Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
XIII. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2010. október 14-i, a cserhátsurányi
Iskola ebédlőjében megtartott alakuló üléséről.
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Karvai Ferenc,
- Koplányi Árpádné,
- Móricz Gáborné,
- Varga Attiláné helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
- Bogár Gáborné HVB. elnök
- Holesné Muri Krisztina Mariann
A Himnusz elhangzása után Móricz Gáborné korelnök köszönti a
megjelenteket.
Móricz Gáborné korelnök üdvözlés után megállapítja, hogy
valamennyi képviselő és a megválasztott polgármester jelen van. Az
alakuló ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat a megjelentek
egyhangúlag elfogadják.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Karvai Ferenc és Koplányi Árpádné
képviselőket kéri fel.
Napirend:
1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója
eredményéről, megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Bogár Gáborné HVB elnök

a

választás
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2./ Az önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
Előterjesztő: Bogár Gáborné HVB elnök
3./ A polgármester illetményének megállapítása (változatlan)
Előterjesztő: korelnök
4./ Alpolgármester választás titkos szavazással
Előterjesztő: Szántó József polgármester
5./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
6./ Javaslat az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíjáról szóló
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Szántó József polgármester
7./ Bizottságok megválasztása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
8./ Megbízás SZMSZ felülvizsgálatára
Előterjesztő: Szántó József polgármester
9./ Tájékoztató a Gazdasági Programkészítés menetéről
Előterjesztő: Szántó József polgármester
10./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A napirend tárgyalása:
1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás
eredményéről, megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Bogár Gáborné HVB elnök
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (1. sz. melléklet)
Bogár Gáborné HVB. elnöke ismertette a szavazás eredményét , mely
szerint
Polgármester lett:
Szántó József FIDESZ-KDNP jelölt 309
szavazattal
Képviselő-testületi tag:
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Varga Attiláné Független
Koplányi Árpádné Független
Karvai Ferenc FIDESZ-KDNP
Móricz Gáborné Független

305
244
190
186

Továbbiakban a megbízólevelek kerültek átadásra a képviselő-testület
tagjai és a polgármester részére.
2./ Az önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
Előterjesztő: Bogár Gáborné HVB elnök
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (2. sz. melléklet)
Móricz Gáborné korelnök kezdeményezésére a Képviselő-testület
tagjai a HVB.elnök előtt leteszik az esküt. Ezt követően a
polgármester eskütételére került sor .
3./ A polgármester illetményének megállapítása (változatlan)
Előterjesztő: korelnök
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 3. sz. melléklet)
Szántó József polgármester bejelenti érintettségét
elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban.

és

saját

Móricz Gáborné kezdeményezi a polgármester illetményét 2010.
október 3. napjával - változatlan összegben -270.600.- Ft/hó
összeggel, költségátalányát 62.680.-Ft/hó összeggel javasolja
megállapítani.
A Képviselő-testület – vita nélkül – egyhangú szavazással a következő
határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 68/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat képviselő-testülete :
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1. A polgármester illetményét az előterjesztés alapján 2010.
október 03. napjával –változatlan összegben- 270.600.- Ft/hó,
azaz: Kettőszázhetvenezer-hatszáz forint/hóban határozza meg.
2. A polgármester költségátalányát a testület –változatlan
összegben- 62.680.-Ft –ban határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas János körjegyző
Móricz Gáborné az ülés további levezetését Szántó József
polgármesterre ruházta át.
Szántó József polgármester megköszöni a HVB, a HVI munkáját.
4./ Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Szántó József polgármester javaslatot tesz az alpolgármester választás
titkos szavazásának lebonyolításában közreműködő Szavazatszámláló
Bizottság tagjaira:
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta :
Varga Attiláné, Karvai Ferenc és Móricz Gáborné Szavazatszámláló
Bizottsági tagokat.
A polgármester javaslatot tett az alpolgármesterre Koplányi Árpádné
képviselő személyében.
Koplányi Árpádné kijelenti, hogy a nyilvános tárgyaláshoz
hozzájárul. Bejelenti érintettségét.
Szántó József polgármester felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot ,
hogy készítsék el a szavazólapokat, s a szavazást bonyolítsák le.
A szavazás előkészítésének idejére a polgármester szünetet rendelt el.
Szünet után:
A SZSZB elnöke ismerteti a szavazás eredményét.
A képviselő-testület titkos szavazással – 4 igen szavazattal – a
következő határozatot hozza:
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 69/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Koplányi Árpádné képviselőt választotta
meg alpolgármesterré.
Koplányi Árpádné megköszönte a képviselő-testület bizalmát.
Szántó József polgármester a megbízólevelet
átadja
alpolgármester részére, ezt követően az eskütételére kerül a sor.

