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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
XIV. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2011. december 17-i,  a  cserhátsurányi 
Házasságkötő teremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

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

 
  Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 
 
Távol maradt: -  előzetes bejelentéssel –  Karvai Ferenc helyi 
képviselő . 

 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Koplányi Árpádné és Móricz Gáborné   
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 2011.évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Javaslat adórendeletek módosítására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
3./ Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézmények 
2012.évi élelmezési nyersanyagnormájának megállapítására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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4./ Javaslat a Képviselő-testület 2012. I. félévi üléstervére 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
5./ Közbeszerzési Szabályzat és közbeszerzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
6./ Szociális rendelet módosítása 
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 2011.évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (1.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester: szóbeli kiegészítésében elemzi a 
költségvetési hiány alakulását.  
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi rendeletet  
hozza :  
       

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2011. (XII.18.) 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: 
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 " A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének: 
a) kiadási főösszegét          243.672  ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét       224.587ezer forintban  
c) működési forráshiány főösszegét     19.085 ezer forintban    állapítja 
meg. „ 
                    
2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
               Müködési kiadások előirányzata összesen:   210.887 e Ft 
 
                         Ebből: személyi jellegű kiadások:       92.127 e Ft 
                                     munkaadókat terhelő jár:         25.579 e Ft 
                                     dologi jellegű kiadások:          63.098 e Ft 
  
      (2)  A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve(i)  
kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti módosított előirányzatait e 
rendelet 2 sz. melléklete  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 ütenómterve  
Herencsény és Mohora községektől  e rendelet 5.sz. melléklete szerint 
módosul.        
 
7.§.     A költségvetési rendelet 12 sz. melléklete A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat2011.évi költségvetéséről,  e rendelet 6.sz. melléklete 
szerint módosul. 
 
8.§.    E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
                

Szántó József sk.    Fazekas János sk. 
      polgármester                                                  körjegyző 
 

2./ Javaslat adórendeletek módosítására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (2.sz. melléklet.) 
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Koplányi Árpádné és Varga Attiláné képviselők: a lakosság tovább 
már nem terhelhető.  
 
A képviselők részéről több hozzászólás nem volt.  

 

A Képviselő-testület  - egyhangú szavazással - a következő 
határozatot hozta : 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
84/2011. (XII. 17.) önkormányzati határozata 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a beterjesztett magánszemélyek kommunális 
adó  rendelet módosítását nem fogadja el , nem emel 
adót.  

 
3./ Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézmények 
2012.évi élelmezési nyersanyagnormájának megállapítására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (3.sz. melléklet.) 
 
Szántó József polgármester: csak a  2 % ÁFA emelést tartalmazza a 
javaslat. Folyik a rezsiköltség felülvizsgálata, továbbá a konyha/ 
óvoda közti költségmegosztás vizsgálata. Várhatóan márciustól új 
norma lesz.    
 
A képviselők részéről több hozzászólás nem volt.  

 

A Képviselő-testület  - egyhangú szavazással - a következő 
határozatot hozta : 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
85/2011. (XII. 17.) önkormányzati határozata 

 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által fenntartott intézmények élelmezési 
nyersanyagköltségét 2012. január 1-i hatállyal az 
alábbiak szerint határozza meg: 

     
Óvodás gyermek 
 

290 Ft 
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Iskolás gyermek 
- tízórai 
- ebéd 
-  uzsonna 

             370 Ft 
75 Ft 

245 Ft 
 50 Ft 

 

Felnőtt   
 

580 Ft 

 
 
A nyersanyagköltség az  általános forgalmi adót  
tartalmazza. 
Utasítja a körjegyzőt, hogy a meghatározott napi 
élelmezési nyersanyagköltséget az érintett 
intézményekkel közölje.  
 
Határidő: bentiek szerint 
Felelős: Fazekas János körjegyző   

 
4./ Javaslat a Képviselő-testület 2012. I. félévi üléstervére 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (4.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

 Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 86/2011.(XII.17.) önkormányzati 

határozata 
 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. I. félévi üléstervét a melléklet szerinti 
részletezéssel elfogadja.  

