Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2006. január 31-én 18 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Bóbis Péter képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Tóth Károly képviselő
Zachar Roland képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Távol volt: Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Kelemen László képviselő
Meghívott vendég: Takács Ferenc, az OTP Bank Rt Rétság Fiókvezetője
Matus Andrásné pünzügyi ea.
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök szeretettel köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy ( 8 fő képviselőből 5
fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú ( 5 igen ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: - Tóth Károly képviselőt
A képviselő-testület
elfogadja.

(4 igen 1 fő nem szavazott) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot
- Kovácsné Bóbis Klaudia képviselőt

A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot
elfogadja.
Az elnök ismerteti a tervezett napirendet:

Napirend
1.Beszámoló az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt főbb eseményekről, döntésekről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2.OTP Bank Rt Fiókvezető tájékoztatója
Előterjesztő: Takács Ferenc
3.A 2006, évi tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztó: Kucsera András polgármester
4.Pályázati lehetőségek és feladatok
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
5.Építési telekek kialakításával kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
6.A 2006. évi munka- és ülésterv.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
7.2006. évre szóló teljesítmény követelmények alapjául szolgáló kiemelt célok
meghatározása.
Előterjesztő: Turcsán Mómika jegyző
8. 2005. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Matus Andrásné pü.ea.
9. Egyebek
Zárt ülés
Egyebek (személyeket érintő ügyek)
Az elnök szavazást kér a napirendi javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: A képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 fő igen)
egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.
l. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: a legutóbbi ülés 2005. december 30-án volt, amikor a
rendezési terv módosításáról döntött a testület.
Intézményeink a nagy hideg ellenére beindultak, nem jeleztek problémát, majd a számlák
díjában – áram, gáz – megmutatkozik.
A fakivágások a kastélykertben megtörténtek, egy önkéntes vállalkozó és Balázs Ferenc
képviselő vállalt ebben feladatot. Az óvodánál is ki lett vágva a fa Majer Csaba
közreműködésével. Dudás Marika háza előtt is ki kellett vágni, mert a járdát megemelte és a

közlekedés balesetveszélyessé vált. Hatósági dokumentálása is indokolt.
Az új telkek kialakítása ügyében az ÉMÁSZ-tól érkezett árajánlat a hálózatbővítést
térítésmentesen megcsinálják, de feltétel, hogy egy éven belül értékesíteni kell ingatlanokat,
mert nekik fogyasztók kellenek. A tervezést és kivitelezést vállalják 180 napig van érvényben.
Nyilatkozatot kell az önkormányzat adni. Egyelőre a terület nem az önkormányzaté a
tulajdonosokkal kell megegyezni. Az út céljára területeket kell megvásárolni. Koczka László
építésügyi előadó készített számításokat a vételi ajánlatokra.(a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva).
Dombai Gábor mérnök elkészítette a Madách utca folytatásában a lehetséges házhelyek
kialakításáról szóló kivonási költségeket, melynek összege: 1.066.440,-Ft.
A szennyvíztervezés folyik, a NOMBER írásban lenyilatkozta, hogy a 2002. május hóban
készült elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány
anyagát nem tudják és nem is használják fel. A tárgyi tervezési munka korábbi szerzői jogot
nem érint..( a levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva). A tervezési szerződés megkötésre
került.
Kérdés a szennyvíztisztító helye?
Hiánypótlási munkák várhatóak az orvosi rendelőnél, a bejáratnál burkolási munkák lesznek
és a lépcsőt is javítani kell.
A Szondi út 108. szám alatti bérlakások kerítésépítése folyamatosan halad, a szennyvíztároló
is meg lett bővítve, hátra van a tereprendezés és a lábazat javítása. A téli időszak miatt a
munkák a Művelődési Házban folynak. Az 5 millió forintot három évre ütemezve kapja az
önkormányzat, a tető javítása lesz a legnehezebb szakasz. Az épület körüli állványozás
folyik.
A Területfejlesztési KHT elnökével Holles úrral folytatott megbeszélés során, javasolta a
2007-re tervezett pénz megigénylését 2006-ra.
Több szakember megnézte a tető bádogmunkáját és elég nehezen megoldhatónak ítélték meg
a javítását.
Kelemen László képviselő megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 6 főre változik.
Vácról járt itt egy tervező. Javasolta az épület felelős tervezőjének megkeresését, és
megkérni, hogy adjon javaslatot a javítási munkákra, hiszen aki tervezte az tudná talán
megmondani a megoldást is.
Pályázatokról: A Területfejlesztési Ügynökséghez, az Észak-Magyaroszági régió TRFC
február 15-ig akadálymentesítésre van lehetőség pályázni. TEKI pályázatra két pályázat
készül útfelújításra, CEDE pályázatra épület felújításra.
Hulladékszállítási szerződések megkötésére érkezett ajánlat.
Rétság Kistérség Többcélú Társulása megküldte a Közoktatási Intézkedési Tervet.
Agrár szakmai fórum volt Balassagyarmaton a mai napon, amelyen Zachar Zénó vesz részt,
azért is késik most az ülésről, de hamarosan megérkezik és beszámol.
A Gyermekjóléti Szolgáltatás társulásban működik január 1-től, így a társulás miatt nagyobb
normatívát kapunk és + jön még a kistérségtől is kiegészítés.
Zachar Zénó alpolgármester megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 7 főre változik.
Rózsa Attila 2006. évre 22.600,-Ft + 20% ÁFA átalánydíj összegért vállalja a
számítástechnikai berendezések karbantartását.

