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Cserhátsurány  Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
IX. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2013. június 27-i,  a  cserhátsurányi 
Tanácskozóteremben megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

- Szántó József polgármester, 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 

- Móricz Gáborné, 
- Varga Attiláné 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. 
 
N a p i r e n d : 

 
Napirend előtt: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
 
1./ Beszámoló a Tessedik Sámuel Óvoda 2012/2013-as nevelési 
évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Pistyúr Gáborné óvódavezető 

 

2./ Óvodavezetői pályázat elbírálása  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 

3./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról   
Előterjesztő: Marsiczki Jánosné ig.ea.  
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4./ Helyi rendeletek felülvizsgálata II. 
Előterjesztő: Fazekas János jegyző 
 

5./ Társulási megállapodások felülvizsgálata   
Előterjesztő: Fazekas János jegyző 

 

6./ Javaslat a képviselő-testület 2013. II. félévi üléstervére 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

7./  Egyebek  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
Napirend előtt: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
 
1./ Beszámoló a Tessedik Sámuel Óvoda 2012/2013-as nevelési 
évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (1. sz. melléklet) 
 
Móricz Gáborné képviselő: mi lesz a létszámmal ? 
Szántó József polgármester: várhatóan a 17 fő meg lesz. 
Varga Attiláné képviselő: téli időszakban  szűkített területen 
működjönek a fűtés spórolás szempontjából.  
 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. 
 
Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

48/2013. (VI.27.) önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tessedik Sámuel Óvoda 2012/2013-as nevelési évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
2./ Óvodavezetői pályázat elbírálása 
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Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet) 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés  
elfogadását. 
 
Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
49/2013. (VI.27.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Pistyúr Gábornét öt év időtartamra 2013. július 1-től 
2018. július 31.ig tartó időtartamra megbízza a Tessedik Sámuel 
Óvoda óvodavezetői teendői ellátásával.  

 
Illetményét 221.500 Ft-ban állapítja meg, mely tartalmazza a 
garantált illetményt (181.500.-Ft), valamint a vezetői pótlékot 
(40.000.-Ft).  

 
 
3./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról     
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 3. sz. melléklet) 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 

Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés és a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
50/2013. (VI.27.) önkormányzati  határozata 
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Cserhátsurány Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete az 
adóigazgatóságról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
 

 
 
4./  Helyi rendeletek felülvizsgálata II. 
Előterjesztő: Fazekas János jegyző 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 4. sz. melléklet) 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 
Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés  
elfogadását. 
 
Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
51/2013. (VI.27.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete a Nógrád megyei 
Kormányhivatal felhívására 
megvizsgálta a 
talajterhelési díjról szóló 
rendeletét és megállapította, 
hogy az módosítást nem 
igényel. 

 
 
 
5./ Társulási megállapodások felülvizsgálata   
Előterjesztő: Fazekas János jegyző 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (5. sz. melléklet) 
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A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 

Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés  
elfogadását. 
 
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
52/2013. (VI.27.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a 
Berceli „Belső-Cserhát” 
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás 
társulási megállapodásának 
felülvizsgálatával 
kapcsolatos előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 

1. A képviselő-testület döntött arról, 2013. június 30-ától 
továbbműködjön a Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás a gyermekjóléti szolgáltatási és a 
családsegítési feladatok ellátására.  

2. A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 146. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodást jóváhagyta.  

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: polgármester 

  
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
53/2013. (VI.27.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány 
Község 
Önkormányzata 
Képviselő-
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testülete 
támogatja 
Kozárd és Terény 
községi 
Önkormányzatok 
felvételét a 
„Belső-Cserhát” 
Gyermekjóléti és 
Családsegítő 
Társulás tagjai 
sorába 
amennyiben az 
Önkormányzatai
nak 
többletköltséget 
nem okoz.  
Felkéri a 
polgármestert, 
hogy döntéséről 
az érdekelteket 
értesítse. 
Határidő: 2013. 
07.02. 
Felelős: Szántó 
József 
polgármester 
 

 
 
 

6./ Javaslat a képviselő-testület 2013. II. félévi üléstervére 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (6. sz. melléklet) 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 

 
Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés  
elfogadását. 
 
