
  

Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

XIII. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2009. szeptember 4-i, a cserhátsurányi  
házasságkötő termében  megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

- Szántó József polgármester, 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 
- Hangács Gábor, 
- Kelemen Tibor, 
- Móricz Gáborné,  
- Varga Attiláné helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 
 
Távol maradtak: -  előzetes bejelentéssel – Karvai Ferenc, Sági István 
helyi képviselők . 

 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Hangács Gábor és Kelemen Tibor 
képviselőket kéri fel. 

 
N a p i r e n d : 

 
1./ A 2009. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

2./ Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

3./ Helyi rendeletek felülvizsgálata III. 
Előterjesztő: Szántó József polgármester  



  

 
4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 
2010.évi fordulójához 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
5./ Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása           
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 
6./ Jelentés az Önkormányzatnál végzett közművelődési 
szakfelügyeleti ellenőrzésről           
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
7./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról           
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 
8./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ A 2009. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet hozta:  
 
 

6/2009. (IX.05.) számú rendelet 
 

az önkormányzat költségvetéséről szóló     
 2/2009. ( II.26) sz. rendelet 

módosításáról 
 

 
Cserhátsurány Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról 
szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a 
alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési 
szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről 
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a   
2/2009. (II.26.)KT.r számú 2009. évi költségvetéséről alkotott 
rendeletét - továbbiakban költségvetési rendelet - az alábbiak szerint 
módosítja. 



  

 
 
1. §. A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 " A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének: 
a) kiadási főösszegét          253.476  ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét      215.047  ezer forintban  
c) forráshiány főösszegét     38.429   ezer forintban     állapítja meg. „ 
                        
 
2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
               Müködési kiadások előirányzata összesen:     234.116e Ft 
 
                         Ebből: személyi jellegű kiadások:           107.178  e Ft 
                                     munkaadókat terhelő jár:               33.817  e Ft 
                                     dologi jellegű kiadások:                 69.891  e Ft 
  
      (2)  A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési 
szerve(i)  kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti módosított 
előirányzatait e rendelet 2-2/1 és 3. számú  melléklet szerint állapítja 
meg.  
 
3.§.   A Költségvetési rendelet 7. §.(1) bekezdés  felújítási és 
felhalmozási kiadásai összesen:          19.360 e Ft. 
            
         A költségvetési rendelet 5.sz. mellékletét e rendelet   5.sz. 
melléklete módosítja. 
 
4.§.    A költségvetési rendelet  4-4/1 sz.melléklete e rendelet 4-4/1 sz. 
melléklete szerint módosul. 
 
5.§.     A költségvetési rendelet 14 §. Az önkormányzat 2009.évi 
előirányzat-felhasználási ütemterve e rendelet 10.sz. melléklete szerint 
módosul. 
 
6.§.    E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

 
   Szántó József sk.    Fazekas János sk. 
       polgármester                                                   körjegyző 

 
 



  

 
2./ Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 

Szóbeli kiegészítésben Szántó József polgármester elmondja, hogy a 
tervezett iskola járdát  önerőből is megcsináljuk (betonból) . Ismerteti, 
hogy mely feladatok költségcsökkentésével lehet biztosítani az 
egyensúlyt. 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

48/2009. (IX.04.) Kt. számú határozat 

 
Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I.félévi helyzetéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -
többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2009. 
évi gazdálkodásának I. félévi  helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

1. Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi 
önkormányzat   2/2009.(II.26) KT.r számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend 
szerint - tartalmazza.  

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetési előirányzatainak 
I. félévi  alakulása 

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak I .félévi  
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:  

                                                                                                                                                                                  
adatok ezer forintban 

Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2009. I.félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Kiadások főösszege 249633             253476 125690    49,6   %      

Bevételek főösszege          249633                  253476 127844     50,4   %      
 -ebből  forráshiány 38701 38429  25037        61,1      % 
 



  

3. Az önkormányzat 2009. I.félévi költségvetési bevételei: 

  

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a féléves  teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását  

a 4. számú melléklet  tartalmazza. 

 

4. Az önkormányzat 2009.I.félévi költségvetési kiadásai: 

  

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a féléves  teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását  

az 4/1. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. 