Építéshatósági Igazgatási Társulás 2006. évi költsége: 600.468,-Ft.
Közoktatási szakszolgálati ellátásra 2005.évben 668.695,-Ft érkezett a kistérségtől, 98 fő
tanulóra.
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint
I. fokú környezetvédelmi hatóság 2005. december 12-én megküldött levelében véleményezte
Nézsa község helyi hulladékgazdálkodási tervét és néhány kikötést tett. (a levél a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva).
A Településrendezési Terv módosítására a REGUONÁL Kft. megküldte árajánlatát: a 03
hrsz-ú területre vonatkozóan 180.000,-Ft + ÁFA, és a 067/3 hrsz-ú területre 390.000,-Ft +
ÁFA. Ezen összegek és ami még ezzel kapcsolatosan felmerül Dudás Mihály és Tóth Károly
vállalta a megfizetését.
Bóbis Péter képviselő: kéri, hogy a Barna féle telekre kerüljön feltüntetve a gyalogos átjáró.
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése ügyében 2006. január 31-én 14.30
órakor tárgyalás volt Budapesten. A tárgyalás témája volt a Magyar Katolikus Egyház Nézsa,
Szondi út 9. (hrsz. 446/2), Nézsa, Szondi út 50. (hrsz. 290) cím alatti ingatlanok ügye.
A korábbi években az egyház pénzbeli kártalanítást kért, amelyre várhatóan 2011. május 20án kerül sor. Az egyházközség közösségi ház építését jelölte meg célul, de ez már
megvalósult. Az ingatlanok értékét tekintve a Szondi út 9. szám alatt található egészségház
értéke 4 MFt-ban, a Szondi út 48. szám alatt található óvoda 10 MFt-ban lett meghatározva.
Kampányidőszakban vagyunk, már Balla Mihály (FIDESZ) országgyűlési képviselőjelölt
jelezte, hogy a Művelődési Házban szeretne fórumot tartani. Ennek természetesen semmi
akadálya, de minden pártnak azonos feltételekkel kell majd az ilyen jellegű igényét
teljesíteni. Bérleti díjat tudomásom szerint a korábbi években sem kért az önkormányzat.
A hagyományokhoz híven legyen ez így most is.
Zeneiskola kérdésében Ember Csaba úr járt az iskolában és elmondta az állami zeneiskola
működésének feltételeit. Szakember, hangszer megléte szükséges. Az előkészületeket az
iskola megkezdi, felméri a gyerekek igényeit és attól függően újra tárgyalásra kerül sor.
Amennyiben szeptembertől beindulna a zeneoktatás, úgy az önkormányzatnak meg kell
előlegeznie a kiadásokat, és plusz költségeket is fel kell vállalnia. Az év folyamán
költségvetés tervezet készül, amelyet a testületnek jóvá kell hagyni.
Belső ellenőr kezdte meg munkáját a polgármesteri hivatalban 2006. január 30-tól, február
10-ig. A tíz napos ellenőrzést Künsztler Etelka belső ellenőr végzi ellenőrzési program
szerint.
Az elnök kéri beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 5 igen 2 tartózkodás) a polgármester
beszámolóját elfogadja.
2. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: ismerteti a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet
elnökének írásos kérelmét és ajánlatát az önkormányzat bankszámla vezetésére vonatkozóan.
(az írásos kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva).
A korábbi években is volt erre irányuló kezdeményezés Holes Imre elnök úr részéről, de az
akkori testület nem fogadta el Képviselői javaslatra meghívtuk az OTP Bank Rt
Fiókvezetőjét Takács Ferenc urat, hogy fejtse ki véleményét miért nem indokolt az
önkormányzatnak pénzintézetet váltani.
Még annyit elmond, hogy a rendszerváltás előttől az OTP vezeti a bankszámlát és azóta nagy
fejlődésen ment keresztül a pénzügyek intézése. Elektronikus pénzkezelés, számítógépet
telepített minden önkormányzathoz. Az OTP a legnagyobb önkormányzati pénzkezelő bank.
Sajátos Nézsa helyzete abból a szempontból, hogy a településen Takarékszövetkezet működik
és alakosság, vállalkozók, a környékbeli lakók igényeit kiszolgálja. Az önkormányzat ennek
ellenére nem él(élt) ezzel a lehetőséggel, hogy helyben bonyolítsa pénzügyeit. Az
önkormányzat képviselő-testülete szeretné, ha az OTP támogatná a települést közvetlenül pl.
falunapi rendezvény, idősek napja stb anyagi vagy egyéb módon. Ezt hiányolja a
Takarékszövetkezet részéről is. Ígéret volt a sport támogatására, de nem valósult meg.
Helyi iparűzési adót az OTP nem fizet a településnek.
Takács Ferenc OTP Bank Fiókvezető: az OTP igyekszik minden réteg – lakosság,
vállalkozások, nyugdíjasok, diákok - igényének megfelelni, hitelek és egyéb megtakarítások,
folyószámla vezetés, és teljes körűen fel nem sorolható szolgáltatást nyújtani.
Az önkormányzatok kevés szolgáltatást vesznek igénybe a banktól.
Elmondható, hogy a vállalkozók 80%-a az OTP-nél vezeti számláját. Kb 70%-a igénybe veszi
a bankon belüli szolgáltatásokat, utalásokat. Az önkormányzatokhoz kitelepített
ügyfélterminálokon végezhetőek az átutalások. 18 önkormányzat ún. fejlesztési hitelt
igényelt, amely infrastruktúra további fejlesztésére fordítható. A saját erő miatt veszik
igénybe önkormányzatok, pl. útfelújításra is, 5,25% kamat.
Bóbis Péter képviselő: bankautomata kihelyezésére van-e mód? Van-e lehetőség a helyi
civilszervezetek támogatására, vagy számlavezetési díj elengedésére?
Takács Ferenc: nem látja megalapozottnak a bankautomata kihelyezését a településre, de
talán ha az öt település együtt igényelné. Félő, hogy kevés lenne a forgalom. A szervezetek
támogatása más pléniumra tartozik, ebben ígéretet nem adhat, de utána érdeklődik.
Zachar Zánó alpolgármester: érdeklődik a Bozsik program támogatása felől.
Takács Ferenc: az OTP Bank támogatja a Bozsik programot, de pontos információja az idei
évre vonatkozóan nincs. Arról van információja, hogy korszerűsödni fog az informatikai
háttér, új gépek lesznek kitelepítve az önkormányzatokhoz.
Kucsera András polgármester: felveti a helyi iparűzési adó fizetését a településre.
Kérdése, hogy a nézsai önkormányzat, milyen mezőt foglal el az eladósodásban?
Takács Ferenc: Rétság Város Önkormányzatához történik az adózás, nincs megosztva más
önkormányzatok között az adó.
Sok önkormányzat hasonlóan működik, nincs számottevő különbség közöttük. Több
önkormányzat rászorul a folyószámlahitelre, és a munkabérhitelre. Vannak akik ingatlant

