Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2006. február 14-én 18 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Kelemen László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zachar Roland képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Távol volt:

Bóbis Péter képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő (beteg)

Meghívott vendégek: Kucsera Andrásné igazgató
Koncz István igazgató-helyettes
Págyor Józsefné pü.
Zachar Kázmérné óvodavezető
Matus Andrásné pü.ea.
Pazsitni Ferencné pü.ea.
Szarka Péter könyvtáros
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök szeretettel köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy ( 8 fő képviselőből 6
fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú ( 6 igen ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: - Zachar Zénó alpolgármestert
A képviselő-testület
elfogadja.

(5 igen 1 fő nem szavazott) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot
- Kelemen Lászkó képviselőt

A képviselő-testület (5
elfogadja.

igen 1 fő nem szavazott) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot

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.Az önkormányzat (óvoda, iskola, polgármesteri hivatal) 2006. évi költségvetésének
tárgyalása.
Előterjesztők: Kucsera András polgármester
Zachar Kázmérné óvoda vezető
Kucsera Andrásné igazgató
3.A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
4. Egyebek
Az elnök szavazást kér a napirendi javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: A képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 fő igen)
egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.
Kucsera András polgármester: röviden beszámol az eltelt két hét óta történt fontosabb
eseményekről. A Művelődési Házban folyt munka most szünetel. A belső felújítás – lapozás,
festés, lábrács elkészítése a bejáratnál – egy része befejeződött. A gondnoki iroda és a
technika terem átköltözött. A még hátralévő munkák: vízvezeték javítása, férfi mosdó
felújítása.
Kéri a képviselő-testület tagjait és a pedagógusokat ügyeljenek a testnevelési órákon a
rendre, a felújított ajtókat a gyerekek ne rongálják. A kivitelezővel folytatott tárgyaláson szó
esett a tetőfelújításáról és arról, hogy az épület tervezőjét meg kell keresni és tanácsot kell
kérni tőle.
Sikerült is elérni telefonon, megígérte segít a tető felújításában oly módon, hogy kiküld
valakit. Ő elfoglalt nem ér rá kijönni. Megtudtuk, hogy Klenóczki Sándor helyett Konczné
Bodnár Ágnes lett a műemléki referens, vele kell majd kapcsolatba lépni a jövőben.
A tető lemezfedését a műemléken keresztül kell vinni.
Telkek: az út területének kialakítása elég problémás, mert a tulajdonosoknak is jelentősen
eltérő az elképzelése az árat illetően. Van olyan terület, ahol növényzet van, diófa stb.
Igazságügyi szakértő véleményét kell megkérni és kisajátítási eljárást kell indítani. Egy Vác
környéki szakértő lett megkeresve, a jövő héten kezdődnek a megbeszélések. Amennyiben
nem lennének ezek az akadályok, úgy már a villanyhálózat kiépítése megkezdődhetne.
Bóbis Péter képviselő megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre változott.