az

5./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Szántó József polgármester: ismerteti, hogy az alpolgármester
asszony írásban kérte , hogy részére mellőzze a képviselő-testület a
tiszteletdíj megállapítását.
A Képviselő-testület - vita nélkül - egyhangú szavazással a következő
határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 70/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Koplányi Árpádné alpolgármesternek a
tiszteletdíj megállapítását – írásban benyújtott
kérelmére – mellőzi.
6./ Javaslat az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíjáról szóló
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 6. sz. melléklet)
Hozzászólás nem volt .
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A Képviselő-testület - vita nélkül - egyhangú szavazással a következő
rendeletet hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010. (X. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíjáról
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéséről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
Törvény 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja.
1.§. Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja 8.000.-Ft
továbbiakban alapdíj.
2.§. (1) Az önkormányzati képviselők a tiszteletdíjról szabadon
rendelkezhetnek.
(2) A rendelkezésről külön nyilatkozatot kell kiállítani, melynek
tartalmaznia kell a felajánlott tiszteletdíj összegének megjelölését, a
kedvezményezett egyesület alapítvány , intézmény megnevezését,
valamint azt, hogy a rendelkezés egyszeri alkalomra, vagy a
visszavonásig érvényes.
3. §. (1) Nem fizethető tiszteletdíj a képviselőnek arra a hónapra,
melyben a képviselő-testületi , vagy bizottsági ülésről igazolatlanul
hiányzik.
(2) Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a képviselő a
távollétének indokairól legkésőbb az ülést megelőző napon a
polgármestert vagy a körjegyzőt nem tájékoztatja.
4.§. A tiszteletdíjat a Körjegyzőség havonként számfejti a jelenléti
ívek alapján és fizeti ki a jogosultak részére.
5.§. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Szántó József sk.
polgármester

Fazekas János sk.
körjegyző
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7./ Bizottságok megválasztása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 7. sz. melléklet)
Az érintettek a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárulnak.
Szántó József polgármester az Ügyrendi Bizottsági tagokra tette meg
javaslatát:
Ügyrendi Bizottság
Elnök: Móricz Gáborné képviselő
Tagjai: Varga Attiláné képviselő
Karvai Ferenc képviselő
A Képviselő-testület - egy-egy tartózkodás mellet 4 igen szavazattal a
következő határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 71/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
az Ügyrendi Bizottság megválasztásáról
Ügyrendi Bizottság
Elnök: Móricz Gáborné képviselő
Tagjai: Varga Attiláné képviselő
Karvai Ferenc
képviselő
Szántó József polgármester a Szociális Bizottsági tagokra tette meg
javaslatát:
Szociális Bizottság
Elnök: Varga Attiláné képviselő
Tagjai : Karvai Ferenc képviselő
Holesné Muri Krisztina
képviselő

Mariann

nem

A Képviselő-testület - egy-egy tartózkodás mellet 4 igen szavazattal a
következő határozatot hozta :
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 72/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
a Szociális Bizottság megválasztásáról
Szociális Bizottság
Elnök: Varga Attiláné képviselő
Tagjai : Karvai Ferenc képviselő
Holesné Muri Krisztina Mariann
képviselő