értékesítenek. Belső tartalékok vannak mindenhol, de nem élik fel az önkormányzatok, inkább
a hitelfelvételt választják.
Tóth Károly képviselő: elmondja, hogy az önkormányzat meg van elégedve az OTP Rt
szolgáltatásával, semmi nem indokolja a váltást. Semmi bajon nincs a Takarékszövetkezettel
sem, de egy bank váltása nem lenne egyszerű folyamat. Nem célszerű, mivel hitele van az
önkormányzatnak, azt rendezni kellene előbb. Véleménye szerint akkora nagy különbség
nincs a kettő pénzintézet között, hogy indokolt volna a váltás.
Matus Andrásné pénzügyi.ea.: problémája a hivatalnak sincs az OTP-vel, az igényelt
hiteleket megkapja, igaz kamattal, de ez másutt is így van. Jó az együttműködés.
Takács Ferenc: a kamat korrekt.
Kucsera András polgármester megköszöni Takács úr tájékoztatóját.
Takács Ferenc OTP fiókigazgató az ülésről elmegy.
Az elnök szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy az önkormányzat számlavezető
pénzintézete maradjon továbbra is az OTP Bank Rt Rétsági fiókja.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
1/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nézsa Község
Önkormányzat számlavezető pénzintézete továbbra is az OTP Bank Rt Rétság-i Fiókja marad.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester
Kucsera András polgármester ismerteti Pintér János és felesége földingatlan vásárlás iránti
kérelmét.
Javasolja 10Ft/m2 áron a földterület eladását, mert az Alkotmány utcai földterületek ezen az
áron lettek eladva.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
2/2006.(I.31.) kt számú határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pintér János és Pintérné
Vastagh Adrienn (2618. Nézsa, Alkotmány út 8.) 48 hrsz-ú ingatlan iránti vásárlási kérelmét,
és azt támogatja.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 48 hrsz-ú 1583 m2
nagyságú földterület 10Ft/m2 + ÁFA vételáron Pintér János és Pintérné Vastagh Adrienn
részére értékesítésre kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést megkösse.
Határidő: folyamatos.
Felelős: a jegyző.

