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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 
VIII. számú 

     J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 30.-án 
19.00 órakor megtartott   együttes üléséről. 
 
Az ülés helye:  Herencsény Tanácskozóterem 
               2677 Herencsény, Kossuth út 76. 
 
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal: 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Szántó József polgármester 
  Karvai Ferenc  képviselő 
                    Móricz Gáborné    képviselő 
 
Herencsény Községi Önkormányzat részéről: 
 
  Jusztin Józsefné polgármester 
  Kosik Mihály  alpolgármester 
                    Bucsánszki Csaba képviselő 

Tácsik Bálint képviselő 
Demkó György  képviselő 

 
 
Jelen van tanácskozási joggal: 
  Fazekas János  jegyző 
 
Az ülést Szántó József, Cserhátsurány Község polgármestere vezeti. 
 
A jegyzőkönyvet Fazekas János jegyző vezeti. 
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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 5 fő jelen van, az együttes ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Az együttes ülés  Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből 
Karvai Ferenc és Móricz Gáborné képviselőket, Herencsény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületéből Bucsánszki Csaba és Tácsik Bálint 
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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint elfogadja az együttes ülés napirendjét: 
 
Napirend: 
1./ Tájékoztató a községek egészségügyi, szociális ellátórendszerének 

működéséről         
     Előterjesztő: Szolgálatvezetők                                                                                                                   
      
2./ Beszámoló a Berceli Belső-Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő              

Szolgálat feladatainak ellátásáról. 
      Előterjesztő: Szolgálatvezető 
 
3./ Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2013. évi munkájáról. 
     Előterjesztő: Fábián Jánosné igazgatási főelőadó 
 
4./ Beszámoló a helyi szociális ellátásokról 
     Előterjesztő: Fábián Jánosné igazgatási főelőadó 
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5./ Törvényességi felhívások vizsgálata, rendeletek módosítása. 
     Előterjesztő: Fazekas János jegyző 
 
6./ Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
     Előterjesztő: Szántó József polgármester 

                           
A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
1./ Tájékoztató a községek egészségügyi, szociális ellátórendszerének 

működéséről         
     Előterjesztő: Szolgálatvezetők                                                                                                  
( 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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  határozatot: 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  18/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 

 

Cserhátsurány  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete        
megtárgyalta a községek egészségügyi alapellátásának helyzetéről 
szóló tájékoztatót és az egészségügyi szolgáltatók beszámolóit 
elfogadja. 

 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  17/2014. (VI.30.) önkormányzati  

határozata 
 

Herencsény   Község      Önkormányzata         Képviselő-testülete         
megtárgyalta a községek egészségügyi alapellátásának helyzetéről 
szóló tájékoztatót és az egészségügyi szolgáltatók beszámolóit 
elfogadja. 
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2./ Beszámoló a Berceli Belső-Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő              
Szolgálat feladatainak ellátásáról. 

     Előterjesztő: Szolgálatvezető 
     ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 2.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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  19/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Berceli  Belső – Cserhát Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat feladatának ellátásáról szóló beszámolót és 
azt elfogadja. 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  18/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Berceli  Belső – Cserhát Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat feladatának ellátásáról szóló beszámolót és 
azt elfogadja. 

 
 
 

3./ Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2013. évi munkájáról. 
     Előterjesztő: Fábián Jánosné igazgatási főelőadó 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 3.sz. mell.) 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  20/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a helyi gyermekvédelmi rendszer 2013. évi 
munkájáról  szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  19/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a helyi gyermekvédelmi rendszer 2013. évi 
munkájáról  szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 

 
4./ Beszámoló a helyi szociális ellátásokról 
     Előterjesztők: Fábián Jánosné igazgatási főelőadó 
                            Holesné Tálas Katalin igazgatási főelőadó                    

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 4.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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  21/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 
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Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző    

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  20/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös 
Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző    
 

5./ Törvényességi felhívások vizsgálata, rendeletek módosítása. 
     Előterjesztő: Fazekas János jegyző 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 5.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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  22/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-B/05/10-312/2014. számú 
törvényességi felhívását elfogadja és az abban foglaltak szerint a 
jogszabálysértést megszűnteti. 
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Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  21/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 

 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal NO-B/05/10-305/2014. számú 
törvényességi felhívását elfogadja és az abban foglaltak szerint a 
jogszabálysértést megszűnteti. 
 
