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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
VII. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. április 11-i,  a  cserhátsurányi 
Házasságkötő teremben megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

- Szántó József polgármester, 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 
- Varga Attiláné, 
-  Móricz Gáborné, 
-  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 Karvai Ferenc 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./ Az ÉMOP-3.1.2/E pályázat (Petőfi út rekonstrukciója ügyében 
indított közbeszerzési eljárás)  alapján a nyertes pályázó kiválasztása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Közbiztonság növelését szolgáló „Térfigyelő rendszer kiépítése 
Cserhátsurány”  pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
3./ Önkormányzati felzárkóztatási pályázat támogatás igénylése 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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4./ Cserhátsurány Község Rendezési Tervének módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
5./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ Az ÉMOP-3.1.2/E pályázat (Petőfi út rekonstrukciója ügyében 
indított közbeszerzési eljárás)  alapján a nyertes pályázó kiválasztása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (  1. sz. melléklet) 
 
 
Szántó József polgármester: a bíráló bizottság jegyzőkönyvét 
ismerteti.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2012.(IV.11.) önkormányzati 
határozata 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a közbeszerzési bíráló bizottság szakmai 
javaslatával egyetért és a „Cserhátsurány Petőfi út   
tárgyú nemzeti egyszerű közbeszerzési eljárás 
nyertesének OTYS Úttechnika Kft. (2030 Érd, 
Bádogos út 57.) jelöli meg.  
 
Felhatalmazza a  polgármestert, hogy a nyertessel a 
vállalkozási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: 2012.04.15. 
Felelős: Szántó József polgármester  
 

2./ Közbiztonság növelését szolgáló „Térfigyelő rendszer kiépítése 
Cserhátsurány”  pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet) 
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Szántó József polgármester  ismerteti a pályázat anyagát.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2012.(IV.11.) önkormányzati 
határozata 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 
1. pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 
4/2012.(III.1.) BM rendelet 4. Közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 
pályázati célra „Térfigyelő rendszer kiépítése 
Cserhátsurány „ címmel.  

A beruházás összege :   3.537.000 Ft  
Igényelt támogatás összesen:    3.183.000 Ft 
Vállalt önerő összege:          354.000 Ft 

 
2. Kijelenti, hogy a saját forrás összegét 2012.évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
3. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására  

 
Határidő: kiírás szerint 
Felelős: Szántó József polgármester 
 

3./ Önkormányzati felzárkóztatási pályázat támogatás igénylése 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (3. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester ismerteti a kiírást, javaslatot tesz az 
igénylés tartalmára.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 22/2012.(IV.11.) önkormányzati 

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete támogatási igényt nyújt be az 5/2012.(III.1.) 
BM. Rendelet alapján az előterjesztés szerinti 
tartalommal az orvosi rendelő külső szigetelési 
munkáira.  
Az elnyerhető támogatás max. 3.000.000.-Ft.  
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: 2012.05.02. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
 
4./ Cserhátsurány Község Rendezési Tervének módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (4. sz. melléklet) 
 
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő rendeletet  
hozza : 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete 

 
 

a Cserhátsurány Község Rendezési tervéről szóló 6/2002.(VIII.27.)  
számú rendelet módosításáról 

 
 

1. §.  
 

  A rendelet 12. § (3) bekezdésének táblázata az alábbiak szerint módosul:  
 
 
 
 
 
 
 

Az építési telek 
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Beépítési 
mód 

 
Övezeti jel 

Legnagyobb 
szintterület-

sűrűség 

Legkisebb 
területe (m2) 

Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény 
magasság 

Legkisebb 
zöldfelület 

Szabadon-
álló 
 

IG  SZ 30 
       K  K 

 
1,5 

 
5000 

 
30 

 
K 

 
20 

Szabadon- 
álló 
 

IG  SZ 30 
        K  K 

 
1,5 

 
5000 

 
30 

 
K 

 
40 

Szabadon-
álló 
 

IG SZ 30 
    10,0  5000 

 
1,5 

 
5000 

 
30 

 
10,0 

 
25 

* jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület  
 ( A legkisebb zöldfelület területe az OTÉK 25. § előírásai szerint számítandó.)  
 
 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2012. 04.01. napján lép hatályba. 
 
 
 
5./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (5. sz. melléklet) 
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 23/2012.(IV.11.) önkormányzati 
határozata    

 
Cserhátsurány Község Önkormányzat 

közbeszerzési szabályzatáról  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerint elfogadja Cserhátsurány 
Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szántó József polgármester  

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

                          hitelesítők 


