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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

XVI. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2010. december 14-i, a cserhátsurányi  
Tanácskozó termében  megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 
- Szántó József polgármester, 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 
- Móricz Gáborné,  
- Varga Attiláné,  
- Karvai Ferenc helyi képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 
- Bóta Bernadett isk.ig.  
 
 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Móricz Gáborné és Koplányi Árpádné 
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
N a p i r e n d : 
 
1./ A 2010. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Az Önkormányzat és intézményei 2011.évi tervkoncepciója  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 
3./ Közüzemi díjak megállapítása   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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4./ A település tisztáságáról szóló 7/2008.(VIII.30.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
5./ Javaslat intézményi szabályzatok módosítására 
Előterjesztő: Bóta Bernadett isk.ig. 
 
6./ Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi üléstervére  
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 2010. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 1. sz. melléklet) 
 
Szóbeli kiegészítésében Szántó József polgármester elmondja, hogy 
Mohorának kb. 8 millió Ft tartozása van. Folyamatosan munkabérhitelt kell 
felvennünk. A TÁMOP-ot is előfinanszíroznunk kell. Az előző vezetés 
hibáiból is jelentős gazdasági hátrány ért minket az iskolánál.  
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet hozta:  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  12/2010. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 
 

a Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2010.évi 
költségvetéséről szóló     

 2/2010. ( II.22) önkormányzati  rendelet 
módosításáról 
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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           397.403 ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét       349.257 ezer forintban  
c) működési forráshiány főösszegét   43.677   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:   278.651 e Ft 
 
 
3.§.   A Költségvetési rendelet 7. §.(1) bekezdés  felújítási és felhalmozási 
kiadásai összesen: 
         118.751 e Ft. 
            
4.§.    A költségvetési rendelet  9 sz. melléklete e rendelet 1 sz. melléklete 
szerint  módosul. 
 
5.§.    E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
   Szántó József sk.             Fazekas János sk. 
      polgármester                                                   körjegyző 
 

 
2./ Az Önkormányzat és intézményei 2011.évi tervkoncepciója  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 
központi tájékoztatás szerint is nehéz és kemény évre kell számítani. 
Különösen az ezer lakos alatti települések vannak nehéz helyzetben. Két 
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befektető jelezte befektetési szándékát a községben. A két ünnep között 
bejelentkeznek. Tárgyalunk velük.   

A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot       
hozta :  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 94/2010.(XII.14.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi 
költségvetési koncepcióját – mint költségvetési 
tervezés alapját – megtárgyalta és az alábbiak szerint 
fogadja el:  
 
1.) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV. törvényben, és más 
jogszabályokban meghatározott alapfeladatok 
ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi 
költségvetések tervezésekor a takarékos 
gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést 
elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi 
költségvetések egyeztetése során érvényesíteni 
kell.  

2.) Felül kell vizsgálni a 2010. évben tett 
kötelezettségvállalásokat. A pályázattal érintett 
előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét 
biztosítani kell. További felhalmozási előirányzatot 
a Képviselő-testület csak akkor tervez, ha kötelező 
önkormányzati feladatok maradéktalan 
megvalósítása nem kerül veszélybe, és a 
költségvetés egyensúlya   biztosítható, illetve ha a 
fejlesztés pályázat útján valósulhat meg és a 
támogatás mértéke a 90 %-ot eléri.  

3.) A szociális kiadások előirányzatát a 2010.évi 
szinten 5 %-al csökkentve kell a rendelettervezetbe 
beépíteni. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, 
hogy az átmeneti segélyre vonatkozó rendeleti 
szabályozás kerüljön felülvizsgálatra az 
alkalmanként adható átmeneti segély 
összegszerűségének felső határa, valamint az 
évenként beadható kérelem gyakorisága 
tekintetében.  
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4.) A Képviselő-testület az élelmezési nyersanyag 
norma emelését, a helyi adók emelését, nem tartja 
indokoltnak a szemétszállítás jelentős emelése 
miatt.   

5.) A Képviselő-testület a településüzemeltetési 
feladatok színvonalas ellátásához szükséges 
költségvetési előirányzatot biztosítja. A terv 
javaslat részletesen tartalmazza a közhasznú 
feladatellátáshoz szükséges létszámigényt, és az 
ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat.  

