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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

XI. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2010. augusztus 27-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, 
- 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, 
- Bóta Bernadett isk.ig.h. 
  
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Csizek Róbert, Demkó 
György, Jávor Károly, Hangács Gábor, Karvai Ferenc, Sági István 
helyi képviselők, Sztancsik József isk.ig.  
  
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Varga Attiláné 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: 

 
N a p i r e n d : 
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1./ Beszámoló a 2009/2010-es tanévben végzett munkáról, az új 

tanév indításáról. 

Előterjesztő: ált. isk.ig. 
   
2./ Tájékoztató a közösen fenntartott intézmények 2010. I. félévi 

gazdálkodásáról. 

Előterjesztők: Intézményvezetők 
         
3./Cserhátsurány és Herencsény önkormányzatai közötti függő 

elszámolások rendezése.  

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 

4./ Javaslat önkormányzati szakfeladat rend módosítására. 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 
5./ Javaslat szemétszállítási szerződés módosítására. 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 

6./ 2010.II. félévi ülésterv elfogadása. 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 

7./  Egyéb, közös 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./ Beszámoló a 2009/2010-es tanévben végzett munkáról, az új 

tanév indításáról. 

Előterjesztő: ált. isk.ig. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
Bóta Bernadett isk.ig.h. kéri a bemutatott pedagógiai program 
elfogadását. 
Koplányi Árpádné alpolgármester:  A pályázat augusztus 31.-vel 
zárul le? 
Bóta Bernadett isk.ig.h.: Igen, de a pénzügyi elszámolás áthúzódhat. 
Koplányi Árpádné alpolgármester: Az isk. igazgató lemondásáról 
lehet többet tudni?    
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Szántó József polgármester: A múltkor nem jelent meg, most sem 
tudott eljönni. 
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatokat hozza:  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  45/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetértésben a társfenntartó Önkormányzatok 
Képviselő-testületeivel -  a kiírandó igazgatói pályázat 
elbírálásáig, egy év időtartamara 2010. szeptember 1-
től Bóta  Bernadett ig.helyettest a Tessedik Sámuel 
Körzeti Általános Iskola és Óvoda igazgatói teendői 
ellátásával megbízza. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, illetve gondoskodjon az 
intézményvezetői feladatok átadás – átvételéről. 
Határidő: 2010.09.01. 
Felelős: Szántó József polgármester 
              Fazekas János körjegyző 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  46/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2009/2010-es tanévben végzett munkáról, az 
új tanév indításáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  47/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete, mint fenntartó hozzájárul ahhoz, hogy a 
Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda a 
pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére 
vonatkozó általános törvényi előírásoktól eltérjen és 
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már a 2010.IX. 1. napján kezdődő tanévtől visszatérjen 
az osztályzattal történő értékelésre. 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az 
érdekelteket értesítse. 
 
Határidő: 2010.09.05. 
Felelős: Szántó József polgármester   

 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  48/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a szakértői vélemény ismeretében jóváhagyja 
a Tessedik Sámuel Körzeti Általános és Óvoda 
módosított és egységes pedagógiai programját.  
A képviselő-testület felhívja az intézmény vezető 
figyelmét, hogy a pedagógiai programot a nevelési –
oktatási intézmény honlapján nyilvánosságra kell 
hozni. 
Határidő: 2010.09.15. 
Felelős: Bóta Bernadett igazgató   

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  49/2010. (VIII.27.) önkormányzati  

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elrendeli: meg kell vizsgálni annak a 
lehetőségét, hogy tanulóik után Kutasó és Cserháthaláp 
községek is hozzájáruljanak az iskola fenntartási 
költségeihez.   
Határidő: 2010.09.30. 
Felelős: Szántó József polgármester   

 
 

2./ Tájékoztató a közösen fenntartott intézmények 2010. I. félévi 

gazdálkodásáról. 

Előterjesztők: Intézményvezetők 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
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Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatokat hozza:  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  50/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsruány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tessedik Sámuel Általános Iskola és Óvoda 
2010. I. félévi előirányzat módosítását a 2/a. sz. 
melléklet szerint elfogadja. 

