Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
XII. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2010. szeptember 24-i, a cserhátsurányi
Tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Koplányi Árpádné alpolgármester,
- Hangács Gábor,
- Karvai Ferenc,
- Kelemen Tibor,
- Móricz Gáborné,
- Varga Attiláné helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
Távol maradt: - előzetes bejelentéssel - Sági István helyi képviselő .
Szántó József polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Koplányi Árpádné és Móricz Gáborné
képviselőket kéri fel.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Napirend:
1./ A 201. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
2./ Beszámoló a 2010.évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
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3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
2011. évi fordulójához
Előterjesztő: Szántó József polgármester
4./ A 2006-2010 közötti önkormányzati ciklus értékelése
Előterjesztő: Szántó József polgármester
5./ Beszámoló a Körjegyzőség hivatali tevékenységéről
Előterjesztő: Szántó József polgármester
6./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
7./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A napirend tárgyalása:
1./ A 201. 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:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2010. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
költségvetéséről szóló
2/2010. ( II.22) önkormányzati 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 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben
meghatározottakat – a 2/2009. (II.26.)Kt.r számú 2010. 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 2010. évi költségvetésének:
a) kiadási főösszegét
377.633 ezer forintban,
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b) a bevételi főösszegét
330.037 ezer forintban
c) működési forráshiány főösszegét 42.782 ezer forintban
fejlesztési forráshiány főösszegét 4.814 ezer forintban állapítja meg. „
2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Működési kiadások előirányzata összesen: 260.029 e Ft
Ebből: személyi jellegű kiadások:
munkaadókat terhelő jár:
dologi jellegű kiadások:

132.363 e Ft
36.158 e Ft
70.338 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve(i) kiadásainak
kiemelt előirányzatonkénti módosított előirányzatait e rendelet 1 - 3. számú melléklet
szerint állapítja meg.
3.§. A Költségvetési rendelet 7. §.(1) bekezdés felújítási és felhalmozási kiadásai
összesen:
117.604 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 2010.évi előirányzatfelhasználási ütemterve e rendelet 6.sz. melléklete szerint módosul.
6.§.

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

Fazekas János sk.
körjegyző

2./ Beszámoló a 2010.évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet)
Szóbeli kiegészítésében Szántó József polgármester elmondja:
Kemény lesz az év vége a következő év eleje is. Szigorú rangsorolással kell
gazdálkodnunk.
Forráshiányos pályázatunkra 3 millió Ft-ot kaptunk, újra be kell nyújtani. A
VIS MAIOR pályázatot formai hiba miatt elutasították. Újratárgyalás
folyamatban. Útpályázat önerő részét célzó pályázatunkat is visszadobták.
Ezt is megkifogásoltam.
Mohora kb. 4 millió Ft-al tartozik.
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A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot
hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 61/2010.(IX.24.) önkormányzati
határozata
Az Önkormányzat 2010. 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
2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint
hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót
az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi
önkormányzat 2/2010.(II.22) KT.r számú költségvetési rendeletében meghatározott
címrend szerint - tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési
előirányzatainak I. félévi alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak I
.félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok ezer forintban
Előirányzat
megnevezése
Kiadások
főösszege
Bevételek
főösszege
-ebből
forráshiány

Eredeti
előirányzat
358575
358575
46872
4814

Módosított
előirányzat
377633
377633
42872
4814

2010.
I.félévi
teljesítés
164009
176165
34163
4814

Teljesítés
alakulása
43,4 %
46,6 %
79,85

%

fejl.forráshiány
3. Az önkormányzat 2010. I.félévi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
a 4. számú melléklet tartalmazza.
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4. Az önkormányzat 2010.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 2010.I.félévi
teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Összesen
Ebből:
- személyi jellegű
kiadások (02/49)
- munkaadókat terhelő
járulékok (02/56)
- dologi jellegű kiadások
(03/67)