Kucsera András polgármester: ismerteti Németh Gábor kérelmét és egyben javasolja annak
támogatását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
3/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Gábor kérelmét és az
alábbi döntést hozza.
A Nézsa, Kossuth utca és Mindszenti utca sarkán lévő 413 hrsz-ú ingatlan a (volt gázcsere
-telep), jelenleg asztalosműhely területének rendezési terv szerinti megosztását követően, a
Képviselő-testület hozzájárul., hogy Németh Gábor Nézsa, Petőfi út 57. szám alatti lakos a
Kossuth utcai telekhatártól 24 m-es előkert elhagyásával új családi lakóházat építsen a
Mindszenti utcával határos első telken. A középső telek beépítése esetén annak előkertje 15 m
lehet.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: polgármester
Kucsera András polgármester javasolja az alább felsorolt külterületi ingatlanokból
szükséges terület megvásárlását – út kialakításához - 100,-Ft/m2 áron.
082/11 hrsz-ú ingatlanból 142 m2 0,45 AK szükséges
082/11 hrsz-ú ingatlanból 142 m2 0,45 AK szükséges
082/8 hrsz-ú ingatlanból 361 m2 0,69 AK szükséges
082/6 hrsz-ú ingatlanból 361 m2 0,69 AK szükséges
082/3 hrsz-ú ingatlanból 138 m2 0,26 AK szükséges
082/4 hrsz-ú ingatlanból 391 m2 0,75 AK szükséges
082/5 hrsz-ú ingatlanból 348 m2 0,67 AK szükséges
082/7 hrsz-ú ingatlanból 375 m2 0,72 AK szükséges
082/9 hrsz-ú ingatlanból 297 m2 0,57 AK szükséges.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
4/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete – a Községi Rendezési Tervben
foglaltaknak megfelelően – a Madách utca folytatásához, a kialakításra kerülő építési telkek
megközelíthetősége érdekében, út kialakítása céljára, vételi ajánlatot tesz az
ingatlantulajdonosoknak területrész megvásárlására.
A vételi ajánlat: 100,-Ftm2.
Érintett ingatlanok:
082/11 hrsz-ú ingatlanból 142 m2 0,45 AK szükséges
082/11 hrsz-ú ingatlanból 142 m2 0,45 AK szükséges
082/8 hrsz-ú ingatlanból 361 m2 0,69 AK szükséges
082/6 hrsz-ú ingatlanból 361 m2 0,69 AK szükséges
082/3 hrsz-ú ingatlanból 138 m2 0,26 AK szükséges
082/4 hrsz-ú ingatlanból 391 m2 0,75 AK szükséges

082/5 hrsz-ú ingatlanból 348 m2 0,67 AK szükséges
082/7 hrsz-ú ingatlanból 375 m2 0,72 AK szükséges
082/9 hrsz-ú ingatlanból 297 m2 0,57 AK szükséges.
A képviselő-testület felhatalmazza Zachar Zénó alpolgármestert, hogy személyesen felkeresse
az érintett ingatlantulajdonosokat és azt önkormányzat vételi ajánlatáról tájékoztassa és
nyilatkoztassa annak elfogadásáról.
Határidő: folyamatos.
Felelős: a polgármester.
3.-4-5.Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: írásos előterjesztését ismerteti. (a jegyzőkönyv
mellékletéhez csatolva).
Tervezői költségvetés alapján javaslata a 2006. évben az alábbi felújítási pályázatok
elkészítésére és benyújtására:
- Alkotmány út (TEKI pályázat): önrész 2,5 MFt
- Ady út (TEKI) önrész 1MFt
- Árpád út (TEKI) önrész: 2,5 MFt
- Iskola külső felújítása (CEDE) önrész: 2,6MFt
- Óvoda külső felújítása és fűtéskorszerűsítése önrész: 750 eFt
- Ravatalozó (CEDE) 1,2 MFt
- Sportpályázat (MOBILITAS) 1,5 MFt
Előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások
Szennyvíz-tervezés,
Engedélyek

4.000.000,-Ft
500.000,-Ft

Vár-Center tervek

1.500.000,-Ft

Művelődési Házhoz
pályázati ütem átcsoportosítása esetén önrész

1.300.000,-Ft

Vállalható épület felújítások
Széchenyi bérlakások (4)
-Szondi út 108. (2)
- Táncsics út 30.
- Kossúth út 54.