nem

Szántó József polgármester felkéri a (külsős) szociális bizottsági tagot,
tegye le esküjét. Továbbiakban átadásra kerül az esküokmány a
bizottsági tag részére.
Az ünnepélyes részét a Szózat meghallgatása zárja le.
Ezt követően a köztársasági elnök videó üzenetének megtekintésére
került sor.
8./ Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 8. sz. melléklet)
A képviselők részéről hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta
:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 73/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálatával az Ügyrendi Bizottságot bízza meg.
Közreműködik: Fazekas János körjegyző
Határidő: folyamatos, 2011.03.31.
Felelős: ÜB elnök
9./ Tájékoztató a Gazdasági Programkészítés menetéről
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Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 9. sz. melléklet)
Szántó József polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel a
gazdasági programkészítés mentetét.
Hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület - vita nélkül - egyhangú szavazással a következő
határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 74/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Gazdasági Program készítésének menetéről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A Gazdasági
Programot határidőre elkészíti.
Határidő: folyamatos , 2011.03.31.
Felelős: Szántó József polgármester
10./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
10/1. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
címen benyújtott pályázat ismertetése
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 10/1. sz. melléklet)
Szántó József polgármester ismerteti a Belügyminisztérium
tájékoztatását . A működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása
címen nyert az önkormányzat vissza nem térítendő támogatási
összeget 3 millió forintot.
10/2. Ajánlat új közvilágítási szerződés megkötésére
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 10/2. sz. melléklet)
A Képviselő-testület - vita nélkül - egyhangú szavazással a következő
határozatot hozta :
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 75/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az ÉMÁSZ közvilágítási árajánlatát a 10/2.sz.
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására .
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
10/3. Önkormányzatok eszközeinek értékesítése
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 10/3. sz. melléklet)
A Képviselő-testület - vita nélkül – a tájékoztatót tudomásul vette.
10/4. Megkeresés Arany János Tehetséggondozó Programban
résztvevő diákok támogatására
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 10/4. sz. melléklet)
A Képviselő-testület - vita nélkül - egyhangú szavazással a következő
határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 76/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete havi 5.000.- Ft-al továbbra is támogatja az
Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő
cserhátsurányi diákokat:
Kmetty Dóra
Lakatos Benjamin
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Madách
Imre Kollégium Balassagyarmat igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
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Felelős: Szántó József polgármester
10/5. Csonka Istvánné tüzifa támogatási kéreleme
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 10/5. sz. melléklet)
A Képviselő-testület - vita nélkül - egyhangú szavazással a következő
határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 77/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Csonka Istvánné Cserhátsurány, Rákóczi út 9.
sz. alatti lakos tűzifa beszerzés ügyében felkéri a
polgármestert, hogy a rendkívüli segélykeretből
biztosítson támogatást illetve nyújtson segítséget az
öngondoskodáshoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
10.6/ Pályázat beadása kiegészítő támogatásra
A Képviselő-testület - vita nélkül - egyhangú szavazással a következő
határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 78/2010. (X.14.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
elrendeli
támogatás
igénylését
a
működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása
jogcímén a III. novemberi ütemben.
Határidő: 2010. XI.10.
Felelős: Szántó József polgármester
Napirend után:
Koplányi Árpádné alpolgármester: a füstölés ellen fel kell lépni.
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Szántó József polgármester bejelentése:
A polgárőrség szombaton újra megalakul. Megállapodást kell kötni
velük az önkormányzatnak.
Szántó József tájékoztatója:
Mégis lesz szelektív gyűjtés otthonról, zsákos rendszer. Erről a
lakosságot tájékoztatjuk.
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
Kmf.
Szántó József
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Karvai Ferenc

Koplányi Árpádné
hitelesítők

JEGYZŐKÖNY
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Készült: A 2010. október 14. napján - az Iskola ebédlőjében megtartott képviselő-testületi alakuló ülés 4. napirendi pontja:
alpolgármester titkos szavazással történő megválasztása tárgyában.
Jelen vannak: Varga Attiláné,
Karvai Ferenc,
Móricz
Gáborné
képviselők,
szavazatszámláló bizottság tagjai

az

ideiglenes

A Szavazatszámláló Bizottság a polgármester javaslata alapján
elkészítette a szavazólapokat és azt kiosztotta.
A gyűjtőurnát a jelenlévők előtt szabályszerűen lezárta és azt az
ebédlő melletti helyiségben elhelyezte.
A szavazás befejezése után megállapította a szavazás eredményét:
Alpolgármester lett Koplányi Árpádné 4 igen szavazattal.
Kmf.

…………………………….

…….……………………..

……………...………………….
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