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Cserhátsurány  Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
IV. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2014. március 01-i,  a  cserhátsurányi 
Keresztény Otthonban megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

- Szántó József polgármester, 
- Holes Gábor, 
- Karvai Ferenc képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 

     
Távol maradt: -  előzetes bejelentéssel -  Koplányi Árpádné, Móricz Gáborné   
helyi képviselő. 

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

 
1./ Az  Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
elfogadása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Egyebek  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

2.1. Cserháthaláp és térség Önkormányzati tulajdonú vízhálózat 
2014.évi rekonstrukciós munkáival kapcsolatos javaslat 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
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2.2. Hevér Kornél cserhátsurányi lakos lakásvásárlási támogatás 
iránti kérelme  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2.3 Behajthatatlannak minősülő követelések leírása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2.4. Belső-Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító 
okirata 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 
 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 

1./ Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (1. sz. melléklet) 
 
 
Szavazás 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
rendeletet: 
 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének   

1/2014. (III.02.) önkormányzati  rendelete 
 
 
 

az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről    
  
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 
A költségvetés elfogadásakor a Képviselő testület figyelembe vette a települést 
2014. január 19-i (4.4 erősségű földrengés) és az azt követő földrengés sorozat 
hatásait is. Minden Önkormányzati középület megsérült különösen nagy kárt 



 3

szenvedett az Óvoda és Központi konyha épülete. Sajnos a település árvíz és 
belvíz által is veszélyeztetett hegyvidéki település. 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak 
költségvetési szerveire.  
 
 

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése 
 
 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 
2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 193.161 ezer forintban 
állapítja meg. 

 
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
a) önkormányzatok működési támogatása 81.618 e Ft 
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 47.386 e Ft 
amelyből: 
      ba) működési célú támogatások              47.386 e Ft 
      bb) felhalmozási célú támogatások 
(jelenleg  nem tervez, de élni kíván az új pályázati lehetőségekkel)                         

---- e Ft 
c) közhatalmi bevételek  8.000 e Ft 
d) működési bevételek 23.220 e Ft 
e) felhalmozási bevételek          0 e Ft 
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök    4.930e Ft 
g) finanszírozási bevételek 28.007 e Ft 
amelyből: 
      ga) belföldi finanszírozás bevételei               13.197 e Ft 
      gb) pénzmaradvány igénybevétel                                             14.810 e Ft 

   (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 
a) a kötelező feladatok bevételei:                                                 122.633 e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                        13.814 e Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                            56.714 e Ft. 
 
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 
a) működési bevételek:                                                              159.154 e Ft, 
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b) felhalmozási bevételek:                                                             6.000 e Ft. 
 
 
 
 
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai 

az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés                                                187.161 e Ft 
      aa) személyi juttatások: 71.433 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:  17.024e Ft 
      ac) dologi kiadások:  71.098 e Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  18.817 e Ft 
      ae) egyéb működési célú kiadások: 2.789 e Ft 
b) felhalmozási költségvetés                                              6000 e Ft 
      ba) beruházások,(jelenleg nem tervez de élni kíván az új pályázati 

lehetőségekkel) 
      bb) felújítások 6.000e Ft 
       

 
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 
a) a kötelező feladatok kiadásai                           122.633 e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai                   13.814 e Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:       56.714 e Ft. 

 
 
(3 A helyi önkormányzat nevében végzett  
a) beruházási kiadások beruházásonként  

aa) nem tervezünk fenntartva az új pályázati lehetőségeket.  
b) felújítási kiadások felújításonként  

ba) közvilágítás korszerűsítés önrész ( felújítás)  1000 e Ft,  
bb) utak felújítása , önrész                                    5000 e Ft 

 
(4)A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, 
rászorultság jellegű ellátásai: 

a) BURSA ösztöndíj (900 e Ft,) Arany János ösztöndíj (96 e Ft)    996 e Ft.  
b) Természetbeni (nyári étkezés 120e Ft,szoc.tüzifa 802 e Ft  )       922 e Ft 
c)  önkormányzati segély (655), köztemetés (1200)                         1855 e Ft 
 
A 2014 évi költségvetési évben az önkormányzat nem tervez adósságot 

keletkeztető fejlesztést. 
5 § (1) A költségvetési egyenleg 
a) működési cél szerint 28.007e Ft hiány 
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b) felhalmozási cél szerint    0 e Ft. 
 