 
 

5./ Közbeszerzési Szabályzat és közbeszerzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (5.sz. melléklet.) 
 
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület - egyhangú -igen 
szavazattal az alábbi határozatokat hozza:  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 87/2011.(XII.17.) önkormányzati 

határozata 
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerint elfogadja Cserhátsurány 
Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 88/2011.(XII.17.) önkormányzati 

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 2012.évi 
közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
- A Cserhátsurány Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2012. évi közbeszerzési tervét 
az e határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el.  

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
6./ Szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva (6.sz. melléklet.) 
 
Fazekas János körjegyző ismerteti, hogy a javaslat a Szociális 
Bizottság előző képviselő-testületi ülésén tett javaslatát tartalmazza. 
Azzal, hogy a kifizetendő temetési segély alsóhatárának összegét 
csökkentjük, nem szolgáljuk a Bizottság eredeti , a költségek 
csökkentésére irányuló célját , ezért inkább a jogosultak körének 
szűkítését javasolja az alábbi szöveggel:  
„Temetési segély állapítható meg, ha az eltemettető családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át „  
A Szociális Bizottság elnöke Varga Attiláné a javaslatot támogatva, 
kéri elfogadását.   
 
A Képviselő-testület - egyhangú szavazással - az alábbi rendeletet  
hozza :  

Cserhátsurány Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
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14/2011. (XII.18.) önkormányzati  rendelet 

az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2009.(IX.5.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993.évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 38.§ (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a szociális ellátásokról szóló 7/2009.(IX.5.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakba: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 
Az Ör. 14.§-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Temetési segély állapítható meg, ha az eltemettető családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. „ 
 

2.§ 
 
E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.  
 
Cserhátsurány, 2011.december 17. 
 
     Szántó József  sk.     Fazekas János  sk. 
      polgármester                                                      körjegyző 
 
 
7./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
- Buszmegálló  anyagát megvettük; 
- ÉMÁSZ szerződést vitatjuk; 
-  Zrínyi. Petőfi, Jókai út építésére a Régiófinansz. bonyolítására      

pályázatot nyújtunk be NORDA-hoz kisléptékű 
településfejlesztési témakörben; 

- Határon átnyúló pályázat lehetőségéről ; 
- A Posta helyiséget kér , de sajnos nem tudjuk támogatni kérésüket 
- Támogatást kértünk a minisztériumtól;  
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8./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
8/1. Lakossági bejelentés  
(levél csatolva ) 
Szántó József polgármester: továbbítjuk a kérést a szolgáltatónak.  
Fazekas János körjegyző: testületi hatáskör.  
A véleményt nyilvánító  képviselők szerint az Önkormányzat nincs 
olyan anyagi helyzetben, hogy az egy személyes háztartásoknak 
kedvezményt biztosítson.  
A képviselő-testület – egyhangú szavazással – az alábbi döntést hozta:  
  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 89/2011.(XII.17.) önkormányzati 

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete  sajnálattal állapítja meg, hogy az 
Önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt jelenleg 
nem tudja támogatni az egyszemélyes háztartások 
szemétszállítási díjának megfizetését.  
Kéri az érintettek megértését.  
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a 
kérelmezőket értesítse.  
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: 2011. XII.31. 
  

 
8/2. Óvoda zárás bejelentése  
( bejelentés csatolva ) 

 

A képviselő-testület – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot 
hozta:  
  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 90/2011.(XII.17.) önkormányzati 

határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete  a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda 
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vezetőjének kérelmét támogatja és engedélyezi az 
óvoda zárva tartását 2011. XII.22 – 2012.I.02. között.  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 
érdekelteket értesítse. 

Felelős: Szántó József polgármester 

Határidő: azonnal   

 
 

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

    Kmf. 
 
 
 
     Szántó  József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
   

  Koplányi Árpádné          Móricz Gáborné 
                       hitelesítők 


