Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
III. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2010. február 21-i, az Nyugdíjas
Klubban
megtartott üléséről.
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Karvai Ferenc,
- Kelemen Tibor,
- Koplányi Árpádné,
- Móricz Gáborné helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
- valamint 32 fő cserhátsurányi polgár
Szántó József polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja
hogy a testület határozatképes, a tanácskozást megnyitja .
Jegyzőkönyv hitelesítőnek
képviselőket kéri fel.

Kelemen Tibor és

Móricz Gáborné

Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselőtestület - egyhangúlag - az alábbiak szerint fogadott el:
Napirend:
1./ A 2010. évi költségvetés tervezetének megvitatása.
Előterjesztő: Szántó József polgármester
2. / Egyebek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A napirend tárgyalása:
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1./ A 2010. évi költségvetés tervezetének megvitatása.
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 1. sz. melléklet)
Szántó József polgármester: a 2010.évi költségvetés tervezet alapján
részletesen ismerteti az elképzeléseket.
Fejlesztés ~ 107 M Ft
Működés ~ 248 M Ft
Bevétel ~ 306 M Ft , a hiány 50 M Ft.
Működés:
Intézményi : - az általános iskola 3 millió Ft-al kevesebb állami
támogatást kap.
- Konyhánál a korábbi támogatási rendszer az adózás miatt
megszűnik, a szociális segély keret nő.
Egyéb, nem intézményi kiadások:
- utak karbantartása
- építmény üzemeltetés
- önkormányzati . ig. tevékenység
- város- és község gazd. , segélyek stb.
Fejlesztések:
- hulladékgazdálkodás
- iskolabusz hitel
- Bocskai, Szabadság út felújítása
- Iskola energiakorszerűsítése
- Egyéb közm. Kapcsolatos fejlesztési tev.
- Lakásvásárlási tám.
- Járdák, hivatali tető felújítás
Hozzászólások
Pistyúr Gábor : sok a szám követhetetlen, mi minek a vége. A
Bocskai és Szabadság út felújítása reméljük, hogy elég széles és
vastag lesz.
Az iskola fűtése milyen lesz ?
Szántó József polgármester: ismerteti a hiányt és annak fedezetének
módját (ÖNHIKI, hitel) .
- az utakról 30 m a két végén lekerül, tejes szélességben lesz ,
kiegyenlítő réteg és fedő réteg kerül az útra.
- Az iskolánál központi kazán, szalma fűtés lenne.
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Jusztin Szabolcs : a Bocskai út alsó szakasza mikor lesz felújítva ?
Szántó József polgármester: a jelenlegi pályázat nem tartalmazza a
„volt intézet” melletti utakat Bocskai, Szabadság . Azok kiépítésére
sikeres pályázat esetén van lehetőségünk.
A szemét szállítás ügyben történeti áttekintésre kerül sor.
- A jövőben heti szemét szállítás lesz 120 l –es kuka esetén a
szállítás költsége8-10 ezer Ft/év/ tonna/ ingatlan ,
a
megsemmisítés 12 ezer Ft/tonna . Mérni fogjuk a szemét súlyát.
Május 1-től indul a rendszer esetünkben. Balassagyarmaton 2.040.Ft/hó a szemét szállítás.
A témáról indulatos , hosszas vita alakul ki 8-10 hozzászólóval.
Ezt követően Szántó József polgármester a vitát lezárja és beterjeszti a
határozati javaslatot , melyet a képviselők egyhangú szavazással
elfogadtak az alábbiak szerint:
14/2010.(II.21.) Kt.h. sz. határozat
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Közmeghallgatást tartott a 2010. évi
tervjavaslat tárgyában .
Megköszönve
az
állampolgárok
javaslatait,
észrevételeit, f e l k é r i a polgármestert , hogy a
vitában elhangzottak hasznosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2010. március 15., ill. folyamatos dec. 31.
Felelős: Szántó József polgármester
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést az
ülést bezárta.
Kmf.
Szántó József
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Kelemen Tibor

Koplányi Árpádné
hitelesítők
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