Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
IX. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2009. április 24-i, a
tanácskozó teremben megtartott üléséről.

herencsényi

/ A herencsényi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! /
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Koplányi Árpádné alpolgármester,
- Kelemen Tibor,
- Móricz Gáborné,
- Varga Attiláné helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Jusztin Józsefné polgármester és 4 fő települési képviselő
a jelenléti ív szerint,
- Fazekas János körjegyző,
- Benyovicsné Bodó Éva védőnő,
- Dr. Háló Anikó fogszakorvos,
- Fábiánné Boros Beáta szolg.vezető.
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Dienstmann Tamás, Jávor
Károly, Kosik Mihály, Hangács Gábor, Karvai Ferenc, Sági István,
helyi képviselők, Dr. Ujcsek Zsófia háziorvos.
Szántó József polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Koplányi Árpádné és Varga Attiláné
képviselőket kéri fel.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
A testület a javaslatot
szerint:

- egyhangúlag -

elfogadja az alábbiak
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Napirend:
1./
Tájékoztató
a
községek
ellátórendszerének működéséről.
Előterjesztők: Szolgálatvezetők

egészségügyi

–

szociális

2./ Beszámoló a Belső-Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgála feladatainak, Körjegyzőség mint I. fokú Gyámhatóság
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előterjesztők: Szolgálatvezető
Gyarmatiné Kusnyár Ildikó gyámügyi üi.
3./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
A napirend tárgyalása:
1./
Tájékoztató a községek egészségügyi – szociális
ellátórendszerének működéséről.
Előterjesztők: Szolgálatvezetők.
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.)
1.1. Védőnői Szolgálat
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1.sz. melléklet)
Kelemen Tibor képviselő: Egyre több az öngyilkossági kísérlet a
fiatalok körében, mit lehet tenni?
Benyovicsné Bodó Éva védőnő: Már 6.osztálytól gondok
mutatkoznak. Osztályfőnöki órán foglalkoznak a témával. DADA
program.
Több hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú
szavazással - az alábbi határozatot hozta :
18/2009. (IV.24.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Védőnői Szolgálat működéséről szóló
beszámolót elfogadja.
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1.2. Háziorvosi Szolgálat
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 1.sz. melléklet)
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta :
19/2009. (IV.24.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Háziorvosi Szolgálat működéséről szóló
beszámolót elfogadja.
1.3. Fogorvosi Szolgálat
(Szóbeli előterjesztés.)
Dr. Háló Anikó fogszakorvos: A szolgálat helyzete lényegesen nem
változott.A látogatók száma alacsony. Új asszisztensnő került
beállításra. Az iskolások fogászati szűrése problémás, az óvodákkal
jobb a kapcsolat.
Az iskolások rendszeres szűréséhez kéri a testületek segítségét.
Szántó József polgármester kezdeményezi az iskola igazgató
kötelezését a fogászati szűrés megszervezésére.
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta :
20/2009. (IV.24.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Fogorvosi Szolgálat működéséről szóló
beszámolót elfogadja.
Felkéri Sztancsik József iskola igazgatót, hogy minden
iskolás gyermek fogászati szűrése évenként
megtörténjen a herencsényi fogorvosi rendelőben.
Határidő: 2009. május 15. és folyamatos
Felelős: Sztancsik József iskola igazgató
2./ Beszámoló a Belső – Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat feladatainak, Körjegyzőség mint I. fokú Gyámhatóság
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előterjesztők: Intézményvezető
Gyarmatiné Kusnyár Ildikó gyámügyi üi.
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Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.)
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta :
21/2009. (IV.24.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Belső – Cserhát Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat működéséről, valamint a
Körjegyzőség mint I. fokú Gyámhatóság gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóját elfogadja.
3./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
3/1. Cserhát Natúrparkhoz csatlakozás
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3/1.sz. melléklet.)
Hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta :
22/2009.(IV.24.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozni kíván a CSERHÁT NATÚRPARKhoz, egyetért a Natúrpark létesítésével és céljaival. A
Cserhát Natúrpark Közhasznú alapítvány által, a Cserhát
Natúrpark név használatához való miniszteri hozzájárulás
érdekében írt kérelmező levélben foglaltakat támogatjuk.
A Natúrparkra kidolgozott szakmai koncepcióban
foglaltakat elfogadjuk, a Natúrparkot annak területére,
valamint a Natúrpark által érintett természetvédelmi
területi kategóriákra (védett természeti terület, Natura 2000
terület stb.) vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
fogjuk működtetni. Egyetértünk azzal, hogy a Natúrparkot
hivatalosan a nevezett létrehozásáért és működtetéséért
