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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  2013. február 21-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 Koplányi Árpádné 
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 2012. évi költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetés-tervezetének 
megvitatása (I. olvasat)  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 

3./ Az Önkormányzati rendeletek felülvizsgálása I.  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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4./ Közbeszerzési Szabályzat módosítása és 2013.évi közbeszerzési 
terv megtárgyalása és elfogadása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

5./ Tájékoztató a 2013.évi közfoglalkoztatás rendszeréről  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

6./ Tájékoztató az önkormányzat által 2012.évben támogatásban 
részesítettek elszámolásáról 
Előterjesztő:  Hanzel Istvánné pü.főea. 
 
7./ Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási időpontjának 
meghatározása  
Előterjesztő: Fazekas János jegyző 
 
8./ Egyebek  
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 2012. évi költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (1. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester: a számlán pénzmaradvány van. 
 
Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
rendeletet: 
 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   

1/2013. (II.22.) önkormányzati  rendelete 
 

az önkormányzat költségvetéséről szóló     
 1/2012. ( III.5) sz. rendelet 

módosításáról 
 
Cserhátsurány Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe 



 3

véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, 
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben meghatározottakat – a   1/2012. (III.5.)KT.r számú 2012. évi 
költségvetéséről alkotott rendeletét - továbbiakban költségvetési rendelet - az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
1. §. A költségvetési rendelet 13. §  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 "(1) A Képviselő-testület  figyelemmel az Áht.23 §.(2)bekezdés c) 
pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2012.évi költségvetését: 

     288.513 ezer forint költségvetési bevétellel  
     288.513 ezer forint költségvetési kiadással 
      0 ezer forint költségvetési egyenleggel 

0 ezer forint működési és 0 ezer forint felhalmozási 
hiánnyal állapítja meg.  „ 

                        
  
2.§.A költségvetési rendelet 1, 2., 2.1-2.9 és 2/12sz.melléklete e rendelet 1,2. 
2.1-2.4 és 2/12sz. melléklete szerint módosul. 
 
3.§ A költségvetési rendelet 15 §. -a az alábbiak szerint módosul: 
             
A Képviselő-testület –az Áht.6.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján – a 
2012.évi költségvetés kiemelt kiadási 
Előirányzatait: 
 
                258.576 ezer forint működési költségvetéssel 
 
Ebből:  
              82.286ezer Ft személyi juttatás 
              22.233 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális 
hozzájárulási adóval          
              60.384 ezer Ft dologi jellegű kiadások:         
              11.601 ezer Ft egyéb működési kiadással 
              82.072 ezer Ft társadalom -,szoc.politikai és egyéb juttatással 
              26.737 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel 
 
Ebből:  
                     10.858 ezer Ft felújítási kiadással 
                       9.053 ezer Ft beruházási célú kiadással 
                         492 ezer Ft felhalmozási kamat kiadással 
                      6.334 ezer Ft fejlesztési hiteltörlesztéssel állapítja meg.       
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4.§.    A költségvetési rendelet  3., 3/1,  sz.melléklete e rendelet  3, 3/1, 
.sz.melléklete szerint  módosul. 
 
5.§.     A költségvetési rendelet 4-5,7-8-9 sz melléklete  e rendelet 4.5,7-8-9 sz. 
melléklete szerint módosul. 
 
6.§      A költségvetési rendelet 14. sz. melléklete e rendelet 6.sz. melléklete 
szerint módosul.                                     
        
7.§.    E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
  Szántó József sk.    Fazekas János sk. 
     polgármester                                                   körjegyző 
 
 

 
 
2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetés-tervezetének 
megvitatása (I. olvasat)  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester: 14 millió forint forrás hiánnyal szemben 
8 millió forint összegű pénzmaradvány van.  
 
Kérdések, Hozzászólások: 
 
Koplányi Árpádné alpolgármester: rendezvényekre ? 
Szántó József polgármester: - javaslok 300 ezer Ft összeget összesen 
                                            - busz    MUK támogatásra pályázunk 
     - iskola támogatás 
     - elszámolásnál eltérés volt  
Fazekas János jegyző: ez rendezésre került. 
Varga Attiláné képviselő: túlóra, ügyelet óvodánál ? 
Szántó József polgármester: távollévő dolgozó helyettesítése esetén 
merülhet fel. 
 
Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2013. (II.21.) önkormányzati  határozata 
 
   

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2013.évi költségvetésre benyújtott 
tervezetet megismerte és a 2013.évi végleges 
költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, 
valamint tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja. 

 
Határidő: 2013.évi költségvetési rendelettervezet 
benyújtására a Képviselő-testület munkaterv szerinti 
soron következő ülése. 

