Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
VII. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2009. március 20-i, a cserhátsurányi
házasságkötő termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Hangács Gábor,
- Karvai Ferenc,
- Koplányi Árpádné,
- Móricz Gáborné,
- Sági István helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Kelemen Tibor, Varga
Attiláné helyi képviselők .
Szántó József polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Móricz Gáborné és Karvai Ferenc
képviselőket kéri fel.
Napirend:
1./ Javaslat az önkormányzat 2008.évi
módosítására
Előterjesztő: Szántó József polgármester

költségvetésének

2./ Beszámoló a 2008.évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
3./ Beszámoló a 2008. évi belsőellenőrzésről
Előterjesztő: Vitézné Hugyecz Zsuzsanna
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4./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A napirend tárgyalása:
1./ Javaslat az önkormányzat 2008.évi
módosítására
Előterjesztő: Szántó József polgármester

költségvetésének

Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 1. sz. melléklet)
A polgármester szóbeli kiegészítését követően a képviselők részéről
hozzászólás nem volt .
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő rendeletet
hozza :
3/2009. (III.21.) kt.r. sz. rendelet
az önkormányzat költségvetéséről szóló
3 /2008. ( II.23) 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
3/2008. (II.23.) számú 2008. 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 2008. évi költségvetésének:
a) kiadási főösszegét
343.872 ezer forintban,
b) a bevételi főösszegét 321.873 ezer forintban
c) forráshiány főösszegét 21.999 ezer forintban állapítja meg. „
2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Müködési kiadások előirányzata összesen: 218.657 e Ft
Ebből: személyi juttatás
99.253 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok 32.642 e Ft
dologi kiadások
61.359 e Ft
(2) A képviselő –testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak
kiemelt
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előirányzatonkénti módosított előirányzatait e rendelet 2- 2/1 sz. melléklet
szerint
módosítja.
3.§. A Költségvetési rendelet 7. §.(1) bekezdés felújítási és felhalmozási kiadásai
összesen:
125.215 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 13.§ a közös fenntartási intézmények működési
támogatásának
finanszírozási üteme e rendelet 9 és 9/a sz. melléklete szerint módosul.
6.§.
A költségvetési rendelet 14 §. Az önkormányzat 2008.évi előirányzatfelhasználási
ütemterve e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosul.
7.§.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szántó József sk.
polgármester

Fazekas János sk.
körjegyző

2./ Beszámoló a 2008.évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. (2.sz. melléklet)
A polgármester szóbeli kiegészítését köbvetően a képviselők részéről
hozzászólás nem volt .
Képviselő-testület - egyhangú
hozza :

- szavazással a következő rendeletet

4/2009. (III.21.) Kt.r. sz. rendelet
az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !)
3./ Beszámoló a 2008. évi belsőellenőrzésről
Előterjesztő: Vitézné Hugyecz Zsuzsanna
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Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. (3.sz. melléklet)
A polgármester szóbeli kiegészítését követően a Képviselő-testület
egyhangú szavazással a következő határozatot hozza :
14/2009.(III.20.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi belsőellenőrzésről szóló
beszámolót elfogadja.
4./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A polgármester a közmunka program keretében felújítandó
középületek listájához kéri a képviselő-testület támogatását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot
hozza :
15/2009.(III.20.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közmunkaprogram előzetes tárgyalásával
hozzájárul a középületek felújításához /polg.hivatal,
orvosi rendelő, óvoda / az építési anyagokat a
költségvetés
terhére
megvásárlásra
kerüljön.
Figyelembe véve az önkormányzat likviditási
helyzetét.
Felhatalmazza
a
polgármestert
a
szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: bentiek szerint
Felelős: Szántó József polgármester
4/2. Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szántó József polgármester
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Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. (3.sz. melléklet)
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot
hozza :
16/2009.(III.20.) Kt.h. sz. határozat
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok
2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A)

B)

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 17. § (1) bekezdése és 6.
számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatására.
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
b) Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a
Cserhátsurány székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II.
a) Az önkormányzat a körjegyzőségen túl intézményeket tart fenn. Tessedik
Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda
III. 2.
Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-én 1.500 fő alatti és
2.1. 2008. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása
keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban látja el. Tessedik
Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda .
Székhely intézmény : Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és
Óvoda, Cserhátsurány, Szabadság út 28.
Tagintézményei :
Napköziotthonos Óvoda Herencsény, Béke út 2. , Zichy Márta Óvoda
Mohora, Rákóczi út
A gesztori feladatokat teljes körűen a Cserhátsurányi Önkormányzat látja
el.
2.3. A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az
alábbiak szerinti feladatait társulásban látja el, intézményeit társulásban
tartja fenn 2009. január 1. után:
Szociális alapszolgáltatási feladat:
a) Családsegítés;
b) Házi segítségnyújtás;
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
Gyermekjóléti alapfeladat:
a) Gyermekjóléti szolgáltatás
Belső ellenőrzési feladat.
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IV.
1.

Az önkormányzat
a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási
feladatellátásában, és
a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez
vállalt – 2008. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV.pont Kiegészítő
szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott- kapacitás – kihasználtsági
feltételeknek
a) megfelel.
Az önkormányzat az iskola vonatkozásában cigány kisebbségi oktatást a
tananyagba beépített módon minden évfolyamban működtet, így mentesül
a kapacitás kihasználtsági feltételek alól.

2.
a 2009/20010. nevelési-, illetve tanévben
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú
kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8.
melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott – kapacitáskihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.
Az önkormányzat az iskola vonatkozásában cigány kisebbségi oktatást a tananyagba
beépített módon minden évfolyamban működtet, így mentesül a kapacitás kihasználtsági
feltételek alól.

V.
VI.

Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, iparűzési helyi adó
bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a
gazdálkodás során realizál.
b) Az önkormányzat a 2008.évi zárszámadására vonatkozóan az
Ötv.92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.
bb) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése
alapján sem bízott meg.
Fazekas János
körjegyző s. k.

Szántó József
polgármester s. k.
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Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
Kmf.

Szántó József
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Móricz Gáborné

Karvai Ferenc
hitelesítők
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