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Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51. 

Tel./fax: 32/479-179 
E-mail: hivatal@erdokurt.hu 

 

 
4. SZÁMÚ 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
(Ülés ideje: 2017. március 21.) 

 
 
 
 
Napirend: 
 
 

1. Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2016. évi tevékenységéről 
előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes (írásos) 
 

2. Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az 
anyakönyvi eljárás egyes díjairól 
előterjesztő: polgármester (írásos) 
 

3. Óvodai felvételi körzet meghatározása 
előterjesztő: polgármester 

 
4. Közfoglalkoztatási program 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
5. Törvényességi felhívás – Fogorvosi ügyelet 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
6. Belső ellenőrzés 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
7. Testvér-települési pályázat 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
8. Az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda Továbbképzési programja és Beiskolázási terve 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 

9. Vagyonkezelési szerződés módosítása 
előterjesztő: polgármester (írásos) 
 

10. A Héhalmi orvosi ügyelet gépjárművének felújítása 
előterjesztő: polgármester 
 

11. A Házat-Hazát Alapítvány programja 
előterjesztő: polgármester 
 

12. Egyebek 

mailto:hivatal@erdokurt.hu
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4. 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 21-én 

18.00 órától megtartott üléséről 
  
Ülés helye: Kultúrház - Tanácskozóterem, Erdőkürt, Kossuth út 51. 
  
Jelen vannak: Szebenszkiné Palik Katalin polgármester, Brinszky Zoltán, Korbelyné Virág 

Julianna, Kovács Adrienn képviselők, Schirling István jegyző 
Berceli Zsolt alpolgármester (6. napirendi ponttól, 18.20 órától) 

  
Meghívottak: a jelenléti ív szerint 
  
Az ülést vezeti: Szebenszkiné Palik Katalin polgármester 
 
Szebenszkiné Palik Katalin köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testület 4 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a meghívóban szereplő 
napirendendi pontok megtárgyalását. 
 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2016. évi tevékenységéről 
előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes (írásos) 
 

2. Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az 
anyakönyvi eljárás egyes díjairól 
előterjesztő: polgármester (írásos) 
 

3. Óvodai felvételi körzet meghatározása 
előterjesztő: polgármester 

 
4. Közfoglalkoztatási program 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
5. Törvényességi felhívás – Fogorvosi ügyelet 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
6. Belső ellenőrzés 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
7. Testvér-települési pályázat 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
8. Az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda Továbbképzési programja és Beiskolázási terve 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 

9. Vagyonkezelési szerződés módosítása 
előterjesztő: polgármester (írásos) 
 

10. A Héhalmi orvosi ügyelet gépjárművének felújítása 
előterjesztő: polgármester 
 

11. A Házat-Hazát Alapítvány programja 
előterjesztő: polgármester 
 

12. Egyebek 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot. 
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Napirendek tárgyalása: 
 
 
1. Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes (írásos) 

 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Angyal Tibor Tű. 
alezredes nem érkezett meg. Megkérte a képviselőtestület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket a 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2016. évi 
tevékenységéről szóló kiküldött beszámolójával kapcsolatban. (A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 

 

 
2. Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az anyakönyvi 

eljárás egyes díjairól 
Előterjesztő: polgármester (írásos) 

 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az anyakönyvi 
eljárás egyes díjairól szóló rendelettervezetről. (A rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Rövid megbeszélés után a polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (III. 22.) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 
(a rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

 
3. Óvodai felvételi körzet meghatározása 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester elmondta a Képviselő-testület tagjainak, hogy az óvodai felvételi 
körzetek meghatározását a KIR rendszerbe kell feltölteni. Erdőkürtön az óvodai felvételi körzet Erdőkürt 
község közigazgatási területe. 
 
