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

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

 

 
1. SZÁMÚ 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
(Ülés ideje: 2017. január 23.) 

 
 
 
 
Napirend: 
 
 

1. A polgármester illetménye és költségtérítése, az alpolgármester tiszteletdíja és 

költségtérítése 
előterjesztő: jegyző (írásos) 
 

2. A polgármester 2017. évi szabadságolási terve 
előterjesztő: polgármester (írásos) 

 
3. Erdőkürt Község Önkormányzata és Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
előterjesztő: polgármester 

 
4. Iskolai körzetek véleményezése 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
5. Megbízás könyvtárosi feladatok ellátására 

előterjesztő: polgármester 
 
6. Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 

előterjesztő: polgármester 
 

7. Pásztó Kistérség Többcélú Társulás gépjárműveinek értékesítése 
előterjesztő: polgármester (írásos) 

 
8. Önkormányzati ASP 

előterjesztő: polgármester (írásos) 

 

mailto:hivatal@erdokurt.hu
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1. 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 23-án 

18.00 órától megtartott üléséről 
  
Ülés helye: Kultúrház - Tanácskozóterem, Erdőkürt, Kossuth út 51. 
  
Jelen vannak: Szebenszkiné Palik Katalin polgármester, Berceli Zsolt alpolgármester, Brinszky 

Zoltán, Korbelyné Virág Julianna, Kovács Adrienn képviselők, Schirling István 
jegyző 

  
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 5 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a meghívóban szereplő 
napirendendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 

7. Pásztó Kistérség Többcélú Társulás gépjárműveinek értékesítése 
8. Önkormányzati ASP 

 
 
Napirend: 

 
 

1. A polgármester illetménye és költségtérítése, az alpolgármester tiszteletdíja és 
költségtérítése 
előterjesztő: jegyző (írásos) 
 

2. A polgármester 2017. évi szabadságolási terve 
előterjesztő: polgármester (írásos) 

 
3. Erdőkürt Község Önkormányzata és Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
előterjesztő: polgármester 

 
4. Iskolai körzetek véleményezése 

előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
5. Megbízás könyvtárosi feladatok ellátására 

előterjesztő: polgármester 
 
6. Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 

előterjesztő: polgármester 
 

7. Pásztó Kistérség Többcélú Társulás gépjárműveinek értékesítése 
előterjesztő: polgármester (írásos) 

 
8. Önkormányzati ASP 

előterjesztő: polgármester (írásos) 

 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot. 
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Napirendek tárgyalása: 
 
 
1. A polgármester illetménye és költségtérítése, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése 

Előterjesztő: jegyző (írásos) 
 
Schirling István jegyző az előterjesztés szerint részletesen ismertette a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapításával kapcsolatos jogszabályt, mely alapján az 501-1500 fő lakosságszámú 
településen a főállású polgármestert 398.900 Ft illetmény és 59.800 Ft költségtérítés illeti meg. 
 
Javasolta a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítását. 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester személyes érintettséget jelentett be. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
1. Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szebenszkiné Palik Katalin 
polgármester havi illetményét 2017. január 1-jétől – a kerekítés szabályainak 
figyelembevételével – bruttó 398.900 forintban állapítja meg. 
 
2. Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szebenszkiné Palik Katalin 
polgármestert megillető költségtérítés havi összegét 2017. január 1-jétől – a kerekítés 
szabályainak figyelembevételével – bruttó 59.800 forintban állapítja meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Berceli Zsolt alpolgármester, Schirling István jegyző 

 

 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester írásbeli nyilatkozatot tett, hogy a részére megállapított 
költségtérítésről lemond. (A nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Schirling István jegyző tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 73. §-a előírja, hogy a polgármesteri tisztség 
ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg, a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 151. § (1) bekezdése szerint a 
közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak. 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester bejelentette, hogy az őt megillető cafetéria juttatást az 
elmúlt években sem vette igénybe és 2017-ben sem kívánja igénybe venni.  (A polgármester cafetéria 
juttatásról való lemondása a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Javasolta a polgármester cafetériáról történő lemondásának tudomásul vételét. 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester személyes érintettséget jelentett be. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármesternek a 
2017. évi cafetéria juttatásról történő lemondását. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Berceli Zsolt alpolgármester, Schirling István jegyző 
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Schirling István jegyző az előterjesztés szerint részletesen ismertette az alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapításával kapcsolatos jogszabályt, mely alapján az 501-1500 fő lakosságszámú 
településen az társadalmi megbízatású alpolgármesternek legfeljebb 176.600 Ft tiszteletdíj és 27.000 Ft 
költségtérítés állapítható meg. 
Az alakuló ülésen megállapított tiszteletdíj és költségtérítés összege megfelel a 2017. január 1-jétől hatályos 
szabályozásnak. Az akkor megállapított összegnél alacsonyabb összegben nem lehet megállapítani.  
 
