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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 
 

XV. számú 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: A képviselő-testület  2009. november 20-i, a  herencsényi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 
 
/ A herencsényi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! / 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

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

Tanácskozási joggal: 
 
- Jusztin Józsefné polgármester és 5 fő települési képviselő 
  a jelenléti ív szerint, 
- Fazekas János körjegyző, 
- Sztancsik József isk.ig., 
- Hangács Aletta gazd.vezető. 
 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Hangács Gábor, Sági István 
Dienstmann Tamás, Szandai József helyi képviselők.  
  
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére  Kelemen Tibor és Varga Attiláné 
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
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A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak 
szerint: 
 
N a p i r e n d : 

 
1. Tájékoztató a közösen fenntartott intézmények gazdálkodásának I-

III.   negyedéves helyzetéről. 
    Előterjesztők: Intézményvezetők  
          

2.  A 2010. évi tervkoncepciók előzetes egyeztetése. 
     Előterjesztők: Jusztin Józsefné polgármester 
                            Szántó József polgármester 
                            Intézményvezetők 
 

3. A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda módosított 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
                        

4. A közös fenntartású iskolabusz költségeinek elszámolása a 2007, 
2008, és 2009. VIII.31-ig terjedő időszakra. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
 

5. Megállapodás iskolabusz közös üzemeltetéséről 2009. IX.01.-től. 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

6. Az Önkormányzat  2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 
Előterjesztők:  Jusztin Józsefné polgármester 
                       Szántó József polgármester 
  

7. A 2010. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási   Ösztöndíjpályázat   
elbírálása. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné polgármester 

                            Szántó József polgármester 
 

8. Regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységesítése, települési 
szilárd hulladékok begyűjtése és szállítása. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné polgármester 
                       Szántó József polgármester 
 

9. Intézkedési terv a 2009/2010. évi téli forgalomra való felkészüléshez. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné polgármester 
                       Szántó József polgármester 
                             

10. Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztők: Szántó József, Jusztin Józsefné polgármesterek  
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A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 

1./ Tájékoztató a közösen fenntartott intézmények gazdálkodásának I-
III.    negyedéves helyzetéről. 

        Előterjesztők: Intézményvezetők  
 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Jávor Károly képviselő: Az iskola előirányzatának módosítása utolsó 
előtti sorában 500 eFt lett írva 50 eFt helyett. Kérem javítani. Az 
integrált pályázat 322 adat a jó, a pályázat 60 %-os növekedés 
eszközbeszerzésre, könyvelni ide lehetett. 

 
Több hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással 
- az alábbi határozatot  hozta :  
 

56/2009. (XI .20.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda 2009. III. negyedévi előirányzat módosítását az 1. 
sz. melléklet szerint elfogadja.  
 

57/2009. (XI .20.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda, Konyha 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatót elfogadja.  
 

58/2009. (XI .20.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyzőség 2009. I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 

 
2./ A 2010. évi tervkoncepciók előzetes egyeztetése. 
Előterjesztők:  Jusztin Józsefné polgármester 
                         Szántó József polgármester  
                         Intézményvezetők 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
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Szántó József polgármester: Az iskolánál jelentős a személyi juttatások 
növekedése. 
Sztancsik József isk.ig.: végkielégítést kell kifizetni   ( Koplányi 
Gáborné  Hajnal ) részére . 

 
Több hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással 
- az alábbi határozatot  hozta :  

 
 

59/2009. (XI.20.)Kt. számú határozat 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda 2010. évi tervkoncepcióját a 2./1. melléklet 
szerinti részletezéssel elfogadja.          

 
 
60/2009. (XI.20.)Kt. számú határozat 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzati Konyha 2010. évi 
tervkoncepcióját a 2/2.sz. melléklet szerinti részletezéssel  
elfogadja.          

 
 

61/2009. (XI.20.)Kt. számú határozat 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Cserhátsurány-Herencsény Községek 
Körjegyzősége 2010. évi tervkoncepcióját a 2/3.sz. 
melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.          

 
 

3./A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda módosított 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot  hozta :  

 
62/2009. (XI.20.)Kt. számú határozat 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és 
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Óvoda jóváhagyásra bemutatott módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzatát – mint jogszabályi előírásoknak 
nem megfelelőt – nem fogadja el.  
 