Megkeresés érkezett Dr. Sági Ügyvédi Iroda-tól (Romhány), Dr. Sági Péter ügyvéd
meghatalmazással jár el Vastag Tiborné ingatlantulajdonos ügyében. ( a levél a jegyzőkönyv
mellékletéhez csatolva).
Felkínálja utolsó ajánlatként a 99/23. 99/24, 99/25, 99/29 hrsz-ú ingatlanokat 38Ft/m2 áron.
Amennyiben az önkormányzat nem kívánja megvásárolni a felkínált ingatlanokat, úgy eladja,
de az esetleges vételár különbözet tekintetében polgári pert indít „Nőtincs önkormányzata
ellen.”
Az ANTSZ ellenőrzést tartott az óvodában. Előírta az edénytartó szekrény tolóajtóval történő
felszerelését, és hűtőszekrény vásárlását, mert a zöldség és a tejtermék nem lehet egy helyen
tárolni, valamint a konyhai alkalmazottak szociális részlegénél nincs biztosítva melegvíz. Erre
árajánlat is érkezett: 100 eFt.
A TELEHÁZ-ba felszerelésre kerül egy elektromos almérő, a kábeltévé tényleges
áramfogyasztásának mérésére.
Hulladékszállításról: a szolgáltató megkötötte a lakók többségével a szerződést, vannak akiket
újra fel kell hívni a közszolgáltatás kötelező igénybevételére szóló szerződés megkötésére.
Pályázatokról: 6 db pályázatot készülünk benyújtani a Nógrád Megyei Területfejlesztési
KHT-hoz. Felülvizsgálatra javasolja a 10 MFt-os önrész vállalását az Árpád út, és az Iskola
vonatkozásában.
1. Alkotmány út
önrész: 2,5Mft
2. Ady út
önrész: 1,06Mft
3. Ravatalozó
önrész: 1,2 Mft
4. óvoda
önrész: 800 eFt
5. sportpályázat
önrész: társadalmi munka
Javaslat: 5 millió forint, azaz 30% önrész tervezése ez 15 millió forint azaz 60% sikeres
pályázati összegnek felel meg. Ennyi összeget - véleménye szerint - úgy sem nyer meg az
önkormányzat.
Az iskola és az Árpád út önrésze a legmagasabb, nem hiszi, hogy a képviselő-testület ezt fel
merné vállalni, mert az ősszel új testület lesz.
Balázs Ferenc képviselő: a Művelődési Ház felújítására nyert 5 millió forint mire fordítható?
A tető felújítása lett volna a legfontosabb. Persze fontos a belső felújítás is, de a beázást kell
mielőbb megszüntetni. Az iskola 10 millió forintos önrész vállalásán nem kell gondolkodni,
akár hitelből is biztosítani kell. Az épületet mindenképpen meg kell csinálni ez a
legfontosabb, véleménye szerint. A falu legszebb építményét meg kell óvni. Javasolja, hogy
készüljenek fényképek most a téli évszakban is az iskoláról.
Bóbis Péter képviselő: az elhangzott sorrenddel nem ért egyet. Fontos az óvoda
gázberuházásának megvalósítása ezt is első helyen kell szerepeltetni. Véleménye szerint az új
testületnek sem lehet más célja mint az iskola épületének megóvása, be lehet vállalni ezt a
pályázatot is.
Kucsera András polgármester: a felsorolás nem kötött, lehet a sorrendiségen változtatni.
Sajnos nagy összegű pályázatok a megyei pályázatoknál nem nyernek.

Kucsera Andrásné igazgató: tavaly télen a csőtörés sokat rontott az épület állagán. Átázott a
fal, azóta folyamatosan potyog a vakolat, a tégla és életveszélyes arra a közlekedés. A
tavasszal le is kell zárni azt a területet a gyerekek elől. Javasolja a nemzeti etnikai pályázat
benyújtását az önrész támogatásához. Belülről szép az iskola csak a külső felújítását kell
sürgősen megoldani.
Balázs Ferenc képviselő: halaszthatatlan az iskola felújítása, pályázni kell. Nógrádsáp igen
csak fejlődik, „ha én lennék a polgármester 12 osztályos iskolát indítanék”. Úgy hallotta 4
évfolyamos gimnáziumot indít.
Kucsera Andrásné igazgató: felzárkóztató osztályból gimnáziumot hogyan indít? Még
Rétságnak sem sikerült! Tudomása szerint 3 helyett 4 éves szakmunkásképzőt tervez
Nógrádsáp.
Tóth Károly képviselő: javasolja pályázatíró cég megkeresését, mert az iskola felújítási
pályázatához komoly pályázatot kell készíteni. Több önkormányzat így jut pénzhez, nem saját
forrásból valósítja meg a nagyberuházásait. Felajánlja, hogy utána érdeklődik.
Kucsera Andrásné igazgató: 1982-83-ban lett a tető felújítva és 1985-ben volt a belső
átalakítás és felújítás. 100 éves csatornák vannak még az épületen.
Az elnök kéri beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 tartózkodás) kézfelemeléssel a
beszámolót elfogadja.
Kucsera András polgármester: javasolja a Vastag Tiborné tulajdonát képező 99/23, 99/24,
99/25, 99/29 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásának elutasítását.
Zachar Zénó alpolgármester: a felajánlott 38 Ft/m2 összeg is 10-13 MFt-ot tesz ki.
Az elnök szavazást kér:
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
14/2006.(II.14.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vastag Tiborné (volt Nézsa,
Park u. 12. szám alatti lakos) tulajdonát képező Nézsa külterület 99/23, 99/24, 99/25, 99/29
hrsz-ú ingatlanok eladására tett ajánlatát.
A Képviselő-testület a felajánlott 38,-Ft/m2 vételárat nem fogadja, mivel nem áll szándékában
megvásárolni fenti ingatlanokat.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: Kucsera András polgármester

