Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

XIV. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2010. november 4-i, a cserhátsurányi
Tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Koplányi Árpádné alpolgármester,
- Móricz Gáborné,
- Varga Attiláné helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
Távol maradt: - előzetes bejelentéssel – Karvai Ferenc helyi képviselő .
Szántó József polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Móricz Gáborné és Varga Attiláné
képviselőket kéri fel.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Napirend:
1./ A 2010. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
2./ Beszámoló a 2010.évi költségvetés I-III.negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
3./ Javaslat működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása
jogcímén a III. ütem pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szántó József polgármester
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4./ Folyószámlahitel felvétele
Előterjesztő: Szántó József polgármester
5./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A napirend tárgyalása:
1./ A 2010. 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:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2010. (XI.05.) önkormányzati
rendelete
a Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.évi
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 2/2010. (II.22.)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
391.199 ezer forintban,
b) a bevételi főösszegét
345.991 ezer forintban
c) működési forráshiány főösszegét 40.740 ezer forintban
fejlesztési forráshiány főösszegét 4.468 ezer forintban állapítja meg. „
2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Müködési kiadások előirányzata összesen: 272.448 e Ft
Ebből: személyi jellegű kiadások:
munkaadókat terhelő jár:
dologi jellegű kiadások:

138.256 e Ft
37.654 e Ft
75.368 e Ft
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(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve(i) kiadásainak
kiemelt előirányzatonkénti módosított előirányzatait e rendelet 1 - 2. számú melléklet
szerint állapítja meg.
3.§. A Költségvetési rendelet 7. §.(1) bekezdés
összesen:
118.751 e Ft.

felújítási és felhalmozási kiadásai

A költségvetési rendelet 5.sz. mellékletét e rendelet 3.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 előirányzat-felhasználási
ütemterve e rendelet 5.sz. melléklete szerint módosul.
6.§. A költségvetési rendelet a következő 20/A §-al egészül ki. :
„ 20/A §.
A köztisztviselői jutalomkeretet a 2010.évi választásokhoz kapcsolódóan 240 e Ftban , az iskolabusz üzemeltetéséhez a kistérségi támogatásból fedezett
jutalomkeretet 65.500 Ft-ban határozza meg. „
7.§.

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

Fazekas János sk.
körjegyző

2. Beszámoló a 2010.évi költségvetés I-III.negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet)
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot
hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 79/2010.(XI.04.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat
2010. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak
szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló
tájékoztatót az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek
adatait - a helyi önkormányzat 2/2010(II.22..) számú költségvetési rendeletében
meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
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Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési
előirányzatainak I.-III.n.évi alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak
háromnegyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok ezer forintban
Előirányzat
megnevezése
Kiadások
főösszege
Bevételek
főösszege
-ebből műk,
forráshiány
- fejl.forrás
hiány

Eredeti
előirányzat
358575

Módosított
előirányzat
391199

2010. I-III
névi
teljesítés

71,5 %

279663

358575

391199

284147

46872

40740

66262

4814

4468

Teljesítés
alakulása

72,6 %
163 %

3. Az önkormányzat 2010. háromnegyedévi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a háromnegyedévi teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat 2010.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.
5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010.
háromnegyedévi 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)

2010.
Eredeti Módosított
Teljesítés
I-III.n.évi
előirányzat előirányzat
alakulása
teljesítés
251181
272448
236804 86,9 %
126613
34666
69558

138256
37654
75868

88365
22523
52715

63,9 %
59,8 %
69,8 %
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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 .háromnegyedévi
teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Összesen
Ebből:
- felújítások(05/6)
- beruházások (05/33)
- egyéb felhalmozási célú kiadások, hitel
vfiz,kamat)

2010.
Eredeti Módosított
Teljesítés
I-III.névi
előirányzat előirányzat
alakulása
teljesítés
107394
118751
42859
36 %
8500
86896

72606
34147

31026
1148

42,7 %
3,4%

11998

11998

10685

89 %

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:
Önkormányzat 7.019e Ft
Általános Iskola 1.140 e Ft
Körjegyzőségnél 353 e Ft történt,
12. Az önkormányzat a forráshiány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Megnevezés
Működési forráshiány

Eredeti Módosított
előirányzat előirányzat
46872

40740

2010.IIII.névi
teljesítés
66262
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Fejlesztési forráshiány

4814

4468

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./ Javaslat működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása
jogcímén a III. ütem pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 3. sz. melléklet)
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot
hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 80/2010. (XI.04.)
önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. számú
mellékletének 3.pontja és a 3/2010. (II.12.) ÖM
utasítás alapján támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz
a
működésképtelen
önkormányzatok egyéb támogatására III. ütemre.
A pályázat benyújtását indokolja, hogy az
önkormányzat
működőképessége
az
ÖNHIKI
támogatás mellett sem biztosítható.