 

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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4 /2014. (VII.01.) önkormányzati rendelete 

 
a magánszemélyek kommunális adójáról 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezés 
 

1.§ Az önkormányzat illetékességi területén magánszemélyek kommunális 
adóját vezeti be. 
 

Adókötelezettség 
 

2.§ Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24.§-
ában meghatározott magánszemélyeket. 

 
Az adó mértéke 
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3.§ A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg 
lakásbérleti jogonként évi 6.000 Ft. 

Adómentesség 

4.§ Mentes a magánszemélyek kommunális adókötelezettsége alól 

(1) a lakás tulajdonnal azonos helyrajzi számon lévő minden nem lakás 
céljára szolgáló építmény tulajdonosa, 

(2) olyan belterületi telek tulajdonosa, amely a rendelet hatályának 
időszakában az építésügyi szabályok, illetve a helyi rendezési terv szerint 
nem beépíthető, 

(3) az építési tilalom alatt álló beépítetlen belterületi telek a tilalom ideje 
alatt. 

Záró rendelkezések 
 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba.  
 
        (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/1991. (XI.30.)  és az azt 
módosító 5/1993.(XII.14), 9/1999.(XII.15.), 10/2001.(XII.18.), 
11/2001.(XII.18.), 8/2002.(XII.09.) és 12/2007.(XII.15.)    önkormányzati 
rendelet. 
 
 
         
     Szántó József  sk .                                                               Fazekas János sk. 

polgármester                                                  jegyző 
 

 
 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2014. (VII.01. )önkormányzati rendelete 

 
a magánszemélyek kommunális adójáról  

 
Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja: 
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Általános rendelkezés 
 

1.§ Az önkormányzat illetékességi területén magánszemélyek kommunális 
adóját vezeti be. 
 

Adókötelezettség 
 

2.§ Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24.§-
ában meghatározott magánszemélyeket. 
 

Az adó mértéke 
 
3.§ A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg 
lakásbérleti jogonként évi 7.000 Ft. 
 

Záró rendelkezések 
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
        (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2001. (XII.30.) és az azt 
módosító 7/2004. (XII.31.) és 12/2011.(XII.17.)  önkormányzati rendelet. 
 
 
         
    Jusztin Józsefné sk.                                        Fazekas János sk.                        
        polgármester                                           jegyző 

 
 

6./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek  
      Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

6/1.  Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet módosítás 
elfogadása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (6/1. sz. melléklet) 
 
 

Szavazás 
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Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
rendeletet: 

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2014.(VII.01 .) számú rendelete 
 

az önkormányzat költségvetéséről szóló     
 1/2014 ( III.02) sz. rendelet 

módosításáról 
 
Cserhátsurány Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 
(2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 
32.cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.02.) önkormányzati 
rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1.§.  Az előterjesztés 1-4 sz. mellékletében rögzítettek  alapján  a módosított 
költségvetési rendelet egységes szerkezetben az eredeti költségvetés helyébe 
lép.1sz. melléklet szerint. 
 
2. §. A költségvetési rendelet 2.sz. melléklete - előirányzat felhasználási 
ütemterv- helyébe  e rendelet 2.sz. melléklete lép, 6.sz. melléklet-ként. 
  
3.§.  A költségvetési rendelet kiegészül az önkormányzat és intézményei kiadási 
és bevételi előirányzatait  bemutató 7-8-9-10 sz. mellékletekkel. A rendelet 1-5 
sz. melléklete változatlanul hatályban marad. 
 
4.§.    E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 
2014.03.31-el visszamenőlegesen is   alkalmazni kell. 
 
 
                            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,  3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
rendeletet: 

 

   Cserhátsurány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2014.(VII.01 .) számú rendelete 
 

az önkormányzat költségvetéséről szóló     
 1/2014 ( III.02) sz. rendelet 

módosításáról 
 
 
 
Cserhátsurány Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 
(2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 
32.cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.02.) önkormányzati 
rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1.§. Az előterjesztés 1-3 sz. mellékletében rögzített módosítások alapján  a 
módosított költségvetési rendelet egységes szerkezetben az eredeti költségvetés 
helyébe lép. 1sz. melléklet szerint. 
 
 
2. §. A költségvetési rendelet 6.sz. melléklete - előirányzat felhasználási 
ütemterv- helyébe  e rendelet 6.sz. melléklete lép. 
 