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
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Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
54/2013. (VI.27.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2013. II. félévi 
üléstervét a melléklet 
szerinti részletezéssel 
elfogadja. 

 
 
 
 

7./ Egyebek 
Előterjesztő:  Szántó József polgármester 
 
 
7/1. Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. vagyonértékelése 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 7/1. sz. melléklet) 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 

Ezt követően szavazásra bocsájtja az előterjesztés  elfogadását. 
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
55/2013. (VI.27.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány 
Önkormányzata Képviselő-
testülete megbízza a 
tulajdonába /áramlott/ 
víziközmű-vagyon 
üzemeltetési szerződéshez 
szükséges kötelező 
vagyonértékelésének 
megrendelésével és 
lebonyolításával a Nyugat-
Nógrád Vízmű Kft-t, 
melynek költségeit a 
társaságban tulajdonolt 
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üzletrészének a Nyugat-
Nógrád Vízmű Kft. részére 
névértéken történő 
átruházása útján téríti meg 
a vagyonértékelés 
költségeinek 
beszámításával. A 
Képviselő-testület 
felhatalmazza Szántó 
József polgármestert a 
tulajdonosi döntés szerinti 
megbízási és üzletrész 
átruházási megállapodás 
aláírására.  
 
Cserhátsurány 
Önkormányzat Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Nyugat-Nógrád 
Vízmű Kft. valamennyi 
önkormányzati tagja 
névértéken átruházza 
üzletrészét a Nyugat-
Nógrád Vízmű Kft. részére 
és azokat a Nyugat-Nógrád 
Vízmű Kft. saját társasági 
üzletrész céljára 
megszerezze, amely 
üzletrész-átruházások során 
Cserhátsurány 
Önkormányzata nem 
kívánja gyakorolni 
elővásárlási jogát.  
 
A képviselő-testület 
felhatalmazza  Szántó 
József polgármestert a 
tulajdonosi döntés szerinti 
tagi nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Felelős: Szántó József 
polgármester 
Határidő: 2013. 06.30.  
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7/2. Belső-ellenőrzési társulás (tagdíj)  
 
Szántó József polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 
az Érsekvadkerti székhelyű Belső-ellenőrzési társulás megállapította a 
fizetendő tagdíjat, ami Cserhátsurány esetében 226.416.-Ft/év.  
 
 
7/3. Fejlesztési koncepció (megyei) tárgyalásáról 
 
 
Szántó József polgármester  ismerteti, hogy Salgótarjánban részt vett 
a megyei Területfejlesztési koncepció előzetes tárgyalásán.  
Véleményem szerint rosszabbodnak a kilátások a kistelepüléseknek.  
 
 
7/4. Település fejlesztési konferenciáról 
 
Szántó József polgármester tájékoztatja a testületet arról a 
konferenciáról , ahol a kistelepülések Önkormányzatait képviselte.  
 
7/5.  Szántó József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy a június havi bérek kifizetése nehézséget okoz. Mohora közös 
hivatali hozzájárulása május 31-ig jelentős elmaradást mutat, továbbá 
a korábbi közös óvodai tartozás december havi bérének átutalása sem 
történt meg Mohora település részéről. Mohora település együttes 
lemaradása 3.892.000 Ft.  
Javasolja, hogy ha Mohora néhány napon belül nem teljesít, úgy 
életbe léptetjük a Társulási Megállapodásban rögzített szankciókat, 
végső soron a Társulás felülvizsgálatát.   
 

7.5. Települési értéktár 
/szóbeli előterjesztés/ 

Szántó József polgármester ismerteti, hogy döntést kell hoznunk arról,hogy 
a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX.törvény 3-4.§ rendelkezései szerint kívánunk-e létrehozni települési 
értéktárat. 
A helyi értékek kis száma miatt nem javaslom települési értéktár 
létrehozását, lehetőség szerint tájegységi, vagy megyei értéktárban 
szerepelni kívánunk.   
 
Hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. 
Szavazás 
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Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Község  
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
56/2013. (VI.27.) önkormányzati  határozata 

 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
értékek kis száma miatt nem kíván települési értéktárat létrehozni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 
 
Határidő: 2013.07.15. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 

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