 (2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint 

történik 
a) belső finanszírozással 14.810 e Ft pénzmaradvány igénybevétel 
b) külső finanszírozással 13.197. e Ft likvid hitel felvétellel 
   Fenntartva a kvt. Pályázati lehetőségét a működőképesség megőrzése 

érdekében. 
(3) A belső finanszírozáson belül  
a) az előző évek pénzmaradványának 
igénybevétel                                                                  14.810  e Ft,  
      aa) működési célú   12.285  e Ft 
      ab) felhalmozási célú    2.525  e Ft 
 

(4) A külső finanszírozáson belül  
a) hitel, kölcsön felvétele                                               13.197 e Ft 
      ba) működési célú   13.197 e Ft 
      bb) felhalmozási célú           0  e Ft 
 
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – 

közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja 
meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 ,5 fő,  
    (Önkormányzat 2,5 fő, Konyha 4 fő, Óvoda 3 fő, Hivatal 11 fő) 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  20,5 fő. 
 
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő. 
 
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli 
ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az önkormányzat jelenleg nem 
tervez,de élni kíván az új pályázati lehetőségekkel. 

 
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 

1050 e Ft. 
 

 
 

 
 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 
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9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Cserhátsurányi Közös 
Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét  47.923 ezer 
forintban állapítja meg. 

 
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei 

kiemelt előirányzatonként: 
a) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről330 e 

Ft 
amelyből: 
      aa) működési célú támogatások           330 e Ft 
b) közhatalmi bevételek 75 e Ft 
c) működési bevételek   5 e Ft 
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  - e Ft 
e) finanszírozási bevételek/ irányító szervi támogatás           47.513 e Ft 

 
 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei:                       47.923 e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 e Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 47.923 e Ft. 

 
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből 
a)  működési bevételek: 410 e Ft 

     b) Irányító szervi támogatás 47.513 e Ft, 
 
 
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási 

előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés 47.923 e Ft 
      aa) személyi juttatások: 33.815 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:  8.712e Ft 
      ac) dologi kiadások:  5.396 e Ft 
 
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból 
a) a kötelező feladatok kiadásai: ...................... e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ............. e Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                             47.923 e Ft. 
 
 

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – 
közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint 
állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,  
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b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő. 
 
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ......0... fő. 

 
 

4. Az önkormányzat saját költségvetése 
 
 

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi 
költségvetési főösszegét 167.611 ezer forintban állapítja meg. 

 
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
a) önkormányzatok működési támogatása 81.618 e Ft 
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 27.586 e Ft 
amelyből: 
      ba) működési célú támogatások 47386 e Ft 
      bb) felhalmozási célú támogatások --- e Ft 
c) közhatalmi bevételek 8.000e Ft 
d) működési bevételek 0 e Ft 
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft 
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.600 e Ft 
g) finanszírozási bevételek 26007e Ft 
amelyből: 
      ga) belföldi finanszírozás bevételei(likvid hitel felvétele, fenntartva a ktv. 

pályázati lehetőségét a működőképességének megőrzésére).13.197 e Ft 
       
 
(2) Az önkormányzat bevételeiből 
a) a kötelező feladatok bevételei:                 145.006 e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok bevételei:         13.814 e Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 8.791 e Ft. 
 
(3) Az önkormányzat bevételeiből 
a) működési bevételek: 161.611. e Ft,                                                                                   
b) felhalmozási bevételek: 6000 e Ft. 
 
 

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetése                                                                          
161.611 e Ft 
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      aa) személyi juttatások: 21.470 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:   4.154 e Ft 
      ac) dologi kiadások:  52.585 e Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  17.541 e Ft 
      ae) egyéb működési célú kiadások:  2.789 e Ft 
      af)  intézményfinanszírozás                                                     63.072 e Ft 
b) felhalmozási költségvetés                                                                              

6000 e Ft 
      ba) beruházások,         0  e Ft 
      bb) felújítások   6.000 e Ft 
      bc) egyéb felhalmozási kiadások           0 e Ft 
 
(2) Az önkormányzat kiadásaiból 
a) a kötelező feladatok kiadásai:                                145.006 e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                        13.814 e Ft,                                      
(kiadásai melyek nagy része korábbi szerződési kötelezettségekből és a 
település halmozottan hátrányos és sajátos helyzetéből adódik) 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:               8.791 e Ft. 
 