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő átdolgozásról – szükség esetén 
szakértő bevonásával – az év végéig gondoskodjon.  
Határidő: 2009.december 31. és azonnal 
Felelős: Sztancsik József igazgató  

 
4./ A közös fenntartású iskolabusz költségeinek elszámolása a 2007, 
2008 és 2009.VIII.31.-ig terjedő időszakra. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 4.sz.melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot  hozta :  

 
63/2009. (XI.20.)Kt. számú határozat 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az iskolabusz fenntartás 
költségelszámolásáról készült jelentést és azt – a 
melléklet szerinti tartalommal – elfogadja, ugyanakkor 
ellentételezésként kéri leszámítani a herencsényi tartozást. 
A Cserhátsurány községet terhelő 680.315.-Ft 
rendezésére a 2010. évi finanszírozási terv részeként, havi 
bontásban kerül sor. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés 
tervezése során a fentiek figyelembevételével járjon el. 
 
Határidő: a kv. Elfogadásának ideje 
Felelős: Szántó  József polgármester 

 
 
5./ Megállapodás iskolabusz közös üzemeltetéséről 2009.IX.01.-től. 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 5.sz.melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot  hozta :  
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64/2009. (XI.20.)Kt. számú határozat 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az iskolabusz közös fenntartásáról szóló 
megállapodást – melléklet szerinti tartalommal – 
elfogadja. 

 
 
6./ Az Önkormányzat 2010.évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné polgármester 
                       Szántó József polgármester  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 6.sz.melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot hozta:  

 
65/2009. (XI.20.)Kt. számú határozat 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat 2010. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervét a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves 
tervben foglaltakat folyamatosan kísérje figyelemmel, és 
szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra 
vonatkozóan. 
 
Határidő: 2010.december 31. 
Felelős: Fazekas János körjegyző 

 
 
7./ A 2010. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
elbírálása. 
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 7.sz.melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot  hozta :  

 
66/2009. (XI.20.)Kt. számú határozat 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti, hogy 

2010-ben is csatlakozni kíván a BURSA  HUNGARICA  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz. 
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A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok közül az alábbiakat támogatja: 
 

A típus 
 
1./ Bacskó Boglárka Cserhátsurány, Rákóczi út 6.   5.000 Ft/hó 
2./ Bálint Tamás   Cserhátsurány, Kossuth út 4.   5.000 Ft/hó 
3./ Kelemen Gábor  Cserhátsurány, Szabadság út 32.  5.000 Ft/hó 
4./ Kmetty Nikoletta  Cserhátsurány, Rákóczi út 31.  5.000 Ft/hó 
5./ Novák Ádám              Cserhátsurány, Zrínyi út 14.   5.000 Ft/hó 
6./ Szántó Zsófia   Cserhátsurány, Rákóczi út 24.  5.000 Ft/hó 
7./ Kelemen Ádám Cserhátsurány, Hunyadi u. 17.   5.000 Ft/hó 

        8./ Pistyúr Máté   Cserhátsurány, Bocskai u. 9.    5.000 Ft/hó 
        9./ Csizmadia Anna Cserhátsurány, Rákóczi u. 33.   5.000 Ft/hó  
  
 

B típus  
 
1./ Burgundi Bettina Cserhátsurány, Dobó K. út 9/A.  5.000 Ft/hó  
2./ Marsiczki Vivien Cserhátsurány, Rákóczi út 39.                      5.000 Ft/hó      
3./ Novák Dóra    Cserhátsurány, Zrínyi út 14.    5.000 Ft/hó  
4./ Koplányi Zsófia         Cserhátsurány,Szabadság út 27/b.                 5.000 Ft/hó 
5./ Móricz Mónika  Cserhátsurány, Kinizsi út 7.    5.000 Ft/hó  
6./ Mészáros Ádám  Cserhátsurány, Petőfi út 6.   5.000 Ft/hó 
7./ Koltányi Alexandra   Cserhátsurány,Zrínyi út 5.    5.000 Ft/hó 
 
8./ Szántó Dóra   Cserhátsurány, Rákóczi út 24.   5.000 Ft/hó új 
9./ Varga Júlia   Cserhátsurány, Bocskai út 24.   5.000 Ft/hó új 

      10./ Viktor Kinga   Cserhátsurány, Rákóczi  út 11.   5.000 Ft/hó új  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
8./ Regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységesítése, települési 
szilárd hulladékok begyűjtése és szállítása. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné polgármester 
                       Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 8.sz.melléklet.) 
 
