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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 

V. számú 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2010. március 12-i, a  herencsényi 
tanácskozó  teremben megtartott üléséről. 
 
/ A herencsényi képviselő-testülettel egyidőben tartott ülés ! / 
 
Jelen vannak:  A testület tagjai közül: 

- Szántó  József polgármester, 
- Karvai Ferenc, 
- Kelemen Tibor,  
- Móricz Gáborné, 
- Varga Attiláné helyi képviselők. 

 
Tanácskozási joggal: 
 
- Jusztin Józsefné polgármester és 4 fő települési képviselő 
  a jelenléti ív szerint, 
- Fazekas János körjegyző, 
- Sztancsik József isk.ig. 
- Fridrich Béla mohora alpolgármestere, 
- Hangács Aletta gazd.vez. 
  
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Dienstmann Tamás, Pekár 
István, Szandai József, Hangács Gábor, Koplányi Árpádné, Sági 
István helyi képviselők.  
  
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a tanácskozást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kelemen Tibor és Varga Attiláné  
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 
A testület a javaslatot - egyhangúlag -  elfogadja az alábbiak 
szerint: 
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N a p i r e n d : 

 

1./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat módosításáról. 

Előterjesztők: Intézményvezetők 
 
2./ A közösen fenntartott intézmények 2009.évi zárszámadásának 

elfogadása.  

Előterjesztők:  Intézményvezetők 
 

3./  Egyéb, közös állásfoglalást igénylő ügyek 

Előterjesztők: Szántó József polgármester 
                      Jusztin Józsefné polgármester 
 

 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 

1./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat módosításáról. 

Előterjesztők: Intézményvezetők 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Jávor Károly képviselő kérdéseket tesz fel a táblázatok értelmezését 
érintően. 
Hangács Aletta gazdaságvezető: Egyéb üzemi szolgáltatások 
növekedése az indoka. Pályázaton nyert pénzből a gyermekek 
szállítása. 
Szántó József polgármester: A pályázatok egy része kötött 
felhasználású. Vizsgálni kell a konyha pénzeinek felhasználását. 
Bértúllépés is kimutatott Földiné nyugdíjazása során. 
Sztancsik József isk.igazgató:  Egy számlára futott be minden pénz, 
már megbontották. 
 
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület egybehangzó-igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

20/2010. (III.12.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a közös fenntartású intézmények saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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2./ A közösen fenntartott intézmények 2009.évi zárszámadásának 

elfogadása.  

Előterjesztők:  Intézményvezetők 
(Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 

 
Karvai Ferenc képviselő: Hogy kerül vissza a konyhához a pénz? 
Szántó József polgármester: Szakemberrel meg kell nézetnünk, az ez 
évi költségvetést fogja terhelni. 
 
Jávor Károly képviselő: A 2010. évi tervnél jó gyakorlat volt, a 
jelenlegi anyag nem összehasonlítható. Korábban kapjunk 
bérkimutatást! Levélben kértem a polgármester asszonyt pótolni. Ez 
tegnap megtörtént: 100 % bérbeállás mellett döntöttünk korábban. Ez 
a szabály ezzel sérül. Nem támogatom. Benne van a közlekedési 
átalány, nem korrekt. Javítani kell a belső kommunikáción. 
 
Több hozzászólás nem volt a képviselő-testület egybehangzó-igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

21/2010. (III.12.)Kt. számú határozat 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a közösen fenntartott intézmények 2009. évi 
zárszámadásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Több tárgy nem volt. A polgármesterek megköszönték a megjelenést 
és az ülést bezárták. 
        

Kmf. 
 
 
 
 
     Szántó József    Fazekas János 
       polgármester      körjegyző 
  
 
 

 Kelemen Tibor               Varga Attiláné 
          hitelesítők 

 