2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: a település létszáma 24 fővel csökkent, ez kihat a normatív
támogatásra is, ez lényegesen csökkenti a költségvetést.
A többcélú kistérségi társulás pályázaton nyert pénzt leossza a települések felé
létszámarányosan. Az idén is lesz támogatás az intézményeknek.
Gyermekjóléti Szolgálat területén a társulás miatt kiegészítő normatívára lehet számítani.
Közcélú foglalkoztatásra: 3,5 MFt keretösszeg jön.
Matus Andrásné pénzügyi ea.: ismerteti a bevételek alakulását.
BEVÉTELEK:
Állami hozzájárulás
Költségvetési támogatás (3.sz.mellékl.)
Kötött felhaszn. (8.sz. mellékl.)
Személyi jövedelemadó (507 fő)

79.081.363,234.000,33.173.845,Összesen:

112.489.208,-

Saját bevételek:
Óvodai étkeztetés
Alkalmazotti Térítési díj (engedélyezett)
Iskolai napközis étkeztetés
Szociális étkeztetés
Egyéb bevételek
Helyiségbér
Lakbérek
Művelődési Ház
Működésre átvett áht.kívülről
Működésre átvertt áht. Kív. Önkorm.
Ingatlanértékesítés
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó
Magánszemélyek Kommunálisadója
Pótlék
Művelődési Házhoz átvett
Felhalmozási hitel

1.241.110,210.000,2.185.000,674.310,800.000,266.000,1.341.000,1.200.000,600.000,2.961.860,5.000.000,5.500.000,4.500.000,950.000,150.000,500.000,10.000.000,Összesen:

Bevételek mindösszesen: 150.568.488,-Ft
Kiadások mindösszesen: 175.218.397,-Ft
Forráshiány: 24.649.909,-Ft

38.079.280,-

Bevételi és kiadási főösszeg:

175.218.397,-FT

Polgármesteri Hivatal
Illetmények:
Köztisztviselők (6 fő) 13 hó
TB 29%
Maj 3%
Eü. 12 hó x 1950
Étkezési utalvány 4500x6főx12hó
Ruházati költségtérítés
Táppánz

14.487.500,4.201.378,434.625,140.000,324.000,456.000,100.000,Összesen:

20.143.503,-

Dologi:
Gyógyszer (elsősegély)
Irodaszer
Könyvbeszerzés
Folyóirat besz.
Egyéb információhordozó
Egyéb anyagbeszerzés
Nem adatátviteli célú távközl.
Egyéb komm. Szolgáltatás
Villamos energia
Víz- és csatornadíjak
Karbantartás, kisjavítás
Egyéb üzemeltetés, fennt.szolg.
Vásárolt közszolgáltatás
Vásárolt termékek ÁFA-ja
Belföldi kiküldetés
Tárgyi eszközök
Reprezentáció
Egyéb dologi
Különféle adók, díjak befiz.
Kamatkiadás

5.000,300.000,20.000,124.000,130.000,100.000,1.097.000,235.600,405.000,79.000,295.000,316.000,2.000.000,866.000,282.000,137.500,24.000,78.000,1.229.000,1.000.000,Összesen:

8.723.100,-

Átadott pe. Önkorm. Ép.hat. társ. Nőtincs
Átadott pe. Sportegyesület Nézsa
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

601.000,800.000,50.000,-

Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja (7 fő x 12 hó)
TB 29%
Maj 3%
Járművásárlás (10 hó)

4.256.000,1.234.240,127.680,599.000,-

Összesen:

7.667.920,-

Mindösszesen: 36.534.523,-Ft

Egyéb bevételek: a tavalyit figyelembe véve lett tervezve, itt szerepelnek a különféle
befizetések, hozzájárulások (hirdetések), lakbérek, egyéb bérleti díjak.
A polgármester úr javaslatára 5%-os emeléssel lettek a lakbérek tervezve.
Kucsera András polgármester: a KSH szerinti inflációs ráta 3,6 % ezért javasoltam az 5%os emelést. Ezen lehet változtatni, ha van javaslat. Ha nincs akkor lakásrendeletet így kell
módosítani március 1-től. A Széchenyi bérlakásoknál előírás, hogy az inflációt követve kell a
lakbért megállapítani. Térítési díjak emelését a vezető óvónő nem javasolta.
Matus Andrásné: ide van tervezve a Művelődési Ház bevétele, árusok (18-20 alkalom)
egyéb rendezvények bérleti díja, átvett pénzeszköz 600 e Ft dr.Szél Anikótól, működésre
átvett pénzeszköz: az iskola ennyit vár Keszeg tagiskolától, bár a nem így alakul.
Ingatlanértékesítés is be lett tervezve 5 millió forint, az adóbevételek a tavalyit figyelembe
véve, vannak hátralékosok is, Művelődési Házhoz átvett pénzeszköz pályázatból 500 eFt,
felhalmozási hitel 10 MFt.
Balázs Ferenc képviselő: kifogásolja, hogy nem esti időpontra kellett volna összehívni a
testületet, hanem délelőttre, a költségvetést pedig nekik képviselőknek kell összeállítani, de ez
már el van készítve. Javasolja, hogy a budapesti telektulajdonosoknak fel kell ajánlani, ha
állandó lakhelyet létesítenek a településen kommunális adókedvezményben részesülnek.
Valami módon növelni kell a lakónépesség számát.
Matus Andrásné: oly nagy faragásokat nem lehet végrehajtani a költségvetésen, hiszen a
tavalyi működés lett alapul véve, a kiadások adottak. Csak 2%-kal vannak felszorozva nem is
biztos, hogy elég lesz.
Bóbis Péter képviselő: az SZJA bevétel nagyon kevés 507 fő aki ténylegesen adófizető?!

