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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

X. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2010. július 15-i, a cserhátsurányi  
Tanácskozó termében  megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

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

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 
 
Távol maradt: -  előzetes bejelentéssel - Sági István helyi képviselő . 

 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Koplányi Árpádné és Móricz Gáborné 
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 
N a p i r e n d : 

 
1./ Működési támogatás megelőlegezésére hitelfelvételhez 

hozzájárulás 

Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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2./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 

döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról           

Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

 

3./ 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./ Működési támogatás megelőlegezésére hitelfelvételhez 

hozzájárulás 

Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 1. sz. melléklet) 

 
Szántó József polgármester: finanszírozási gondok vannak. A 
TÁMOP 3.1.4 . számú pályázathoz előfinanszírozás szükséges, 
melyre nincs keretünk, ezért 8.000.000.- Ft hitel felvételére lenne 
szükség.  
Móricz Gáborné képviselő: mennyi a kamata  ? 
Koplányi Árpádné alpolgármester: ha nem fizetünk ki mindent 
lelassul a TÁMOP pályázat, ez nem az iskola hibája.  
 
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta:  

 
42/2010. (VII.15.)Kt. számú határozat 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a működési, támogatás megelőlegezéséhez   
8.000.000.-Ft összegű kedvezményes hitel felvétele 
iránti kérelmet nyújt be az OTP Bank Nyrt. felé.   
A hitel fedezetéül a TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0023 
pályázati támogatás összege szolgál. 
Pályázat keretében megvalósuló projekt 
előfinanszírozásához szükséges hitel végső lejárata 
2011. március 31. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel 
visszafizetésére. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 
hitelszerződés aláírására.  
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Az önkormányzat a hitelt és járulékait a futamidő alatt 
éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
 
Határidő: 2010. július 30. 
Felelős: Szántó József polgármester 
  

 
Szántó József polgármester: a belterületi utak felújítására, az önrész 
biztosításához pályázat benyújtása megtörtént.  
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot       
hozta :  

 
43/2010. (VII.15.)Kt. számú határozat 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a belterületi utak felújítására, önrész 
biztosításához 5.000.000.-Ft összegű éven túli felújítási 
hitel felvétele iránti kérelmet nyújt be az OTP Bank 
Nyrt. felé.   
A hitel fedezetéül a költségvetési fejlesztési bevétel 
összege szolgál. 
Pályázat keretében megvalósuló projekt 
előfinanszírozásához szükséges, hitel végső lejárata 
2014. szeptember 5. 
Hitel futamideje 50 hónap. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel 
visszafizetésére. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 
hitelszerződés aláírására.  
Az önkormányzat a hitelt és járulékait a futamidő alatt 
éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
 
Határidő: 2010. július 30. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 

 

2./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 

döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról           

Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

- VIS MAIOR pályázatot nyújtottunk be 6 millió Ft összeggel; 
- A Bocskai és Szabadság utak felújítása befejeződött; 
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Koplányi Árpádné alpolgármester: a nagy autókat korlátozni kellene 
az elkészült  Szabadság és Bocskai úton.  
 
3./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek   

 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 
3/1./ Helyi választási szervek megválasztása 

Előterjesztő: Fazekas János körjegyző 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3/1.sz. melléklet.) 
 
A képviselők részéről hozzászólás nem volt.  

 
A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot  hozta :  

 
 

44/2010.(VII.15.) Kt. h. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §-ának megfelelően a helyi 
választási bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi cserhátsurány-i 
lakosokat  m e g - v á l a s z t o t t a : 
 
A HVB tagjai:  1. Bogár Gáborné Cserhátsurány, Rákóczi út 20. 
          2. Roskó Istvánné Cserhátsurány, Rákóczi út 45. 
           3. Holesné Muri Krisztina Mariann Cserhátsurány,Kinizsi út 3.
           4. Viktorné Benkó Zsuzsanna Cserhátsurány, Rákóczi út 11. 
     5. Varga Zsuzsanna Cserhátsurány, Rákóczi út 59. 
 
A HVB póttagjai:  1. Grenyó Jánosné  Cserhátsurány, Dobó K. út 16. 
                   2. Jusztin Jánosné Cserhátsurány, Szabadság út 33. 

3. Benkó Tamás Cserhátsurány, Kossuth út 11. 
4. Szalai Istvánné Cserhátsuárny, Ady E. út 16. 

              
A helyi Cigány Kisebbségi SZSZB tagjai:  

1.  Kmetty Nikoletta Cserhátsurány, Rákóczi út 31. 
             2.  Jónás Ernő Cserhátsurány, Jókai út 11. 
             3.  Suhaj Kitti Mária Cserhátsurány, Sréter János  út 5. 
    4.  Jónás Katalin Cserhátsurány, Sréter János út 1. 

    5.  Csonka Istvánné Cserhátsurány, Rákóczi út 9. 
 

A helyi Cigány Kisebbségi  SZSZB póttagjai:  
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1. Kmetty Beatrix Cserhátsurány, Rákóczi út 31. 
               2.  Rácz Béláné Cserhátsurány, Sréter János út 7. 
 
A helyi választási bizottság megválasztott tagjainak 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 
eskütételét és alakuló ülését szervezze meg , illetve a HVB névsorát tegye 
közzé. 
 
Határidő: jogszabály szerint 
Felelős: Fazekas János körjegyző  

 
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
         Kmf. 
 
 
     Szántó József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
 
 
  
        Koplányi Árpádné  Móricz Gáborné 

               hitelesítők 


