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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  2012. május 31-i,  a  cserhátsurányi 
Tanácskozótermében megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

- Szántó József polgármester, 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 
- Móricz Gáborné, 
- Varga Attiláné helyi képviselők. 

 
   
Tanácskozási joggal: 
• Fazekas János körjegyző 
• Gyarmatiné Kusnyár Ildikó  

 
Távol maradt: -  előzetes bejelentéssel -  Karvai Ferenc helyi 
képviselő és Fábiánné Boros Beáta szolg.vez . 
 
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 - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak 
szerint: 

 
N a p i r e n d : 
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1./ Beszámoló a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat feladatainak ellátásáról   
Előterjesztő: Intézményvezető 
 
2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 
 Előterjesztő: gyámügyi ügyintéző  
 
3./ Javaslat Cserhátsurány község közigazgatási területén a 
közterületek fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 

4./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester  

 

5./ Javaslat önkormányzati rendeltek szabálysértési tényállást 
tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 

6./ Javaslat talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 
szóló 7/2004.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 

7./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
  

8./ 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./ Beszámoló a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat feladatainak ellátásáról   
Előterjesztő: Intézményvezető 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (  1. sz. melléklet) 
  
 

A Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
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A Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő 
határozatot  hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  32/2012. (V.31.) 

önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Belső-Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és a  
melléklet szerint elfogadja. 

 
 
2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 
 Előterjesztő: gyámügyi ügyintéző  
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (  2. sz. melléklet) 
 
A Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
 
A Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő 
határozatot  hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  33/2012. (V.31.) 

önkormányzati  határozata 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 
 

3./ Javaslat Cserhátsurány község közigazgatási területén a 
közterületek fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 3. sz. melléklet) 
 
Koplányi Árpádné alpolgármester: javasolja, hogy költségkímélés 
miatt csak a központi rész (Petőfi út eleje, Orvosi rendelő előtt) 
kerüljön kijelölésre.  
Varga Attiláné és Móricz Gáborné képviselők e javaslatot 
támogatják.  
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Szántó József polgármester: az elhangzott módosítással szavazásra 
bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő 
rendeletet  hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének 

5/2012. ( VI. 1. ) önkormányzati rendelete 

Cserhátsurány  közigazgatási területén a közterületek 
fellobogózásáról 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) 
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A nemzeti ünnepeken Cserhátsurány közigazgatási területén az 1. 
mellékletben meghatározott közterületek kerülnek Magyarország 
zászlajával fellobogózásra. 

(2) A fellobogózás akként történik, hogy Magyarország zászlaja  
kihelyezésre kerül az 1. mellékletben meghatározott közterületeken 
található telefonoszlopokra. 

(3) A polgármester határozhat arról, hogy a nemzeti ünnepeken az 1. 
mellékletben meghatározott közterületeken kívül más közterület is 
fellobogózásra kerüljön. 

2. § 

A nemzeti ünnepeken kívül Cserhátsurány közigazgatási területén a 
közterületek fellobogózásáról, a fellobogózás módjáról, a fellobogózás 
során használatos lobogókról a polgármester határoz. 

3. § 

(1) Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba. 

       Szántó  József  sk.                                               Fazekas  János sk. 
           polgármester                                                           körjegyző  
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1. melléklet az 5/2012. ( VI. 1. ) önkormányzati rendelethez 

A nemzeti ünnepeken fellobogózásra kerülő közterületek 

 
 A Petőfi út központi szakasza  1 – 9   házszámok között és  az orvosi 
rendelő előtt. 

 

 
4./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester  
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (4. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester: javasolja, hogy a tornaterem maradjon 
forgalomképes ingatlan, hogy fedezetként szolgáljon hitelfelvételkor.  
Ezzel a módosítással szavazásra bocsátja a rendeletet tervezetet.  
  
A Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő 
rendeletet  hozza :  

Cserhátsurány  Községi Önkormányzat képviselő-
testületének 

 6/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat vagyonáról 

  

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !) 
 