6

F e l k é r i a polgármestert , hogy a Körjegyzőség
közreműködésével
gondoskodjon
a
pályázat
elkészítéséről és benyújtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
4./ Folyószámlahitel felvétele
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 4. sz. melléklet)
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot
hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 81/2010. (XI.04.) önkormányzati
határozata
A Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester előterjesztése alapján , - figyelemmel az elfogadott
2010. évi költségvetésre - elhatározza , hogy az átmeneti forráshiány
pótlására maximum egy év futamidővel 5.000 e Ft folyószámlahitelt
vesz fel a következő feltételekkel :
Hitelt nyújtó bank : a Képviselő-testület költségvetési számláját
vezető OTP Bank.
A hitel fajtája: folyószámlahitel , 12 hónap futamidőre
A hitel kamata: változó
A Képviselő-testület k i j e l e n t i , hogy a hitel - az Ötv. 88. §-ában
leírt számítási mód alapulvételével - a korrigált saját folyó bevétel
éves előirányzatának 70 %-án belül van , így a kötelezettség
vállalásának törvényi akadálya nincs.
Lekötött betéttel , értékpapírral nem rendelkezik. A Képviselő-testület
kötelezettséget vállal arra , hogy hitel visszafizetése időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő évében a felhalmozási és tőke
jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és
jóváhagyja.
A hitel fedezetéül forgalomképes ingatlan vagyonából a
Cserhátsurány 147/4 hrsz. alatt felvett összesen
25 M Ft
becsértékű ingatlanát fedezetül felajánlja és hozzájárul a
megterheléshez . Kötelezettséget vállal arra , hogy az ingatlanra
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legalább a hitel futamidejére biztosítást köt oly módon , hogy a
biztosítás kedvezményezettje az OTP Bank legyen.
F e l h a t a l m a z z a a polgármestert , hogy a fentiekben részletezett
feltételekkel a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében
megkösse.
Határidő: azonnal, bentiek szerint
Felelős: Szántó József polgármester
5./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva!
5/1. Tájékoztató
lehetőségéről

a

szemétszállítási

szolgáltatás

megrendelés

Szántó József polgármester ismerteti, hogy a Zöld Híd Kft. a megküldött
szerződés-tervezetet nyújtott be. Uránusz Kft. is készít ajánlatot, annak
megismerése után döntünk.
5/2. Gázfogadó állomás területének ügye
Szántó József polgármester ismerteti, hogy szeptemberi testületi ülésen
felmerült, a gázfogadó állomást inkább bérbe kellene adni. A TIGAZ úgy
nyilatkozott, hogy a bérlet nem járható út. Javasolja az értékesítést.
A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 82/2010. (XI.04.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a cserhátsurányi gázfogadó állomás
területének 640 eFt azaz Hatszáznegyvenezer Ft
vételáron való értékesítéséhez.
Felhatalmazza
megkötésére.

a

polgármestert

a

szerződés

Határidő: 2010. XII.31.
Felelős: Szántó József polgármester
8

5/3. Polgárőrség székhelye, névhasználata
Szántó József polgármester javasolja, hogy az újjáalakult polgárőrség
székhelye Petőfi út 3. a házasságkötő terem melletti iroda legyen. A testület
járuljon hozzá a Cserhátsurány név használatához.
A képviselők részéről hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület - egyhangúlag - a következő határozatot hozta :
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 83/2010. (XI.04.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az újjáalakult helyi polgárőr szervezetnek a
Petőfi út 3. szám alatt irodahelyiséget biztosít, egyben
hozzájárul annak székhelyként való bejegyzéséhez.
Engedélyezi, hogy a polgárőr egyesület nevében
Cserhátsurány nevét használja.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a érdekelteket
értesítse, illetve az egyesülettel a megállapodást kösse
meg.
Határidő: 2010. XI. 10. és XII.31.
Felelős: Szántó József polgármester

5/4. Javaslat iskolabusz gyermekkísérő foglalkoztatására
Szántó József polgármester javasolja, hogy az iskolabuszon kötelezően
előírt gyermekkísérőként 2010. november 8-tól Bacskóné Dudás Angelikát
foglalkoztassák heti 20 órában, közalkalmazottként. A szakfeladaton a
szükséges bérelőirányzat rendelkezésre áll.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú szavazással a következő
határozatot hozta:
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 84/2010. (XI.04.) önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az iskolabuszon
gyermekkísérőként Bacskóné Dudás Angelika 2676
Cserhátsurány, Dobó K. út 5. szám alatti lakos
közalkalmazottként , heti 20 óra munkaidővel kerüljön
alkalmazásra.
Felkéri a polgármestert, hogy kinevezéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2010. XI.08.
Felelős: Szántó József polgármester
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést bezárta.
Kmf.
Szántó József
polgármester

Móricz Gáborné

Fazekas János
körjegyző

Varga Attiláné
hitelesítők
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