A polgármester javasolta az óvodai felvételi körzetről való döntést. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda felvételi 
körzethatárát Erdőkürt község közigazgatási területben határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
4. Közfoglalkoztatási program 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
Szebenszkiné Palik Katalin ismertette a Képviselő-testület tagjaival a 2017. évi START közfoglalkoztatási 
programot, ami az előző évben indult mezőgazdasági programra ráépülő program. A terveket jóváhagyta a 
Belügyminisztérium, a hatósági szerződés megkötése megtörtént, 8.013.759 Ft bérköltséggel és 3.711.239 Ft 
beruházási- és dologi költséggel, melyből a 2018. évre áthúzódó bérköltség 794.145 Ft. 
Hatósági szerződés ügyszáma: 51203/30/00183. (A hatósági szerződés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
A polgármester javasolta a START közfoglalkoztatási program hatósági szerződés szerinti összegekkel való 
jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi START közfoglalkoztatási 
programot a 51203/30/00183 számú hatósági szerződés szerinti összegekkel jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
5. Törvényességi felhívás – Fogorvosi ügyelet 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal tájékoztatást kért az önkormányzattól, hogy a fogorvosi ügyelet ellátását milyen formában 
biztosítja az önkormányzat, mivel ez kötelező önkormányzati feladat. Elmondta, hogy a megkeresésben is 
jelzett salgótarjáni ügyeleti társuláshoz lehetne csatlakozni, azonban ez az erdőkürti lakosok számára nem 
megoldás, mivel Salgótarján 70 km-re van Erdőkürttől. 
 
A polgármester javasolta, hogy bízza meg a Képviselő-testület a fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezése 
lehetőségének feltárására. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
tájékozódjon a fogorvosi ügyelet kialakításának lehetőségéről. 
 
Határidő: április 30. 
Felelős: polgármester 
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Berceli Zsolt alpolgármester 18.20 órakor megérkezett. A polgármester megállapította, hogy az 5 tagú 
képviselő-testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést folytatta. 
 
 
 
6. Belső ellenőrzés 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester felkérte Schirling István jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-
testületet. 
Schirling István elmondta, hogy a törvény szerint kötelező belső ellenőr alkalmazása vagy megbízása. 
Tapasztalt, jelenleg is belső ellenőrként dolgozó hölgyet sikerült találni, aki megbízással látná el a három 
településen a belső ellenőrzést. A megbízás és annak díja tekintetében a három polgármester és a jegyző 
előzetesen tárgyalt a leendő belső ellenőrrel. Ez az összeg – a környékbeli belső ellenőrzési megbízásokhoz 
viszonyítva – kedvezőnek mondható. 
 
A polgármester javasolta a belső ellenőrzésre vonatkozó szerződés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
18/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok 
ellátásáról szóló megbízási szerződést jóváhagyja. 
Megbízza a polgármestert a megbízással kapcsolatos feladatok ellátásával, a szerződés 
aláírásával. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Testvér-települési pályázat 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester elmondta, hogy a megküldött pályázati kiírás alapján az idén is 
lehetőség van támogatásra pályázni a testvér-települési kapcsolatok ápolására, fejlesztésére. Tájékoztatta a 
Képviselő-testületet, hogy a romániai (erdélyi) Badalóval és a szerbiai (délvidéki) Magyarittabével való 
kapcsolat felvételéről már korábban döntött a Képviselő-testület, azonban nem jött létre a testvér-települési 
együttműködés. A pályázati forrás lehetőséget biztosít a megállapodások megkötésére és programok 
megvalósítására. 
 
A polgármester javasolta pályázat benyújtását 2.500.000 Ft-os támogatási igénnyel „A magyar közösségek 
hagyományaira épülő értékteremtő programok szervezése, jó gyakorlatok átadása, Erdőkürt testvér-települési 
kapcsolatainak ápolása” címmel 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Erdőkürt Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi 
CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 
alapján „Testvér-települési programok és együttműködések” címmel meghirdetett pályázati 
célra - a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat 
terhére - pályázatot nyújt be a határon túli és magyarországi testvér-településeivel 
együttműködve megvalósítandó programra „A magyar közösségek hagyományaira épülő 
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értékteremtő programok szervezése, jó gyakorlatok átadása, Erdőkürt testvér-települési 
kapcsolatainak ápolása” címmel. 
 
