  
Szántó József polgármester: ha fizetjük, bármikor ! 
 
1.4. Tájékoztató az értekezletekről, tanácskozásokról  
 
2./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő: Marsiczki Jánosné ig.ea. 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 

Koplányi Árpádné alpolgármester: a gépjármű hátralék sok. 
Marsiczki Jánosné igea.: a nagy része egy vállalkozót terhel.  
Koplányi Árpádné alpolgármester: a talajterhelési díj 6 db  ? ez igaz 
lehet  ?   
Kelemen Tibor képviselő: a Vízművesek végig mentek a falun 
ellenőriztek.  
Szántó József polgármester: az üres ingatlanok is benne vannak.  
 
A Képviselő-testület  – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot 
hozta:  
 

33/2009. (VI.25.) Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Önkormányzat Képviselő-testülete a 
adóbevétel beszedésének alakulásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja . 

 
 
3./ Helyi rendeletek felülvizsgálata II. 
Előterjesztő: Szántó József polgármester  



Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 

3.1. Közterületek használata 
 
Szántó József polgármester: kivéve : intézmény területén belüli 
rendezvény, ott külön megállapodás alapján. 
A polgármester kiegészítését követően a képviselők részéről   
hozzászólás nem volt .  
 
A Képviselő-testület  egyhangú szavazással a következő rendeletet 
hozza :  
  
 

 5/2009. (VI.26.) Kt.r. sz. rendelete 
 

a közterületek használatáról 
és a helyi közút nem közlekedés célú 

igénybevételéről 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !) 
 
 
 
3.2. Település tisztaságáról szóló 7/2008.(VIII.30.) kt.r. sz. rendelet 
módosítása  
 
Koplányi Árpádné alpolgármester: nem javaslom a módosítást.  
Móricz Gáborné képviselő: én sem.  
 
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

34/2009. (VI.25.) Kt. számú határozat 
 

Cserhátsurány Önkormányzat Képviselő-testülete a 
település tisztaságáról szóló 7/2008.(VIII.30.) Kt. r. sz. 
rendelet módosítását   n e m  t á m o g a t j a.  
 
 

4./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem volt. 



A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

35/2009. (VI.25.) Kt. számú határozat 
 

Cserhátsurány Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közbeszerzési szabályzatot a melléklet szerint 
elfogadja.  

 
5./ Javaslat a képviselő-testület 2009. II. félévi üléstervére           
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
A képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

 
A Képviselő-testület -egyhangú szavazással- a következő határozatot  
hozta :  

 
   36/2009. (VI.25.) Kt. számú határozat 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2009. II. félévi üléstervét a melléklet szerinti 
részletezéssel elfogadja.  

 
 

6./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
6.1. Javaslat élelmezési normaemelésre  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (  6.1. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza : 

37/2009.(VI.25.) Kt.h. sz. határozat 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által fenntartott intézmények élelmezési 
nyersanyagköltségét 2009. július 1-i hatállyal az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
    Nyersanyag         ÁFA 25%(kerekítve) 
 



- Óvoda  
Összesen:                 225.- Ft 280.-Ft  
 
- Iskola  tízórai            58.-Ft  70.- Ft 
              ebéd             192.-Ft 240.-Ft 
              uzsonna         42.- Ft   50.-Ft 
Összesen:                 292.- Ft   360.- Ft 
 
Felnőtt étkeztetés:  227.-Ft  570.- Ft 

 
Utasítja a körjegyzőt, hogy a meghatározott napi 
élelmezési nyersanyagköltséget az érintett 
intézményekkel közölje.  
 
Határidő: bentiek szerint 
Felelős: Fazekas János körjegyző   

 
 
6.2.Nógrád Megyei Önkormányzat felhívása  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (  6.2. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza : 

38/2009.(VI.25.) Kt.h. sz. határozat 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete csatlakozni kíván a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezéséhez, és 
kinyilvánítja, hogy – a lakossági és önkormányzati 
érdekekre való tekintettel  - nem partner a 
viziközművek privatizációjában , azt ellenzi és minden 
tőle telhetőt megtesz annak megakadályozása 
érdekében.  
Felkéri a polgármestert, hogy döntésről a Megyei 
Közgyűlést értesítse. 
 
Határidő: július 15. 
Felelős: Szántó József polgármester    
 
 

Koplányi Árpádné alpolgármester: a boltról lehet valamit tudni ? 



Szántó József polgármester: becsődöltek, valamit ki kell találni. 
 

 
6.3. Mohora megkeresése 
Szóbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.   

 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza : 
 
 

39/2009.(VI.25.) Kt.h. sz. határozat 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete támogatja Mohora Község Önkormányzatának 
szándéknyilatkozatát, amelyben Cserhátsurány-
Herencsény községekkel közös körjegyzőségbe 
szerveződését tervezi 2010. január 1-től.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kölcsönös 
előnyökön nyugvó társulási megállapodás 
kidolgozásában vegyen részt.  
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: Folyamatos a megállapodásig, ill. 
2009.12.31. 

 
  
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést 
és az ülést bezárták. 
         Kmf. 
 
 
 
 
     Szántó József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
 
   Móricz Gáborné    Karvai Ferenc 

               hitelesítők 
 


