Cserhátsurány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
VIII. számú
Jegyzőkönyv

Készült: Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 30-án
17.00 órakor megtartott együttes üléséről.
Az ülés helye: Herencsény Hivatal tanácskozóterem
2677 Herencsény, Kossuth út 76. szám
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat részéről:
Szántó József
Karvai Ferenc
Varga Attiláné

polgármester
képviselő
képviselő

Herencsény Községi Önkormányzat részéről:
Jusztin Józsefné polgármester
Bucsánszki Csaba képviselő
Demkó György képviselő
Tácsik Bálint
képviselő

Jelen van tanácskozási joggal:
Fazekas János
jegyző
Oláh Gyula
kisebbs.önk.elnöke
Dr.Ujcsek Zsófia háziorvos
Benyovicsné Bodó Éva védőnő
Az ülést Szántó József, Cserhátsurány Község polgármestere vezeti.
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A jegyzőkönyvet Fazekas János jegyző vezeti.
Szántó József polgármester: Köszönti a megjelenteket és az aláírt jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi Önkormányzat megválasztott
5 fő képviselőjéből 3 fő jelen van, Herencsény Községi Önkormányzat
megválasztott 5 fő képviselőjéből 4 fő jelen van, az együttes ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Az együttes ülés Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből
Karvai Ferenc és Varga Attiláné képviselőket, Herencsény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületéből Tácsik Bálint és Bucsánszki Csaba
képviselőket, jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőknek.
Ezt követően ismerteti a jelenlévőkkel a meghívó szerinti napirendet, javasolja
annak elfogadását. Kéri, hogy akinek van kiegészítése, más javaslata az tegye
meg.
Kiegészítés, más javaslat nem volt.
Szántó József polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő
napirenddel, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint elfogadja az együttes ülés napirendjét:
Napirend:
1./ Tájékoztató a községek egészségügyi alapellátásának helyzetéről.
Előterjesztő: szolgálatvezetők
2./ Beszámoló a Belső –Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: szolgálatvezető
3./ Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2012. évi munkájáról.
Előterjesztő: Fábián Jánosné igazgatási főelőadó
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4./ Társulási megállapodások felülvizsgálata az önkormányzati
feladatváltozások tükrében.
Előterjesztő: Fazekas János körjegyző
5./ Cserhátsurány/Herencsény község önkormányzata 2014. évi
költségvetési koncepciója.
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
6./ Törvényességi felhívások vizsgálata, rendeletek módosítása.
Előterjesztő: Fazekas János jegyző
7./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálata.
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
8./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1./ Tájékoztató a községek egészségügyi alapellátásának helyzetéről.
Előterjesztő: szolgálatvezetők
( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Hozzászólások:
Szántó József polgármester : A surányi rendelő belső felújítása tartaléklistára
került, pályázatok útján próbálkozunk. A személyi feltételek megfelelőek, a
születés kevés, elöregedés jellemző a településünkre.
Oláh Gyula kisebbs.önk.elnök: Az emlőrák szúrésnek nagyobb hírverést kellene
adni. A fogorvosnál kevés a beteg, sokan Magyarnándorba járnak.
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló és a határozati
javaslat elfogadását.
Szavazás
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Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 39 /2013. (V.30.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a községek egészségügyi alapellátásának helyzetéről szóló tájékoztatót
és az egészségügyi szolgáltatók beszámolóit elfogadja.
Herencsény Község Önkormányzata Képviselőtestületének 36/2013. (V.30.) önkormányzati
határozata
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
községek egészségügyi alapellátásának helyzetéről szóló tájékoztatót és
az egészségügyi szolgáltatók beszámolóit elfogadja.
2./ Beszámoló a Belső –Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: szolgálatvezető
/Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 2.sz.mell./
Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt.
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló és a határozati
javaslat elfogadását.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
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Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 40/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „BelsőCserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Herencsény Község Önkormányzata Képviselőtestületének 37/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „BelsőCserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
3./ Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2012. évi munkájáról.
Előterjesztő: Fábián Jánosné igazgatási főelőadó
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 3.sz. mell..)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló és a határozati
javaslat elfogadását.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 41/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
gyermekvédelmi rendszer 2012. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
gyermekvédelmi rendszer 2012. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
4./ Társulási megállapodások felülvizsgálata az önkormányzati
feladatváltozások tükrében.
Előterjesztő: Fazekas János körjegyző
/Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 4.sz.mell./
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló és a határozati
javaslat elfogadását.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Érsekvadkert Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulási
Megállapodásának változásait a beterjesztett formában és
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosított Társulási Megállapodás aláírására
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szántó József polgármester

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
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Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Érsekvadkert Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulási
Megállapodásának változásait a beterjesztett formában és
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosított Társulási Megállapodás aláírására
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
1.

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (továbbiakban:Mötv.)87-95. §-ában foglalt
szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló tv.3.sz. melléklet Kiegészítő
szabályokban
foglalt
szempontoknak
megfelelően
elkészített, Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása
társulási megállapodását 2013. július 1-i hatállyal
jóváhagyja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
melléklet társulási megállapodás aláírására, egyidejűleg
utasítja, hogy a testület döntését küldje meg a Társulási
Tanács Elnökének.
Határidő: 2013. június 3.
Felelős: Szántó József polgármester

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
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1.

