
 1

Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
XIII. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2011. november 28-i,  a  cserhátsurányi 
Házasságkötő teremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

- Szántó József polgármester, 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 
- Varga Attiláné, 
- Móricz Gáborné  
- Karvai Ferenc helyi képviselők. 

 
   
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 

 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Karvai Ferenc 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: 

 
N a p i r e n d : 

 

1. / A körjegyzőség bővítésével kapcsolatos döntések   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ A 2011.évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
3./ Beszámoló a 2011.évi költségvetés I-III.negyedévi 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
4./ Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciója 
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Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
5./ A 2012.évi belsőellenőrzési terv  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
6./ Intézkedési terv a 2011/2012.évi téli forgalomra való 
felkészüléshez 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
7./ A 2012.évi  BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj 
pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
8./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
9./ 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 körjegyzőség bővítésével kapcsolatos döntések   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester: Mohora fizetéssel kapcsolatosan további 
garanciákat kell beépíteni. Visszatérünk rá.  
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 

73/2011. (XI. 28.) önkormányzati határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – 
a korábbi 49/2011.(VI.17.) számú döntését megerősítve – a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 39.§. 
(3) bekezdése szerint elfogadja Mohora Községi 
Önkormányzat  2012. január elsejével történő csatlakozását 
Cserhátsurány-Herencsény Községek Körjegyzőségéhez 
(2676 Cserhátsurány Petőfi út 3.)  
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A képviselő-testület az előterjesztés szerint jóváhagyja a 
Cserhátsuárny-Herencsény-Mohora önkormányzati közötti 
körjegyzőségi csatlakozási megállapodást.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Szántó József polgármester 

 
 

2./ A 2011.évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
 
Varga Attiláné képviselő: a kifizetetlen számlák összege 
megismerhető-e ?   
Szántó József polgármester: igen.  
 
A képviselők részéről  több hozzászólás nem volt .  

 
A Képviselő-testület  egyhangú szavazással a következő rendeletet 
hozza :  
 
      Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
12/2011. (XI.29.) önkormányzati  rendelet 

 
az önkormányzat költségvetéséről szóló     

 5/2011. ( III.12) 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 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a   
5/2011. (III.12.)KT.r számú 2011. 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 2011. évi költségvetésének: 
a) kiadási főösszegét           253.044 ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét       221.926 ezer forintban  
c) működési forráshiány főösszegét   31.118   ezer forintban    
állapítja meg. „ 
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2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
               Müködési kiadások előirányzata összesen:   220.259 e Ft 
 
                         Ebből: személyi jellegű kiadások:      90.386  e Ft 
                                     munkaadókat terhelő jár:         26.493 e Ft 
                                     dologi jellegű kiadások:          67295 e Ft 
  
 (2)  A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve(i)  
kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti módosított előirányzatait e 
rendelet 2 - 3. számú  melléklet   szerint állapítja meg. 
 
3.§.   A Költségvetési rendelet 7. §.(1) bekezdés  felújítási és 
felhalmozási kiadásai összesen: 
              32.785 e Ft. 
            
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 2011.évi 
előirányzat-felhasználási ütemterve , 10.sz. melléklet - e rendelet 1.sz. 
melléklete szerint módosul. 
 
6.§.    A költségvetési rendelet 11.számú melléklete A közös 
fenntartású intézmények működési támogatásának finanszírozási 
ütemterve  Herencsény és Mohora községektől  e rendelet 5.sz. 
melléklete szerint módosul.        
 
7.§.    E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
  Szántó József sk.    Fazekas János sk. 
     polgármester                                                   körjegyző 

 
 
 
 
 
 
3./ Beszámoló a 2011.évi költségvetés I-III.negyedévi 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
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Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 

74/2011. (XI. 28.) önkormányzati határozata 
 

Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedéves  helyzetéről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -
többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. 
évi gazdálkodásának háromnegyedévi  helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint 
hagyja jóvá. 

1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló 
tájékoztatót az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a 
helyi önkormányzat 5/2011(III.12..) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend 
szerint - tartalmazza.  

