Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
III. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2011. február 20-i, az Nyugdíjas
Klubban
megtartott üléséről.
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Koplányi Árpádné alpolgármester,
- Móricz Gáborné,
- Varga Attiláné,
- Karvai Ferenc helyi képviselők.
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző
- valamint 19 fő cserhátsurányi polgár
Szántó József polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja
hogy a testület határozatképes, a tanácskozást megnyitja .
Jegyzőkönyv hitelesítőnek
képviselőket kéri fel.

Móricz Gáborné és

Varga Attiláné

Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselőtestület - egyhangúlag - az alábbiak szerint fogadott el:
Napirend:
1./ A 2011. évi költségvetés tervezetének megvitatása.
Előterjesztő: Szántó József polgármester
2. / Egyebek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A napirend tárgyalása:

1

1./ A 2011. évi költségvetés tervezetének megvitatása.
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 1. sz. melléklet)
Szántó József polgármester: mielőtt a konkrét költségvetési számokat
ismertetné, röviden felvázolja az ország helyzetét. Befolyásoló
tényező a gazdasági válság és a támogatások csökkentése. Cél: az
adósság csökkentése.
A 2011.évi költségvetés tervezet alapján részletesen ismerteti az
elképzeléseket.
Kiadás: 257.391 eFt
- Fejlesztés: 32.785 eFt
- Működés: 224.606 eFt
Bevétel: 224.974 eFt , a hiány 32.417 eFt + ezen felül 2010.évről
áthúzódó 12.383 eFt működési hitel.
Működés:
Intézményi : - az általános iskolánál a gyermekek támogatása csökken.
Az önkormányzatnak a következő támogatási összegeket kell
hozzátenni :
- 20 millió Ft Iskola
- 8 millió Ft Óvoda
- 1 millió Ft Konyha
- 13 millió Ft Körjegyzőség
Az általános iskolát a Váci Egyházmegye fogja átvenni szeptembertől,
így a hozzájárulás kevesebb lesz. Órakeretében lesz a hittan tanítás.
Az alkalmazottaknak etikai kódexet kell aláírni.
A gyermeklétszám csökkenését már 5 évvel ezelőtt is lehetett látni.
Belvíz rendezés : - Herencsény községben víztározó építése
- Nagypatak, Kispatak
tisztítása (evangélikus
templomnál)

