Cserhátsurány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
IV. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület 2013. március 14-i, a cserhátsurányi
Tanácskozóteremben megtartott üléséről.
Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Szántó József polgármester,
- Koplányi Árpádné alpolgármester,
- Móricz Gáborné,
- Varga Attiláné 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 Móricz Gáborné és Varga Attiláné
képviselőket kéri fel.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Napirend:
1./ Az
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
elfogadása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
2./ Az Önkormányzat 2011-2014 évi Gazdasági Programja
teljesítésének alakulása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
3./ Az Önkormányzati esélyegyenlőségi Terve
Előterjesztő: Szántó József polgármester
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4./ Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázati lehetőségeinek megtárgyalása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
5./ Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
Előterjesztő: Szántó József polgármester
6./ Egyebek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
A napirend tárgyalása:
1./ Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (1. sz. melléklet)
Varga Attiláné képviselő: az egészségügyre semmit sem kapunk ?
Szántó József polgármester: sajnos nem. Csak a védőnői szolgálatra,
amit továbbítunk.
Koplányi Árpádné alpolgármester: a buszt mikor vettünk ?
Szántó József polgármester: 2008-ban. A MUK-nál pályáztunk sofőr
bérére, 4 hó várható.
Részletesen ismerteti az engedélyezett létszámokat.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
rendeletet:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében és
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §
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(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Cserhátsurány Község Önkormányzatára, annak
bizottságaira, az Önkormányzat Hivatalára és az Önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki, továbbá a támogatások
tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.
A költségvetés szerkezete
2. §
(1) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésében az
Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési intézménycímeket alkotnak.
(2) Az Önkormányzat címrendjét a 1 sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat összesített bevételei
3. §
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti
részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az állami támogatás részletezését a 2.5.sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat összesített kiadásai
4. §
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásait kiemelt
előirányzatonként az 3. sz.melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai intézményenként
5. §
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetését
52.593 E Ft bevétellel
52.593 E Ft kiadással
(2.1 A képviselő-testület a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi költségvetését
43.394 E Ft bevétellel
43.394 E Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:
• a személyi juttatásokat
30.279 E Ft
• a munkaadókat terhelőjárulékokat 7.751 E Ft
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• a dologi kiadásokat
5.364 E Ft
összegben hagyja jóvá.
(2.2 A képviselő-testület az Önkormányzati Konyha 2013. évi költségvetését
22.500 E Ft bevétellel
22.500 E Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:
• a személyi juttatásokat
4.970 E Ft
• a munkaadókat terhelőjárulékokat
977 E Ft
• a dologi kiadásokat
16.377 E Ft
Tartalék
176 E Ft
összegben hagyja jóvá.
(2.3 A képviselő-testület a Cserhátsurányi Tessedik Sámuel Óvoda 2013. évi
költségvetését
12.824 E Ft bevétellel
12.824 E Ft kiadással
a kiadási előirányzaton belül:
• a személyi juttatásokat
7.077 E Ft
• a munkaadókat terhelőjárulékokat 1.952 E Ft
• a dologi kiadásokat
3.795 E Ft
összegben hagyja jóvá.
Felhalmozási
Megnevezés
Működési célú
Összesen
célú
Tárgyévi költségvetési kiadási
125474
5837
131311
főösszegét
Tárgyévi költségvetési bevételi
114520
705
115225
főösszegét
Tárgyévi költségvetési hiány összegét
Előző évi pénzmaradvány
10954
5132
16086
igénybevételét
Finanszírozási délú műveletek
10954
5132
16086
egyenlege
Kiadás főösszegét
125474
5837
131311
Bevételi főösszegét
125474
5837
131311
Céltartalék
6. §
(1) Az önkormányzat a céltartalékot 176 E Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat általános tartalékot nem tud megállapítani.
Többéves kihatással járó feladatok
7. §
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A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves
bontásban a 18.sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Létszámkeret
8. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az
alábbiak szerint állapítja meg:
2013. évi nyitó létszám: 18,5 fő
2013. évi átlagos statisztikai létszám: 20,5 fő
A létszám adatokat a 8.sz. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát a
közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően 8 fő-ben állapítja meg.
Közvetett támogatások
9. §
A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,
illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 15.sz.melléklet szerint
hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználási ütemterv
10. §
A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14.sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az
önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai
év közben megváltoztathatóak. A Polgármester az év közben az Országgyűlés,
