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Cserhátsurány  Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
VII. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2013. április 30-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 

    - Déska Zsolt rfő.törm. 
    - Oman Attila r.őrnagy   
 
    Távol maradt: -  előzetes bejelentéssel -  Karvai Ferenc   helyi képviselő. 

 
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére Varga Attiláné  és Móricz Gáborné 
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
N a p i r e n d : 

 
Napirend előtt: Polgármester tájékoztatja a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
1./ A 2012.évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2012.évi költségvetés végrehajtásáról   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 

3./ Beszámoló a 2012.évi belső ellenőrzésről   
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Előterjesztő: Vitézné Hugyecz Zsuzsanna  
 

4./ Beszámoló Cserhátsurány közrendjének és közbiztonságának 
helyzetéről 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

5./ Tájékoztató a Cserhátsurányi Polgárőr Egyesület helyzetéről   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

6./ Egyebek  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
Napirend előtt: Polgármester tájékoztatja a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 

1./ A 2012.évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (1. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester: elmondja, hogy minimális végső 
előirányzat-módosításról van szó.  
 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés és a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
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   

5/2013. (V.01.) önkormányzati  rendelete 
 

az önkormányzat költségvetéséről szóló     
 1/2012. ( III.5) 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, 
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gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben meghatározottakat – a   1/2012. (III.5.)KT.r számú 2012. évi 
költségvetéséről alkotott rendeletét - továbbiakban költségvetési rendelet - az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
1. §. A költségvetési rendelet 13. §  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 "(1) A Képviselő-testület  figyelemmel az Áht.23 §.(2)bekezdés c) 
pontjában foglalt előírásra sz Önkormányzat 2012.évi költségvetését: 

     288.514 ezer forint költségvetési bevétellel  
     288.514 ezer forint költségvetési kiadással 
        0 ezer forint költségvetési egyenleggel 

0 ezer forint működési és 0 ezer forint felhalmozási hiánnyal 
állapítja meg.  „ 

                        
 2.§.A költségvetési rendelet 1, 2., 2.1-2.9 és 2/12sz.melléklete e rendelet 1,2. 
2.1-2.4 és 2/12sz. melléklete szerint módosul. 
3.§ A költségvetési rendelet 15 §. -a az alábbiak szerint módosul: 
             
A Képviselő-testület –az Áht.6.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján – a 
2012.évi költségvetés kiemelt kiadási 
Előirányzatait: 
 
                261.777 ezer forint működési költségvetéssel 
Ebből:  
              82.286ezer Ft személyi juttatás 
              22.233 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális 
hozzájárulási adóval          
              63.595 ezer Ft dologi jellegű kiadások:         
              8391 ezer Ft egyéb működési kiadással 
              82.072 ezer Ft társadalom -,szoc.politikai és egyéb juttatással 
 
              26.737 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel 
Ebből:  
                    10.858ezer Ft felújítási kiadássl 
                       9.053 ezer Ft beruházási célú kiadással 
                       492zer Ft felhalmozási kamat kiadással 
                    6.334 ezer Ft fejlesztési hiteltörlesztéssel állapítja meg.       
           
4.§.    A költségvetési rendelet  1-17,  sz.melléklete e rendelet  1-17, 
.sz.melléklete szerint  módosul. 
 
 5.§.    E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 Szántó József sk.    Fazekas János sk. 
      polgármester                                                      jegyző 
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2./ Beszámoló a 2012.évi költségvetés végrehajtásáról   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester szóbeli kiegészítése során jónak értékeli 
a 2012.évi gazdálkodást. Az adósságkonszolidációnak köszönhetően 
az évet pozitív mutatóval zártuk.  
 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés és a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
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  
6/2013. (V.01.) önkormányzati  rendelete 

 

  az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 

1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire 
, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Az önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 2/2012. (III.10.) számú költségvetési rendeletében 
meghatározott címrend szerint tartalmazza. 