Hozzászólások
Pistyúr Gábor : sok a szám követhetetlen, javaslom a kivetítést,
egyszerűbb és az emberek is jobban megértenék. Az elmondott
összeghez kell hozzá tenni vagy nem ?
Szántó József polgármester: igen , ebből az összegből kell
hozzátenni.
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Pistyúr Gábor : Ha az iskolát átveszi egyház a szakmai részt és a
dolgozókat is , mi marad az iskolával kapcsolatos kiadás , dologi
kiadás sem lesz ?
Szántó József polgármester: ha értéknövelő beruházás lesz az
épületen, arról külön megállapodás szükséges.
Kelemen Gábor : diákszám növekedés is várható ?
Szántó József polgármester: igen, a Nógrádsipeki példa is ezt mutatja.
A térségben általános iskolás korú gyermek létszám 417 fő. A
környékéről valószínűleg ide hozzák a gyermekeket. Megmarad az
iskola , így a fiatalok is itt maradnak.
Kelemen Ferenc : sok az egyedül élő nyugdíjas, hogy lett
megállapítva a szemét szállítási díj, hogy 2 főnek is annyit kell fizetni,
mint 1 főnek.
Fábián János : miért kötelezetek a szemetes szákok megvételére ?
Szántó József polgármester: a törvény szerint kötelező
közszolgáltatás, nem mi határoztuk meg .
Fábián János : hozzám nem jött be a szemetes kocsi, akkor miért
fizettem meg a díjat ? A régi szemetes tárolót nem kellett volna
bezárni !
Szántó József polgármester: a szállító céggel kell megállapodni és
egyeztetni.
Móricz Gáborné képviselő: a szállító állapítja meg a méreteket és az
árat is. Pl. Galgagután 23.000.-Ft a szemét szállítási díj.
Szántó József polgármester: a régi szeméttelepet azért kellet bezárni,
mert az UNIÓ-ban nem lehet így szemetet tárolni.
Fábián János : régen hány híd volt a Nagy-pataktól idáig ? Miért nem
lett megcsinálva ? Merre megyünk át a Papp hegyre ?
Szántó József polgármester: a híd életveszélyes volt, le kellett
bontani, a felújítása engedély köteles, mivel nagyobb a mérete 2,0
méternél a szabad nyílásnak.
Több millió forintba kerül az építés és az engedélyeztetés. Erre az
önkormányzatnak nincs pénze.
Kelemen Ferenc : a Piros keresztnél 5t tábla van kitéve , már
megbírságoltak érte , miért kellett ki tenni ?
Szántó József polgármester: kamionnal nem lehet egy normál úton
közlekedni , mert tönkre teszik az utat. A helyre állításra nincs
pénzünk , a fa híd engedélyezett teherbírása ennyi 5t .
Fábián János : az orosz temetőnél nincs kitéve a zsák utca tábla ,
miért ?
A Kultúrházat miért adtuk a belgának, arról volt szó, hogy helyre
állítva adja vissza.
Szántó József polgármester: a radiátorok a tornateremben és a négy
tantermes épületben vannak felszerelve. A kulturális programokat a
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Tornateremben meg lehet oldani. A kultúrháznál a lapostetős rész
rosszul lett megépítve. Az üzemeltetésre sincs pénzünk.
Fábián János : a gyermek gyógyintézetből miért nem lehetett annak
idején pl. öreg otthont létesíteni ?
Szántó József polgármester: az intézet tulajdonosa a Megyei
Önkormányzat volt. Minden lehetőséget megpróbáltunk az
önkormányzat részéről, még perre is mentünk, de sajnos nem sikerült.
Pistyúr Gábor : 1954. év óta volt a tulajdonosa a Megyei
Önkormányzat a gyermek intézetnek. Minden követ megmozgattunk.
A Megyei Önkormányzat eladta valakinek. Az őrzése is több százezer
forintba kerül. A falu jól járt volna az épülettel.
Móricz Gáborné képviselő: az ingatlan eladás engem is érzékenyen
érintett, de nem tudtuk volna működtetni.
Pistyúr Gábor : nincs esély befektetőre, hogy ide jöjjön ?
Szántó József polgármester: egyenlőre nincs.
Fábián János : homokbányánál Herencsény felé miért van lezárva a
föld út ? Miért kerítették el a Kispatakot ?
Szántó József polgármester: utána fogok járni föld út lezárásának. A
Kispataknál pedig a KÖVIZIG kötelezte a bekerítést a tó miatt.
Másnak a földterületére engedély nélkül nem lehet bejárni.
A családok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. A segély rendszer
átalakul, 30 nap munkaviszonyt kell megszerezni vállalkozásoknál a
segélyben részsülőknek. Az önkormányzatnak 20 % -ot kell hozzá
tenni a rendszeres segélyekhez (RÁT stb.)
Fábián János: a kisebbség régebben kapott földterületet sem művelte.
Karvai Fernc képviselő: a kisebbségi önkormányzat nyert
földhasználatot és az rászorultsági alapon lett szét osztva, melyből
nem csak a kisebbség részesült.
Ifj. Karvai Ferenc: a mezőgazdaságban mindig kellett dolgozni, el
vagyunk városiasodva.
Holecza Károly : a hirdetéseket nem lehet hallani hozzánk, nincs rá
valamilyen megoldás ?
Szántó József polgármester: a rendszer teljes kiépítéséhez pénzre
lenne szükség, de sajnos erre nincs forrásunk.
A közterületek fenntartását, rendbetartását társadalmi munkában kell
ellátnunk.
Móricz Gáborné képviselő: a pályázatoknak vannak kikötések és mi
sok pályázattól elesünk, mivel közművesítve van a község.
Ezt követően Szántó József polgármester beterjeszti a határozati
javaslatot , melyet a képviselők egyhangú szavazással elfogadtak az
alábbiak szerint:
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Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2011. (II.20.)
önkormányzati határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Közmeghallgatást tartott a 2011. évi
tervjavaslat tárgyában .
Megköszönve
az
állampolgárok
javaslatait,
észrevételeit, f e l k é r i a polgármestert , hogy a
vitában elhangzottak hasznosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2011. 03.15.
Felelős: Szántó József polgármester
Napirend után:
A képviselő-testület - egyhangú -igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2011. (II.20.)önkormányzati
határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul az iskola egyházi kezelésbe
adásához.
Felhatalmazza Szántó József polgármestert, mint az
intézményfenntartó társulás gesztor önkormányzatának
vezetőjét, hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Cserhátsurány 319/5 hrsz. alatt
felvett Cserhátsurány, Szabadság út 28. szám alatt
fekvő, általános iskola és óvoda megnevezésű,
összesen 2 hektár 8.324 m2 területű ingatlan ½
tulajdoni részét térítésmentesen a Cserhátsurány Római
Katolikus Egyházközség részére a mellékelt szerződés
feltételekkel átadja. Az átadási szerződést aláírja.
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Szántó József polgármester
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Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést az
ülést bezárta.
Kmf.
Szántó József
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Móricz Gáborné

Varga Attiláné
hitelesítők
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