Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
III. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2012. március 4-i, az Általános Iskola
II.sz. épületben (lapos tetős épület, földszinti terem) 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 20 fő cserhátsurányi polgár
Szántó József polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja
hogy a testület határozatképes, a tanácskozást megnyitja .
Jegyzőkönyv hitelesítőnek
képviselőket kéri fel.

Koplányi Árpádné és

Karvai Ferenc

Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselőtestület - egyhangúlag - az alábbiak szerint fogadott el:
Napirend:
1./ A 2012. évi költségvetés tervezetének megvitatása.
Előterjesztő: Szántó József polgármester
2. / Egyebek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
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A napirend tárgyalása:
1./ A 2012. évi költségvetés tervezetének megvitatása.
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 1. sz. melléklet)
Szántó József polgármester köszönti a megjelenteket. Ismerteti az
előző évi változásokat, ezt követően a 2012.évi költségvetést ismerteti
főbb vonalakban.
Előző évi változások:
- 2011.szeptember 1-től egyházi kezelésben működik az iskola ;
- Mikrotérségi óvoda jött létre (3 község 4 csoport)
- Közigazgatási változás 2000 fő felett kell létrehozni
Körjegyezőséget. Mohora község csatlakozott 2012.évtől a
meglévő Körjegyzőséghez.
A 2012.évi költségvetés tervezet alapján részletesen ismerteti az
elképzeléseket.
Kiadás: 198.805 eFt
Bevétel: 173.955 eFt , a működési forrás hiány 24.850 eFt.
Egyes kiadások még áthúzódnak 2012.évre.
Nagyobb fejlesztésre nincs lehetőség. (korlátozottak a pályázati
kiírások)
Ezt követően részletesen ismerteti a tervezett költségvetést.
-

Óvoda : 13,7 millió Ft
Iskola: 4,1 millió Ft
Iskola : 1,8 millió Ft
Közutak: 3,3 millió Ft
Árvíz: 1,5 millió Ft
Egészségügy: 1,4 millió Ft
Szociális ellátás: 25 millió Ft
Körjegyzőség: 47,5 millió Ft
Konyha 23 millió Ft
Gyermek étkeztetés 2,6 millió Ft
BURSA pályázat 1 millió Ft
Hitelek: munkabérhitet 5 millió Ft
Rövidlejáratú hitel 3,2 millió Ft
Kamatok 3 millió Ft
- Petőfi út rendbe tétele
- Adóbevétel alakulása

2

Kérdések, hozzászólások
Kelemen Gábor : a Körjegyzőség 47 millió Ft költségvetés mit takar,
mire adunk ki?
Pistyúr Gábor: Kimagaslóan ,magas a körjegyzőség költségvetése.
Mennyi jut a községre, van-e hozadéka a falunak ?
Szántó József polgármester: a költségek nem növekednek . A
községre 13 millió Ft jut.
Bacskó Istvánné: miért kell megvárni hogy több éves hátralék
keletkezzen ?
Szántó József polgármester: főleg a külső vállalkozásoknál van nagy
hátralék.
Koplányi Sándor : önkormányzati területek nincsenek kaszálva? (pl.
a szovjet temető környéke)
Szántó József polgármester: kampány szerűen sikerül vágni.
Az idén próbálunk konyhakertet készíteni (közmunkások
segítségével).
Bacskó Istvánné: kert kezelésére lehet-e kötelezni a segélyben
részesülőket?
Szántó József polgármester: nem járható út, ösztönzés folyik.
Pistyúr Gábor : alternatív fűtéssel történt-e valami ?
Szántó József polgármester: nem írtak ki pályázatot.
Kelemen Gábor: evangélikus templomra ki és mennyit nyert ?
Szántó József polgármester: evangélikus egyház nyert 18 M Ft-ot,
Alapítvány 3 M Ft-ot, tető és torony felújításra kerül sor.
Szántó József polgármester: 20 eFt-ot javasol elkülöníteni a Rákóczi
Szövetség részére a költségvetésen belül.
Ezt követően Szántó József polgármester beterjeszti a határozati
javaslatot , melyet a képviselők egyhangú igen szavazással
elfogadtak az alábbiak szerint:
Cserhátsurány Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 13/2012. (III.04.)
önkormányzati határozata
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Közmeghallgatást tartott a 2012. évi
tervjavaslat tárgyában .
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Megköszönve
az
állampolgárok
javaslatait,
észrevételeit, f e l k é r i a polgármestert , hogy a
vitában elhangzottak hasznosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. 03.15.
Felelős: Szántó József polgármester

Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést az
ülést bezárta.
Kmf.
Szántó József
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Koplányi Árpádné

Karvai Ferenc
hitelesítők
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