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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 
 

XVII. számú 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: A képviselő-testület  2009. december 18-i, a  cserhátsurányi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 
 
/ A herencsényi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! / 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Szántó József polgármester,  
- Hangács Gábor, 
- Karvai Ferenc, 
- Kelemen Tibor, 
- Varga Attiláné helyi képviselők. 
 
 

Tanácskozási joggal: 
 
- Jusztin Józsefné polgármester és 4 fő települési képviselő 
  a jelenléti ív szerint, 
- Fazekas János körjegyző, 
 
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Koplányi Árpádné, Móricz 
Gáborné, Sági István Dienstmann Tamás, Demkó György, Pekár István  
helyi képviselők.  
  
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére  Karvai Ferenc és Kelemen Tibor 
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak 
szerint: 
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N a p i r e n d : 

 
1. A 2009.évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                      Jusztin Józsefné polgármester 
 

2.  Közüzemi díjak megállapítása 
Előterjesztők: Szántó József  polgármester 
                        Jusztin  Józsefné polgármester 
                     
         

3. Javaslat az Önkormányzat és intézményei Szervezeti és Működési 
Szabályzatainak módosítására 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                       Jusztin  Józsefné polgármester 
 

4. Javaslat a Képviselő-testület 2010. I. félévi üléstervére 
Előterjesztők:  Szántó József polgármester 

 Jusztin Józsefné polgármester 
 
    

 5.  Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 

   Jusztin Józsefné polgármester  
 
 

A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 

1./ A 2009.évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                  Jusztin Józsefné polgármester 

 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot  hozza :  
 

78/2009. (XII .18.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda 2009. IV. negyedévi előirányzat módosítását az 2. 
sz. melléklet szerint elfogadja.  
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79/2009. (XII .18.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyzőség 2009. IV. negyedévi  előirányzat 
módosítást 3.sz. melléklet szerint  elfogadja.  
 
 

A képviselők részéről  több hozzászólás nem volt .  
A Képviselő-testület  egyhangú szavazással a következő rendeletet 
hozza:  

 
9/2009. (XII.19.) Kt.r. sz. rendelet 

 
 

az önkormányzat költségvetéséről szóló     
 2/2009. ( II.26) sz. rendelet 

módosításáról 
 
 

Cserhátsurány Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról 
szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján 
- figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek 
tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a 
6/2009.(IX.05)KT.sz.,és …/2009.(XI.27) KT rendelettel módosított   
2/2009. (II.26.)KT.r számú 2009. évi költségvetéséről alkotott rendeletét 
- továbbiakban költségvetési rendelet - az alábbiak szerint módosítja. 
 
 
1. §. A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 " A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének: 
a) kiadási főösszegét            261.850 ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét      230.933 ezer forintban  
c) forráshiány főösszegét      30.917 ezer forintban     állapítja meg. „ 
                        
 
2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
               Müködési kiadások előirányzata összesen:    240.890  e Ft 
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3.§.  A Költségvetési rendelet 7. §.(1) bekezdés  felújítási és felhalmozási 
kiadásai összesen: 
          20.960 e Ft. 
 A rendelet 5.sz. melléklete helyébe  e rendelet 5.sz. melléklete lép. 
 
 
4.§.    E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
   Szántó József sk.    Fazekas János sk. 
       polgármester                                                   körjegyző 

 
 

 

2.  Közüzemi díjak megállapítása 
Előterjesztők: Szántó József  polgármester 
                   Jusztin  Józsefné polgármester 
                     
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
Kelemen Tibor képviselő: Miből adódik a nagy díjkülönbség a 
szennyvíznél ? 
Szántó József polgármester: Több a fogyasztó, kevesebb a fajlagos 
költség.   
Jávor Károly képviselő: Mit történik ha nem fogadjuk el ? 
Szántó József polgármester: Az Önkormányzattal kifizettetik a 
különbözetet ! 
Jávor Károly képviselő: A kéttényezős  vízdíj alkotmánysértő ! (AB. 
Határozat)  
Az előterjesztés nem elég részletes a szolgáltató részéről.  
 
A képviselők részéről  több hozzászólás nem volt .  
A Képviselő-testület  egyhangú szavazással a következő rendeletet 
hozza:  

 
10/2009. (XII.19.) Kt.r. sz. rendelet 

 
a 2010.évi ivóvízdíj megállapításáról 

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak 
megállapításáról szóló, többször módosított 1990.évi LXXXVII.tv. 7. §-
ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő 
rendeletet alkotja :  
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1.§.  

 
Cserhátsurány Község közigazgatási területén a Nyugat-Nógrád Vízmű 
Kft. által végzett viziközmű szolgáltatás 2010. évi legmagasabb hatósági 
ára:  
 
Az ivóvíz szolgáltatás   változó díja:   
           407 Ft/m3+ÁFA .   
Az ivóvíz szolgáltatás alapdíja:        300 Ft + ÁFA. 
 

2.§. 
 
A lakossági fogyasztók részére a szolgáltatás változó díja az országosan 
megállapított támogatási határérték figyelembevételével alakul.  
 

3.§. 
 
(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. ezzel egyidejűleg a 
2009. évi viziközmű szolgáltatás díjmegállapításáról szóló 15/2008. 
(XII.23.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.  
 
 
 
      Szántó József sk.             Fazekas János sk. 
         polgármester                           körjegyző 

 
 
 

A képviselők részéről  hozzászólás nem volt .  
A Képviselő-testület  egyhangú szavazással a következő rendeletet 
hozza:  

 
11/2009. (XII.19.) Kt.r. sz. rendelet 

 

a 2010. évi csatornadíj megállapításáról  szóló 11/2002.(XII.09.) 
számú rendeletének módosításáról 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornadíj 
megállapításáról szóló 11/2002.(XII.09.) számú önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban : rendelet ) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § . 
 