Matus Andrásné: ez több mindenből tevődik össze, de tényleges összeg 9 Mft körül van a
többi kiegészítés.
Tóth Károly képviselő: 2005. évben az állami hozzájárulás 127 MFt volt 2006. évben ez
csak 112 MFt. Ez nagy csökkenés. Visszafizetések is voltak a gyereklétszám miatt ezt is az
önkormányzat nyeli le, nem az iskola.
ÓVODA
Zachar Kázmérné vezetőóvónő: ismerteti az óvoda költségvetését.(írásos előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva).
2006. február 13-án egyeztetésre került sor a hivatalban. A költségvetés az alábbiak szerint
csökkent. A munkaruha ( 86.400 Ft )helyett tárgyhavi jutalom ( 70.000 Ft) lett betervezve,
mert ez adómentesen kifizethető három alkalommal. Így nem kell a 44%-ot megfizetni.
Ezáltal csökken a TB járulék összege. Személyi juttatások: 8.309.610 Ft helyett 8.223.210 Ft
lett. A TB: 2.409.787 Ft helyett 2.384.730 Ft lett, munkaadói járulék: 246.696 Ft-ra csökkent.
A bérjellegű kiadások összesen: 11.304.436,-Ft.
A konyha szakfeladaton szintén a munkaruha helyett tárgyhavi jutalom lett tervezve és
védőruha 2 fő részére 12 eFt/fő/év. A közhasznú foglalkoztatás: 500 eGt-ról 225 eFt-ra
változott. Személyi juttatások: 3.243.070 Ft helyett 2.924.870 Ft lett. A TB is változott:
940.490 Ft-ról 848.212 Ft, munkaadói járulék: 97.292 Ft-ról 87.746 Ft.
A konyhai kiadás összesen: 5.192.628,-Ft. Dologi kiadás: 2.153.000,-Ft.
Az óvoda 2006. évi költségvetése 11.304.436,-Ft
Tóth Károly képviselő: mi az a szakmai anyag?
Zachar Kázmérné vezetőóvónő: eszközök, kellékek a gyerekek foglalkozásaihoz.
Tóth Károly képviselő: az állami támogatás 2005. évben az óvodára 9 530eFt 2006. ében
9 230 eFt. És 11 MFt-ra van szükség a működéshez. A gyermeklétszám csökken illetőleg
stagnál, mert jelenleg is csak 30 fő van.
Kucsera András polgármester: a betervezett közhasznú foglalkoztatás egész évre szól,
reméli, hogy pályázat útján folyamatos lesz a foglalkoztatás, de ha nem akkor a közcélú
keretből lehet biztosítani. Az óvodai étkeztetés: 6.471.868,-Ft.
Balázs Ferenc képviselő: 30 eFt tüzelő ez mit takar?
Zachar Kázmérné vezető óvónő: a konyhában van egy fafűtéses kályha, - masina - a fűtés
ezzel van megoldva, meg adott esetben főznek is rajta. Az ANTSZ ezt sem nézi jó szemmel.
Balázs Ferenc képviselő: rengeteg fa van az önkormányzat közterületein, a kastélyparkban,
össze kell gyűjteni és az óvoda elfűtheti.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: megköszöni Balázs Ferenc közreműködését az óvoda
melletti fák kivágásáért. Az udvari játékokból kettőt ki kell selejtezni, 10 javításra szorul és
utána szabványosíttatni kell, amelynek összege 200 eFt körül várható.
ISKOLA