a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami
pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a Képviselő-testületet. A
képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de
legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító
szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek
megfelelő módosításáról.
(3) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett
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előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás
kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.
(4) Az önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási
kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az
előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez
elvonásra kerül.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a
takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a
bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a
költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási
előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.
(6) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések
(adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes
követelések haladéktalan beszedését.
(7)
A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások
csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
(8) Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött
szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot,az azonos
feladatra vonatkozó szerződések között. A beszerzéseket önkormányzati szinten
kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.
(9) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen
változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően
veszélyeztetik, a Polgármester az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának
stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében – a Képviselő-testület utólagos
jóváhagyása mellett – az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges
átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti.
(10) A Képviselő-testület az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja
meg, a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását a közterhekkel együtt
200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
(11)
A sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő
támogatásának keretét képviselő-testület …… E Ft-ban állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követőhónap
3. napjában határozza meg.
(13) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2013. szeptember 15-ig kell számot
adni.
(14) Cserhátsurány Község Önkormányzata a költségvetési évet követő két év
várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó
hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve állapítja meg.
12. §
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(1) A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az
alábbiak szerint állapítja meg:
(2) 2014. évi kiadások előirányzata 137.877 E Ft. Bevételi főösszege 137.877
E Ft.
(3) 2015. évi kiadások várható előirányzata 144.770 E Ft, bevételi főösszege
144.770 E Ft.
Az Önkormányzat költségvetésének mellékletei
13. §
1. melléklet Címrend
1.1 melléklet Költségvetés mérlege
1.2. melléklet Költségvetés alakulása 2013-ban feladatonként
2. melléklet Önkormányzat bevételi előirányzatai
2.1 melléklet Közhatalmi bevételek részletezése
2.2 melléklet Intézményi működési bevételek
2.3 melléklet Helyi adó bevételek részletezése
2.4 melléklet Önkormányzatok átengedett közhatalmi bevétele
2.5 melléklet Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása jogcímei
2.6 melléklet Normatív,kötött támogatás -nemleges
2.7 melléklet Központosított előirányzatok -nemleges
2.8 melléklet Támogatásértékű bevételek
2.9 melléklet Áht-kívülről átvett pénzeszközök – nemleges
2.10 melléklet Kapott kölcsönök -nemleges
2.11 melléklet Kölcsönök visszatérülése
2.12 melléklet Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet Önkormányzat kiadási előirányzatai
3.1 melléklet Költségvetési szervek kiadási előirányzatai
3.2 melléklet Támogatás értékű működési kiadás
3.3 melléklet Támogatás értékű felhalmozási kiadás –nemleges
3.4 melléklet Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-kívülre
3.5 melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-kívülre - nemleges
4. melléklet Beruházási előirányzat
5. melléklet Felújítási előirányzat - nemleges
6. melléklet Pénzügyi befektetések előirányzata - nemleges
7. melléklet Céltartalék célonkénti részletezése
8. melléklet Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
9. melléklet Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
10. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletek megnevezése - nemleges
11. melléklet Kimutatás a saját bevételek összegéről
12. melléklet Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
köt. - nemleges
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13. melléklet Kimutatás kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről nemleges
14. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
15. melléklet Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről
16. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek - nemleges
17 melléklet Adatszolgáltatás a költségvetési szer által elismert
tartozásállományról nemleges
18 melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
Záró rendelkezések
14. §
Ez a rendelet kihirdetését követőnapon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
2013. január 1-jétől kell alkalmazni.
Cserhátsurány, 2013. március. 14.
Szántó József sk.
polgármester