Felelős: Polgármester - Jegyző 
 
 
 
3./ Az Önkormányzati rendeletek felülvizsgálása I.  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 3. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről  hozzászólás nem volt.  
 

Szavazás 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
rendeletet: 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2013. (II.22.) önkormányzati  rendelete 

 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és 
működési 

szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
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bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
 

1. § 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.14.).) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SzMSz)   1. § (1)  bekezdése  helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
1.§ (1)  Az önkormányzat hivatalos  megnevezése: 
Cserhátsurány Község Önkormányzata 

 
2. § 

 
Az SZMSZ 2.§-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(1)  Az önkormányzat jogi személy, feladatait és hatáskörét a Mötv.-ben és 
ebben a rendeletben megállapított szabályok szerint  a képviselő-testület 
gyakorolja. 
 
(2)  A képviselő-testület szervei:  
       - polgármester, 
       - képviselő-testület bizottságai, 
       - közös önkormányzati hivatal, 
       - jegyző, 
       - társulás 

 
3. § 

 
Az SZMSZ 5.§ (2) – (3) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép: 
 
(2) A képviselő-testület – az át nem ruházható hatáskörök kivételével – 
hatásköreit átruházhatja: 
 

- a polgármesterre, 
- bizottságaira, 
- jegyzőre, 
- társulásra  - törvényben meghatározattak szerint.  
 

(3) Az átruházott hatáskörök gyakorlása tovább nem ruházható át. 
 

4. § 
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Az SZMSZ a következő  5/A. § -sal egészül ki:   
 
5/A.§  A képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit a  Mötv. 42.§-a 
sorolja fel. 
 

5. § 
 
Az SZMSZ 11. § -a következő   (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
(4) A Képviselő-testület zárt ülést tart a Mötv.46.§ (2) – (3) bekezdésében 
foglaltak szerint. 
 

6. § 
 
Az SZMSZ 46.§ (5)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(8)  A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. 
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni 
a kormányhivatalnak. 
 

7. § 
 
Az SZMSZ 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A polgármester az Mötv. 67. § rendelkezései szerint látja el feladatait. 
 
 

8. § 
 
Az SZMSZ 55. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/1/ A polgármester – pályázat alapján – az Mötv. 82. § /1/-/2/ bekezdésében 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki a 
Mötv. 83. §-ában foglalt eltérések alkalmazásával. A polgármester a jegyző 
javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – a jegyző 
helyettesítésére a jegyző által meghatározott feladatok ellátására aljegyzőt 
nevez ki.  
 

9. § 
 

Az SZMSZ 55. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
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(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség együttes betöltetlensége, illetve tartós 
távolléte, akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb 6 hónapra 
a megfelelő szakképzettséggel rendelkező hivatali ügyintéző látja el.  
 

10. § 
 
Az SZMSZ 56. § -a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
VII. fejezet 

 
Közös Önkormányzati Hivatal 

 
56.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv.  
Működését az Mötv. 84.§-86.§-a., saját SZMSZ-e és az MSZ EN ISO 
14001:2005. szabvány előírásai alapján végzi. 
 
a) A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal  
székhelye: Cserhátsurány 
elnevezése: Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal  
címe: 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. 
 
b) A Hivatal ügyfélfogadási rendjét a KÖH SZMSZ tartalmazza. 
 
c)  A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát  ( KÖH  SZMSZ) az SZMSZ 
6. számú függelékeként kell kezelni  
 

11.§. 
 

Az SZMSZ 57. § -a a következő(4) bekezdéssel egészül ki:  
 
 (4) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és fejlesztési 
tervét. 

12. § 
          

Záró rendelkezések 
 

Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépését követően 
hatályát veszti.  
 
           Szántó  József     sk.                                                        Fazekas  János sk. 

polgármester                                                                          jegyző 
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Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
rendeletet: 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2013. (II.22.) önkormányzati  rendelete 

 
a település tisztaságáról szóló 7/2008.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Cserhátsurány Község  Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

1.§ 
A Rendelet „A hulladékkezelési közszolgáltatás díj” című 16. (1) bekezdése 
hatályát veszti.  

2. § 
A Rendelet 16. § (7) bekezdése helyébe a következőrendelkezés lép:  
„(6) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. 
napot követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett 
- a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál kezdeményezi.”  

3. § 
A Rendelet 1 és 2. számú melléklete hatályát veszti.  

4. § 
Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti.  
Cserhátsurány, 2013. február  15. 
 