Építési telekalakítással összefüggő kiadások:

500.000,-Ft
500.000,-Ft
500.000,-Ft

Telekalakítás
Terület
Út belterületbe vonása
Víz tervezés + kiép.
Gáz tervezés + kiép.
Út tervezés

500.000,-Ft
500.000,-Ft
1.000.000,-Ft
5.000.000,-Ft
4.000.000,-Ft
500.000,-Ft

Ingatlan hasznosítás

5.000.000,-Ft

FB hitel

10.000.000,-Ft

Ismerteti az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás 2006. évi pénzbeli és
természetbeni szociális és gyermekjóléti faladataihoz kapcsolódó adatokat:
Állandó lakosság 2005.0101. összesen: 1164 fő
0-17 éves
216 fő
60 éves és idősebb
255 fő
Rendszeres szoc. Segélyben részesülők
+ közcélú foglalkoztatásban résztvevők: 29 fő
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők
57 fő
SZJA-t fizetők száma
507 fő
Normatív hozzájárulás
6003 Ft/fő
Szociális és gyermekjóléti feladatok: 6 987 492 Ft
Sajnos a lakónépesség a tavalyihoz viszonyítva 24 fővel csökkent, ez nagyon sok és
kedvezőtlenül hat a településre. 12 MFt-tal kevesebb az idei állami támogatás a tavalyihoz
viszonyítva.
A csökkenő gyereklétszám miatt visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak.
Matus Andrásné pü.ea.: 2005. évben 127 MFt volt az állami támogatás, kötelező
államháztartási tartalék 1,527 eFt, 2006. évben 112 MFt, és a kötelező államháztartási tartalék
összege 509 eFt..
2005. évben 173 gyerek után (65.500,-Ft) kapott az önkormányzat normatívát, 2006. évben
162 főre (56.409,-Ft) csökkent a létszám.
Az óvoda támogatása is csökkent 9,5 MFt-ról 9,3 Ft-ra. Az önkormányzat támogatása 52 Mftról 46,7 MFt-ra változott.
Több jogcím is megszűnt például: ált. feladat 3,6 MFt 2005-ben az már 2006-ban nincs,
igazgatás, sport tevékenységre nincs egyáltalán n támogatás. Tömegközlekedésre van 599 eFt.
Gyermekjóléti Szolgálatra nincs.
Kucsera András polgármester: elmondja, hogy 2006. január 1-től a Nagyoroszi székhellyel
működő társuláshoz csatlakozott Nézsa is, így a gyermekjóléti szolgálatra járó normatíva a
társulás székhelyén lett megigényelve, és pluszban várható a kistérségtől kiegészítő támogatás
is. A számlázás továbbra is helyben bonyolódik.
A szociális étkeztetésre is van plusz támogatás, mivel Működési engedéllyel 2006. évtől
Nézsa község rendelkezik így a normatíva is jár.

Matus Andrásné: a MÁK felülvizsgálja a normatíva elszámolásokat, előreláthatólag 1,2
MFt-ot vissza kell majd fizetni az iskola vonatkozásában, mert jogtalanul meg lett igényelve
az ún. integrációs támogatás.
Zachar Zénó alpolgármester: elmondja, hogy személyesen ott volt Nagyorosziban a
megbeszélésen, ahol elhangzott a gyermekjóléti szolgálat pénzügyi bonyolítása. Van rá
támogatás és meg is lesz igényelve.
Bóbis Péter képviselő: megdöbbenését fejezi ki, hogy 23 fővel csökkent Nézsa lakosságának
lélekszáma. Javasolja, hogy toborozni kell bejelentkezésre. Tudomása van arról, hogy sokan
itt élnek a településen de máshová rendelkeznek állandó lakóhellyel. Tudatosítani kell az
emberekben, hogy ennek van jelentősége.
Balázs Ferenc képviselő: Javasolja megfontolásra, hogy a hétvégi házzal rendelkezőknek
adókedvezményt kellene adni, ha bejelentkeznek állandó lakosnak Nézsára.
Bóbis Péter képviselő: nem ért egyet a felújítási pályázatok sorrendjével. Legfontosabbnak
tartja az óvoda felújítását és fűtéskorszerűsítését.
Kucsera András polgármester: A felsorolás nem a rangsort jelenti azon lehet módosítani.
A pályázati kiírásoktól függ majd mire is tud az önkormányzat pályázni. A nagyobb összegű
beruházások mint az iskola, Árpád út felújítása ott óvatosnak kell lenni, mert az saját erő
magas.
Balázs Ferenc képviselő: az iskola felújítása kerül amibe kerül nagyon fontos és
halaszthatatlan.
Kucsera András polgármester: telkek kialakításával kapcsolatban az önkormányzat által
javasolt – Koczka László által számított összeg – elfogadhatónak tűnik. Ezt érintettekkel
kellene elfogadtatni.
Zachar Zénó alpolgármester: javasolja, hogy külön legyenek az érintettek felkeresve, mert,
ha együtt vannak és alkudoznak annak nincs vége. Felajánlja segítségét, hogy felkeresi a
tulajdonosokat és megkísérli ezen összegek elfogadtatását.
Kucsera András polgármester: a rendezési terv módosítására is szükség lesz. Az ÉMÁSZ
csatlakozási díjat számít fel. Magántulajdonú területet beépítési kötelezettség nem terhelhető.

6. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: ismerteti és egyben javasolja a 2006. évi munka- és ülésterv
elfogadását.
Az elnök szavazást kér a javaslatának elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2006. évi munka- és üléstervéről
5/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évre szóló üléstervét,
valamint munkatervét a melléklet szerint állapítja meg.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az üléstervet az előterjesztésért
felelősök részére küldje meg.
Határidő: 2006. január 31.
Felelős: a jegyző.
Melléklet
a képviselő-testület ülésének 2006. évi üléstervéhez
A képviselő-testület minden ülésén megtárgyalja:
Első napirendi pontként az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtását, a két ülés között
történt főbb eseményekről, döntésekről szóló jelentést.
A képviselő-testület szükség szerint megtárgyalja:
a) a költségvetés módosítását
b) a 2004. évben megvalósítani tervezett beruházást
c) a testület hatáskörébe tartozó személyi kérdéseket
d) az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kérdések rendezését

Január 31. (kedd)
1. A 2006. évi költségvetés előzetes tárgyalása
2. Földbérletek, lakásbérletek, helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálata
3. 2006. évi munkaterv
4. Az önkormányzat bankszámlavezetéséről tájékoztatás
5. Építési telkek kialakítása
6. Pályázati lehetőségek
7. 2005. évi költségvetés módosítása
8. Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2006. évre szóló
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározására.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

Február 14. (kedd)
1. Önkormányzat 2006. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Matus Andrásné pénzügyi ea.
2. Intézmények költségvetési tervének tárgyalása
Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2006. évi költségvetése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
5. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
Március 28. (kedd)
1. Beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Könyvvizsgáló beszámolója
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményeinek 2005 évi költségvetésének
végrehajtásáról (zárszámadás) vagyonleltár.
Előterjesztők: Zachar Kázmérné vezető óvónő, Kucsera Andrásné igazgató, Matus
Andrásné és Pazsitni Ferencné ea.
4. Beszámoló a 2005. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól.
Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosítása.
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
Április 25.(kedd)
1. 2006. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei első negyedéves pénzügyi-gazdasági
helyzetéről.
Előterjesztők: Matus Andrásné pü.ea. Pazsitni ferencné pü.ea. Zachar Kázmérné vezetőóvónő, Kucsera Andrásné igazgató.
3. Oktatási IntézményfenntartóTársulási Tanács munkájáról beszámoló.
Előterjesztő: Kucsera andrás polgármester
4. Pályázatok előkészítése, benyújtása ( önhiki, létszámcsökkentés stb)
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
5. Beszámoló a községben végzett egészségügyi szolgáltatásokról.
Előterjesztők: az illetékes orvosok
6. Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója.
Előterjesztő: Faragó Éva családgondozó
7. Közoktatási feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv

felülvizsgálat
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Május 30. (kedd)
1. Beszámoló a közhasznú és közcélú munkáról.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. “Falunap” megrendezésének előkészítése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Gyermek és szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Nyári karbantartások felmérése.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester, Kucsera Andrásné igazgató, Zachar
Kázmérné vezető óvónő
5. Tájékoztató a szlovák nemzetiségű kisebbségek helyzetéről.
Előterjesztő: Barna Márta elnök
6. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatokról
Előtrejesztő: Faragó Éva családgondozó

Június 27. (kedd)
1. 2006.évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Tájékoztató a község szennyvízcsatorna ügyében.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Tájékoztató benyújtott pályázatok eredményéről
Előterjeszető: Kucsera András polgármester
Július (nyári szünet)
Augusztus 29. (kedd)
1. 2006. évi költségvetés féléves teljesítése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat kiírása
3. Helyi választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
Szeptember 26. (kedd)
1.Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2005/2006 oktatási évről és a
2006/2007.
oktatási év indításáról.
Előterjesztő: Kucsera Andrásné igazgató,

2. Közoktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
Kucsera Andrásné igazgató
Zachar Kázmérné vezető óvónő
3 Október 23-iki ünnepi megemlékezés megszervezése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4.Jelentés a nyári karbantartási munkák befejezéséről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Október 31. (kedd)
1. 2006. évi költségvetés módosítása
2. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálása
1. Javaslat Idősek Napja megrendezésére
2. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
November 28. (kedd)
1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről.
Előterjesztők: Matus Andrásné pü.ea, Pazsitni Ferencné pü.ea. Kucsera Andrásné
igazgató,
Zachar Kázmérné vezető óvónő
2. Javaslat az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójára.
Előterjesztő: polgármester
3. Javaslat az óvoda, iskola, nemzetiségi önkormányzat 2007. évi költségvetési
koncepciójára.
Előterjesztők: Zachar Kázmérné vezető óvónő, Kucsera Andrásné igazgató, Barna
Márta elnök
4. Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
December 19. (kedd)
1. Javaslat az önkormányzat képviselő-testületének 2007. évi üléstervére.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
3. 2007. évi vízdíj megállapítása
Előterjesztő: polgármester
4. Javaslat a 2007. évi élelmezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapítására.
Előterjesztő: Zachar Kázmérné vezető-óvónő
5. 2006. évi költségvetés módosítása.

Ünnepek, megemlékezések:
(együtt az iskolával és óvodával, nemzetiségi önkormányzattal)
március 15.

Nemzeti ünnep

május

Falunap

augusztus 20. Nemzeti ünnep
szeptember

Szüreti mulatság

október 23.

Nemzeti ünnep

december

Idősek napja

7. Napirend tárgyalása
Turcsán Mónika jegyző: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) 34. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok esetében a
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokról a helyi képviselő-testület dönt. A
testület a legfontosabb célkitűzéseket éves munkatervében rögzíti, amelyekre támaszkodva testületi határozat formájában – a kiemelt célok megfogalmazhatók.
A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a tárgyévre vonatkozó
teljesítménykövetelményeket.
A köztisztviselői egyéni éves teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék a közszolgálati
jogviszonyban állók igazgatási teljesítménye, javuljon a munkájuk szakmai színvonala.
A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyéni teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő
besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 20%-kal
megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.
Kucsera András polgármester: javaslatot tesz a kiemelt célokra:
-

közszolgáltatások minőségi színvonalának javítása (szilárd és folyékony
hulladékszállítás)
állattartás szabályainak betartatása
a település szennyvízcsatorna vízjogi létesítési engedélye
a község fejlesztése ( közvilágítás, járda és út javítása)
a helyi civil társadalommal való kapcsolattartás és pályázat előkészítése (Polgárőrség,
Önkéntes Tűzoltó Egyesült, Sportegyesület)
kistérségi együttműködés erősítése
a helyi intézményrendszer továbbfejlesztése (óvoda, iskola: technikai ellátottság, fűtés
korszerűsítés)
árvízzel vagy egyéb katasztrófahelyzettel kapcsolatos tevékenység (vízelvezető árkok
kialakítása ahol nincs, a meglévők tisztítása, fák gallyazása)
a helyi adók behajtása
a helyi rendeletek folyamatos európai uniós jogharmonizációja

-

a hivatali ügyintézés
2006. évi választások lebonyolítása.

Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
6/2006.(I.31.) kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992. évi XXIII. Törvény 34. § (3)
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, megtárgyalta és meghatározta a 2006. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat:
-

közszolgáltatások minőségi színvonalának javítása (szilárd és folyékony
hulladékszállítás)
- állattartás szabályainak betartatása
- a település szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító vízjogi létesítési engedélye
- a község fejlesztése (közvilágítás, járda és út javítása)
- a helyi civil társadalommal való kapcsolattartás és pályázat előkészítése (Polgárőrség,
Önkéntes Tűzoltó Egyesült, Sportegyesület)
- kistérségi együttműködés erősítése
- a helyi intézményrendszer továbbfejlesztése (óvoda, iskola: technikai ellátottság, fűtés
korszerűsítés)
- árvízzel vagy egyéb katasztrófahelyzettel kapcsolatos tevékenység (vízelvezető árkok
kialakítása ahol nincs, a meglévők tisztítása, fák gallyazása)
- a helyi adók behajtása
- a helyi rendeletek folyamatos európai uniós jogharmonizációja
- a hivatali ügyintézés hatékonyságának növelése
- 2006. évi választások lebonyolítása.
A teljesítményértékelés a Ktv. Rendelkezései alapján minden köztisztviselőre kiterjed.
A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket, értékeli a
teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet.
Határidő: 2007. január 30.
Felelős: a polgármester
8. Napirend tárgyalása
Matus Andrásné pénzügye ea.: ismerteti a 2005. október 1. és 2005. december 31. között
pótelőirányzatokat jogcímenkénti felsorolásban, amely alapján a 2005. évi költségvetést
módosítani szükséges.
Gyermekvédelmi támogatás
897.442,-Ft
Tartósan munkanélküliek szoc.segélye
724.674,-Ft
Ápolási díj
341.010,-Ft
Helyi kisebbség
178.500,-Ft
Közcélú foglalk.
1.015.780,-Ft
Közhasznú foglalk.
1.422.413,-Ft
Étkeztetés
54.088,-Ft
Kistérségtől átvett pe.
6.997.295,-Ft

