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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
II. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. február 15-i,  a  cserhátsurányi 
Tanácskozóteremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

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

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 

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

 
N a p i r e n d : 

 
1./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi  költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Az Önkormányzat 2012.évi költségvetés–tervezetének megvitatása 
(I. olvasat )    
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
3./ Az Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
módosított egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
elfogadása  
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Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
4./ NÉ&PA Kft. 2012.évi árajánlata 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
5./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
6./ 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 az önkormányzat 2011. évi  költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  6/2012. (II.15.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat 2011.évi költségvetésének 
módosítását a következő testületi ülésre elnapolja.   

 
 

2./ Az Önkormányzat 2012.évi költségvetés –tervezetének 
megvitatása (I. olvasat )    
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet) 
Kérdések, Hozzászólások: 
 
Koplányi Árpádné alpolgármester: az óvodánál ki a 4 fő  ? 
Szántó József polgármester: az iskolától áthozott   2 X 0,5 álláshely. 
Varga Attiláné képviselő: kérjük a közhasznú munkások névsorát 
előre.  
Szántó József polgármester: rendben.  



 3

Koplányi Árpádné alpolgármester: informatikusra tényleg szükség 
van ?  
Szántó József polgármester: igen.  
Karvai Ferenc képviselő: konyhakertet fogunk csinálni ?  
Szántó József polgármester: lehet csinálni, meg kell tervezni . 
(burgonya, hagyma, borsó stb.) Egy pár asszony eldolgozhat. 
Koplányi Árpádné alpolgármester:   a rendezvényekre kevés a pénz.  
Szántó József polgármester: önként vállalt feladat.  
Fazekas János körjegyző: a belső ellenőr javasolta az általános 
tartalék képzését ! 
Koplányi Árpádné alpolgármester: Iskolabusznál az önrészt kell 
biztosítani (TÁMOP) 70/30 % -a támogatás.   108 eFt bruttó összegnél  
nettó: 72 eFt a bér, 146 eFt  bruttónak 89 eFt a nettó összege, 89 
eFt/hó önkormányzati részt kellene hozzá tenni.  
Szántó József polgármester: Rendben , külön megállapodás 
készüljön. A magyarnándori buszjárat kútba esett ! (kaptak buszt) 
Óvodát, konyhát át kell nézni ! 
A közmeghallgatás időpontjának 2012. március 4. 15.00 órát 
javaslom, az iskola lapos tetős épület  osztálytermében.  
 
Képviselők részéről több hozzászólás nem volt.  
Képviselő-testület  - egyhangú   -  igen szavazással a következő 
határozatot  hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  7/2012. (II.15.) önkormányzati  

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat  2012. évi költségvetés-
tervezetét I. olvasatban tárgyalási alapnak elfogadja.  
Az elhangzottak alapján kell a tervező munkát 
folytatni.  
Közmeghallgatás időpontja: 2012.március 04. ( 15.00 
óra) Általános Iskola lapos tetős épület. 
 
Határidő: bentiek szerint, 2012. 02.29. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
3./ Az Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
módosított egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
elfogadása  
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Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (3. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről  hozzászólás nem volt.  
Képviselő-testület  - egyhangú   -  igen szavazással a következő 
határozatot  hozza : 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  8/2012. (II.15.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja az Észak-Kelet-Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Társulás  „Társulási Megállapodás „ 
–ának módosításait és új egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét.  
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 
érdekelteket értesítse 
 
Határidő: 2012.02.29 
Felelős: Szántó József polgármester 

 

 
4./ NÉ&PA Kft. 2012.évi árajánlata 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (4. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről  hozzászólás nem volt.  
Képviselő-testület  - egyhangú   - igen szavazással a következő 
határozatot  hozza : 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  9/2012. (II.15.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a NÉ & PA Kft. Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 2012.évi módosított árajánlatát nem fogadja el.    
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A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLII.törvény 
57.§-sa szerint : „ A hulladékkezelési 
közszolgáltatatási díj legmagasabb mértéke 2012.évben 
nem haladhatja meg a települési önkormányzat 
képviselő-testülete által rendeletben 2011.évre 
megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke. „ 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 
érdekelteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester  

 
 
5./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
- Út pályázat visszaadták, mivel a jelenlegi EU- költségvetési 
ciklusban már volt nyertes pályázatunk. 
- a Megállapodás aláírásra került az egyház részéről 

(Gyermekétkeztetés) 
- HUSK pályázat :   - minimum önerőt befiz. 