 
                     Szántó  József    sk.                                        Fazekas János     sk.                                               
                        polgármester                                                  jegyző 

 
 
 
4./ Közbeszerzési Szabályzat módosítása és 2013.évi közbeszerzési 
terv megtárgyalása és elfogadása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 4. sz. melléklet) 
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Képviselők részéről  hozzászólás nem volt.  
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2013. (II.21.) önkormányzati  határozata 

 

Cserhátsurány Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 23/2012.(IV.11.) 
önkormányzati határozattal elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatát módosítja az 
alábbiak szerint:  
 

1) Az I. fejezet 2. pontban „ az éves költségvetési törvényben „ 
szövegrész kiegészül a „mindenkori” szóval. A módosított 2.pont 
módosított teljes szövege a következő:  
„Jelen szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik minden olyan 
árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió , szolgáltatás 
megrendelése és szolgáltatási koncesszió, amelynek értéke a 
közbeszerzés megkezdésekor eléri , vagy meghaladja a mindenkori 
éves költségvetési törvényben megállapított értékhatárt és nem 
tartozik a Kbt. 9. §-ban vagy a 120. §-ban ismertetett kivételi 
körbe.” 

2) Az 1. sz. „ Közbeszerzési értékhatárok 2012” című mellékletet 
hatályon kívül helyezi.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

  
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2013. (II.21.) önkormányzati  határozata 
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Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja Cserhátsurány Község 2013.évi 
közbeszerzési tervét.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
 
 

5./ Tájékoztató a 2013.évi közfoglalkoztatás rendszeréről  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 5. sz. melléklet) 
 
 

Varga Attiláné képviselő: Herencsényből sokan jártak a vízműhöz, 
Cserhátsurányból ?  
Szántó József polgármester:  A mieink Erdészethez jártak.  
Koplányi Árpádné alpolgármester: a szakácsnő bérének rendezése  
szükséges, maradjon neki 15.000.-Ft ( ezt  talán észreveszi !) .  
 
Képviselők részéről több hozzászólás nem volt.  
Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2013. (II.21.) önkormányzati  határozata 

 
 

 Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1. a benyújtott igények alapján elfogadja a 2013.évi Közfoglalkoztatási 

tervet. 
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatokat tegye meg és a pályázatot nyújtsa be. 
3. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati önrész összegét a 

2013.évi költségvetésbe építesse be a közfoglalkoztatási kérelmet a  
Cserhátsurány Község Önkormányzata valamennyi települési igényre 
vonatkozóan dolgozza ki és nyújtsa be. 
Határidő: 1.pont: azonnal 2-3pont: A pályázati kiírás megjelenését 
követően azonnal, és 2013.február 28.  
Felelős: Polgármester  

 



 12

 

6./ Tájékoztató az önkormányzat által 2012.évben támogatásban 
részesítettek elszámolásáról 
Előterjesztő:  Hanzel Istvánné pü.főea. 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 6. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről több hozzászólás nem volt.  
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2013. (II.21.) önkormányzati  határozata 

 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az  önkormányzat által 2012.évben 
támogatásban részesítettek elszámolásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 
 

 
7./ Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási időpontjának 
meghatározása  
Előterjesztő: Fazekas János jegyző 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 7. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről több hozzászólás nem volt.  
 

Szavazás 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2013. (II.21.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  
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1. A Tessedik Sámuel Óvodába 2013. március 18-án  8-17 óráig, és 2013. 

március 19-én 8-16 óráig  lehet beiratkozni. 
 
           Felelős:               Szántó József polgármester 
           Közreműködik:  Pistyúr Gáborné óvodavezető 
           Határidő:            2013. március 19. 
 

2.  A Tessedik Sámuel Óvodába a 2013/2014-es nevelési évben   egy óvodai 
csoport indítható.  

 
           Felelős:              Szántó József polgármester 
           Határidő:           2013. szeptember 1. 

 
 
 
 
 

8./ Egyebek  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

 

8.1.  
Tüzifa: - Rácz Arnold Cssurány, Sréter J. út 48. 
        - özv. Szőrös Istvánné  Cssurány, Kinizsi út 6. 
        - Csonka Istvánné Cssurány, Rákóczi út 9.  
 
8.2.  
Óvodai játékok javítására árajánlat 
 
Varga Attiláné képviselő: a közmunkások vegyenek részt az óvodai 
játékok javításában ! Szülők is.  
 
8.3.  
 
Koplányi Árpádné alpolgármester: Javaslom a sörpadok javítását 
közmunkásokkal. 
 
8.4. 
Koplányi Árpádné alpolgármester: Fogathajtó legyen a falunapon.  
Karvai Ferenc képviselő: Nem támogatom, legyen úgy mint eddig.  
 
8.5. Rendőrkapitányság 
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A Nógrád Megyei Rendőrkapitányság megkeresése alapján a 
képviselő-testület Döme Zsolt Balassagyarmat Város Rendőrkapitány 
kinevezését támogatja.  
  
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
        
 

 
 
 
     Szántó  József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
 
      Móricz Gáborné      Koplányi Árpádné 
                           hitelesítők 


