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Cserhátsurány  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
IX. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A képviselő-testület  2012. április 27-i,  a  cserhátsurányi 
Keresztény Otthon nagytermében megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

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

 
   
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 
- Hanzel Istvánné pü.főea. 
- Farkas Sándorné  

 
 

Távol maradt: -  előzetes bejelentéssel –  Koplányi Árpádné és Karvai 
Ferencé helyi képviselők . 
 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Móricz Gáborné 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./Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás pénzügyi értékeinek 
kiigazítása 
 Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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3./ Beszámoló a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 

4./ Beszámoló a 2011.évi belsőellenőrzésről 
Előterjesztő: Vitézné Hugyecz Zsuzsanna 

 

5./ Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására 
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./ Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (  1. sz. melléklet) 
  
Szántó József polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendelet módosítását. 
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő rendeletet  
hozza :  

 
                     Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012. (IV.28.) számú 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. 
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1. §. A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 " A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének: 
a) kiadási főösszegét          249.868  ezer forintban,  
b) a bevételi főösszegét       245.777ezer forintban  
c) működési forráshiány főösszegét  4.091 ezer forintban    állapítja 
meg. „ 
                        
2.§.A költségvetési rendelet 6 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
               Müködési kiadások előirányzata összesen:   215.495 e Ft 
 
                         Ebből: személyi jellegű kiadások:       94.124 e Ft 
                                     munkaadókat terhelő jár:         25.563 e Ft 
                                     dologi jellegű kiadások:           62.394 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: 
34.373 e Ft. A költségvetési rendelet 5.sz.mellékletét e rendelet 5.sz. 
melléklete módosítja. 
            
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 6.sz. 
melléklete szerint módosul.        
 
7.§.    A költségvetési rendelet 8sz. mellékletét e rendelet 7.sz. 
melléklete módosítja. 
 
8.§.    E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
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                 Szántó József sk.   Fazekas János sk. 
          polgármester                               körjegyző 

 
 
 
2./ Ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás pénzügyi értékeinek 
kiigazítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  27/2012. (IV.27.) 

önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás pénzügyi 
értékeinek kiigazítását – a melléklet szerinti részletezésben 
– 2011.12.31.-i dátummal és bruttó 26.913.000.-Ft 
növekménnyel elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket, 
értesítéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József 

 
3./ Beszámoló a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (3. sz. melléklet) 
Farkas Sándorné: ismerteti a könyvvizsgálat csatolmányát. Jelentős 
javulás az előző évhez képest. Javasolja , hogy a szabályzatokat 
aktualizálni kell , az intézményeknek is. 
 A könyvvizsgálói záradékot ismerteti.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő rendeletet  
hozza :  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 



 5

4/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !) 

 
 
 
4./ Beszámoló a 2011.évi belsőellenőrzésről 
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  28/2012. (IV.27.) 

önkormányzati  határozata 
 

 

Cserhátsurány Községi Önkormányzatának Képviselő- 
testülete a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja Cserhátsurány Községi Önkormányzata 
2011.évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 

 
 

5./ Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására 
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  29/2012. (IV.27.) 

önkormányzati  határozata 
 

 
1. A Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország  2012.évi központi költségvetésről szóló 2011.évi 
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CLXXXVIII. törvény 6.számú melléklet 2.pontja alapján 
(továbbiakban 6.melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi 
támogatására.  

 
2. A Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. 
évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi:  

 
I. b.) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 
1.000 fő alatti és a Cserhátsurány székhelyű körjegyzőséghez tartozik.  
 
II.a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 
2012.évben ilyen jogcímen 5.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 
 
III. Az önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletét 17.039 ezer 
forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.  
 
IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra kötelezett.  
     c) Az Önkormányzat 2011.évi zárszámadását a könyvvizsgáló 
elfogadta.  
 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.  
 
Felelős: Szántó József polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
6./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott 
döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
- Közbiztonsági pályázatról ad tájékoztatást 
- Felzárkóztatási pályázatot ismerteti 
- Árvizes tervezési pályázat megvalósulását ismerteti 
- Határon átnyúló pályázattal kapcsolatos feladatokat ismerteti   
- Koncepció kiegészítése energia magtakarítási pályázaton való 

részvétel    
- Költségmegtakarítást eredményező pályázati lehetőségek keresése 

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

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  30/2012. (IV.27.) 

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. Gazdasági Program módosítása 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 7. sz. melléklet) 
 
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
 
Képviselő-testület  - egyhangú   - szavazással a következő határozatot  
hozza :  

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  31/2012. (IV.27.)  

önkormányzati  határozata 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
35/2011.(V.6.)számon elfogadott Gazdasági Programját (2011-
2014)  az alábbiak szerint módosítja: 
Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A 
GAZDASÁGI Program 4.5. pontja helyébe a következő lép: 
  
„ Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban  
 
Az önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi 
energiaszolgáltatásban :  

- lépéseket tesz a települést ellátó nagyfeszültségű elektromos 
hálózat, valamint a közvilágítás  korszerűsítésére 

- megvizsgálja az önkormányzati érdekeltségű megújuló 
energiarendszer kiépítésének lehetőségét, annak érdekében hogy 
a drága földgáz energiahordozók is  részben kiváltásra kerüljenek 
( CF:KM.)  
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- pályázati lehetőséget keres az energia ellátás, felhasználás,    
valamint az energia megtakarítást eredményező 
korszerűsítésekre. 

- az önkormányzat középületeinek energia megtakarítást 
eredményező ( épület hőszigetelési ) fejlesztéseit szorgalmazza. 

- az önkormányzati középületek energia megtakarítást 
eredményező fejlesztéseivel a lakosságot megismerteti, annak 
érdekében hogy a lakosság körében is elterjedjen a gyakorlat.  

   ( CF:KM.) „ 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó József 

 
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
         Kmf. 
 
 
 
 
     Szántó  József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
 
  Móricz Gáborné    Varga Attiláné 

                          hitelesítők 