. 
 
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre – 

közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint 
állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .2,5 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  2,5 fő. 
 
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  25. fő. 

 
 

5.1 Az önkormányzat Cserhátsurány Önkormányzati Konyha költségvetési 
szervének költségvetése 

 
 

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Cserhátsurányi Önkormányzati 
Konyha 2014. évi költségvetési főösszegét  25.140 ezer forintban állapítja meg. 

 
18. § (1) A  költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
d) működési bevételek 23.140 e Ft 
g) finanszírozási bevételek/pénzmaradvány igénybevétel 2.000e Ft 
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(2) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha bevételeiből 
a) a kötelező feladatok bevételei:                          25.140 e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok bevételei:                        0 e Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:             0 e Ft. 
 
 
 
19. § (1) A  Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2014. évi kiemelt kiadási 

előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés                                              25.140 e Ft 
      aa) személyi juttatások: 6.616 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:  1.532e Ft 
      ac) dologi kiadások:  16.992 e Ft 
 
      
 

(2) A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha kiadásaiból 
a) a kötelező feladatok kiadásai:                       25.140. e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                      0  e Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:          0  e Ft. 

 
 
20. § (1) A képviselő-testület a Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2014. 

évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint 
állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           4 fő. 
 
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata       0 fő.                                 
 
5.2 Az önkormányzat  Tessedik Sámuel Óvoda   költségvetési szervének 

költségvetése 
 
 

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tessedik Sámuel Óvoda 2014. 
évi költségvetési főösszegét 15.559 ezer forintban állapítja meg. 

 
22. § (1) A Tessedik Sámuel Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 
 
g) finanszírozási bevételek/ irányító szervi támogatás 15.559 e Ft 
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(2) A Tessedi Sámuel Óvoda bevételeiből 
a) a kötelező feladatok bevételei:                                                15.559 e Ft, 
 
 
 
23. § (1) A Tessedeik Sámuel Óvoda 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai 

az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 
a) működési költségvetés 15.559 e Ft 
      aa) személyi juttatások:                9.532e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:                2.626 e Ft 
      ac) dologi kiadások:                2.125 e Ft 
      ad) ellátottak pénzbeli juttatása(étkezés)                                 1.276 e Ft 
 
      
 

(2) A  Tessedik Sámuel Óvoda kiadásaiból 
a) a kötelező feladatok kiadásai:                15.559 e Ft, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: .             0 e Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:   0 e Ft. 

 
 
24. § (1) A képviselő-testület a Tessedik Sámuel Óvoda 2014. évre – 

közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint 
állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           3 fő. 
 
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata       0 fő.                                 

 
 

 
6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 

 
 

25. § A Cserhátsurány Roma Nemzetiségi  Önkormányzat költségvetését a 3. 
számú melléklet tartalmazza. 
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7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 
 

26. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-
testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a 
képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a 
polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő 
következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a 

képviselő-testület hatásköre. 
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester 

jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen 
tájékoztatni köteles a testületet. 

 
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint 

értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a 

forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 

 
27. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg 
a) köztisztviselői illetményalap     38.650 Ft,  
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete    200.000 Ft/év/fő. 
c) a középfokú/felsőfokú illetménykiegészítés 20 % 
 
28. §. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és 

kiadásait a 4.sz. melléklet tartalmazza 
 
29. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület 

nem ruházza át. 
 

8. Egyéb rendelkezések 
 

30. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 
adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség 
érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú 
mellékletben határozza meg. 
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9. Záró rendelkezések 
 
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba. 
 
 

P.H.   
  
                    Fazekas János sk.                                           Szántó  József sk. 
                          jegyző  polgármester 

 
 
 
 

 
2./ Egyebek  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
Szántó József polgármester ismerteti az óvoda és hivatal épületének 
helyreállítás menetét.  