5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009.I.félévi teljesítését a 
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:  

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2009.I.félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Összesen 230573 234116 124184 53 % 
Ebből: 
- személyi jellegű kiadások (02/49) 105235 107178 49207 45,9  % 
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57) 33309 33817 15543    45,9  % 
- dologi jellegű kiadások (03/67) 68026 69891 27144     38,8 %  

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásainak 
teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 4/1. számmelléklet szerint 
fogadja el. 

6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009.I.félévi teljesítését és a 
teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2009.I.félévi
 teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Összesen 19060 19360 1506  7,7 %   
Ebből: 
- felújítások (05/6) 0 0 0 0   %   
- beruházások (05/33) 17453 17753 990    5,6  % 
-  Részesedés vásárlás 05/34 10 10 100 % 
- egyéb felhalmozási célú kiadások, 
támogatások (04/84 , ) 

1607 1597 506 31,7  %   

7. Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási előirányzataira teljesítés   0  e Ft. 

8. Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásainak teljesítését és a 
teljesítés alakulását feladatonként az  5. számú melléklet tartalmazza. 



  

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként 

9. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés 
alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 2.  számú melléklet tartalmazza. 

A költségvetési szerv költségvetésének teljesülése 

10. Az önkormányzat költségvetési szerve(i) költségvetésének teljesülését a 2/1 számú 
mellékletek tartalmazzák. 

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 

11. Az önkormányzatnak  tartalék felhasználása 1100 e Ft volt. Pénzmaradvány felhasználás 

        Önkormányzat        77 e Ft 

       Körjegyzőségnél   392 e Ft   

Adatok ezer forintban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2009.I.féléves 
teljesítés 

Forráshiány 38701  38429 25037  

Egyéb rendelkezések 

13. A képviselő-testület elrendeli: 

 - Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, 
gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot 
jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről (különös tekintettel az 
adóbevételekre). 

- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál 
kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. 

Határidő: Azonnal és folyamatos 2009. XII. 31-ig. 

Felelős: Szántó József polgármester  

 
3./ Helyi rendeletek felülvizsgálata III. 
Előterjesztő: Szántó József polgármester  
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 
Hangács Gábor képviselő: több idő kellett volna a részletes 
elemzéshez.  



  

Fazekas János körjegyző: ismerteti a rendelet leglényegesebb 
változásait.  
 
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet hozta:  
 
 

 7/2009. (IX.05.) Kt.r. sz. rendelete 
 

az egyes szociális ellátásokról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !) 
 
4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 
2010.évi fordulójához 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. (4.sz. melléklet) 
 
A képviselők részéről   hozzászólás nem volt . 

 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

 

49/2009.(IX.04.) Kt.h. számú határozat 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete csatlakozni kíván a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. 
évi fordulójához.  
 
Felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és 
intézkedések megtételére.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
5./ Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása           
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. (5.sz. melléklet) 
 
Hangács Gábor képviselő: a busz színházlátogatásra is igénybe 
vehető ? 



  

Koplányi Árpádné alpolgármester: a falubusz szolgáltatásért pénzt 
nem kérhetünk. Jól át kell gondolni, mire vesszük igénybe. 

 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

 

50/2009.(IX.04.) Kt.h. számú határozat 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  -  
Herencsény és Mohora községek  önkormányzataival 
egyetértésben  -  2009.szeptember  1-től 
a pályázaton  elnyert  új, Volkswagen  típusú, 19+1 
személyes busszal biztosítja az iskolabusz szolgáltatást. 
 
A feladat ellátása érdekében: 
 

1.  Elfogadja a csatolt Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatot. A 
GÜSZ egy-egy példányát meg kell küldeni az 
érdekelteknek. 
 
Határidő: 2009.09.07. 
Felelős: Fazekas János körjegyző 
 

2.  Az iskolabusz szolgáltatás biztosításában érdekelt 
önkormányzatokkal 
írásban meg kell állapodni a feladat ellátás részleteiről, a 
költségek elszámolásáról. 
 
