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Cserhátsurány  Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
VI. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2014. április 30-i,  a  cserhátsurányi 
Tanácskozóteremben megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

- Szántó József polgármester, 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 

- Móricz Gáborné, 
- Karvai Ferenc, 
- Holes Gábor képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 

  
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére Koplányi Árpádné  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. 
- Mohora tartozásáról: 1,3 millió Ft OTP hitel felvételére jogosultak. 
- Óvoda felújítás: a NORVÉG alap támogatáshoz engedélyezési terv 
kell.  ALBERT T. árajánlata 4 millió Ft + ÁFA.  
Fáy tervező Iroda: új ajánlata: 1,5 millió Ft + ÁFA.  
- Norvég alap: funkcióbővítés kell. Szabadtéri színpad : I. ütem kész. 
- „birka, kecske” fűnyírásra való beállítása javasolt.  
 
 
 
 
1./ A 2013.évi költségvetési rendelet módosítása 
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Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 

3./ Beszámoló  a 2013.évi belső ellenőrzésről   
Előterjesztő: Vitézné Hugyecz Zsuzsanna  
 

4./ „ZÖLD HÍD” Társulási Megállapodás és SZMSZ elfogadása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

5./ A 2014.évi rendezvényterv elfogadása   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

6./ Az óvoda nyári zárva tartása  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

 

7./  Egyebek  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

 
A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ A 2013.évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (1. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester: szavazásra bocsátja az előterjesztés és a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
rendeletet: 
 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

2/2014. (V.01.) önkormányzati  rendelete 
 

az önkormányzat költségvetéséről szóló     
 4/2013. ( III.15) sz. rendelet 

módosításáról 
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Cserhátsurány Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – 
2011. évi CXCV. törvény alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a 
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának 
rendszeréről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottakat – 
a   4/2013. (III.15.)KT.r számú 2013. évi költségvetéséről alkotott rendeletét - 
továbbiakban költségvetési rendelet - az alábbiak szerint módosítja. 
1.§. A költségvetési rendelet 11.§. (10) bekezdése az alábbival  egészül ki: 
 
  „ A középfokú/felsőfokú illetménykiegészítés 20 % „ 
 
2. §. 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 2013.évi költségvetését: 

     150.965    ezer forint költségvetési bevétellel  
     150.965    ezer forint költségvetési kiadással     állapítja meg.  „ 

                        
 3.§.A költségvetési rendelet  1.1, 1.2, 2., 2.1-2.12 sz.melléklete e rendelet 1.1, 
1.2 , 2. 2.1-2.12 sz. melléklete szerint módosul. 
 
4.§ A költségvetési rendelet 15 §. -a az alábbiak szerint módosul: 
             
A Képviselő-testület –az Áht.6.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján – a 
2013.évi költségvetés kiemelt kiadási 
Előirányzatait: 
                             144.032         ezer forint működési költségvetéssel 
Ebből:  
           60.797    ezer Ft személyi juttatás 

 13.534 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási 
adóval          

           47.354    ezer Ft dologi jellegű kiadások:         
             3.042    ezer Ft egyéb működési kiadással 
           19.305    ezer Ft társadalom -, szoc.  politikai és egyéb juttatással 
 
           6.933    ezer Ft felhalmozási költségvetéssel 
 
Ebből:          826 ezer Ft felújítási kiadással 
                 6.107 ezer Ft beruházási célú kiadással  állapítja meg.       
 
 5.§.    A költségvetési rendelet  3., 3/1,3/2,3/3-3/6  sz. melléklete e rendelet  3, 
3/1,3.1/1-3.1.3 .,3.2-3.5sz. melléklete szerint  módosul. 
 
6.§.   A költségvetési rendelet 4.sz. melléklete e rendelet 4.sz. melléklete szerint 
módosul. 
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7.§.     A költségvetési rendelet 5 sz melléklete  e rendelet 5 sz. melléklete 
szerint módosul. 
 
8.§.     A költségvetési rendelet 7.sz. melléklete e rendelet 7.sz. melléklete 
szerint módosul. 
 
9.§.    A költségvetési rendelet 11.sz. melléklete e rendelet 8.sz. melléklete 
szerint módosul. 
 
10.§      A költségvetési rendelet 14. sz. melléklete e rendelet 9.sz. melléklete 
szerint módosul.   
 
11.§.  A költségvetési  rendelet 15.sz. mellékletet e rendelet 10.sz. melléklete 
szerint módosul.                                   
 
12.§.    E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
                            Szántó József sk.    Fazekas János sk. 
              polgármester                                                  jegyző 
 
 

2./ Beszámoló a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester szóbeli kiegészítése során részletesen 
értékeli a téli közmunka programot, az új program indítását.   
 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés és a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
rendeletet: 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2014. (V.01.) önkormányzati  rendelete 
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az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 
32. § (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva a következő rendeletet 
alkotja:  

 

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 2013. évi 
gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 4/2013. (III.15.) számú költségvetési rendeletében 
meghatározott címrend szerint tartalmazza. 