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
251181
260029

2010.I.félévi
teljesítés
149525

Teljesítés
alakulása
57,5%

126613

132363

55988

42.3 %

34666

36158

14539

40,2 %

69058

70338

35383

50,3 %

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 2010.I.félévi teljesítését és a
teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Összesen
Ebből:
- felújítások (05/6)
- beruházások (05/33)
- fejlesztési célú hitel
visszafizetés
- egyéb felhalmozási
célú kiadások,
támogatások (03/67) fejl.
kamat

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
107394
117604

2010.I.félévi
teljesítés
14484

8500
86896

18710
86896

4000
0

10751

10751

10350

500

500

134

Teljesítés
alakulása
12,3 %
21,37 %
%
96,27%
26,8%

7. Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási előirányzataira teljesítés 4000 e
Ft.

8. Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásainak teljesítését és a
teljesítés alakulását feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
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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 2010.évben nem volt. Pénzmaradvány felhasználás
I.félévben nem történt.

Adatok ezer forintban

Megnevezés
Forráshiány

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
46872
42872

2010.I.féléves
teljesítés
34163

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 2010. XII. 31-ig.
Felelős: Szántó József polgármester

3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
2011. évi fordulójához
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 3. sz. melléklet)
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot
hozta :
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 62/2010. (IX.24.)
önkormányzati határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozni kíván a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011.
évi fordulójához.
Felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
4./ A 2006-2010 közötti önkormányzati ciklus értékelése
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 4. sz. melléklet)
A beszámoló teljes szövege a Surányi Krónikában jelent meg.
A Nógrádi Hírlap is közölt egy oldalt a községről.
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot
hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 63/2010. (IX.24.)
önkormányzati határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2006-2010 közötti önkormányzati ciklus
tevékenységéről szóló beszámolót e l f o g a d j a .

5./ Beszámoló a Körjegyzőség hivatali tevékenységéről
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (5. sz. melléklet)
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A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot
hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 64/2010. (IX.24.)
önkormányzati határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség hivatali tevékenységéről szóló
beszámolót e l f o g a d j a .
6./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
- A szelektív gyűjtéshez a konténereket kihelyezték.
- Az új kukás rendszer várhatóan 2011. január 1-től indul.
7./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva!
7/1. Kistérségi Társulás tevékenységének bővülése Gyógytestnevelési
feladatokkal és egyéb szakfeladatrend módosítások
A képviselők részéről hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 65/2010. (IX.24.)
önkormányzati határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. Törvény
végrehajtása érdekében az alábbi döntést hozza:
1. - a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és
Óvoda alapító okiratának módosítását – a határozat
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1. számú
mellékletét képező tartalommal –
egységes szerkezetű alapító okiratát – a határozat 2.
számú mellékletét képező tartalommal
- a Cserhátsurány-Herencsény Községek
Körjegyzősége alapító okiratának módosítását – a
határozat 3. számú mellékletét képező tartalommal
– egységes szerkezetű alapító okiratát – a határozat
4. számú mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja.
2. A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a
módosításról az intézmény vezetőjét tájékoztassa,
valamint gondoskodjon az alapító okirat és a
szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár
részére történő megküldéséről.
Határidő: 2010. október 10.
Felelős: Fazekas János körjegyző
7/2. Iskola Házirendjének elfogadása
A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 66/2010. (IX.24.)
önkormányzati határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a Tessedik Sámuel Körzeti
Általános Iskola és Óvoda házirendjét.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
7/3. A gázfogadó állomás területének értékesítési lehetősége
Szántó József polgármester ismerteti, hogy lehetőség nyílt a gázfogadó
állomás területének értékesítésére. A TIGÁZ 640 eFt + ÁFA ajánlatot tett.
Kelemen Tibor képviselő: nem lehet bérbe adni ?
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A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 67/2010. (IX.24.)
önkormányzati határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gázfogadó állomás területének eladási
ügyében további tárgyalásokat tart szükségesnek.
Vizsgálni kell a bérlet lehetőségét is.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Szántó József polgármester

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

Fazekas János
körjegyző

Koplányi Árpádné
Móricz Gáborné
hitelesítők
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