Kucsera Andrásné igazgató: ismerteti az iskola költségvetését (az írásos előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva). A hivatalban történt egyeztetés után az iskola
költségvetése is csökkent. A munkaruha helyett a tárgyi jutalom lett betervezve szintén azért,
hogy járulékfizetés ne legyen. A TB költség is csökkent. A túlóra 2.900eFt-ról 2.400eFt-ra
csökkent, a helyettesítés 800 eFt 500 eFt-ra változott. Az állományba nem tartozók bére 2,5
Mft-ról 2,3 Mft-ra csökkent A bérköltség: 43.790 eFt.A bérjellegű költségek összesen:
2.574,-Ft helyett 2.234,-Ft-ra csökkent. TB költség: -300 eFt, munkaadói járulék -150 eFt-tal
csökkent adó 44% törölve, így í végösszeg: a 14.983 eFt helyett 14.383 eFt lett. A dologi
kiadások: védőruha 100 eFt helyett 80 eFt lett.
Kiadások: 71.507 eFt, a Bevétel 64.039.000,-Ft. Önkormányzati támogatás: 7,5MFt.
Az 1100 alatti fejkvóta nincs 2006-tól - ebből kiesett a település – 1500 alattira lett
módosítva.
Az egy gyerekre jutó normatíva is lényegesen csökkent. Az iskola bevétele 9 millió forinttal
kevesebb a tavalyinál. A jegyzővel és a pénzügyesekkel történt egyeztetés során 73 millió
forintról 71 millió forintra sikerült csökkenteni az iskola költségvetését.
A többcélú kistérségtől várható 5,6 Mft, a tagiskolára 60 eFt/fő.
700 eFt lett tervezve az ebédlő és a konyha kialakítására. Tavaly nagyon sok eszközt be tudott
az iskola szerezni a kistérségtől kapott támogatásból.
Tóth Károly képviselő: 7,5 MFt a hiány plusz az iskola által jogtalanul felhasznált
normatívát fizeti majd vissza az önkormányzat.
Matus Andrásné pénzügyi ea.: év végén lesz visszafizetési kötelezettsége az
önkormányzatnak a gyereklétszám miatt.
Págyor Józsefné pü.: a túlórára betervezett 2,9 MFt le lett csökkentve 2,4 MFt-ra. A távolléti
díj számfejtése MÁK által történik. A nyári időszakban, túlóra különbözet, gyermekápolási
díjból számítódik.
Tóth Károly képviselő: a belső ellenőr véleménye szerint túlzottan magas a túlóra. Van
helyettesítés is tervezve. A legutóbb az igazgatónő arról tájékoztatta a testületet, hogy
létszámcsökkenés lesz, elmegy néhány pedagógus, de ugyanúgy itt van pl Barna Márta, itt
vannak a nyugdíjas pedagógusok óraadóként, és közben fel is lett véve tanár. Nincs
csökkenés. A csoportbontást a testület engedélyezte, ez is plusz pénzbe kerül.
Bóbis Péter képviselő: ez nem volt rossz döntés, hiszen a gyerekek érdekét szolgálja. Ennek
ellenére mégsem jön minden gyerek Nézsára, a színvonallal van gondjuk a szülőknek.
Keszegről alig járnak ide gyerekek.
Koncz István igazgató-helyettes: nem a színvonallal van a gond, hanem évekkel ezelőtt a
keszegi iskola vezetése ellen lázadtak a szülők és vitték el Vácra gyermekeiket. Azóta
nehezen vagy egyáltalán nem álltak vissza a szülők Nézsa irányába. Úgy gondolják, ha az
egyik gyerekük Vácra járt, akkor oda megy a másik is.
Kucsera Andrásné igazgató: sajnos nehezen fordítható meg ez a folyamat, de érthetetlen,
hogy Keszeg önkormányzat kész buszbérletet és tandíjat is fizetni a váci iskolába, de Nézsára
nem. A gyerekek bérleteit a nézsai iskola fizeti.
Az állományba nem tartozók bére: szlovák nyelvoktató, irodalom, történelem óraadók
szerepelnek.
Nem lehet pontosan kiszámolni a táppénz összegét sem. A gyerekek tankönyvtámogatása 94