Központi költségvetéstől
-2.152.000,-Ft
TERKI támogatás
1.000.000,-Ft
Céljellegű decentralizált támogatás
4.705.000,-Ft
KET támogatás
104.760,-Ft
Bérkiegészítés
442.467,-Ft
Egyszeri gyvt támogatás
43.472,-Ft
___________________________________________
Összesen:
15.774.901,-Ft
Kucsera András polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását és a 2005. évi
költségvetés
kiadási és bevételi főösszegének 15.774.901,-Ft összeggel történő
módosítását.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2006.(I.31.) rendelete
Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 22/2005.(X.28.) rendelettel módosított
4/2005.(II.9.) rendelet módosításáról

A Nézsa Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. Törvény 74.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
szóló – 4/2005.(II.9.) kt rendelete (továbbiakban: Kvr.) – egyes rendelkezései módosítására az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2005. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 15.775 e,-Ft-tal emeli és a költségvetés
bevételi és kiadási színvonalát 219.627 e,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A 15.775 e-Ft bevételei előirányzat növekedésből
- működési célú bevétel növekedés: 15.775 eFt

(3) A működési célú kiadás összesen: 15.775 eFt
Ebből:
- a személyi jellegű kiadás
2 182 eFt

- a munkaadókat terhelő járulék
- a dologi jellegű kiadás
- a speciális célú támogatás

728 eFt
6 042 eFt
6 823 eFt

2.§
Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
forrásonkénti megoszlását, valamint a működési bevételek megoszlását az 1.; 1/a és 2/a számú
melléklet tartalmazza.
3.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

9. Napirend
Zachar Zénó alpolgármester röviden beszámol az agrár szakmai fórumról, amelyen
Balassagyarmaton 14 órai kezdettel részt vett.
A fórumot Dóra Ottó, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg, majd Benedek Fülöp,
az FVM közigazgatási államtitkára tartotta az előadást.
Önkormányzatot nem érintett a fórum napirendje. A termőföld állam által, életjáradék fizetése
ellenében történő megvásárlása volt a leglényegesebb információ.
Kucsera András polgármester: javasolja az Alkotmány út, Ady út, Árpád út, Óvoda, Iskola
Ravatalozó és Sport pályázatok elkészítését és benyújtását a TEKI, CEDE, MOBILITAS-hoz.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
7/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség KHT (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) által
kiírt Területi Kiegyenlítő Keret (TEKI) pályázatára a Nézsa Alkotmány út (44 hrsz), valamint
az Ady út (155/1, 156/20 hrsz) felújítására.
Az Alkotmány út felújításhoz biztosított saját erő: 3.159.000,-Ft
Az Ady út felújításához biztosított saját erő: 1.618.000,-Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Kucsera András polgármester

8/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság (1388. Budapest Pf.:82) Könyvtári Szakkollégium által
kiírt Községi könyvtár számítástechnikai fejlesztésére.
A biztosított saját erő: 141.000,-Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Kucsera András polgármester

9/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség KHT (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) által
kiírt Területi Kiegyenlítő Keret (TEKI) pályázatára a Nézsa Árpád út (528, 530 hrsz)
átépítésére.
A felújításhoz biztosított saját erő: 9.542.000,-Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Kucsera András polgármester

10/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség KHT (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) által
kiírt Céljellegű Decentralizált Keret (CEDE) pályázatára az Óvoda Nézsa Szondi út 48. (290
hrsz) külső felújítására és fűtéskorszerűsítésére.
A felújításhoz biztosított saját erő: 1.734.000,-Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Kucsera András polgármester

11/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség KHT (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) által
kiírt Céljellegű Decentralizált Keret (CEDE) pályázatára az Kastély-Iskola Szondi út 99.
(204/3 hrsz) felújítására.
A felújításhoz biztosított saját erő: 8.977.000,-Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Kucsera András polgármester

12/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség KHT (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) által
kiírt Céljellegű Decentralizált Keret (CEDE) pályázatára az Ravatalozó Nézsa Kossuth út
(412 hrsz) felújítására.
A felújításhoz biztosított saját erő: 1.967.000,-Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Kucsera András polgármester
13/2006.(I.31.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
MOBILITAS által kiírt CEDE pályázatára a sportöltöző és sportpálya Nézsa Park út
(0141/6 hrsz) felújítására.
A felújításhoz 1.500.000,-Ft összegű önrészt az önkormányzat közhasznú
munkavégzéssel, valamint a Sportegyesülettagjai által végzett társadalmi munkával
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Kucsera András polgármester
Az elnök az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester
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