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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

XIV. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. október 18-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 
 
Távol maradt: -  előzetes bejelentéssel –  Karvai Ferenc 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. 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak 
szerint: 

 
N a p i r e n d : 

 
1./ Javaslat a Védőkéz Bt-vel kötött megbízási szerződés 
módosítására   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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2./ Megállapodás-tervezet a Járási Hivatal személyi és tárgyi 
feltételeinek kialakítására  
 Előterjesztő: Szántó József polgármester  
 
3./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 8/2012.(VI.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Szántó József polgármester  

 

4./ 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./ Javaslat a Védőkéz Bt-vel kötött megbízási szerződés 
módosítására   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (  1. sz. melléklet) 
  
 
A Képviselők részéről  hozzászólás nem volt.  
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 
határozatot hozza: 

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  53/2012. (X.18.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Védőkéz Bt. 
(képviseli: Benyovicsné Bodó Éva) Cserhátsurány és 
Herencsény községek vonatkozásában a védőnői 
szolgáltatást napi 8 órás teljes ellátásban biztosítsa. A 
rendelkezésre állási idő az eddigi heti 20 óráról heti 40 
órára módosul.  
A 2005.március 1-től hatályos közreműködési 
Megbízási szerződés teljes egészében hatályban marad, 
azzal a kiegészítéssel , hogy az érintett 
önkormányzatok hozzájáruló nyilatkozatait a 
megbízási szerződéshez csatolni kell.  
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Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az 
érdekelteket értesítse.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
2./ Megállapodás-tervezet a Járási Hivatal személyi és tárgyi 
feltételeinek kialakítására  
 Előterjesztő: Szántó József polgármester  
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (  2. sz. melléklet) 
 
A Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  54/2012. (X.18.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta és a 2.számú melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja  „ A Járási Hivatalok személyi 
és tárgyi feltételeinek kialakításáról” szóló 
Megállapodás-tervezetét, és mellékleteit.  
Felkéri a polgármestert, hogy az átadó képviseletében a 
megállapodást írja alá.   
 
Határidő: 2012.10.24. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 

 
3./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 8/2012.(VI.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Szántó József polgármester  
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (3. sz. melléklet) 
 
A Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
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Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  55/2012. (X.18.) önkormányzati  

határozata 
 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos törvényességi 
felhívás elfogadásáról 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Nógrád megyei Kormányhivatal XIII-B-05/83-
141/2012. számú törvényességi felhívását elfogadja és az 
abban foglaltak szerint a jogszabálysértést megszünteti.  

 
 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 
rendeletet hozza: 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  11/2012. (X. 19.)önkormányzati  

rendelete 
 

a talajterhelési díjról 
   
 

(A rendelet teljes szövege jegyzőkönyvhöz csatolva ! ) 
 
 
 
4./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek  
Előterjesztő: Szántó József polgármester  
 
 
4.1. Tárnics szerződésről tájékoztatás  
  
Szántó József polgármester tájékoztatja a testület tagjait , hogy a 
korábban már tárgyalt és elfogadott , de egyeztetés miatt visszatartott 
Tárnics szerződés jegyzőkönyvi kivonata az érintetteknek 
megküldésre került.  
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A Képviselő-testület a tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette.  
 
 
4.2. Tájékoztató pályázatról 
 
Szántó József polgármester ismerteti, hogy a térfigyelő rendszerre a 
támogatási szerződés tegnap aláírásra került.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
 
4.3. Tájékoztató a termelt burgonya  mennyiségről 
 
Szántó József polgármester elmondja, hogy az önkéntes munkások 
elvégezték a burgonya betakarítását.  
A termés:  étkezési célú : 680 kg 
                  ültetni való:     410 kg 
                  Összesen: :   1090 kg 
Az étkezési célú burgonyát az Önkormányzati Konyha átvette.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette.  
 
 
4.4. Tájékoztató a községben foglalkoztatott önkéntes 
munkásokról    
 
Szántó József polgármester szóban tájékoztatás ad az új típusú 
önkéntes munkáról , a foglalkoztatás céljáról és ez eddigi 
munkavégzés tapasztalatairól. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.    
 
 
4.5. Tájékoztató Balassagyarmat által pályázott a turisztikai 
tevékenység összehangolásáról szóló projekthez való 
csatlakozásról 
 
Szántó József  polgármester ismerteti Balassagyarmat megkeresését . 
Mivel a támogatás anyagi kihatással nem jár , ezért Cserhátsurány 
nevében a támogató nyilatkozatot kiadta.  
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A képviselő-testület a tájékoztatót a polgármesteri intézkedéssel 
együtt jóváhagyta.  
 
 
4.6. A busz igénybevételének szabályozásáról  
  
Szántó József polgármester elmondta, hogy az utóbbi időszakban 
gondok voltak az autóbusz nem iskolabusz célú igénybevételével. 
A jelenlévő képviselők ezt saját tapasztalataik ismertetésével 
megerősítik.  
Szántó József polgármester javasolja, hogy a jövőben magáncélra csak 
rendkívüli esetben a szabályzat szerint adjuk kölcsön a buszt.    
 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  56/2012. (X.18.) 

önkormányzati  határozata 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy az autóbuszt magáncélra 
– csak kivételes esetben – a Gépjármű Üzemeltetési 
Szabályzat előírásai szigorú betartásával adják kölcsön.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos  
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
Napirend után  
 
 
Képviselők kérdései, bejelentései:  
 
 

• Koplányi Árpádné alpolgármester: az iskolára van biztosítás ?  
Szántó József polgármester : igen van.  
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• Móricz Gáborné képviselő szerepeljen a jegyzőkönyvben: A 
szociális fa igények elbírálását a testület tagjai együttesen 
végezzék.  

 
• Koplányi Árpádné alpolgármester: 2012.november 1-től 

átvállalják a busz kiséretet az iskola pedagógusai. 
 

• Móricz Gáborné képviselő: az iskola kerítését meg kell 
javítani. 

 
• Koplányi Árpádné alpolgármester: mi épül az út mentén ?  

 
Szántó József polgármester: Cserhátsurány területén csak az 
Állami Közút tisztítatja az utak szélét. Szűgy-Mohora-
Cserháthaláp területén a GERGI-háló végez optikai kábel 
fektetést. 
 

• Móricz Gáborné képviselő: az utca bútorokat kérem beszedni 
még a jó időben.  
Szántó József polgármester: rendben 
 

• Koplányi Árpádné alpolgármester: telefon probléma  
Karvai Ferenc fizetés elmaradása miatt (76 e Ft) kikapcsolták a 
telefonokat. 
Javaslat a kártya visszavonása. 
 
Szántó József polgármester: keressük a megoldást, pl. 
tiszteletdíjból levonás, új csomag létrehozása.  

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

                            hitelesítők 


