Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

XVI. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2009. november 27-i, a cserhátsurányi
házasságkötő termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Koplányi Árpádné alpolgármester,
- Hangács Gábor,
- Karvai Ferenc,
- Kelemen Tibor,
- Móricz Gáborné,
- Sági István,
- Varga Attiláné helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
Szántó József polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Hangács Gábor és Karvai Ferenc
képviselőket kéri fel.
Napirend:
1./ A 2009. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
2./Beszámoló a 2009.évi költségvetés I-III.negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
3./ Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Szántó József polgármester
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4./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
5./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A napirend tárgyalása:
1./ A 2009. évi költségvetési rendelet III. 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:
8/2009. (XI.28.) 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
6/2009.(IX.05)sz. KT rendelettel módosított
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
256.379 ezer forintban,
b) a bevételi főösszegét 225.462 ezer forintban
c) forráshiány főösszegét 30.917 ezer forintban állapítja meg. „
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2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
Müködési kiadások előirányzata összesen: 237.019 e Ft
Ebből: személyi jellegű kiadások:
munkaadókat terhelő jár:
dologi jellegű kiadások:

107.604 e Ft
33.857 e Ft
72.327 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
felhalmozási kiadásai összesen:
19.360 e Ft.

felújítási és

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.
polgármester

Fazekas János sk.
körjegyző

2./Beszámoló
a
2009.
évi
költségvetés
I-III.negyedévi
végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.)
A napirendhez Koplányi Árpádné, Móricz Gáborné tett fel kérdést,
melyre a polgármester választ adott.
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
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70/2009. (XI.27.) Kt. számú határozat
Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi 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 háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint
hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló
tájékoztatót az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a
helyi önkormányzat 2/2009.(II.26.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend
szerint - tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetési előirányzatainak
I.-III.n.évi alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak
háromnegyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok ezer forintban
Előirányzat
megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2009. I-III névi
teljesítés

Teljesítés
alakulása

Kiadások főösszege

253476

256379

210127

82 %

Bevételek főösszege
-ebből forráshiány

253476
38701

256379
30917

218562
40037

85,2 %
129 %

3. Az önkormányzat 2009. háromnegyedévi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a háromnegyedévi teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat 2009.háromnegyedévi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a háromnegyedévi teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
az 4/1. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
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5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. háromengyedévi
teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése
Összesen
Ebből:
- személyi jellegű kiadások (02/49)
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)
- dologi jellegű kiadások (03/67)

2009.
Eredeti Módosított
Teljesítés
I-III.n.évi
alakulása
előirányzat előirányzat
teljesítés
230573
237019
193615
82 %
105235
33309
68026

107604
33857
72327

76897
23156
39924

71,5 %
68,4 %
55,2 %

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 .háromnegyedévi teljesítését
és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Összesen
Ebből:
- pü.befektetések kiadásao(05/38)
- beruházások (05/33)
- egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások (04/81 , )

19060

2009.ITeljesítés
III.névi
alakulása
teljesítés
19360
16512
85,3 %

17453

10
17753

10
15640

100 %
88%

1597

862

54 %

Eredeti Módosított
előirányzat előirányzat

7. Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási előirányzataira 0 e Ft teljesült
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. Pénzmaradvány felhasználás:
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Önkormányzat 77 e Ft
Általános Iskola 0 e Ft
Körjegyzőségnél 392 e Ft történt,
12. Az önkormányzat a forráshiány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti Módosított
előirányzat előirányzat

Megnevezés
Forráshiány

38701

30917

2009.IIII.névi
teljesítés
40037

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.
- Gondoskodni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szükséges módosításáról, a
likviditási terv korrigálásáról.
Határidő: Azonnal és folyamatos 2009. XII. 31-ig.
Felelős: Szántó József polgármester

3./ Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.)
Az írásbeli előterjesztést a polgármester szóban kiegészítette a
készítők részéről. Móricz Gáborné, Koplányi Árpádné és Varga
Attiláné szóltak hozzá.