felelős szervezet, a Cserhát Natúrpark Közhasznú
Alapítvány (3176 Hollókő, Kossuth u. 46.) képviselje.
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Jóváhagyja, hogy a polgármester a szándéknyilatkozatot
előzetesen aláírta.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
3/2. Vállalási nyilatkozat a Novohrad – Nógrád GEOPARK ügyében
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3/2.sz. melléklet.)
Hozzászólás nem volt. A képviselő-testület – egyhangú igen
szavazattal – az alábbi döntést hozza:
23/2009.(IV.24.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a szlovák – magyar határon átnyúló
Novohrad – Nógrád Geopark létrehozásának gondolatát.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítő
munkákban vegyen részt.
Határidő: azonnal és folyamatos a létrehozásig
Felelős: Szántó József polgármester
3/3. A Volkswagen Crafter gépjármű beszerzéséhez hitel felvétel
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (3/3.sz. melléklet.)
Hozzászólás nem volt. A képviselő-testület – egyhangú igen
szavazattal – az alábbi döntést hozza:
24/2009. (IV.24.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez beszerzésre
kerülő Volkswagen Crafter 50 Dobozos HTL TDI
gépjármű
vételárának
kiegyenlítése
céljából
3.614.000.-Ft összegű kedvezményes hitel felvétele
iránti kérelmet nyújt be az OTP Bank Nyrt. felé.
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A 3.614.000.- Ft hitelt 60 hónapos futamidő alatt
törleszti.
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.
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés
aláírására.
Az önkormányzat a hitelt és járulékait a futamidő alatt
éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
Határidő: 2009. május 5.
Felelős: Szántó József polgármester
3/4. Munkabérhitel felvételhez hozzájárulás
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3/4.sz. melléklet.)
Hozzászólás nem volt. A képviselő-testület – egyhangú igen
szavazattal – az alábbi döntést hozza:
25/2009. (IV.24.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a bérjellegű kifizetések finanszírozása céljából
2009. évben havonta maximum 7.000.000.- Ft azaz
hétmillió forint összegű munkabérhitel felvételéről
dönt.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a
bankszámlaszerződés alapján havonta igényelhető
munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben
meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével
határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást
követő 30 napon belül a részére folyósított állami
támogatásból visszafizeti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (és
a jegyzőt) a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések
megtételére.
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Határidő: 2009. 04.30.
Felelős: Szántó József polgármester
3/5./ Helyi választási szervek kiegészítése
Előterjesztő: Fazekas János körjegyző
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3/5.sz. melléklet.)
A képviselők részéről hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta :
26/2009.(IV.24.) Kt.h.sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §-ának megfelelően a helyi
választási bizottság póttagjainak az alábbi cserhátsurány-i lakosokat
meg-választotta:
A HVB póttagjai: 1. Grenyó Jánosné Cserhátsurány, Dobó K. út 16.
2. Szalai Istvánné Cserhátsurány, Ady E. út 16.
A helyi választási bizottság megválasztott póttagjainak megbízatása
egy ciklusra , a következő helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választására létrehozott választási bizottság alakuló
üléséig tart.
A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt , hogy a helyi választási
bizottság póttagjai eskütételét szervezze meg.
Határidő: jogszabály szerint
Felelős: Fazekas János körjegyző
3/6. A közfeladatok ellátása módjának felülvizsgálata a 2008. évi
CV.törvény alapján
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3/6.sz. melléklet.)
A képviselők részéről hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta :
27/2009.(IV.24.) Kt.h. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008.évi CV. Törvény 44.§ (4)
bekezdésének megfelelően felülvizsgálta az irányítása
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alatt álló költségvetési szerveknél a közfeladat
ellátása módját szervezeti szempontból.
Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához a
jelenlegi költségvetési intézményei működésére 2009.
július 1-t követően is szükség van,
Cserhátsurány-Herencsény Községek Körjegyzősége,
Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda,
Önkormányzati Konyha, valamint a
Belső-Cserhát
Gyermekjóléti
és
Családsegítő
Szolgálat
Intézményeket a 2009. május 1-én érvényes szervezeti
keretben működteti tovább.
Felelős: Szántó József polgármester
Határidő: 2009. május 31.
3/7. Javaslat az intézményi alapító okiratok módosítására
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3/7.sz. melléklet.)
A képviselők részéről hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta :
28/2009. (IV.24.)Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. Törvény végrehajtása érdekében az alábbi döntést hozza:
1.