3.§. A költségvetési rendelet 7-8-9 sz. melléklete helyébe e rendelet 7-8-9 sz. 
melléklete lép. A rendelet 1-5 és   10.sz. melléklete változatlanul hatályban 
marad.  
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4.§.    E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 
2014.04.30-al visszamenőlegesen is  alkalmazni kell. 
 
                         Szántó József sk.    Fazekas János sk. 
            polgármester                                                    jegyző 

Szavazás 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
rendeletet: 

 
                     Cserhátsurány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
7/2014.(VII.01 .) számú rendelete 

 
az önkormányzat költségvetéséről szóló     

 1/2014 ( III.02) sz. rendelet 
módosításáról 

 
Cserhátsurány Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 
(2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 
32.cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.02.) önkormányzati 
rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1.§. Az előterjesztés 1-3 sz. mellékletében rögzített módosítások alapján  a 
módosított költségvetési rendelet egységes szerkezetben az eredeti költségvetés 
helyébe lép. 1.sz. melléklet szerint. 
 
 
2. §. A költségvetési rendelet 6.sz. melléklete - előirányzat felhasználási 
ütemterv- helyébe  e rendelet 6.sz. melléklete lép. 
  
3.§. A költségvetési rendelet 7-8-9 sz. melléklete helyébe e rendelet .7-8-9sz. 
melléklete lép. A rendelet 1-5, és 10.sz. melléklete változatlanul hatályban 
marad. 
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4.§.    E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 
2014.05.31-el visszamenőlegesen is     alkalmazni kell. 
 
                         Szántó József sk.    Fazekas János sk. 
           polgármester                                                     jegyző 
 
 
6/2. Simonyi kastély helyreállítása 

Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (6/2. sz. melléklet) 

 
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  23/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 
 
A képviselő-testület a Simonyi kastély földrengés általi 
kárelhárítása földrengés utáni munkák teervezői munkáival 
megbízza : Fay Art Építész Iroda Kft. 2696 Terény, Kossuth utca 7. 
képviselője Fáy Piros vezető tervezőt.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 
 
 
 

6/3. Cserhátsurány Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6/3.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, meghozta az alábbi  határozatot: 
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  24/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete új 
Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 
 
 

6/4. Cserhátsurány Község Önkormányzata Közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6/4.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, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  25/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 

 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 
évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 

 
6/5.  Simonyi kastély földrengés általi  kárelhárítása Közbeszerzési  eljárás 
megindítása  
Előterjesztő: Szántó József  polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6/5.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, meghozta az alábbi  határozatot: 
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  26/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 
 

A „Simonyi kastély földrengés általi kárelhárítása vállalkozói 
szerződés keretében „ tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.évi 

CVIII. törvény 122/A § alapján közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékletben foglalt  tartalommal elfogadja A „Simonyi kastély 
földrengés általi kárelhárítása vállalkozói szerződés keretében „ 
tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény 122/A § 
alapján közbeszerzési eljárás megindítását.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
6/6. Simonyi kastély földrengés általi  kárelhárításra közbeszerzési szakértő 
megbízása 
Előterjesztő: Szántó József  polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6/6.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, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  27/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 
 

A képviselő-testület megbízza  Petri Ingrid egyéni vállalkozó 
közbeszerzési szakértőt  a Simonyi kastély földrengés általi  
kárelhárítása közbeszerzési szakértői feladatának ellátására 
vállalkozói szerződés kertében . 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
 
6/7.  Simonyi kastély földrengés általi  kárelhárítása műszaki ellenőr 
megbízása 
Előterjesztő: Szántó József  polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6/7.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, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  28/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 
 

A képviselő-testület megbízza Kántor István egyéni 
vállalkozó (2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 4/b. ) 
műszaki ellenőrt a Simonyi kastély földrengés általi  
kárelhárítása vállalkozói szerződés keretében műszaki 
ellenőri tevékenységének ellátására és „E” napló vezetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
6/8. Simonyi kastély földrengés általi kárelhárítása vállalkozói szerződés 
keretében Közbeszerzési pályázat kiírása. 
Előterjesztő: Szántó József  polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6/8.sz. mell.) 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 Szavazás  
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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  29/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 
 
 

A „Simonyi kastély földrengés általi kárelhárítása vállalkozói 
szerződés keretében „ tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.évi 

CVIII. törvény 122/A § alapján közbeszerzési eljárás 
megindításáról az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

elfogadásáról  
 
1. Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a „Simonyi kastély 
földrengés általi kárelhárítása vállalkozói szerződés keretében” 
tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény 122/A §-
a szerinti felhívását és dokumentációját.  
 