 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési előirányzatainak   

teljesítéséről 

2. §A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak  teljesítését 
az alábbiak szerint fogadja el:  

                                                                                                                                                                                                         
adatok ezer forintban 

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. évi teljesítés Teljesítés alakulása 

Kiadások főösszege 131311         150965 136260 90,3 %     
Bevételek főösszege  131311 150965 153526       101,7 %      
 
3.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei: 

  

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a 2013 évi teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását  

a 2. számú melléklet  tartalmazza. 

 

4. §Az önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai: 

  

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a 2013.évi  teljesítést, valamint 
- a teljesítés alakulását  

az 3. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. 

5.§ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítését a 
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:  

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. 
évi teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Összesen 125298 144032 127783 88,.7 %  
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Ebből: 
- személyi jellegű kiadások (02/49) 49983 60797 56573 93 % 
- munkaadókat terhelő járulékok (02/54) 12769 13534 13055 96,5 % 
- dologi jellegű kiadások (03/69) 43099 47354 38746 81,8 % 

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 2013 .évi teljesítését és a teljesítés 
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

. 
2013.évi 

 teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Összesen 5837 6933 5036 72,6 % 

7. §Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási előirányzataira 826 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. 

 

                                                  

A pénzmaradvány 

10. §. (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint 
felülvizsgált tárgyévi módosított  pénzmaradványa:  21.215  E Ft  ebből: Közös 
Önkormányzati Hivatal 3497 e Ft működési maradvány (3497 e Ft szabad), Konyha  3597 e 
Ft szabad működési célú maradvány,  Önkormányzat 13.066 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. 
Ebből működési célú:14569 e Ft , felhalmozási 2525 e Ft 

 

     (2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi gazdálkodás során 
kimutatott pénzmaradványát a 14.számú melléklet szerint hagyja jóvá.     

        

Egyéb rendelkezések 

11.§ Vagyon kimutatás a 19.sz. melléklet szerint alakul. 

 

 

Záró rendelkezések 
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12.§  Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Egyidejűleg Cserhátsurány Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete és 
az azt módosító 8/2013.(IX.24.), 13/2013.(XI.23.) és a 2/2014.(V.01) önkormányzati 
rendeletek hatályukat vesztik.  

 
 
                                      Szántó József                                   Fazekas János 
                                polgármester                                            jegyző 

 

 
 

3./ Beszámoló a 2013.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. 
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2014. (IV.30.) önkormányzati  határozata 

 

 
Cserhátsurány Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét 
képező tartalommal 
elfogadja Cserhátsurány 
Község Önkormányzata 
2013.évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentését.  

 
 

 
 
4./ „ZÖLD HÍD” Társulási Megállapodás és SZMSZ elfogadása 
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Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 4. sz. melléklet) 
 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 

 

Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés és a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2014. (IV.30.) önkormányzati  határozata 

 
 

Cserhátsurány Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete a 4. számú 
melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás 
egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási 
Megállapodást és 
Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.  
Felkéri a polgármestert, 
hogy döntésről a Társulás 
titkárságát értesítse. 
Felelős: Szántó József 
polgármester 
Határidő: 2014.05.01. 
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5./ A 2014.évi rendezvényterv elfogadása   
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 5. sz. melléklet) 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 

Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés és a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2014. (IV.30.) önkormányzati  határozata 

 
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2014.évi rendezvénynaptárt a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
 Határidő: bentiek szerint 
 Felelős: Szántó József polgármester 
 
 

6./ Az óvoda nyári zárva tartása  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 6. sz. melléklet) 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 

Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés és a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
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Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2014. (IV.30.) önkormányzati  határozata 

 
 

Cserhátsurány Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tessedik Sámuel Óvoda nyári szünet 
idejét 2014. 07.28-tól 2014. 08.22-ig. 
engedélyezi.  

 
 Határidő: bentiek szerint 
 Felelős: Szántó József polgármester 

              Pistyúr Gáborné óvodavezető 
 
 

7./ Egyebek 
Előterjesztő:  Szántó József polgármester 
  

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (7. sz. melléklet) 
 
Szántó József polgármester elmondja, hogy néhai Kalocsai László 
földje nem lett átvezetve az ingatlan nyilvántartási rendszerben. 
Örököse Bucsánszki Mihályné (Kalocsai Piroska)  kéri a rendezését.  
 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 

 
Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés és a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

Szavazás 
 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2014. (IV.30.) önkormányzati  határozata 

 
 

Cserhátsurány Község 
Önkormányzata Képviselő-
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testülete úgy határozott, 
hogy a Cserhátsurány 
0259/4 hrsz-ú  3.334 m2 
szántó művelési ágú 
ingatlant a rendezés 
érdekében 100 Ft eszmei 
áron eladja Kalocsai László 
örökösének Bucsánszki 
Mihályné (Kalocsai 
Piroska) 2677 Herencsény, 
Szabadság út 15.szám alatti 
lakosnak. 
Felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés 
aláírására. 
Az ügylettel kapcsolatos 
költségek a vevőt terhelik.  

 
Felelős: Szántó József 
polgármester 
Határidő: 2014.05.20.  

 
 
 
 
 
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
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     Szántó  József            Fazekas János 
      polgármester                  jegyző 
  
 
 
   
  Móricz Gáborné        Koplányi Árpádné 
                           hitelesítők 