- Áttekintést adott a  folyamatban lévő közmunka programról és a 
feladatokról. 

- A képviselő-testület kéri a tornaterem igénybevételi díjának szabályozását. 
 
 
2.1. Cserháthaláp és térsége Önkormányzati tulajdonú vízhálózat 
2014.évi rekonstrukciós munkáival kapcsolatos javaslat 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (2/1. sz. melléklet) 

 
 
Képviselők részéről  hozzászólás nem volt.  
 

Szavazás 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2014. (III.01.) önkormányzati  határozata 
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Cserhátsurány Község Önkormányzata képviselő- testülete a 
DMRV Zrt. 2014. évi   rekonstrukciós javaslatát elfogadja azzal a 
feltétellel, hogy a rekonstrukciós költéség    összege nem lehet 
nagyobb, mint a bérleti díj összeg, mivel az önkormányzatnak 
további források nem állnak rendelkezésére. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés 
végrehajtásával kapcsolatos  intézkedések megtételére 

 
            Felelős:   Szántó József  polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
 
 
 
2.2. Hevér Kornél cserhátsurányi lakos lakásvásárlási támogatás 
iránti kérelme  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (2/2. sz. melléklet) 

 
 
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.  
Szavazás 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2014. (III.01.) önkormányzati  határozata 

 
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hevér 
Kornél   2676 Cserhátsurány ,  Sréter J. út 44. sz. alatti lakos  első 
lakáshozjutási támogatási kérelmét jóváhagyja és nevezettet 
100.000.- Ft azaz Egyszázezer forint kamatmentes kölcsönben 
részesíti a többször módosított 5/1991.(V.10.) számú rendelet 
alapján. ( egy éves moratórium , 60 havi részlet)  

 

Határidő:  azonnal  
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Felelős: Szántó József  polgármester 
 
 
 
2.3 Behajthatatlannak minősülő követelések leírása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (2/3. sz. melléklet) 
 
 
Szavazás 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 
 
 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2014. (III.01.) önkormányzati  határozata 
 
 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és 
megtárgyalta a bejhajthatatlan követelés, függő bevétel leírására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület, az alábbi behajthatatlannak minősülő 

követelések leírását engedélyezi: 
 

- Behajthatatlan, jogtalanul felvett támogatás követelés leírás 
o Csonka István  42.501.-Ft 
o Berki Gábor    102.250,-Ft 
      Mindösszesen:  144.751 Ft 
 
- El nem ismert egyéb követelés (Szanda Községi Önkormányzat 

2006.évi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elsz.különbözete) 
o 115.062.-Ft 
- Mindösszesen: 
o 115.062.-Ft 

 
- Lakás vásárlás, lakásbővítés 
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o Radics Béla 556/1997. számú szerződéshez kapcsolódó 8.903.-Ft 
 
- Mindösszesen: 8.903-Ft 

 
A törvényi előírások (szt.65.§(7) bekezdés és a TAO tv.) alapján fenti 
követelések behajthatatlannak minősülnek, ezért könyveinkben nem 
szerepelhetnek. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzati Hivatal 
illetékes pénzügyi főelőadóját, hogy a határozat 1. pontjában szereplő 
intézkedéseket a számviteli nyilvántartáson átvezesse és a 2013. évi 
beszámolóban szerepeltesse. 
 

                Felelős: Hanzel Istvánné pénzügyi főmunkatárs  
                Határidő: 2014. december 31. 

 
 
 
2.4. Belső-Cserhát Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító 
okirata 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (2/4. sz. melléklet) 
 
 
Képviselők részéről  hozzászólás nem volt.  
 
 
 
 
 
Szavazás 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot 

 
 
 

8/2014.(III.01.) önkormányzati határozat  
 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
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(székhelye: Bercel , Béke út 1.) alapító okiratának tervezetét és azt 
elfogadja.  
(Az elfogadott alapító okirat a határozat melléklete.)  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Felelős:     Szántó József  polgármester  
Határidő:  azonnal 

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

 
 
 
     Szántó  József    Fazekas János 
      polgármester      körjegyző 
  
 
 
       Karvai Ferenc       Holes Gábor 
                           hitelesítők 