 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési előirányzatainak   

teljesítéséről 

2. §A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak  teljesítését 
az alábbiak szerint fogadja el:  
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adatok ezer forintban 

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2012. évi teljesítés Teljesítés alakulása 

Kiadások főösszege 255904         288514 266447 92,3 %      
Bevételek főösszege  237423 288514 284352       98,6%      
  műk, forráshiány 17039 0 0         % 
fejl.forráshiány 1442 0 0  
 
3.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei: 

  

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a 2012 évi teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását  

a 2. számú melléklet  tartalmazza. 

 

4. §Az önkormányzat 2012.évi költségvetési kiadásai: 

  

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a 2012.évi  teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását  

az 3. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. 

5.§ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2012. évi teljesítését a 
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:  

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2012. 
évi teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Összesen 246053 261777 243196 92,9 %  
Ebből: 
- személyi jellegű kiadások (02/49) 78169 82286 78324 95,2% 
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)  20586         22233 20230 91  % 
- dologi jellegű kiadások (03/67) 52146  64087      47689 74,4% 

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásainak 
teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 3. számmelléklet szerint 
fogadja el. 

6 § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2012 .évi teljesítését és a teljesítés 
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

. 
2012.évi 

 teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Összesen  9851 26737 23251 87%   

7. §Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási előirányzataira 10444 e Ft teljesült 

  8.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásainak teljesítését és a 
teljesítés alakulását feladatonként az  4. számú melléklet tartalmazza. 

. 

A költségvetési szerv költségvetésének teljesülése 

9.§ Az önkormányzat költségvetési szerve(i) költségvetésének teljesülését a 2/1 számú 
mellékletek tartalmazzák. 
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                                                          A pénzmaradvány 

10. §. (1) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint 
felülvizsgált tárgyévi módosított  pénzmaradványa:   20.037  E Ft  ebből: Körjegyzőség 661 e 
Ft működési maradvány (293 e Ft kötelezettséggel terhelt,368 e Ft szabad), Konyha  2.918 e 
Ft szabad működési célú maradvány,  Önkormányzat16.458 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. 
Ebből működési célú:11.326 e Ft , felhalmozási 5.132 e Ft 

     (2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2012.évi gazdálkodás során 
kimutatott pénzmaradványát a 16.számú melléklet szerint hagyja jóvá.     

           11.§. Az önkormányzat a forráshiány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2012.évi 
teljesítés 

Működési forráshiány 17039  0  
Fejlesztési forráshiány 1442 0 

Egyéb rendelkezések 

12.§ A képviselő-testület elrendeli: 

 - Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, 
gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot 
jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről (különös tekintettel az 
adóbevételekre). 

- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál 
kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. 

 

Vagyon kimutatás 18.sz. melléklet szerint. 

Határidő: Azonnal és folyamatos …….-ig. 

Felelős: Szántó József polgármester 
 
 
 
3./ Beszámoló a 2012.évi belső ellenőrzésről   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 3. sz. melléklet) 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 

 

 

 

 

Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés és a 
határozati javaslat elfogadását. 
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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  
34/2013. (IV.30.) önkormányzati  határozata 

 
 

Cserhátsurány Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét 
képező tartalommal 
elfogadja Cserhátsurány 
Község Önkormányzata 
2012.évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentését.  

 
 

 
 
4./ Beszámoló Cserhátsurány közrendjének és közbiztonságának 
helyzetéről 
 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
Szántó József polgármester üdvözli a rendőrség részéről 
megjelenteket. Felkéri a körzeti megbízottat , hogy tartsa meg 
tájékoztatóját.  
Déska Zsolt r. ftörm. : részletesen ismerteti Cserhátsurány 
közbiztonsági helyzetét. Összességében a település kevésbé fertőzött 
települések közé tartozik.  
Ezt követően hosszadalmas beszélgetés alakult ki a kisebb helyi 
gondokról, problémákról. 
 
Ezt követően szavazásra bocsájtja az előterjesztés  elfogadását. 
 
Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen 
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szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
35/2013. (IV.30.) önkormányzati  határozata 

 
 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata  Képviselő-
testülete a Cserhátsurány közrendjének és 
közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
  
A képviselő-testület a rendőrkapitányság 2012. évi 
munkáját eredményesnek és jónak ítéli meg, melyért 
köszönetét fejezi ki a városi rendőrkapitányság 
valamennyi dolgozójának, és további sikeres, 
eredményes munkát, erőt, egészséget kíván! 
  