Határidő: a soros közös testületi ülés ideje 
Felelős: Szántó József polgármester  
 

3.  Az autóbusz nem alapfunkciókhoz kötődő igénybevételi díját  
235,-Ft/km-ben határozza meg. Az elszámolást a GÜSZ 
előírásainak megfelelően a Körjegyzőségi Hivatal kijelölt 
dolgozója készíti el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: bentiek szerint 
 

4.  A falubusz szolgálat ellátását a pályázaton elfogadott 
szakmai programnak megfelelően kell biztosítani. A munka 
elvégzését a Körjegyzőségi Hivatal által hitelesített 



  

eseménynapló vezetésével kell dokumentálni. A napló 
másolatát a menetlevelekkel együtt kell  átadni a 
Körjegyzőségi Hivatal kijelölt dolgozójának. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: autóbuszvezető 

 
 
 

6./ Jelentés az Önkormányzatnál végzett közművelődési 
szakfelügyeleti ellenőrzésről           
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. (6.sz. melléklet) 
 
Koplányi Árpádné alpolgármester: legyen honlapunk ! 
Szántó József polgármester: újra napirendre tűzzük a kérdést. 

 
 

Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

 
 

51/2009.(IX.04.) Kt.h. számú határozat 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az Önkormányzatnál végzett 
közművelődési szakfelügyeleti ellenőrzésről készült 
jelentést és azt elfogadja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a jelentésben 
megfogalmazott kötelezések és javaslatok realizálásra 
készítsen feladattervet és jóváhagyásra terjessze a 
képviselő-testület elé.  
 
Határidő: 2009. 11.27. 
Felelős: Szántó József polgármester  

 
 
 

7./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról           
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 



  

- Szécsényi Coop vezetője megnézte a régi boltot illetve a Balla féle 
boltot. Lehet , hogy megveszi a Balla-boltot , bővíteni is tudja ! 

- Sátor egy taggal való bővítése folyamatban, a vasat megvettük.  
- Szüreti előkészítése 
- 2 brigádvezető lett beállítva a közmunkásokhoz. (Dovicsin János 

és Balázs Sándorné) 
- A múzeum tetőzete kész, új helyet kell keresni átmenetileg a 

kiállítás egy részének.  
- Folytatjuk az iskola kastély épületének javítását, állvány kellene . 

Az ácsok nagyon jó munkát végeznek, Rados Tamás és Jónás Ernő 
munkája is elfogadható. 

 
 
 

8./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. (8.sz. melléklet) 
 
8/1. Jónás Dávid ösztöndíj kérelme  
 
Szántó József polgármester: Váci Mihály Gimnázium  
Bátonyterenye-i  iskolába jár.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

 
52/2009.(IX.04.) Kt.h. számú határozat 

 
 

  A Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű 
tanulók  Arany János Tehetséggondozó Programjában 
való részvételre. 
Támogatja , hogy Jónás Dávid kilencedik osztályos 
tanuló (an.: Surányi Erzsébet) Cserhátsurány település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű 
diákok  Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat vállalja , hogy az általa delegált diák 
számára a programban való részvétele  idejére 
2009/2010. tanévtől  (maximum, 4 tanévre , 
tanévenként 10 hónapra ) havi 6.000.- Ft ösztöndíjat / 
szociális támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek 
fedezetét a település költségvetésében biztosítja. A 



  

képviselőtestület azonban a támogatási összeg mértékét 
költségvetési helyzetétől függően megváltoztathatja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a 
határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg.  
 
Határidő: 2009. december 10. 
Felelős: Szántó József polgármester 
 
 

8/2. Komjáti József Gyuláné lakástulajdon felajánlása 
(szóbeli kérelem) 

 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

53/2009.(IX.04.) Kt.h. számú határozat 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Komjáti József Gyuláné (2676 Cserhátsurány, 
Alkotmány út 3.) felajánlását – melyben lakóháza 
megvásárlását kezdeményezi az Önkormányzat 
részéről – anyagiak hiányában nem támogatja.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről az érdekelteket 
tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést 
és az ülést bezárták. 
         Kmf. 
 
 
 
 
     Szántó József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
 
   Hangács Gábor    Kelemen Tibor 

               hitelesítők 