fő 940 eFt 2005-ben, 2006-ban 1,3 MFt-ot kap az iskola erre a célra.
Kucsera András polgármester: elképzelhetőnek tartaná azt a megoldást, hogy több gyereket
a nézsai iskolába írassanak be, ha minden gyermek tankönyve 100%-osan ingyenes lenne.
Erre vonatkozóan érdemes lenne számításokat végezni és ezzel toborozni ide a gyerekeket.
Kucsera Andrásné igazgató: tudomása van arról, hogy az Alsópetényi iskola is szeretne a
nézsainak tagiskolája lenni. Ezt jól meg kell fontolni és le kell szabályozni minden feltételt.
Sőt a társulási forma jó lenne az óvodákra is.
Matus Andrásné pü.ea.: a keszegi tagiskola is ráfizetéses, mert mi előlegezzük meg a
bérkifizetéseket, mi vesszük fel a hitelt és fizetjük a kamatokat. Nincs ez így jól.
Kucsera András polgármester javasolja az óvoda költségvetésének elfogadását az alábbiak
szerint:
A Napközi Otthonos Óvoda 2006. évi költségvetési
Bevételi főösszege: 11.304 eFt
Kiadási főösszege: 11.304 eFt
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen)egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
15/2006.(II.14.) számú kt határozat
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vezető óvónő által
előterjesztett költségvetést és azt a melléklet szerint jóváhagyja.
A Napközi Otthonos Óvoda 2006. évi költségvetési
Óvodai nevelés bérjellegű kiadás:
11.304 eFt
Konyha (étkeztetés):
5.193 eFt
Intézményi vagyon működtetés:
2.165 eFt
Felelős: Zachar Kázmérné vezető óvónő
Kucsera András polgármester javasolja az iskola költségvetésének elfogadását az alábbiak
szerint:
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen)egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
16/2006.(II.14.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az igazgatónő által
előterjesztett iskola költségvetését és azt a melléklet szerint jóváhagyja.
Az Általános Iskola 2006. évi költségvetési
Bevételi főösszege: 64.039 eFt
Kiadási főösszege: 71.507 eFt
Ebből:
Bérköltség: 43.790 eFt
Bérjellegű költség 2.234 eFt

Dologi kiadások: 10.520 eFt
Felhalmozási kiadások. 580 eFt.
Önkormányzati támogatás: 7,5 MFt.
Felelős: Kucsera Andrásné igazgató

Szünet
Matus Andrásné pü.ea.: ismerteti a polgármesteri hivatal költségvetés-tervezetét. (írásos
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletéhez csatolva.)
Egyéb bevételek tartalmazzák: a kiszámlázott (hirdetési díjakat, villany-víz költségeket,
fogászat áramdíját).
Építési ingatlanok kialakítása: 11,5 MFt
Épületek felújítása: 5 MFt ( önrész a pályázatokhoz, bérlakások elkülönített számláján lévő
összeg).
Kisegítő tevékenység: plusz 6 hónap foglalkoztatás be van tervezve.
Kucsera András polgármester: Községgazdálkodás: 200 eFt.: az idén lesz 1956. 50
évfordulója, erre az alkalomra zászlókat szeretnéne vásárolni és minden intézmény kapna
egyet.
Bóbis Péter képviselő: ebből az alkalomból egy állandó zászló kihelyezése megtörténhetne a
kisparkban a Hősök szobránál.
Szarka Péter: a könyvtár igénye: 935 eFt. Ez az összeg pályázatokhoz kötődik ez az önrész,
amennyiben nyer a pályázat. A Nógrád Megyei Könyvtárral Megállapodás születik
állagmegóvás és korszerűsítés megvalósítására.
Tóth Károly képviselő: javasolja a temetési segély megemelését. Az 5 eFt-ért már egy
Koszorút sem lehet vásárolni.
Zachar Zénó alpolgármester: 1,6 MFt-ba kerül az önkormányzatnak az asszisztens, utána
lehetne járni, hogy azóta változtak-e a körülmények OEP támogatás, beteglétszám stb, felül
lehetne vizsgálni.
Balázs Ferenc képviselő: a sporttámogatásra az állam nem ad egy fillért sem, de 800 e Ft-ra
tartanak igényt.
Tóth Károly képviselő: 15 MFt-tal kap az önkormányzat kevesebbet.
Zachar Zénó alpolgármester: a háziorvosi szolgálat miért kerül ilyen sokba?
Matus Andrásné pü.ea.: még a korábbi testület kötött dr.Szél Anikóval egy megállapodást,
amelyben az önkormányzat felvállalta az asszisztens bérköltségét.
Balázs Ferenc képviselő: annak idején a betegek nagy része Kakasi dr. miatt elment