– a Cserhátsurány – Herencsény Községek
Körjegyzősége alapító okiratának módosítását – a határozat
1.számú mellékletét képező tartalommal – egységes
szerkezetű alapító okiratát – a határozat 2. számú mellékletét
képező tartalommal;
– a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda
alapító okiratának módosítását –a határozat 3. számú
mellékletét képező tartalommal – egységes szerkezetű alapító
okiratát – a határozat 4. számú mellékletét képező
tartalommal;
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- az Önkormányzati Konyha alapító okiratának módosítását
– a határozat 5.sz. mellékletét képező tartalommal – egységes
szerkezetű alapító okiratát – a határozat 6. számú mellékletét
képező tartalommal
– a Belső – Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat egységes szerkezetű alapító okiratát – a határozat 5.
számú mellékletét képező tartalommal
J ó v á h a g y j a 2009. július 1-i hatállyal.
Utasítja a polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételt
8 napon belül a kincstártól kérelmezze.
Határidő: 2009.június 8.
Felelős: Szántó József polgármester
2.

A közhatalmi és közszolgáltató költségvetési
szervek módosított (egységes szerkezetű) alapító okiratát az
elektronikus információszabadságról szóló törvény szerint az
internetes honlapon közzé kell tenni.

3.

A Pénzügyminiszter által kiadott új szakfeladat
rendnek megfelelően a költségvetési szervek alapító okiratát
2009. szeptember 30-áig módosítani kell.

4.

A módosított alapító okiratnak, valamint a
módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletnek megfelelően
a közhatalmi és közszolgáltató költségvetési szervek szervezeti
és működési szabályzatát 2009.szeptember 30-ig módosítani
kell.

Felelős: 2.3. Szántó József polgármester
4. Szántó József polgármester, intézményvezetők
Határidő: 2. 2009. június 15.
3. 2009. szeptemberi Kt.ülés
4. 2009. szeptember 30.
3/8. Pályázat benyújtása CÉDE támogatásra
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3/8.sz. melléklet.)
A képviselők részéről hozzászólás nem volt.
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A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta :
29/2009. (IV.24.)Kt. számú határozat
A Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett önkormányzati fejlesztési feladatok
támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)
támogatásra pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: a polgármesteri hivatal
tetőszerkezetének felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye: Cserhátsurány, Petőfi
út 3.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés

2009. év

Saját forrás
Hitel
Igényelt támogatás
Egyéb támogatás(nevesítve)
Egyéb forrás

249.175
0
747.522
0
0

Összesen:

996.697

A Képviselő-testület a 2009.évi saját forrás összegét a
2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.26.) Kt.r.
számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2009.06.02.
Felelős: Szántó József polgármester

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

Szántó József
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Koplányi Árpádné

Varga Attiláné
hitelesítők
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