Herencsény Község Önkormányzata
Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (továbbiakban:Mötv.)87-95. §-ában foglalt
szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló tv.3.sz. melléklet Kiegészítő
szabályokban
foglalt
szempontoknak
megfelelően
elkészített, Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása
társulási megállapodását 2013. július 1-i hatállyal
jóváhagyja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
melléklet társulási megállapodás aláírására, egyidejűleg
utasítja, hogy a testület döntését küldje meg a Társulási
Tanács Elnökének.
Határidő: 2013. június 3.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester

5./ Cserhátsurány/Herencsény község önkormányzata 2014. évi
költségvetési koncepciója.
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
/Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 5.sz.mell./
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló és a határozati
javaslat elfogadását.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
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Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2014. évi költségvetési koncepciót tudomásul veszi és
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésére
vonatkozó előterjesztésnél a jelen koncepcióba foglalt
célokat vegye figyelembe.
Felelős: Szántó József polgármester
Fazekas János jegyző
Határidő: a 2014. évi önkormányzati költségvetés
előterjesztése

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2014. évi költségvetési koncepciót tudomásul veszi és
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésére
vonatkozó előterjesztésnél a jelen koncepcióba foglalt
célokat vegye figyelembe.
Felelős: Jusztin Józsefné
Fazekas János jegyző
Határidő: a 2014. évi önkormányzati költségvetés
előterjesztése

6./ Törvényességi felhívások vizsgálata, rendeletek módosítása.
Előterjesztő: Fazekas János jegyző
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló és a határozati
javaslat elfogadását.
Szavazás.
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Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi döntéseket:

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád
Megyei
Kormányhivatal
NO-B-05/19-163/2013.
számú
törvényességi felhívását elfogadja és az abban foglaltak szerint a
jogszabálysértést megszűnteti.

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2012.(VI.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. Törvény 5.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat
rendeli el:
1.§.
Az önkormányzat vagyonáról szóló 6/2012. (VI.1.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban R) 5.§(4) bekezdése hatályát veszti.
Záró rendelkezések
2.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Szántó József sk.
Polgármester

Fazekas János sk
jegyző

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád
Megyei
Kormányhivatal
NO-B-05/19-161/2013.
számú
törvényességi felhívását elfogadja és az abban foglaltak szerint a
jogszabálysértést megszűnteti.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 5/2012.(VI.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. Törvény 5.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat
rendeli el:
1.§.
Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2012. (VI.1.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban R) 5.§(4)a) pontja hatályát veszti.
Záró rendelkezések
2.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Jusztin Józsefné sk.
Polgármester

Fazekas János sk
jegyző
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7./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálata.
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné polgármester
/Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 7. sz. mell./
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló és a határozati
javaslat elfogadását.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:
CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2013.(V. 30.) önkormányzati h a t á r o z a t a
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Cserhátsurány Roma
Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
47/2012.(IX.6.)
határozatával
elfogadott –
Cserhátsurány
Község
Önkormányzata és Cserhátsurány Roma Nemzetiségii Önkormányzata között a
nemzetiségek jogairól szól 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének
végrehajtására kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
1.) A bevezető részben a Cserhátsurány Községi Önkormányzat
megnevezése
„ Cserhátsurány Község Önkormányzata” megnevezésre változik.
2.) A 6.) pont helyébe a következők lépnek:
„6.) A képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok
ellátását (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) a
Helyi Önkormányzat az Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban:
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Hivatal) munkaköri leírásában erre a feladatra kijelölt köztisztviselő útján
– munkaidőben – biztosítja.
3.) A 10.) pont helyébe az alábbiak lépnek:
„10.) A Helyi Önkormányzat biztosítja, hogy a jegyző, - akadályoztatása
esetén az általa kijelölt személy – a Helyi Önkormányzat megbízásából és
képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.”
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Szántó József polgármester
Herencsény KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2013.(V. 30.) önkormányzati h a t á r o z a t a
Herencsény Község Önkormányzatának Herencsény Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról
Herencsény
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
–
a
48/2012.(VIII.23.) határozatával elfogadott – Herencsény Község
Önkormányzata és Herencsény Roma Nemzetiségii Önkormányzata között a
nemzetiségek jogairól szól 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének
végrehajtására kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
5.) A bevezető részben a Herencsény Községi Önkormányzat megnevezése
„ Herencsény Község Önkormányzata” megnevezésre változik.
6.) A 6.) pont helyébe a következők lépnek:
„6.) A képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok
ellátását (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) a
Helyi Önkormányzat az Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban:
Hivatal) munkaköri leírásában erre a feladatra kijelölt köztisztviselő útján
– munkaidőben – biztosítja.
7.) A 10.) pont helyébe az alábbiak lépnek:
„10.) A Helyi Önkormányzat biztosítja, hogy a jegyző, - akadályoztatása
esetén az általa kijelölt személy – a Helyi Önkormányzat megbízásából és
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képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.”
8.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester

8./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztők: Szántó József polgármester
Jusztin Józsefné
8/1. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási
kérelme
Előterjesztő: Szántó József polgármester
/Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 8/1. sz. mell./
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja a támogatási kérelmet.
Szavazás.
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntést:

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2013. (V.30.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület
támogatási kérelmét elutasítja költségvetés hiánya miatt.

Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
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Mivel a képviselők részéről egyéb bejelentés, észrevétel, hozzászólás nem volt,
ezért Szántó József polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította.

k.m.f.

Szántó József
polgármester

Jusztin Józsefné
polgármester

Fazekas János
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Attiláné

Bucsánszki Csaba

Karvai Ferenc

Tácsik Bálint
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