máshová és tényleg kevés volt a kártyapénze. A falu elfogadta, nincs panasz rá nem szabad
ezt 1,5 MFt-ért kockáztatni.
Matus Andrásné pü.ea.: azóta biztos szerzett magának pontokat is. Sok képesítése van.
Kucsera András polgármester: egyik évben az összes egészségügyi intézmény vezető
beszámolt munkájáról. Dr.Szél Anikó nyilatkozott, hogy csak ezekkel a feltételekkel tudja
vállalni.
Balázs Ferenc képviselő: 2.216.161,-Ft a bére az asszisztensnek. A dr. Szél Anikó havonta
50 eFt-ot fizet támogatást.
Tóth Károly képviselő: 7 főre és 12 hónapra lett betervezve a képviselők tiszteletdíja, ezt
nem mindenki veszi igénybe, újra meg kell szavazni, hogy bevezetésre kerüljön-e? Be van
tervezve járművásárlás (fejlesztés) amiről a januári ülésen már szó volt. Akkor
indítványoztam ennek betervezését. Támogatom ezt a fejlesztést. 10% önrész és 6 év 30 eFt
körüli törlesztést. A legolcsóbb személyautóra szereztünk be három ajánlatot a Suzuki Ignis a
legolcsóbb. Senkitől nem várható el, hogy a saját autóját használja különösen ilyen utakon.
Elmondja, hogy amikor polgármester volt két autót tett tönkre, ő már 10 évvel ezelőtt
javasolta hivatali autó lízingelését. Részletfizetéssel ez minden további nélkül megoldható.
Olcsóbb és ellenőrizhetőbb lesz minden megtett kilométer.
Bóbis Péter képviselő: nyilatkozik, hogy a tiszteletdíjat igénybe kívánja venni. A
járművásárlást is támogatja, de komolyabb autóba kellene beruházni.
Tóth Károly lépviselő: igen az lenne a legcélszerűbb, de 50 vagy 100 eFt-os havi törlesztés
sok lenne.
Zachar Roland képviselő: ő is igényli a tiszteletdíjat és támogatja a járművásárlást, mert ő
sem járna a saját autójával hivatali ügy intézésére.
Balázs Ferenc képviselő: nem támogatja a járművásárlást, mert menjen a jegyző
autóbusszal, vagy ha Salgótarjánba kell utaznia menjen előtte való nap és aludjon
szállodában.
Szarka Péter: az sem lenne olcsóbb, sőt!
Turcsán Mónika jegyző: nem csak az én személyemet érinti ez az ügy, más is intéz hivatalos
ügyeket a településen kívül.
Zachar Zénó alpolgármester: nem ért egyet a képviselői tiszteletdíj bevezetésével, ugyanaz
a véleménye mint korábban volt, nincs arányban a munka a juttatással. Hiányos a
költségvetés és ez 5 MFt-os tétel.
Kelemen László képviselő: nem 5 Mft, mert nem mindenki veszi fel. De ő is igényli a
tiszteletdíjat.
Kucsera András polgármester: elmondja, hogy tavaly megszavazta a tiszteletdíj

bevezetését, de most nem fogja.
Balázs Ferenc képviselő: javasolja a képviselők részére tiszteletdíj megállapítását, már csak
azért is, mert aki akarja igénybe vehesse. Mindenki maga döntse el.
Turcsán Mónika jegyző: ismerteti a 1994. évi LXIV. törvény 14.§-17.§-ban foglaltakat.
Az elnök szavazást kér a képviselői tiszteletdíj bevezetésére elhangzott javaslatra.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 5 igen 1 nem 1
tartózkodás) a javaslatot elfogadja:
17/2005.(II.14.) kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1994. évi LXIV. törvény 14.§-ban kapott
felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a képviselők részére a 2006. évre tiszteletdíjat állapít
meg, amelynek szabályai a 3/2005.(II.09.) rendeletben van rögzítve.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester
Bóbis Péter képviselő: hol lenne az autó tárolása? Legyen egy szabályzat arról, hogy ki
felelős az autóért, ki vezetheti és milyen célra használható stb.
Turcsán Mónika jegyző: két garázs is van az önkormányzatnak.
Az elnök szavazást kér Tóth Károly gépjármű-vásárlási javaslatára.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7fős jelenléttel 7 fő szavazott 4 igen 1 nem 2
tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
18/2006.(II.14.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal
részére személygépkocsit vásárol max. 2,3 millió forint áron.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt személygépkocsi használatra vonatkozó szabályzat
elkészítésére.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kucsera András polgármester és Turcsán Mónika jegyző
Az elnök szavazást kér a lakbérek 5 %-os emelésének 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
2/2006.(II.15.)
rendelete
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletének módosításáról
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvényben