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  51/2010. (VIII.27.) önkormányzati  

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyzőség 2010. I. félévi előirányzat 
módosítását a 2/b. sz. melléklet szerint elfogadja. 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  52/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsuárny Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tessedik Sámuel Általános Iskola és Óvoda 
2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 2/c. 
sz. melléklet szerint elfogadja. 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  53/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyzőség 2010. I. félévi 
gazdálkodásáról szólóbeszámolót 2/d. sz. melléklet 
szerint elfogadja. 
 
 

3./Cserhátsurány és Herencsény önkormányzatai közötti függő 

elszámolások rendezése.  



 6

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 
Koplányi Árpádné alpolgármester: Nem sikerült a Bizottsági ülést 
összehívni, javaslom a napirend tárgyalását a  soron következő 
együttes testületi ülésre elnapolni.    
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  54/2010. (VIII.27.) önkormányzati  

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a napirend tárgyalását a 
soron következő együttes testületi ülésre 
elnapolja.  

 

4./ Javaslat önkormányzati szakfeladat rend módosítására. 

Előterjesztők: Szántó József polgármester           
           Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  55/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 
végrehajtása érdekében az alábbi döntést hozza: 
 
A Cserhátsurány Községi Önkormányzat által ellátott 
feladatok 2010. március 1. napjától hatályos 
szakfeladat rend szerinti besorolását az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal módosítja 2010. 
szeptember 1.-i hatállyal. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a törzskönyvi 
nyilvántartásba vételt 8 napon belül a Kincstártól 
kérelmezze. 
 
Határidő:  bentiek szerint 
Felelős: Szántó  József polgármester 
 

 
5./ Javaslat szemétszállítási szerződés módosítására. 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 
 
Pekár István képviselő: ismerteti a szemétszállítás üzleti hátterét. 
Kelemen Tibor képviselő: Mit lehet tudni a konténerekről? 
Szántó József polgármester: Október 1-től fog indulni. 
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  56/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a lakossági szilárd hulladék ártalmatlanítási 
díjának fizetéséről szóló megállapodást a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelősök: bentiek szerint   
 

 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 7/2010. (VIII.28.) önkormányzati 

rendelete  
a Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének település tisztaságáról  szóló 
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7/2008.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
1.§. 

A rendelet 16.§-a szerinti 1. sz. melléklet helyébe a 
következő lép: 
 
„ A hulladékszállítás kötelező éves minimum díja 
lakott ingatlanonként : 7.540.- Ft. 
 
Negyedévenként fizetendő: 1.885.-Ft 
 
A díj egy db rendszeresített (60 literes) hulladékgyűjtő 
zsák kéthetenkénti egyszeri elszállításának és 
ártalmatlanításának az ellenértékét tartalmazza (290.-
Ft/db).  
Többlet igény esetén a szolgáltató 290.-Ft/db áron 
biztosít plusz hulladékgyűjtő zsákot.” 
 

2.§. 
Ez a rendelet 2010. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
 
Szántó József sk.                   Fazekas János sk. 
  polgármester                               körjegyző 
 

 
 
6./ 2010.II. félévi ülésterv elfogadása. 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
           Jusztin Józsefné polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (6.sz. melléklet.) 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  57/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete  a 2010.II. félévi üléstervét a melléklet szerinti 
részletezéssel elfogadja. 
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7./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                       Jusztin Józsefné polgármester 
 
7/1 Beszámoló az adóigazgatás munkájáról 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (7/1.sz. melléklet.) 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  58/2010. (VIII.27.) önkormányzati 

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
az adóigazgatás munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

7/2. Nógrádmarcali Hulladékkezelő Központ üzemeltetésének 

átadás-átvétele: 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (7/2.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  59/2010. (VIII.27.) önkormányzati  

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Nógrádmarcali Hulladékkezelő Központ üzemeltetésének 
átadás – átvétele tárgyában készült keretmegállapodást 
jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal  
Felelős: bentiek szerint   
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N a p i r e n d u t á n: 
 

Szántó József polgármester: Cserháthaláp polgármestere kéri, hogy az 
eljáró gyermekek közül 3 gyermeket szállítson az iskolabusz legalább 
Mohoráig. 

 

A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  60/2010. (VIII.27.) önkormányzati  

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az eljáró gyermekek szállítását nem 
támogatja. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről az érdekelteket 
értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester   
 

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

Kmf. 
 

 
 
     Szántó József    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 

Varga Attiláné    Kelemen Tibor   
              hitelesítők 


