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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
VII. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2011. március 25-i,  a  cserhátsurányi 
Házasságkötő teremben megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

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

 
   
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 

 
Távol maradt: -  előzetes bejelentéssel –  Móricz Gáborné helyi 
képviselő . 
 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Koplányi Árpádné és Karvai Ferenc  
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./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 

3./ Beszámoló a 2010.évi belsőellenőrzésről 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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4./ Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
5./ A Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, 2011.évi közbeszerzési 
terv 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
6./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
  
7./ 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./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (  1. sz. melléklet) 
  
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 
2010. évi költségvetési rendelet módosítását. 
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő rendeletet  
hozza :  

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
6/2011. (III.26.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló     

 2/2010. ( II.22) önkormányzati 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   
módosított 2/2010. (II.22.)KT.r számú 2010. évi költségvetéséről 
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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 2010. évi költségvetésének: 
a) kiadási főösszegét                        389.658  ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét                    317.131  ezer forintban  
c) működési forráshiány főösszegét   40.494   ezer forintban 
    fejlesztési forráshiány főösszegét   32.033  ezer forintban     
állapítja meg. „ 
                        
 
2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
               Működési kiadások előirányzata összesen:  270.906 e Ft 
                   Ebből :  személyi juttatás:                          123.784 
                                 munkaadókat terhelő járulékok      31.613 
                                 dologi kiadás:                                 86.980  
            
 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 
kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti módosított előirányzatait e 
rendelet 1-2.számú melléklet szerint állapítja meg 
 
3.§.   A Költségvetési rendelet 7. §.(1) bekezdés  felújítási és 
felhalmozási kiadásai összesen: 
        118.752  e Ft. 
 A költségvetési rendelet 5.sz. mellékletét e rendelet 5.sz. melléklete 
módosítja. 
 
4.§. A költségvetési rendelet 4-4/1sz. melléklete e rendelet 4-4/1.sz. 
melléklete szerint módosul.   
 
5.§. A költségvetési rendelet 3.sz. melléklete e rendelet 3 sz. 
melléklete szerint módosul. 
 
6.§  A költségvetési rendelet 14.§ szerinti az önkormányzat 2010.évi 
előirányzat-felhasználási ütemterve e rendelet 6.sz. melléklete szerint 
módosul. 
 
7.§.  A költségvetési rendelet a következő 28.§-al egészül ki: 
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 „28.§. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi előirányzatát 
e rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza.” 

     
8.§.    E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
   Szántó József sk.          Fazekas János sk. 
      polgármester                                         körjegyző 
 
2./ Beszámoló a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet) 
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő rendeletet  
hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2011. (III.26.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !) 

 
3./ Beszámoló a 2010.évi belsőellenőrzésről 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 3. sz. melléklet) 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  27/2011. (III.25.) 

önkormányzati  határozata 
 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzatának Képviselő- 
testülete a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja Cserhátsurány Községi Önkormányzata 
2010.évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 
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4./ Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 4. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  28/2011. (III.25.) 

önkormányzati  határozata 
 
 

1. A Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi 
költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX törvény 
6.számú melléklet 2.pontja alapján támogatási igényt 
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok támogatására.  
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. A Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi:  

 
I. b.) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. 
január 1-én 1.000 fő alatti és a Cserhátsurány 
székhelyű körjegyzőséghez tartozik.  
 
II.a) A települési önkormányzat helyi adó 
bevezetéséről döntött és 2011.évben ilyen jogcímen 
5.090 ezer forint összegű bevételt tervez. 
 
III. Az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletét 
32.417 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el.  
 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010.és 
2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) 
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bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső 
határát.  
 
V. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint 
kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.  
 
      c) Az önkormányzat 2010.évi zárszámadását a     
könyvvizsgáló elfogadta.  
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

5./ A Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, 2011.évi közbeszerzési 
terv 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 5. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  29/2011. (III.25.) 

önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Községi önkormányzat 2011.évi 
közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
1. A Cserhátsurány Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2011.évi közbeszerzési tervét az 
e határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja 
el.  

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

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József polgármester 
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6./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
Az Egyházzal tárgyaltunk. Iskolatitkár, pénzügyes csak 4 órás kell az 
egyháznak, 4 órában az óvoda társulás foglalkoztatja majd. 
 
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  30/2011. (III.25.) 

önkormányzati  határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a polgármester által adott tájékoztatóját 
elfogadja. 

 
 
7./ Egyéb, egyedi állásfoglalást igénylő ügyek 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
7/1. Folyószámlahitel keret kiegészítés 

 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza : 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 31/2011. (III.25.) 
önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
folyószámlahitel növelés   6.400.000.-Ft összegű iránti kérelmet 
nyújt be az OTP Bank Nyrt. felé.   
 
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 
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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.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére. 
Hitel végső lejárata 2012. április 05. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitelszerződés 
aláírására.  
Az önkormányzat a hitelt és járulékait a futamidő alatt éves 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. április 10. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
7/2. Tájékoztató a befektetőkkel való tárgyalásokról 
 
A pályázatok kiírására várnak.   
Közvilágítás megtakarítás: ez kb. 1 millió Ft megtakarítás lehetne, 
ebből 50 % az önkormányzatnál maradna. 
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  32/2011. (III.25.) 

önkormányzati  határozata 
 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyólag tudomásul veszi és támogatja a 
TELESCOPIUM Kft.  Cserhátsurány belterületére 
tervezett energiatakarékos közvilágítási bemutatóhely 
projektjének pályázati úton történő létrejöttét.  
A megvalósításhoz rendelkezésre bocsátja a 
közvilágítási hálózatának kölcsönösen egyeztetett 
szakaszát.  
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Felkéri a polgármestert, hogy döntésről a befektetőket 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 2011. XII.31. 
Felelős: Szántó József polgármester   

 
7/3. Vízrendezési pályázat benyújtása  
 
Szántó József polgármester: részletesen ismerteti a pályázat tartalmát, 
Cserhátsurány gesztorral.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza : 

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 33/2011. (III.25.) önkormányzati  

határozata 
 

 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Cserhátsurány, Herencsény, Szanda és Terény 
községek Konzorciuma gesztor önkormányzatonként 
pályázatot nyújt be az ÉMOP-2010-3.2.1/F – Helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója című kiírásra „ Feketevíz vízgyűjtő – 
Cserhátsurány, Herencsény, Szanda és Terény 
községek árvízmentesítése „ elnevezéssel az alábbiak 
szerint: 
 
A vízrendezés teljes költsége : 249.825.085.- forint 
 - ebből igényelt támogatás :      249.825.085.- forint  
 - saját forrás :              0.- forint 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a fenti projekt tekintetében a szükséges 
intézkedéseket megtegye, a szerződéseket aláírja.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Szántó József polgármester 
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Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
         Kmf. 
 
 
 
     Szántó  József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
 
  Koplányi Árpádné   Karvai Ferenc 

                          hitelesítők 