- végleges ( 3 M) hitel lesz felvéve , 
megelőlegezésre.  

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

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/2012. (II.15.) önkormányzati  

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-       
testülete a Szántó József polgármester által ismertetett  
két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről  szóló tájékoztatót elfogadja.  
 

6./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 



 6

6/1. Részvétel a „Középső-Ipolyvölgyi vízgyűjtő terület közös 
belvíz-árvízvédelmi -, megelőzési terve „ című páláyzatban 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (6/1. sz. melléklet) 
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - igen szavazással a következő 
határozatot  hozza : 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 11/2012. (II.15.) önkormányzati  

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás által 
elnyert „Középső-Ipoly –völgyi vízgyűjtő terület közös belvíz – 
árvízvédelmi-, megelőzési terve” című projektben részt kíván 
venni. 
A megvalósításhoz szükséges 5% saját erőt átutalja az Ipoly – Táj 
Területfejlesztési Társulás 11741017-20034467 számú 
bankszámlájára 2012. március 10-ig. 
A saját erő a településen megvalósuló tervezési munkák 
arányában kerül meghatározásra. A saját erő összege részvétel 
arányosan tartalmazza a tervezési költségek 5 %-át, valamint 
egyéb projekt költségeket, melyek a résztvevők között egyenlő 
arányban oszlanak meg. 
A projekt előfinanszírozásához szükséges forrás előteremtését az 
Ipoly – Táj Területfejlesztési Társulás által igényelt hitelből 
kívánjuk fedezni. A hitel kamatát, amennyiben az nem 
elszámolható a projekt költségei között, 2012. december 31-ig 
téríti meg az önkormányzat a főpályázó ITTT részére. 
A hitel településre jutó részének megfelelő fedezetről az 
Önkormányzat gondoskodik. A hitel felvételekor a fedezet 
igazolásában együttműködik az ITTT-sal. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szántó József polgármester  

 
 
 
6/2. Módosítások szakfeladatrend változása miatt. 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (6/2. sz. melléklet) 
 



 7

Képviselő-testület  - egyhangú   - igen szavazással a következő 
határozatot  hozza : 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 12/2012. (II.15.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Szakfeladatrendről szóló 56/2011.(XII.31.) 
NGM rendelet alapján a szakfeladatrendjét érintően az 
alábbi döntést hozza: 

1. A Cserhátsurány Községi Önkormányzat által 
ellátott feladatok szakfeladatrend szerinti 
besorolását a 6/2/1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal módosítja 2012. március 01. hatállyal.  

2. A Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda alapító 
okiratának módosítását a 6/2/2.a számú melléklet 
szerinti tartalommal egységes szerkezetű alapító 
okiratát a 6/2/2.b. számú melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

3. A Cserhátsurány – Herencsény – Mohora Községek 
Körjegyzősége alapító okiratának módosítását a 
határozat 6/2/3.a. számú melléklet szerinti 
tartalommal, egységes szerkezetű alapító okiratát a 
6/2/3.b. számú melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja.  

4. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha alapító 
okiratának módosítását a határozat 6/2/4.a. számú 
melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetű 
alapító okiratát a 6/2/4.b. számú melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja.  

5.   A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a   
módosításokról az intézmények vezetőit 
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító 
okiratok  és a szükséges módosító dokumentumok 
Magyar Államkincstár részére történő 
megküldéséről. 

 
                                       Határidő: 2012.02.29. 
                                       Felelős: Fazekas János körjegyző 
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Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
         Kmf. 
 
 
 
     Szántó  József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
 
      Móricz Gáborné  Karvai Ferenc 
                           hitelesítők 


