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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 
V. számú 

     J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Mohora Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 16-én 19.00 órakor megtartott   
együttes üléséről. 
 
Az ülés helye:  Cserhátsurány  Konyha ebédlő 
               2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28. szám 
 
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal: 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Szántó József polgármester 
  Karvai Ferenc  képviselő 
                    Holes Gábor          képviselő 
 
Herencsény Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Jusztin Józsefné polgármester 
  Kosik Mihály  alpolgármester 

Tácsik Bálint képviselő 
Demkó György  képviselő 

 
Mohora Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Fridrich Béla  polgármester 
                    Pavlokin Pál          alpolgármester  
  Kardos Kálmán     képviselő 

Kukucska Lajos  képviselő 
Ifj.Bahor István     képviselő   
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Jelen van tanácskozási joggal: 
  Fazekas János  jegyző 
 
Az ülést Szántó József, Cserhátsurány Község polgármestere vezeti. 
 
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, Mohora Község 
Önkormányzata megválasztott 7 képviselőjéből 5 jelen van, az együttes ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Az együttes ülés  Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből 
Karvai Ferenc és Holes Gábor képviselőket, Herencsény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületéből Kosik Mihály és Demkó György képviselőket, Mohora 
Község Önkormányzata Képviselő-testületéből Kukucska Lajos és Pavlokin Pál 
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, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt 
szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak 
szerint elfogadja az együttes ülés napirendjét: 
 
Napirend: 
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1./ Beszámoló a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati  Hivatal 2013.évi    
munkájáról         

     Előterjesztő: Fazekas János jegyző                                                                                                                   
      
2./  Beszámoló az iskolabusszal kapcsolatos 2013.évi gazdálkodásról 
      Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
3./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
     Előterjesztő: Szántó József polgármester 

                           
A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
1./  Beszámoló a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati  Hivatal 2013.évi    

munkájáról         
     Előterjesztő: Fazekas János jegyző                                                                                                         
     ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.1.sz. mell.) 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
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, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt 
szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi  határozatot: 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  9/2014. (IV.16.) önkormányzati  határozata 

 

Cserhátsurány    Község      Önkormányzata         Képviselő-
testülete         a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.    
évi működéséről   és   gazdálkodásáról   szóló   beszámolót   
megtárgyalta, a rendeletmódosítást, valamint  a   2013.  évi   
bevételek   teljesítését  44.267 ezer Ft, a kiadások teljesítését  
43.928  ezer Ft összeggel  -  a beszámoló 2. számú melléklete  
részletezése szerinti tartalommal  - elfogadja. 
Határidő: azonnal  
Felelős:     Fazekas János jegyző 
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  9/2014. (IV.16.) önkormányzati  

határozata 
 

Herencsény   Község      Önkormányzata         Képviselő-testülete         
a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.    évi 
működéséről   és   gazdálkodásáról   szóló   beszámolót   
megtárgyalta, a rendeletmódosítást, valamint  a   2013.  évi   
bevételek   teljesítését  44.267 ezer Ft, a kiadások teljesítését  
43.928  ezer Ft összeggel  -  a beszámoló 2. számú melléklete  
részletezése szerinti tartalommal  - elfogadja. 
Határidő: azonnal  
Felelős:     Fazekas János jegyző 

 
  

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  30/2014. (IV.16.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Mohora    Község      Önkormányzata         Képviselő-testülete         
a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.    évi 
működéséről   és   gazdálkodásáról   szóló   beszámolót   
megtárgyalta, a rendeletmódosítást, valamint  a   2013.  évi   
bevételek   teljesítését  44.267 ezer Ft, a kiadások teljesítését  
43.928  ezer Ft összeggel  -  a beszámoló 2. számú melléklete  
részletezése szerinti tartalommal  - elfogadja. 
Határidő: azonnal  
Felelős:     Fazekas János jegyző 
 
 
 