6.) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére járó 
ún. „cafetéria” szolgáltatás mértékét 2011. évre :    
- a 2010.évi mértékkel azonos szinten a 
köztisztviselői illetményalap 7,3 szorzatában 
határozza meg. 

7.) A Képviselő-testület felülkívánja vizsgálni azokat a 
működési kiadásokat, amelyek az önkormányzat és 
intézmények alapvető működéséhez nem 
szükségesek. Felkéri a körjegyzőt, hogy a 
költségvetési rendelet előkészítése során olyan 
javaslatot terjesszen elő, amely a 2010.évi 
működési kiadások eredeti előirányzatát legalább 3 
millió Ft-al csökkenti.  

8.) A költségvetés általános tartalékának mértéke 
minimum 3.000.000.-Ft legyen.  

 
Felelős: Fazekas János körjegyző 
Határidő: 2011.évi költségvetést tárgyaló testületi ülés  
   

 
3./ Közüzemi díjak megállapítása   
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 95/2010.(XII.14.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-  
testülete a közüzemi díjak megállapítását a következő 
ülésre elnapolja.  
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4./ A település tisztáságáról szóló 7/2008.(VIII.30.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (4. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet hozta:  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  13/2010. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 
    

A település tisztaságáról szóló 
7/2008.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

       (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !) 
 
 
 

5./ Javaslat intézményi szabályzatok módosítására 
Előterjesztő: Bóta Bernadett isk.ig. 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (5. sz. melléklet) 
 
Bóta Bernadett isk.ig. kiegészítésében elmondja, hogy a teljes anyag az 
intézmény honlapján megtekinthető. Bemutatja az Integrációs Programot 
is.  
 
5/1. Pedagógiai program módosítása.    

 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot       
hozta :  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 96/2010.(XII.14.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-  
testülete a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda Pedagógiai Program módosítását elfogadja.  

 
 
5/2. Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzat elfogadása 
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A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot       
hozta :  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 97/2010.(XII.14.) önkormányzati 

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-  
testülete a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és 
Óvoda jóváhagyásra bemutatott Szervezeti és 
Működési Szabályzatát elfogadja.   
 
 

6./ Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi üléstervére  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 
       A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  hozza :  

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 98/2010.(XII.14.) önkormányzati 

határozata 
 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. I. félévi üléstervét a melléklet szerinti 
részletezéssel elfogadja.  
 

 
7./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester  
 
 
Szántó József polgármester a képviselőtestületnek beszámol a 
következőkről : 
- Áthidaló hitelekről ad tájékoztatást (Bocskai és Szabadság utak 

pályázatáról) 
- Vis maior keretében 620 e Ft-ot nyertünk előregisztrációs pályázat 

beadva. Megelőző munkák (kotrás) folyamatban.  
- Védelmi Bizottság üléséről ad tájékoztatást 
 
8./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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8/1. A helyi Önkormányzat és a kisebbségi Önkormányzat 
együttműködési megállapodása 
Előterjesztő:  Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (8. sz. melléklet) 

        
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  hozza :  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 99/2010.(XII.14.) önkormányzati 
határozata 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert, hogy a melléklet 
szerinti  együttműködési megállapodást kösse meg a 
cigány kisebbségi önkormányzat elnökével. 
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: 2010. 12.31. 
 
 

8/2. Csordás Krisztofer  tanulmányi ösztöndíj kérelme 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 
A Képviselő-testület  - egyhangú  szavazással - a következő 
határozatot  hozza :  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 100/2010.(XII.14.) önkormányzati 
határozata 

   
A Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű 
tanulók  Arany János Tehetséggondozó Programjában 
való részvételre. 
Támogatja , hogy Csordás Krisztofer Tibor nyolcadik 
osztályos tanuló (an.: Kaszás Zsuzsanna) 
Cserhátsurány település képviseletében részt vegyen a 
Hátrányos helyzetű diákok  Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
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Az önkormányzat csak erkölcsileg támogatja a 
tanulót,   anyagi támogatást jelenleg nem nyújt neki.   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a 
határozattal együtt határidőre az Arany János 
Programirodának küldje meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
 

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

   
       Kmf. 

 
 
     Szántó József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
 
 
  
      Móricz Gáborné  Koplányi Árpádné  

 
              hitelesítők 