A képviselők véleménye alapján Szebenszkiné Palik Katalin javasolta, hogy a 38/2014. (X. 22.) számú 
határozattal az alpolgármesternek megállapított tiszteletdíjat és költségtérítést a Képviselő-testület ne 
módosítsa. 
 
Az alpolgármester személyes érintettséget jelentett be. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Berceli Zsolt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek a 38/2014. (X. 22.) számú határozattal megállapított tiszteletdíját és 
költségtérítését nem módosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 

 
Berceli Zsolt alpolgármester ismételten írásbeli nyilatkozatot tett, hogy a részére korábban 
megállapított tiszteletdíjról és költségtérítésről lemond. (A nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
2. A polgármester 2017. évi szabadságolási terve 

Előterjesztő: polgármester 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester ismertette a Képviselő-testület tagjaival a 2017. évi szabadságolási 
tervét. (A szabadságolási terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Javasolta a szabadságolási terv elfogadását. 
 
A polgármester személyes érintettséget jelentett be. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szebenszkiné Palik Katalin 
polgármester 2017. évi szabadságolási tervét elfogadja. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: alpolgármester 
 

 
 
3. Erdőkürt Község Önkormányzata és Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
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Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az Erdőkürt Szlovák 
Nemzetiségi  Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást minden év január 31-ig felül kell 
vizsgálni. Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a felülvizsgálat során az együttműködési 
megállapodást változtatás nélkül jóváhagyta. 
 
A polgármester javasolta az együttműködési megállapodás változtatás nélküli jóváhagyását. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
4. Iskolai körzetek véleményezése 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztály tájékoztatásul megküldte 
az iskolai körzetek kijelöléséről szóló tervezetet. A tervezetet a települési önkormányzatok és a nemzetiségi 
önkormányzatok 2017. február 15. napjáig véleményezhetik. 
A Képviselő-testület tagjai rövid megbeszélés után megbízták a polgármestert, hogy a tervezettel 
kapcsolatos véleményüket a Kormányhivatalnak a meghatározott határidőig küldje meg. Kérték, hogy a 
levélbe feltétlenül foglalja bele, hogy indokolatlan és életszerűtlen döntésnek tartják az erdőkürti felső 
tagozat Vanyarchoz csatolását. 
 
Javasolta az iskolai körzetek kijelöléséről szóló tervezet véleményezését megküldeni a Kormányhivatalnak, 
és a tervezet tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád megyei általános iskolai 
körzetek kijelölésének 2017-2018. tanévre vonatkozó tervezetével Erdőkürt felső tagozata 
tekintetében nem ért egyet, de tudomásul veszi a benne foglaltakat.  
Egyben megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület véleményét a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Salgótarjáni Járás Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának küldje meg. 
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
5. Megbízás könyvtárosi feladatok ellátására 

Előterjesztő: polgármester 
 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 2016. december 31. 
napjával Benedek Zsófia könyvtárosi megbízása lejár.  
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A polgármester javasolta a megbízás meghosszabbítását 2017. január 1. naptól 2017. december 31. napjáig 
a korábbi feltételekkel. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1. napjától 2017. 
december 31. napjáig megbízza Benedek Zsófiát heti 6 órában a könyvtárosi feladatok 
ellátásával havi bruttó 30.000.- Ft-os megbízási díjjal. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 

 
 
6. Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 

Előterjesztő: polgármester 
 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult Erdőkürt Község Önkormányzatához, melyben 113.000 forint 
támogatást kérnek. 
A polgármester elmondta, hogy a Szlovák nemzetiségi Önkormányzat támogatja a rendezvényeket, aktívan 
részt vesznek a község életében. 
 