2./  Beszámoló az iskolabusszal kapcsolatos 2013.évi gazdálkodásról 
      Előterjesztő: Szántó József polgármester 
     ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 2.sz. mell.) 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
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, Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt 
szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi  határozatot: 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  10/2014. (IV.16.) önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
iskolabusz 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet 
szerinti részletezéssel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  10/2014. (IV.16.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
iskolabusz 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet 
szerinti részletezéssel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jusztin  Józsefné  polgármester 

 
Mohora  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

31/2014. (IV.16.) önkormányzati  határozata 
 

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iskolabusz 
2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
részletezéssel elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Fridrich Béla  polgármester 

 
3./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
      Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
Szántó József polgármester:  Mohora tartozása kb. 3 millió forint. 
Fridrich Béla polgármester: Mohora község Önkormányzata a rendkívüli 
önkormányzati támogatás keretében 15 millió forintra támogatási igényt nyújtott 
be. A TÖOSZ fórumon, Balla Mihály országgyűlési képviselővel találkozva a 
segítségét fogja kéni e pályázattal kapcsolatosan. A múlt évben ugyanezen a 
pályázaton 11 millió forintot kapott az önkormányzat.   
Szántó József polgármester: ez nem segít a Cserhátsurányi Önkormányzaton. 
A hiány folyamatosan termelődik.  
 
NAPIREND UTÁN: 
A képviselő-testület meghallgatta a polgármester tájékoztatóját:  
- az Óvoda (Simonyi kastély) VIS MAIOR ügye  
- a közmunkaprogram teljesülése ügye  
- Az új 2014-2020 EU fejlesztési ciklus alatt benyújtott sikeres, de forráshiány 
miatt eredménytelen pályázatokról 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
Szavazás  
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  11/2014. (IV.16.) önkormányzati  határozata 
 
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
következő ügyekben döntött:  
 
1. A Tornaterem melletti szabadtéri színpad építését be kell 

fejezni., a millenniumi szobrot a Tornaterem főbejáratához át 
kell helyezni.  

2. A Petőfi út és Rákóczi út kátyúzási munkáit el kell végeztetni.  
3. A zöldfelület gazdálkodásról 600 eFt-ot át kell csoportosítani, 

árvízvédelmi megelőzési feladatokra. 
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4. A zöldfelület gazdálkodást be kell vezetni a környezetkímélő 
legeltetéses „fűnyírást” ennek érdekében 10 juh és 2-3 kecske 
tartást a polgármester által felajánlott istállóba be kell 
rendezkedni.  

5. A NORVÉG alap vagy  egyéb UNIÓS pályázati lejtőséggel 
élni kell a Simonyi kastély esetében funkcióbővítésével  
(neves Surányi személyiségek  emlékszoba és   közösségi 
terem). 

6. Az Iskola lapos épületének pinceszintjén a közösségi tér 
kialakítása ügyében pályázati lehetőséget kell keresni és 
pályázni. 

7. A közmunka program keretében és egyéb módon beszerzett 
kisgépek  biztonságos tárolására az iskola főépületpincéjében a 
tárolási lehetőséget meg kell teremteni, a zárhatást a 
polgármester által megbízott személy és az iskolagondnok 
segítségével (két lakatos zárás) . 

8. A más településsel közösen működtetett a 2013.évi teljesített 
(Közös Önkormányzati Hivatal, Autóbusz) az elmúlt évi 
településenkénti hozzájárulást havi bontásban részletezni kell 
és el kell végezni a kamatszámítást.  

 
Határidő: bentiek szerint 
Felelős: Szántó József polgármester 

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

k.m.f. 
 
 
       Szántó József     Jusztin Józsefné   Fridrich Béla 
        polgármester                    polgármester             polgármester 
 
 

 Fazekas János 
 jegyző 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
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    Holes Gábor               Kosik Mihály   Kukucska Lajos 
 
  
    

Karvai Ferenc         Demkó György                Pavlokin Pál   