A pályázaton igényelt vissza nem térítendő támogatás összege: 2.500.000 Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
8. Az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda Továbbképzési programja és Beiskolázási terve 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester az előterjesztés szerint ismertette e Képviselő-testület tagjaival az 
Erdőkürti Nefelejcs Óvoda öt évre szóló továbbképzési programját és a beiskolázási tervét. (Az előterjesztés 
a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
A polgármester javasolta az öt évre szóló továbbképzési program elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
20/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda öt évre 
szóló továbbképzési programját jóváhagyja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 

A polgármester javasolta az éves beiskolázási terv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
21/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda éves 
beiskolázási tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
9. Vagyonkezelői szerződés módosítása 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása vált 
szükségessé, mert a tankerület jogutódja a Salgótarjáni Tankerületi Központ lett 2017. január 1-jétől. 
 
 
A polgármester javasolta a szerződésmódosítás elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
22/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdőkürt Község Önkormányzat és 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti vagyonkezelési szerződés módosítását 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
10. A Héhalmi Orvosi ügyelet gépjárművének felújítása 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Héhalmi Orvosi 
Ügyelet által használt Suzuki Ignis típusú, KKG-080 forgalmi rendszámú gépjármű felújításának költségeit az 
ügyelethez tartozó önkormányzatok vállalták. A felújítás költségéhez lakosságarányosan szükséges 
hozzájárulni, mely kötelezettséget Héhalom Község Önkormányzata fizetési számlájára utalással kell 
teljesíteni.  
Ez az összeg Erdőkürt vonatkozásában 13.435 Ft.   
 
A polgármester javasolta a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a héhalmi orvosi ügyelethez tartozó 
önkormányzatok háziorvosi ügyeleti feladatainak ellátását szolgáló Suzuki Ignis típusú, 
KKG-080 forgalmi rendszámú személygépkocsi felújításának költségeihez – az 
önkormányzatok által vállalt 250.000 Ft összeghez – az ügyeleti körzethez tartozó 
önkormányzatként lakosságarányosan 13.435 Ft összeggel hozzájárul. 
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a hozzájárulás összegének Héhalom 
Község Önkormányzata 55400022-16912766 számú fizetési számlájára történő átutalására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
11. A Házat-Hazát alapítvány programja 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Erdőkürt Község 
Önkormányzata és a Házat-Hazát Alapítvány már 2012. óta áll kapcsolatban egymással. Az akkori Képviselő-
testület úgy döntött, hogy felajánl - az Alapítvány Erdőkürtön megvalósuló lakásépítési programjához - az 
önkormányzat tulajdonában levő 10 építési telket. Egy házaspár két gyermekkel látogatást tett a 
településünkön és már ki is választotta a számukra megfelelő építési telket.  
Az elmúlt év során a Kállói rendőrőrs vezetőjével történt egyeztetéskor a Parancsnok úr jelezte, hogy 
szeretnének Ők is a programhoz csatlakozni. Az állományuk feltöltése során többen is családostól jönnének, 
és a lakhatásukat kellene mielőbb megoldani. A településen sok eladó ingatlan található, melyek akár 
szolgálati lakásként is hasznosíthatóak lennének. Egy fiatal pár több eladó ingatlant is megnézett, a Kossuth 
út 84. szám alatti ház nagyon megtetszett nekik. Jelezték, hogy szolgálati lakásként kivennék albérletbe. Erre 
akkor van lehetőség, ha az önkormányzat megvásárolja az ingatlant.   
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Rövid megbeszélést követően a polgármester javasolta az Erdőkürt, Kossuth út 84. szám alatti ingatlan 
tulajdonosának megkeresését az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2017. (III. 21.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az 
Erdőkürt, Kossuth út 84. szám alatti ingatlan tulajdonosával vegye fel a kapcsolatot, és 
jelezze felé az önkormányzat ingatlan vételi szándékát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
12. Egyebek 
 
Schirling István jegyző az alábbiakról tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait: 

- Települési arculati kézikönyvet kell készíttetni. Ehhez megyei főépítész megbízása szükséges. Ennek 
költségeihez 1.000.000 Ft támogatás várható. 

- A helyi építési szabályzat felülvizsgálatát el kell végezni. Amennyiben nem ad az állam támogatást, 
akkor ennek költségei az önkormányzatot terhelik. 

- Ötéves energia megtakarítási intézkedési tervet kell készíteni. 
- Az ASP pályázat a közös hivatal részéről benyújtásra került. 

 
 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta. 
 
 
 

 
kmft. 

 
Szebenszkiné Palik Katalin 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schirling István 
jegyző 

 
 
 
 
 

 