Fazekas János sk.
jegyző

2./ Az Önkormányzat 2011-2014 évi Gazdasági Programja
teljesítésének alakulása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet)
-

Szántó József szóbeli kiegészítésben elmondta:
2012. Petőfi, Jókai, Zrínyi út pályázatunkat elutasították, mert már
korábban nyertünk.
Iskolánál engedélyezési terv elkészül.
KEOP pályázat (energia csökkentésre) 2014. elején beadjuk
Fekete víz pályázat első körben nem nyert. A tervezési pályázat (HUSK)
nyert kb. 800 ezer Ft-ot kell előlegezni.
Iskolai informatikai pályázat nyert
Orvosi rendelő felújítására a pályázat benyújtva
KEOP hivatal felújítása, KEOP naperőmű pályázatot tervezünk benyújtani
Közvilágítási hálózat felújítása is felmerült az áramszolgáltató részéről

Szántó József polgármester részletesen ismerteti, hogy amit javasoltak a
megyei koncepcióban szerepelteti a fejlesztések terén.
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Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 20112014.éves időszakra szóló gazdasági program időarányos
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester

3./ Az Önkormányzati esélyegyenlőségi Terve
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 3. sz. melléklet)
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
esélyegyenlőségi terv megrendelésére vonatkozó javaslatot
megtárgyalta és egyetért a terv elkészítésével
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
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4./ Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázati lehetőségeinek megtárgyalása
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 4. sz. melléklet)
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
rendeletet:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázati lehetőségeit megtárgyalta és az előterjesztés szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
5./ Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
Előterjesztő: Szántó József polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 5. sz. melléklet)
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata képviselőtestülete
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„ Cserhátsurány Község Önkormányzata Közép- és
hosszú-távú vagyongazdálkodási tervét „ az
előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szántó József polgármester
6./ Egyebek
Előterjesztő: Szántó József polgármester
6/1. Háziorvosi ügyelettel kapcsolatos szerződés
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 6/1. sz. melléklet)
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Balassagyarmati Központi
Ügyeleti Társulás megszüntetéséhez.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
6/2. NÉ&PA szemétszállítási szerződés
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
határozatot:
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Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
1.) Jóváhagyja a NÉ&PA Kft.-vel 2013.évre kötött hulladékszállítási
szerződést.
2.) Nyilatkozik, hogy a ZHR Kft. Komplex közszolgáltatási
szerződéséhez 2014. 01.01-el kíván csatlakozni.
Kéri hogy a ZHR Kft. menedzsmentje az előkészítést kezdje meg.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
6/3. Váci iskola megkeresése
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselőtestülete jelenlegi nehéz anyagi helyzetben
hozzájárulást fizetni nem tud.
Felkéri a polgármester, hogy döntéséről a kezdeményezőt
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester

6/4. Konyha kérelme jutalom előirányzat beépítésre
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Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzati Konyha 2013.évi
költségvetésében jutalom előirányzat képzéséhez nem
járul hozzá.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
6/5. Kedvezményes étkeztetéshez hozzájárulás kérés
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23//2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselőtestülete a cserhátsurányi Szent István Keresztény
Általános Iskola dolgozói kedvezményes étkeztetését
– önként vállalt feladatként – évi 500.000 Ft-al
támogatja.
Határidő: azonnal és folyamatos 2013..12.31.
Felelős: Szántó József polgármester
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6/6. Alapítványi támogatási kérelem
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24//2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhásurány Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Peter Cerny Koraszülött Alapítvány
részéré 21.194.- Ft támogatást biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
6/7. Tessedik Sámuel óvoda tavaszi és nyári szünet kérelme
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Szavazás
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi
határozatot:
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013. (III.14.) önkormányzati határozata
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tessedik Sámuel Óvoda
1.) Tavaszi szünetét 2013. március 28 tól április 02 –ig , engedélyezi
2.) Nyári szünetét 2013. július 29 től augusztus 30-ig nem engedélyezi,
további egyeztetés szükséges.
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az óvodavezetőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Szántó József polgármester
Napirend után
A képviselők bejelentései, kérdései:
Varga Attiláné képviselő: Javaslom, hogy a hétfői hulladékégetést
hirdessük, mert sokan elfelejtették, hogy más napokon nem égetünk.
A temetőben sok a szemét.
Móricz Gáborné képviselő: szükség lenne a temető út felújítására.
Válaszadás:
Szántó József polgármester: válaszában elmondja, hogy a hirdetést
elvégzik. A temetőbe szükség esetén – ha az a gazdaságosabb –
konténereket helyeznek ki.
A temető út felújítását mart aszfalt beépítésével tervezzük. Az egyház
pályázatot nyújtott be a ravatalozó felújítására. Ennek kapcsán az un.
Öregek útját is felújítják.

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

Szántó József
polgármester

Móricz Gáborné

Fazekas János
körjegyző

Varga Attiláné
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hitelesítők
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