Határidő: azonnal. 
Felelős: Szántó József polgármester  

 
 
 
5./  Tájékoztató a Cserhátsurányi Polgárőr Egyesület helyzetéről   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

Szántó József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelenleg 
Cserhátsurányban nem működik a Polgárőrség, mert az előző 
Egyesületet felszámolták.  
Az Egyesületre szükség volna a Rendőrség véleménye szerint is, ezért 
lépéseket kell tenni az újraszervezésre.   
A képviselők az újraszervezés gondolatát támogatták.  
 

Ezt követően szavazásra bocsájtja az előterjesztés  elfogadását. 
 
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 



 9

Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
36/2013. (IV.30.) önkormányzati  határozata 

 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-
testülete támogatja , hogy a Cserhátsurány Polgárőr 
Egyesület kerüljön újraszervezésre.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy ehhez a munkához az 
önkormányzat nevében nyújtson segítséget.  
 
Határidő: 2013.06.30. 
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 
 

6./ Egyebek 
Előterjesztő:  Szántó József polgármester 
 
 
6/1. Térfigyelő rendszer ajánlatok elbírálása 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 6/1. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester: ismerteti az előkészítés helyzetét, 
javasolja a legkedvezőbb árat ajánló pályázó megbízását.  
 

Ezt követően szavazásra bocsájtja az előterjesztés  elfogadását. 
 

 

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  
37/2013. (IV.30.) önkormányzati  határozata 

 
 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a beérkezett térfigyelő kamera rendszer 
telepítése  árajánlatok közül a Electroyal Trade Kft 
(1154 Budapest, Nádastó u.41.) ajánlatát ítélte meg a 
legkedvezőbbnek, ezért vele köt  szerződést . 
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására az 
árajánlatban szereplő feltételekkel.  
 
Határidő: 2013. 05.10. 
Felelős: Szántó József polgármester   

6/2. Nagycsaládos Egyesület névhasználati engedély kérelme 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 6/2. sz. melléklet) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szántó József polgármester : szavazásra bocsátja az előterjesztés  
elfogadását. 
 

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  
38/2013. (IV.30.) önkormányzati  határozata 

 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-
testülete feljogosítja  
Méhecske Nagycsaládos Egyesület-et 
(Képviselője: Fábiánné Vigh Beáta Herencsény, Kossuth 
út 152.sz.a. lakos) arra, hogy tevékenységi körében 
Cserhátsurány község nevét a kérelmében meghatározott 
módon használja mindaddig, amíg a kérelem alapját 
képező körülményekben változás nem áll be.  
A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben 
beállott változásokat Cserhátsurány Község 
Önkormányzatának jelezni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekeltet 
értesítse. 

 
     Határidő: azonnal  
     Felelős: Szántó  József polgármester 

 

 
 
Napirend után  
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A képviselők bejelentései, kérdései:  
 
Móricz Gáborné  képviselő: lomtalanítás lesz –e ? 
 
Varga Attiláné képviselő: sírkövek felújítása esetén a hulladék 
elszállítása ?  
 
Koplányi Árpádné alpolgármester: virágok ültetése, környezet-
rendezés, a pihenőpark oszlopainak kiszedése fontos feladat.  
Az óvoda bejáratot szélesíteni kell, drótot is kell venni.  
  
Válaszadás:  
Szántó József polgármester: válaszában elmondja, lomtalanítás 2013. 
május 25-én lesz. A  bontott síremlékek beton részeit a halápi lerakóba 
el lehet szállítani. A virágültetés folyik, az oszlopokat a 
közmunkásokkal kiszedetem. Az óvoda bejárót megoldjuk.  
Készül a szabadtéri színpad terve is.  
    
 
 
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
        
 

 
 
 
     Szántó  József            Fazekas János 
      polgármester                  jegyző 
  
 
 
   
  Móricz Gáborné        Varga Attiláné 
                           hitelesítők 