A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
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71/2009. (XI.27.) Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját - mint a
költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint
elfogadja:
- A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel
felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett
intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál
alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A
költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell
elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve
kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani.
- Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni
kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell
fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások
jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a
költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A
költségvetés készítése során a személyi juttatások és a
munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet
58-59 §-bán rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni.
- Az Önkormányzatnál és az intézményeknél a dologi kiadások
vonatkozásában a tervezés során az előirányzatokat úgy kell
kialakítani, hogy intézményrendszer kiegyensúlyozottan és
biztonságosan működjön.
- A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek
működési kiadásra nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú
bevételek csak felhalmozási kiadásokra fordíthatók.
- Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell
folytatni a szigorú végrehajtási tevékenységet.
- A 2010. évi költségvetés összeállításakor a 2009. évre
tervezett hiánynál magasabb összeg nem tervezhető.
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A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy gondoskodjon az
intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.
Felelős: Szántó József polgármester
Fazekas János kör jegyző
Határidő: 2010. január 31.
4./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a közmunka
program helyzetéről, az aktuális pályázati lehetőségek, továbbá a
benyújtott és befogadott pályázatokról. ( KEOP, ÉMOP, CÉDE)

5./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. (5.sz. melléklet)
5/1. Lakossági kérelem szemét szállítási díj ügyében
A testület a szemétdíj hátralékok ügyében illetve a szállítás módjában
nem tud érdemben intézkedni.
Képviselő-testület - egyhangú - szavazással a következő határozatot
hozza :
72/2009.(XI.27.) Kt.h. számú határozat
A Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - tekintettel anyagi helyzetére - a benyújtott
szemétdíj hátralékok mérséklése , illetőleg az
egyszemélyes háztartások kedvezménye ügyében
anyagi segítséget nem tud nyújtani.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a
kezdeményezőket értesítse.
Felelős: Szántó József polgármester
Határidő: 2009. XII.05.
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5//2. Molnár Dániel tanulmányi ösztöndíj kérelme
Képviselő-testület - egyhangú - szavazással a következő határozatot
hozza :
73/2009.(XI.27.) Kt.h. számú határozat
A Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű
tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.
Támogatja , hogy Molnár Dániel nyolcadik osztályos
tanuló (an.: Jusztin Rita) 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
2010/2011. tanévtől
(maximum, 5 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
Katulin Katalin Arany János tanulmányi ösztöndíj ügye
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot
hozta :
74/2009.(XI.27.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Katulin Katalin Cserhátsuárny, Zrínyi út
22. sz. alatti lakos, Arany János Tehetséggondozó
Program ösztöndíját elköltözés miatt – a 2009/2010es tanévére megvonja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érdekelteket értesítse.
Határidő: 2009. XII.10.
Felelős: Szántó József polgármester
5/3. Posta üzemeltetéséről tájékoztató
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gyerekjóléti
Szolgálati irodát és Védőnői tanácsadót vizsgálja meg Posta
kialakítása ügyében.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot
hozta :
75/2009.(XI.27.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy a POSTA elhelyezése
érdekében meg kell vizsgálni a jelenlegi Gyermekjóléti
Iroda és Védőnői Tanácsadó helyiségek alkalmasságát.
Felkéri a polgármestert a vizsgálat megszervezésére.
Felelős: Szántó József polgármester
Határidő: 2010.02.10.

5/4. Tájékoztató a közbiztonsági helyzetről
A KMB őrs írásbeli tájékoztatást megvitatta és tudomásul vette a
képviselő-testület.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot
hozta :
76/2009.(XI.27.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
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A polgármester a fellebbezési ügyre való tekintettel zárt ülést rendel
el .
5/5. Rácz György cserhátsurányi lakos átmeneti segély fellebbezési
ügye (zárt ülés ! külön jegyzőkönyv)
5/6.Tájékoztató az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi
Önkormányzati
Társulásról
A képviselők kérik az egységes közbeszerzési eljárást, egyeztetés,
szállítás ügyében 2010. április 30-tól.
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést
és az ülést bezárták.
Kmf.

Szántó József
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Hangács Gábor

Karvai Ferenc
hitelesítők
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