 

 

 

5./ Javaslat önkormányzati rendeltek szabálysértési tényállást 
tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 5. sz. melléklet) 
 
A Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
 
A Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő 
rendeletet  hozza :  

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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7/2012. ( VI.1.) önkormányzati rendelete 

 
önkormányzati rendeletek  szabálysértési tényállást tartalmazó  

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) 
bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § 
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti „A környezet és természetvédelemről”  szóló 
8/1991. (VIII. 11.) rendelet  „Szabálysértési rendelkezések” alcíme 
 
2. § Hatályát veszti „Az állatok tartásáról”  szóló 10/1991. (VIII. 11.) 
rendelet   „Szabálysértési rendelkezések” alcíme  
 
3. §   Hatályát veszti „ A település tisztaságáról „  szóló 7/2008. (VIII. 
30.) rendelet  „A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, 
a köztisztasági szabálysértés” alcímű IV. fejezete 
 
4. §  Hatályát veszti „Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályokról”  szóló 8/2008. (VIII. 30.) rendelet ”Szabálysértési 
rendelkezések” alcíme  
 
5. §  Hatályát veszti „ A közterületek használatáról és a helyi közút 
nem közlekedés célú igénybevételéről” szóló 5/2009. (VI. 26.) 
rendelet   18.§ (4)  bekezdése   
 
 
6. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a 
kihirdetést követő második napon hatályát veszti. 
 
 
Szántó  József sk.    Fazekas János sk. 
 polgármester         körjegyző 

 
 

6./ Javaslat talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 
szóló 7/2004.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 6. sz. melléklet) 
 
 
A Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
 
A Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő 
rendeletet  hozza :  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 
8/2012. ( VI. 1.)  önkormányzati rendelete 

 
a talajterhelési díjról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !) 

 
 
7./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
Pályázatok:  

ÖNHIKI pályázat benyújtva (13 M Ft) hiánypótlás                       
teljesítve. 

 

 Felzárkóztatási pályázat benyújtva, hiánypótlás megtörtént 
(orvosi   rendelő, védőnői, gyermekjóléti külső 
hőszigetelése) 

 
 Közbiztonsági pályázat beadva, hiánypótlás  megtörtént, 2 db  

térfigyelő kamera és kapcsolódó berendezései  
 
 Testvér települése a HUSK-os pályázat keretében            

elkészült  tervezésről  adott tájékoztatót.  Pályázat elkészült a 
holnapi nap folyamán  beadásra kerül.  

 
 Herencsényi tározó II. fokú építési engedély elutasítva.  

 
 Önkéntes közmunka: Az önkormányzat regisztráltatta   

magát az Önkéntes programban, így azok a személyek, akik 
nem tudják  máshol teljesíteni az aktívkorúak ellátásához 
szükséges munkanapot, azok nálunk önkéntes közmunka 
keretében teljesíthetik.  
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 Veszély elhárítási terv : Új szervezetek megalakítása 

szükséges.  
 

 
8./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 

Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

8/1. Az NFA-tól földterület igénylés  
 
Szántó József polgármester: ismerteti, hogy a Nemzeti Földalaptól 
(0158/3 hrsz-ú 0,8 ha) igényelhető földterület.  
 
 
A Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő 
határozatot  hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  34/2012. (V.31.) 

önkormányzati  határozata 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a NFA kimutatásában szereplő Cserhátsuárny 
0158/3 hrsz-ú,  0,8 ha területű szántóra bejelenti 
igényét.  
Felkéri a polgármestert, hogy az igénylést nyújtsa be.  
 
Határidő: kiírás szerint 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
Koplányi Árpádné és Varga Attiláné nehezményezték a virágládák 
nem megfelelő virágosítását, illetve az orvosi rendelő előtti és hivatal 
előtti pihenők mellett felállított oszlopok meglétét.  
Varga Attiláné képviselő: szóvátette, hogy a polgármester szombati 
napon tüzelt az udvarán és ezzel megszegte a helyi rendeletet.   
 
 
 
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
         Kmf. 
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     Szántó  József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
 
  Koplányi Árpádné   Varga Attiláné 

                          hitelesítők 