A rendelet .. §-a az alábbiak szerint módosul : 



 6

 
Cserhátsurány község közigazgatási területén a Nyugat-Nógrád Vízmű 
Kft. által végzett szolgáltatás 2010. évi legmagasabb hatósági ára  
 
Magánszemélyek részére : 292 Ft/m3 + ÁFA + környezetterhelési díj, 
        Közületek részére : 471 Ft/m3 + ÁFA + környezetterhelési díj 

 
2. §. 

 
Ezen rendelet 2010. 01. 01. napján lép hatályba . 
 
 

Szántó József  sk.      Fazekas János sk. 
  polgármester                                körjegyző 

 
 

3. Javaslat az Önkormányzat és intézményei Szervezeti és Működési 
Szabályzatainak módosítására 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                       Jusztin  Józsefné polgármester 
 

Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 
A képviselők részéről  hozzászólás nem volt .  
A Képviselő-testület  egyhangú szavazással a következő rendeletet 
hozza:  

 
12/2009. (XII.19.) Kt.r. sz. rendelet 

 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.14.) Kt.r. számú rendeletének 
módosítása 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Képviselőtestület és szervez Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2007.(IV.14.) Kt.r.  számú rendeletét a (továbbiakban: Rendelet) 
az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. §. A Rendelet az alábbi  1/A –sal egészül ki:  
 
„ 1/A §. Az Önkormányzat által ellátott feladatok szakfeladat rend 
szerinti besorolását ezen rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.” 
  
2. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről 

a körjegyző gondoskodik.  
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 Szántó József  sk.   Fazekas János sk. 

    polgármester                                körjegyző 
 
 

Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot  hozza :  
 

80/2009. (XII .18.)Kt. számú határozat 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Cserhátsurány-Herencsény Községek 
Körjegyzősége jóváhagyásra bemutatott Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítását – mint a 
jogszabályi előírásoknak megfelelőt – elfogadja . 

 
 
 

4. Javaslat a Képviselő-testület 2010. I. félévi üléstervére 
Előterjesztők:  Szántó József polgármester 

 Jusztin Józsefné polgármester 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 

 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot  hozza :  
 
Jávor Károly képviselő: 2 javaslatomat nem találom. ( Határozatok 
áttekintése és Környezetrendezési koncepció készítése)  
Fazekas János körjegyző: a II. félévi tervezetben szerepel. 
 
 
 
    
Több hozzászólás nem volt.    A Képviselő-testület - egyhangú 
szavazással - az alábbi határozatot  hozza :  
 
 

81/2009. (XII .18.)Kt. számú határozat 
 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2010. I. félévi üléstervét a melléklet szerinti 
részletezéssel elfogadja.  
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5.  Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek. 
Előterjesztők: Szántó József polgármester 
              Jusztin Józsefné polgármester  

 
5/1. Alternatív fűtési mód bevezetésére ajánlat   
Írásbeli ajánlat a jegyzőkönyvhöz csatolva (5/1.sz. melléklet.) 
  
Hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a tájékozatót tudomásul vette.  

 
 
 

5/2. Közművelődési program kidolgozására ajánlat tétel  
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (5/2.sz. melléklet.) 

 
 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi határozatot  hozza :  
 

82/2009. (XII .18.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet által felajánlott segítséget 
köszönettel elfogadja.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről a felajánlót levélben 
értesítse és az OKM vizsgálat megállapításának 
végrehajtásához a segítséget vegye igénybe.  
 
Felelős: Szántó József polgármester  
Határidő: azonnal és folyamatos   
 
 
 

5/3. Tájékoztató a TÁRNICS Kft. üléséről 
 

A Tárnics Kft-t a 17 tulajdonos önkormányzat eladná a 106 
önkormányzatnak. Jelenleg az áron megy az alku.  A telepért bérleti díjat 
fizetnek. A nettó együtt kb. 100 M. Ft –ot jelent.  
50 l –es kuka is lesz. A 120 l-es kuka kb. 28 e Ft/év.  

 
 

5/4. Iparűzési adó rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (5/4.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az 
alábbi rendeletet  hozza :  

 
13/2009.(XII.19.) rendelete  

 
a helyi iparűzési adóról 

 
Cserhátsurány  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ 
(1) bekezdésében, a 6.§ és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja:  
 

Adókötelezettség 
 

1. § 
  
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: 
iparűzési tevékenység). 
 

Az adó mértéke 
 

2.§ 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi 
mértéke az adóalap 1,5 %-a.  
 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:  
a.) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés 

után naptári naponként 1.000 Ft.  
b.) A Htv. 37.(2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-

végzés után naptári naponként 5.000 Ft.  
 
 

Hatályba léptető rendelkezések 
 

3.§ 
 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a módosított helyi 
adókról szóló 1990.évi C. törvény és az adózásrendjéről szóló módosított 
2003. XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
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(2) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 
11/2003.(XII.30.) Kt.r. számú rendelet, valamint ennek módosításáról 
szóló 13/2007.(XII.15.) Kt. r. számú rendelet hatályukat vesztik.  
 
 

Szántó József  sk.   Fazekas János sk.     
 polgármester      körjegyző 

 
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést és 
az ülést bezárták. 
 
 
         Kmf. 

 
 

 
     Szántó József    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 

  Kelemen Tibor   Karvai Ferenc 
             hitelesítők 


