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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
II. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2009. február 6-i,  a  cserhátsurányi 
Házasságkötő teremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

- Szántó József polgármester, 
- Hangács Gábor, 
- Kelemen Tibor, 
- Koplányi Árpádné, 
- Varga Attiláné , 

  - Sági István helyi képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: 
– Fazekas János körjegyző 

 
Távol maradtak: -  előzetes bejelentéssel – Karvai Ferenc,  Móricz 
Gáborné helyi képviselők . 
 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Sági István  és Varga Attiláné  
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére az 1. sz. napirend 
elnapolása mellett. 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak 
szerint: 

 
N a p i r e n d : 

 
1./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetés-tervezetének megvitatása 
(I.olvasat) 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Az Önkormányzati  rendeletek felülvizsgálása I.   
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Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
3./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
4./ 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./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetés-tervezetének megvitatása 
(I.olvasat) 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (  2. sz. melléklet) 
 
Hangács Gábor képviselő: az ÖNHIKI-nél mennyi támogatás 
várható ? 
Szántó József polgármester: 2008-ban kiestünk. Egy év alatt nem 
valószínű, hogy visszakerülünk. Marad lehetőségnek a miniszteri 
keret.  
Ezt követően tájékoztatást ad a MÖSZ Gödöllői rendezvényen 
elhangzottakról.  
Mindenhol átnézzük a költségvetéseket a forráshiányt csökkenteni kell 
!  
Kelemen Tibor képviselő: a közcélú munkások tevékenységét jobban 
meg kell szervezni, ellenőrizni.  
 
Megérkezett Koplányi Árpádné alpolgármester 17,35 órakor.  
 
Szántó József polgármester: Fejlesztési feladatoknál csak a 
legminimálisabb dolgokat írtuk elő.  A busz szerződést csütörtökön 
megkötöttük.  
Hangács Gábor képviselő: a tankönyvek támogatását 
megengedhetjük-e magunknak ?  
Koplányi Árpádné alpolgármester: A herencsényi fogászat 
fenntartása gazdaságos-e ?  
Szántó József polgármester: meg kell vizsgálni.  
A közvilágításnál a 70-es izzók 35-re cserélésére árajánlatot kértünk.  
Javasolja a közmeghallgatás időpontjának 2009. február 15. vasárnap 
15,00 óra a Tornateremben.  
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Képviselők részéről több hozzászólás nem volt.  
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  
 

5/2009.(II.06.) Kt.h. sz. határozat 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat  2009. évi költségvetés-
tervezetét I. olvasatban tárgyalási alapnak elfogadja.  
Az elhangzottak alapján kell a tervező munkát 
folytatni.  
Közmeghallgatás időpontja: 2009.02.15. 15.00 óra 
 
Határidő: bentiek szerint, 2009.02.28. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
2./ Az Önkormányzati  rendeletek felülvizsgálása I.    
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva . (  3. sz. melléklet) 
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő rendeletet  
hozza :  
 

1/2009. (II.07.) Kt.r. sz. rendelet 
 

a luxusadóról szóló 8/2006.(IV.05.) kt.r. számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete  az Alkotmánybíróság 444/B/2006.AB. 
határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
    1.§  
 
A luxusadóról szóló 8/2006.(IV.05.) Kt. r. számú 
önkormányzati rendelet 2008. december 15. napjával 
hatályát veszíti. 
 
    2. § 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2009. 
február 10-én hatályát veszti.  
 
 Szántó József sk.   Fazekas János sk. 
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           Polgármester   körjegyző   
 
 
3./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
- Csatorna ügyben csütörtökön egyeztettünk a Nyugat_Nógrádi       

Vízmű vezetésével . Meghatározásra kerültek a szennyvízhálózat 
üzemeltetésével kapcsolatos teendők. Üzemeltetés átadása a 
Vízműnek. A Cserhát-Galga Kft. felszámolása; 

-  Szeméttelep ügyben :  
   Kimentek a tájékoztató füzetek. A beszállító megválasztását     

igyekszünk kézben tartani.  
-  Iskolabusz: 2009. március 28-a után érkezik.  
   Az önrész törlesztése 60 e Ft/hó részletfizetés ajánlatot kértünk    

három helyről. Szakmai program készült.  
-  Karvai Ferenc telefon ügye:  hátraléka kb. 90 e Ft . Javaslom, hogy                  

adjunk lehetőséget a tartozás ledolgozására. A képviselő-testület 
ezzel    egyetért. 

- Kelemen Tibor és Hangács Gábor képviselőket nem tudtuk 
internettel ellátni, így őket  többlet eszköz használattal  
kompenzáljuk.  

 
4./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
4/1. Nándori Natália BURSA HUNGARICA ösztöndíj ügye  
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva ( 5/1. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület  egyhangú szavazással a következő határozatot 
hozta :  
 

6/2009.(II.06.) Kt.h. sz. határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Nándori Natália Cserhátsuárny, Jókai út 1. 
sz. alatti lakos, BURSA HUNGARICA ösztöndíját 
– elköltözés miatt – a 2009/2010-es tanév I. 
félévére megvonja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 
érdekelteket értesítse.  
Határidő: 2009.02.15. 
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Felelős: Szántó József polgármester 
 

Szántó József polgármester: ismerteti az új közbeszerzési  telefon 
szerződés feltételeit. Kedvezményes körzetként a 35-ös körzetet 
javasolja kijelölni. 
 
Napirend után  
 
Sági István képviselő: a polgárőrségről ad rövid tájékoztatást. 16 
fővel indult, 2 X 75 főnek lett felkérés kiküldve. 2 jelentkező volt. 
Nem szerencsés a hangulatkeltés.  
Kelemen Tibor képviselő: Sokan nem tudták, hogy polgárőrség 
szerveződik. Az újraszervezés során nagyobb körre kellene 
kiterjeszteni a szervezést. Fel kell használni a legutóbbi sajnálatos 
rablótámadás hangulati hatását.  Ez az én véleményem.  
Sági István képviselő:   adók behajtása iránt érdeklődik.  
- adók behajtására korábban hozott döntések végrehajtása hogyan 
alakult ? 
- közterület ellenőrzés ügyben történet-e intézkedés ?  
Fazekas János körjegyző: válaszában elmondja, hogy az 
adóhátralékok beszedése ütemesen halad. A szükséges egyeztetéseket 
lefolytattuk, az érintett adózókkal megállapodtunk.   
A közterület ellenőrzés tavasszal indul.  
  
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
         Kmf. 
 
 
 
     Szántó  József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
 
   Sági István  Varga Attiláné 
                     hitelesítők 