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési előirányzatainak 

I.-III.n.évi  alakulása 

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak 
háromnegyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:  

                                                                                                                                                                                                         
adatok ezer forintban 

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat 

2011. I-III névi 
teljesítés 

Teljesítés alakulása 

Kiadások főösszege 257391         253044 196979 77,8  %      
Bevételek főösszege  257391 253044 198529 78,5%      
 -ebből műk, forráshiány 32417 31118          % 
- fejl.forráshiány     
 
3. Az önkormányzat 2011. háromnegyedévi költségvetési bevételei: 
  - eredeti előirányzatait, 

- a módosított előirányzatokat, 
- a háromnegyedévi teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását  

a 4. számú melléklet  tartalmazza. 
4. Az önkormányzat 2011.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 2011. háromengyedévi 
teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:  

Előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2011. 
I-III.n.évi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 
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Összesen 224606       220259 1160458  %  
Ebből: 
- személyi jellegű kiadások (02/49) 94610 90386 71596 79,2 % 
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57) 26826         26493 19657 74,2     % 
- dologi jellegű kiadások (03/67) 67543         67295 40778 58,8% 

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 2011 .háromnegyedévi teljesítését 
és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2011. 
I-III.névi 

 teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Összesen 32785 32785 36521 111,4 %   
Ebből: 
- felújítások(05/6) 688         688         0                          %   
- beruházások (05/33) 2460 2460 6375 259    % 
- egyéb felhalmozási célú kiadások, hitel vfiz,kamat) 29637 29637 30146101,7   %    

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 448e Ft 

     Általános Iskola 0 e Ft 

     Körjegyzőségnél  263e Ft történt,      

12. Az önkormányzat a forráshiány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2011.I-III.névi 
teljesítés 

Működési forráshiány 32417  31118 0   
Fejlesztési forráshiány  

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). 
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- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál 
kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. 

Határidő: Azonnal és folyamatos 2011. XII. 31-ig. 

Felelős: Szántó József polgármester  

 
4./ Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester : a hitel állományt 2-3 millió forinttal kell 
csökkenteni az évvégére.  
Varga Attiláné képviselő: az adók beszedése hogy alakul ?  
Fazekas János körjegyző: nagyobb teljesítés 2012. januártó várható.  
Koplányi Árpádné alpolgármester: a konyha rezsi költség csökkentés 
lehetőségét vizsgálni kell.  Óvodáknál a kistérségi támogatás arányos 
felosztását kezdeményezzük. 
 
Varga Attiláné képviselő: önként vállalt feladatok kapcsán:  
- adósságcsökkentési támogatás   10 % önrész 
- BURSA 5.000.-Ft 
- Temetési segély 15.000.-Ft /    10.000.-F  (Rendelet módosítás !) 
- Nyári étkeztetés  /  igen /  
- Iskola étkeztetés támogatása  /igen /     
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 

75/2011. (XI. 28.) önkormányzati határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2012.évre vonatkozó költségvetési koncepcióról szóló 
előterjesztésben foglaltakat elfogadja .  
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetés készítés, legkésőbb 2012. 
február 15-ig.  

 
5./ A 2012.évi belsőellenőrzési terv  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
76/2011. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 
1. Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal 
elfogadja az önkormányzat 2012.évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervét.  
 
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves 
tervben foglaltakat végrehajtását folyamatosan kísérje 
figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a 
módosításra vonatkozóan.  
Felelős: Fazekas János  körjegyző 
Határidő: 2012.december 31. 

 
 
6./ Intézkedési terv a 2011/2012.évi téli forgalomra való 
felkészüléshez 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (6.sz. melléklet.) 
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
77/2011. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat 2011/2012. évi téli 
forgalomra való felkészüléshez beterjesztett 
intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja . 

 
 
7./ A 2012.évi  BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj 
pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (7.sz. melléklet.) 
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 78/2011. (XI. 28.) önkormányzati  

határozata 
 

      
Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti, hogy 

2012-ben is csatlakozni kíván a BURSA  HUNGARICA  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz. 

 
A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok közül az alábbiakat támogatja: 
 
A típus 
 
1./ Csizmadia Anna Cserhátsurány, Rákóczi u. 33.   5.000 Ft/hó 
2./ Kelemen Ádám Cserhátsurány, Hunyadi u. 17.   5.000 Ft/hó 

      3./ Ubrankovics Tamás  Cserhátsurány, Hunyadi u. 13.  5.000 Ft/hó 
4./ Koltányi Alexandra Cserhátsurány, Zrínyi u. 5   5.000 Ft/hó  