Javasolta 113.000 forint támogatás nyújtását az Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 113.000 forint támogatást nyújt 
Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Pásztó Kistérség Többcélú Társulás gépjárműveinek értékesítése 

Előterjesztő: polgármester (írásos) 
 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Pásztó város 
polgármestere a megszűnt Pásztó Kistérség Többcélú Társulásának vagyoni helyzetének rendezése 
érdekében a társulás tulajdonában lévő személygépkocsik értékesítését kezdeményezte. 
 
Ismertette Pásztó város polgármesterének levelét. 
 
Javasolta a mellékelt táblázat adataival kiegészített határozati javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. június 30-án 
megszűnt, Pásztó Kistérség Többcélú Társulását alapító önkormányzatok lakosságarányos 
közös tulajdonát képező, Suzuki SX4 (KKG-019) és Suzuki Ignis (KKG-080) típusú 
személygépkocsik értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint határoz: 
1. Pásztó Városi Önkormányzat részére értékesíti a Suzuki SX4 típusú, KKG-019 forgalmi 

rend-számú személygépkocsiban fennálló tulajdonrészét.  A személygépkocsi 
értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéke 960.000 Ft, melyet vételárként 
elfogad. Ebből az önkormányzatot a 2013. január 1-i lakossági nyilvántartás szerint, 
16.287 Ft azaz tizenhatezer-kettőszáznyolcvanhét forint illeti meg az 1. számú 
melléklet szerint. 

2. Héhalom Község Önkormányzata részére értékesíti a Suzuki Ignis típusú, KKG-080 
forgalmi rendszámú személygépkocsiban fennálló tulajdonrészét. A személygépkocsi 
értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéke 610.000 Ft, melyet vételárként 
elfogad. Ebből az önkormányzatot a 2013. január 1-i lakossági nyilvántartás szerint, 
10.349 Ft azaz tízezer-háromszáznegyvenkilenc forint illeti meg a 2. számú melléklet 
szerint. 

3. A személygépkocsik értékbecslésének díja arányos részének (illetve a pásztói orvosi 
ügyelethez tartozó önkormányzatok esetében a javítási költségeknek is, melyet az 1-2. 
számú melléklet tartalmaz) levonását követően az önkormányzatot megillető összeg 
az alábbi számla-számra utalandó, az adás-vételi szerződés megkötését követő 15 
munkanapon belül. 

Neve: Erdőkürt Község Önkormányzata 
Számlaszám: 11741024-15452056 
Költségekkel csökkentett vételár (önkormányzati részesedés): 

Suzuki SX4 15.778 Ft, azaz tizenötezer-hétszázhetvennyolc forint 
Suzuki Ignis 9.840 Ft, azaz kilencezer-nyolcszáznegyven forint 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 1. és 2. pontban jelzett 
járműértékesítéshez kapcsolódó adás-vételi szerződés aláírására és az ehhez 
kapcsolódó feladatok ellátására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 

A polgármester javasolta támogatni az ügyeletet ellátó gépkocsi Héhalom által történő megvásárlását. 
Javasolta a tulajdonrészek értékén felül 6.639 Ft összesen 33.275 Ft támogatás nyújtását a határozati 
javaslat szerint. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 30-án megszűnt, 
Pásztó Kistérség Többcélú Társulását alapító önkormányzatok lakosságarányos közös 
tulajdonát képező, jelenleg és a továbbiakban is a héhalmi orvosi ügyelethez tartozó 
önkormányzatok háziorvosi ügyeleti feladatainak ellátását szolgáló Suzuki Ignis típusú, 
KKG-080 forgalmi rendszámú személygépkocsi Héhalom Község Önkormányzata által 
610.000 Ft-ért történő megvásárlásához az ügyeleti körzethez tartozó önkormányzatként 
lakosságarányosan 33.275 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 
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8. Önkormányzati ASP 
Előterjesztő: polgármester (írásos) 

 
 
Szebenszkiné Palik Katalin polgármester részletesen tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait az 
előterjesztésben foglaltakról. 
 
Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2017. (I. 23.) számú határozata 

 
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal 
székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a 
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

 
kmft. 

Szebenszkiné Palik Katalin 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schirling István 
jegyző 

 
 
 
 
 

 


