Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
II. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2010. február 10-i, a cserhátsurányi
Házasságkötő teremben megtartott üléséről.
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Hangács Gábor,
- Kelemen Tibor,
- Koplányi Árpádné,
- Móricz Gáborné,
- Varga Attiláné helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Karvai Ferenc, Sági István
helyi képviselők .
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./ Javaslat az önkormányzat 2009. évi
módosítására
Előterjesztő: Szántó József polgármester

költségvetésének

2./ Az Önkormányzat 2010.évi költségvetés
megvitatása (I. olvasat )
Előterjesztő: Szántó József polgármester

–tervezetének
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3./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
4./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Napirend előtt:
Iskola igazgató és gazd. vezető jelen van.
Szántó József polgármester: hiányosságok: késve és pontatlanul adják
le gazdálkodással kapcsolatos anyagokat , a szabályzatok nem
naprakészek, munkaügyi hibákat is vétettek (Vargáné, Koplányiné
Hajnalka)
Költségvetés előkészítése: az új szabályok szerint !
Pályázatok: törekedni kell a saját erő kiváltására a költségvetésből !
Megfelelő dokumentálás.
Előfordult normatíva visszafizetés . (Kistérség )
Ütemes, folyamatos munkavégzés kell.
Sztancsik József isk.ig.: valóban vannak problémák, igyekszünk
lépést tartani . Elnézést kér Kriszti nevében is, hogy beszólt
Erzsikének.
Szántó József polgármester: ha nem javul számottevően a
munkavégzés minősége és pontossága, kezdeményezni fogom a
visszahívását az igazgató úrnak.
A napirend tárgyalása:
1./ Javaslat az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének
módosítására
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 1. sz. melléklet)
Szántó József polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja: a 22
millió forráshiány alakulása miatt, egyes feladatok elhagyásával,
munkabér és folyószámlahitellel fedeztük a hiányt. Iskolánál 4 millió
forint a számlatartozás. A Konyha pénzeszközeit használták fel.
Felesleges vásárlások is mutatkoztak, melyek tovább nehezítették
gazdasági helyzetünket.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Képviselő-testület - egyhangú
hozza :

- szavazással a következő rendeletet
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1/2010. (II.11.) Kt.r. sz. 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)Kt.r.
sz.;
8/2009.(XI.28)
Kt.r.
sz.,
és
9/2009.(XII.19.)Kt.r. sz. 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
253.042 ezer forintban,
b) a bevételi főösszegét
230.980 ezer forintban
c) forráshiány főösszegét
22.062 ezer forintban állapítja meg. „
2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
Működési kiadások előirányzata összesen: 232.082 e Ft
3.§.
A Költségvetési rendelet 7. §.(1) bekezdés
felhalmozási kiadásai összesen:
20.960 e Ft.

felújítási és

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

Fazekas János sk.
körjegyző

2./ Az Önkormányzat 2010.évi költségvetés –tervezetének
megvitatása (I. olvasat )
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet)
Szántó József polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja:
Fejlesztés: - Bocskai, Szabadság út nyertes pályázat
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- Közcélú munkához az anyagra pályázat benyújtását
tervezzük, ha lesz rá pályázati kiírás.
Kelemen Tibor képviselő: javaslom növelni a konyhakert termelését.
Szántó József polgármester: javaslom a képviselői tiszteletdíj
bevezetését, mivel az előnyösebb a önkormányzatnak és a
képviselőknek is.
Varga Attiláné: szó van két új dolgozóról a konyhán, kik azok ?
Szántó József polgármester: Keresztúri Jánosné és Bacskó Istvánné
közmunkások.
Képviselők részéről több hozzászólás nem volt.
Képviselő-testület - egyhangú - szavazással a következő határozatot
hozza :
11/2010.(II.10.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéstervezetét I. olvasatban tárgyalási alapnak elfogadja.
Az elhangzottak alapján kell a tervező munkát
folytatni.
Közmeghallgatás időpontja: 2010.02.21. 14.00 óra
Határidő: bentiek szerint, 2010.02.28.
Felelős: Szántó József polgármester
3./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A polgármester ismertette a elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeit és döntéseit.
4./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
4/1.Cserhát-Szolg. Kft. belterületbe vonási kérelme
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Képviselő-testület - egyhangú - szavazással a következő határozatot
hozza:
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12/2010. (II.10.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
figyelemmel
Cserhátsurány
község
településrendezési tervére, valamint Helyi Építési
Szabályzatára - a Cserhátsurány 0137/3 hrsz-ú Major
megnevezésű és 0137/6 hrsz-ú út megnevezésű
külterületi földrészlet belterületbe vonását határozza
meg.
A Képviselőtestület az érintett ingatlan belterületbe
vonását szükségesnek és indokoltnak tartja a település
fejlesztési programjai megvalósítása érdekében.
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
4/2. Herencsényi tagóvoda felújításra pályázat benyújtása
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Képviselő-testület - egyhangú - szavazással a következő határozatot
hozza:
13/2010. (II.10.) Kt. számú határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
mit
Kistérségi
Társulás
gesztor
önkormányzata egyetért azzal, hogy a Körzeti
Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulás
a Herencsényi Tagóvoda felújításához az 1/2010.(I.19.)
ÖM rendelet szerint 18.836.259.-Ft támogatást
igényeljen.
A vállalt önrészt, 2.092.918.-Ft-ot a Társulási
megállapodásnak megfelelően a fejlesztéssel érintett
Herencsény Községi Önkormányzat
2010. évi
költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket Herencsény Község Önkormányzatával
egyeztetve tegye meg.
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Határidő: 2010.02.15.- és folyamatos
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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