                   5./ Móricz Mónika  Cserhátsurány, Kinizsi út 7.   5.000 Ft/hó  
        6./ Novák Dóra   Cserhátsurány, Zrínyi út 14.    5.000 Ft/hó 
        7./ Burgundi Bettina   Cserhátsurány, Dobó K. út 9/b.  5.000 Ft/hó 
        8./ Koplányi Georgina  Cserhátsurány, Tessedik u. 5.   5.000 Ft/hó 
        9./ Kmetty Beatrix Cserhátsurány, Rákóczi út 31.   5.000 Ft/hó 

 
B típus  

       
        
       1./ Balczer Aletta  Cserhátsurány, Szabadság út 13.   5.000 Ft/hó  
            2./ Csordás Krisztina  Cserhátsurány, Kinizsi út 13.   5.000 Ft/hó  
                  3./ Kelemen Martina  Cserhátsurány, Dobó K. út 24.              5.000 Ft/hó  
                  4./ Keresztúri Evelin  Cserhátsurány, Rákóczi út 16.    5.000 Ft/hó  

5./ Baranyi Tamás  Cserhátsurány, Rákóczi út 48.    5.000 Ft/hó                  
6./ Katulin Martin  Cserhátsurány, Szabadság út 9.    5.000 Ft/hó  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Szántó József polgármester 

 
8./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 
9./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 
9/1. Folyószámlahitel , munkabérhitel felvétele  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (9/1.sz. melléklet.) 
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A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 79/2011. (XI. 28.) önkormányzati  

határozata 
 

A Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester előterjesztése alapján ,  - figyelemmel  az elfogadott 
2011. 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 
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 
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A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 80/2011. (XI. 28.) önkormányzati  

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bérjellegű kifizetések finanszírozása céljából 2011-2012 
évben havonta maximum 5.000.000 Ft Ötmillió forint 
összegű munkabérhitel felvételéről dönt. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a    
havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves 
költségvetésben meghatározott személyi juttatások 
figyelembe vételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a 
folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami 
támogatásból visszafizeti. 
A hitel fedezete az állami normatív hozzájárulás, az 
átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek 
és a további egyéb saját bevételek.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések 
megtételére, a szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2011.12.15. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
9/2. Megállapodás a Szent István Keresztény Általános Iskola 
részére a gyermekétkeztetés biztosításáról, támogatásáról 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (9/2.sz. melléklet.) 

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

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 81/2011. (XI. 28.) önkormányzati  

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a „ Megállapodás a Szent István Keresztény 
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Általános Iskola részére a gyermekétkeztetés 
biztosításáról támogatásáról „ című dokumentumot a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szántó József polgármester  

 
Koplányi Árpádné alpolgármester: javaslom a Polgárőrség újra 
alakítását. A határon átnyúló pályázati lehetőség hol tart ? 
 
Szántó József polgármester: Javasolja a mellékelt Megállapodás 
elfogadását a Régiófinanszírozású Cserhátsuárnyi önkormányzati utak 
pályázat elkészítésére.  
Javasolja Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elfogadását  
20.000 Ft összegben. 
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 82/2011. (XI. 28.) önkormányzati  

határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Rákóczi Szövetséget 20.000.-Ft azaz 
Húszezer forint összeggel támogatja.   
 
Felkéri a polgármestert , hogy az összeg átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 
 

9/3. Buzás Klaudia  Arany János tanulmányi  ösztöndíj ügye  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (9/3.sz. melléklet.) 

 
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi határozatot  
hozta :  
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 83/2011. (XI. 28.) önkormányzati  

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő- 
testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában 
való részvételre .  
Támogatja, hogy Buzás Klaudia nyolcadik évfolyamos 
tanuló (an.: Kovács Brigitta) Cserhátsurány település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű 
Tanulók   Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
 
Az önkormányzat vállalja , hogy az általa delegált diák 
számára a programban való részvétele  idejére   
(maximum, 5 tanévre , tanévenként 10 hónapra ) havi 
6.000.- Ft ösztöndíjat / szociális támogatást nyújt. A 
képviselő-testület ennek fedezetét a település 
költségvetésében biztosítja. A képviselőtestület azonban a 
támogatási összeg mértékét költségvetési helyzetétől 
függően megváltoztathatja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal 
együtt határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott 
középiskola részére  küldje meg.  

 
Határidő: 2011. december 12. 
Felelős: Szántó József polgármester 
 
 
 

 

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

    Kmf. 
 
 
 
     Szántó  József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
   

  Karvai Ferenc                Varga Attiláné 
                       hitelesítők 