Szántó József polgármester szóbeli kiegészítéseként elmondja,  hogy 
nem ismerjük, a díjszámítási adatokat, így nem tudjuk  mibe kerül. A 
közbeszerzési feltételeket az önkormányzatok határozzák meg. Minden 
településnek legyen vétójoga, hogy kit választ szállítónak.  
Jávor Károly képviselő: Hogyan tudunk előbbre lépni? Legyen 
edényválaszték, 60 l/ 120 l/ 220 l-es. 
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 A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  

 
67/2009. (XI.20.)Kt. számú határozat 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
települési szilárd hulladékok begyűjtésére és szállítására (beleértve 
szükség szerint a hulladék átrakást is) az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással (továbbiakban: 
önkormányzati társulás) közösen, egységes elvek alapján kíván 
közszolgáltatót kiválasztani a vonatkozó közbeszerzési szabályok 
és egyéb hatályos jogszabályok szerint. 
Önkormányzatunk a szükséges eljárások előkészítésével, 
lebonyolításával az önkormányzati társulást bízza meg úgy, hogy 
az új közszolgáltató 2010. április 30-tól a szolgáltatás ellátásra 
készen álljon. 
A szolgáltatás megszervezéséhez a személyes adatok védelmének 
és adatkezelési szabályoknak megfelelően a közszolgáltatás 
számlázásának megszervezéséhez szükséges első adatbázis az 
önkormányzat a kiválasztásra kerülő közszolgáltatónak és az 
önkormányzati társulásnak átadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: bentiek szerint, ill. folyamatos 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
9./ Intézkedési terv a 2009/2010. évi téli forgalomra való felkészüléshez. 
Előterjesztők: Jusztin Józsefné polgármester 
                       Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 9.sz.melléklet) 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot hozta:  

 
68/2009. (XI.20.)Kt. számú határozat 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat 2009/2010. évi téli forgalomra 
való felkészüléshez beterjesztett intézkedési tervet a 
melléklet szerint elfogadja az elmúlt évi tervet 
aktualizálásra. 
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10./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                      Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 10.sz.melléklet) 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot hozta:  
 

69/2009. (XI.20.) Kt.h. számú határozat 
 

A Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester előterjesztése alapján ,  - figyelemmel  az elfogadott 2009. 
évi költségvetésre - elhatározza , hogy az átmeneti forráshiány pótlására 
maximum egy év futamidővel 5.000 e Ft folyószámlahitelt vesz fel a 
következő feltételekkel :  
Hitelt nyújtó bank : a Képviselő-testület költségvetési számláját vezető 
OTP Bank.  
A hitel fajtája: folyószámlahitel , 12 hónap futamidőre 
A hitel kamata: változó 
 
A Képviselő-testület  k i j e l e n t i , hogy a hitel - az Ötv. 88. §-ában 
leírt számítási mód alapulvételével - a korrigált saját folyó bevétel éves 
előirányzatának  70 %-án belül van , így a kötelezettség vállalásának 
törvényi akadálya nincs.  
Lekötött betéttel , értékpapírral nem rendelkezik. A Képviselő-testület 
kötelezettséget vállal arra , hogy hitel visszafizetése időtartama alatt a 
kért hitelt és járulékait a futamidő évében a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
 
A hitel fedezetéül forgalomképes ingatlan vagyonából a Cserhátsurány 
147/4 hrsz. alatt felvett összesen       25 M Ft becsértékű ingatlanát 
fedezetül felajánlja és hozzájárul a megterheléshez . Kötelezettséget 
vállal arra , hogy az ingatlanra legalább a hitel futamidejére biztosítást 
köt oly módon , hogy a biztosítás kedvezményezettje az OTP Bank 
legyen.  
 
F e l h a t a l m a z z a  a polgármestert , hogy a fentiekben részletezett 
feltételekkel a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében 
megkösse. 
 
Határidő: azonnal, bentiek szerint 
Felelős: Szántó József polgármester 
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Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést és 
az ülést bezárták. 
 
 
         Kmf. 

 
 

 
     Szántó József    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 
 

Kelemen Tibor             Varga Attiláné 
           hitelesítők 