2. Cserhátsurány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására 
vonatkozóan a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi szakértői 
személyeket jelöli ki:  
 
1. Petri Ingrid hivatalos közbeszerzési tanácsadó és jogi szakterület 
2. Hanzel Istvánné- pénzügyi szakterület 
3. Kántor István – műszaki szakterület  
 
3. Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására 
vonatkozóan az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:  

 
a.) SZEBÁN 97 Bt.  

3261 Abasár, Radnóti M. út 18. 
 
b.) ÉPSZER Építő- és Szerelőipari Zrt.   

3950 Sárospatak, Eötvös u. 11. 
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c.) Péter és Laczkó Szerkezetépítő Kft. 
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. 

   
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére .  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 
 
 

6/9. Tessedik Sámuel  Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása. 
Előterjesztő: Szántó József  polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 6/9.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, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  30/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 

 
 

Cserhátsurány Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet óvodavezetői munkakör betöltésére az alábbiak szerint:  
  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A  vezetői  megbízás  időtartama: A  vezetői  megbízás  határozott  időre,  5  
évre szól.  
A munkavégzés helye: 2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az  irányadó  jogszabályokban  meghatározott  feladatok  ellátása,  az  
intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok 
gyakorlása.  
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Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
  
Pályázati feltételek:  
•  Felsőfokú  óvodapedagógus  végzettség  és  pedagógus  szakvizsga  keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzettség,  
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  
• Szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat  
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  
  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
• helyismeret  
  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
A pályázatnak tartalmaznia kell:  
• a pályázó szakmai önéletrajzát,  
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot  
• büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  
• iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,  
•  a  pályázat  véleményezésében  és  elbírálásában  résztvevők  betekintési  
jogára  
utaló nyilatkozatot,  
• nyilatkozatot a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan  
• továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.  
  
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Az álláshely legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.  
  
A  pályázat  benyújtásának  határideje: NKI  honlapon  történő  megjelenést  
követő 15 nap  
A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Szántó József 
polgármester nyújt, a 35/549-022-es telefonszámon.  
  
A pályázatok benyújtásának módja:  
•  Postai  úton,  a  pályázatnak  a  Cserhátsurány Község  Önkormányzata  
címére  történő megküldésével ( 2676  Cserhátsurány, Petőfi út 3.)  
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•  Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban  szereplő  azonosító  
számot, valamint pályázat megnevezését: „óvodavezetői pályázat”  
  
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
Az  intézményi  véleményezés  után  az  Ügyrendi  Bizottság személyesen  
hallgatja  meg  a  pályázót.  A  Bizottság  javaslatára  a  végleges döntést a 
Képviselő-testület hozza meg.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 30.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
• Oktatási és Kulturális Közlöny  
• www.cserhatsurany.eu 
  
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A  pályázat  kiírója  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  pályázati  eljárás  bármely 
szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.  
 Utasítja  a  jegyzőt  a  pályázati  kiírás  határidőben  történő  megjelentetésére  
és  a pályázati eljárás előkészítésére.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: jegyző  

 
 

6/ 10. Tessedik Sámuel Óvoda óvodavezető megbízása     
Előterjesztő: Szántó József  polgármester 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
Szavazás  

 
 

Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással,  3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  határozatot: 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  31/2014. (VI.30.) önkormányzati  határozata 
 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kiírandó óvodavezetői pályázat elbírálásáig , maximum 1 év 
időtartamra 2014. július 1-től Pistyúr Gábornét a Tessedik 
Sámuel Óvoda óvodavezetői teendői ellátásával megbízza.  
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Illetményét 344.400 Ft-ban állapítja meg, mely tartalmazza a 
garantált illetményt (280.333 Ft), valamint a vezetői pótlékot 
(64.067 Ft).  

 
Felelős:     Szántó József  polgármester  
Határidő:  azonnal 

 
 
 
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   
         polgármester                     polgármester             
 
 
 

 Fazekas János 
 jegyző 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
       Móricz  Gáborné                Bucsánszki Csaba   
  
    

Karvai Ferenc           Tácsik Bálint                 