(továbbiakban: Ltv.) kapott felhatalmazás alapján Nézsa Község önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat) a 2/2004.(III.1.) és a 10/2001.(VII.31.) rendelettel módosított
8/2001.(IV.4.) renddelet egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A képviselő-testület a 8/2001.(IV.4.) rendeletének 9.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
“ (8) A lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás:
b) komfortos lakás:
c) félkomfortos:
d) komfortnélküli:
e) szükséglakás:

135 m2
124 m2
75 m2
49 m2
25 m2

2.§
E rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 18/2004.(XII.15.)
önkormányzati rendeletben foglaltak hatályukat vesztik.
Kucsera András polgármester: a módosításokat figyelembe véve ismerteti és egyben
javasolja a 2006. évi költségvetés főösszegeinek elfogadását az alábbiak szerint:
Napközi Otthonos Óvoda
Bevételi főösszege: 11.304 eFt
Kiadási főösszege: 11.304 eFt
Általános Iskola
Bevételi főösszege: 71.507 eFt
Kiadási főösszege: 71.507 eFt
Polgármesteri Hivatal
Bevételi főösszege: 36.534 eFt
Kiadási főösszege 36.534 eFt
Ebből:
Bérjellegű kiadás:
20.143 eFt
Dologi kiadás:
8.723 eFt
Átadott pe.
1.451 eFt
Képviselők tiszteletdíja: 4.256 eFt
TB 29%
1.234 eFt
Maj 3%
127 eFt
Fejlesztés
599 eFt
(gépjárművásárlás)
Forráshiány: 24.649,- eFt

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 nem) a
javaslatot a melléklet szerinti részletezéssel elfogadja:
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2006.(II.15.) rendelete
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított –
1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján a 2006. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint
állapítja meg.
(2) Az önállóan (Iskola) és a részben önállóan (Óvoda) gazdálkodó költségvetési szervként működő
intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 3/a., 3/b. sz. mellékletek
tartalmazzák.
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 4.,5. és 6. sz.
melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2006. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
175 218 ezer Ft-ban,
ezen belül:

–
–

a felhalmozási célú bevételt

15 500 ezer Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást
ebből:

24 000 ezer Ft-ban,

–
–

a felújítások összegét
az intézményi felhalmozások összegét

4 500 ezer Ft-ban,
19 500 ezer Ft-ban,
- ezer Ft-ban,

a működési célú bevételt

135 068 ezer Ft-ban,

a működési célú kiadásokat
ebből:

151 218 ezer Ft-ban,

–

a beruházások összegét

a személyi jellegű kiadásokat

36 817 ezer Ft-ban,

a munkaadókat terhelő járulékokat

11 741 ezer Ft-ban,

a dologi jellegű kiadásokat

25 718 ezer Ft-ban,

az ellátottak pénzbeni juttatásait
a speciális célú támogatásokat

a költségvetési létszámkeretet

3 475 ezer Ft-ban,
72 958 ezer Ft-ban,
20 főben

állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.
Amennyiben helyi kisebbségi önkormányzat is működik, akkor mindezt a helyi kisebbségi önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint – helyi kisebbségi önkormányzatonként – a helyi kisebbségi önkormányzatra és költségvetési szerveire elkülönítetten és összesítve együttesen is be kell
mutatni. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának ugyanilyen szerkezet szerint
kell tartalmaznia az előirányzatokat (1/b. sz. melléklet).
I.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. sz. melléklet
tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3/a. sz. melléklet, az
intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § A Képviselő-testület 2006. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi
támogatásokat a 3/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 5.sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) az 6. sz. melléklet szerint
állapítja meg.
Általános és céltartalék
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát - Ft összegben hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát (kötelező államháztartási tartalék) 508 996 Ft
összegben, a 7. sz. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok
12. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a
szöveges indokolással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12.
sz. melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
13. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. sz. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
II.
A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § (1) A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jog a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja.
16. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést
igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
17. § A Képviselő-testület a 8. és 9. §-ban jóváhagyott felújítási és fejlesztési feladatokat azok megvalósítását - a beruházói jogkört - saját hatáskörében megtartja.
18. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
19. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
20. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait
és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.
21. § Az önállóan gazdálkodó intézmény (Általános Iskola) nettósított költségvetési támogatását a
Képviselő-testület havi 1/13 szerinti (vagy az intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, vagy pályázati támogatáshoz kapcsolódó
előfinanszírozás miatt lehet.

22. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell
számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben
nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
23. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv
30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ftot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
24.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

3.Napirend tárgyalása

Turcsán Mónika jegyző:
A 2006. április 9. és 23. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választása indokolja, hogy
a településen működő Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak személyi
összetételét és a törvényi előírásoknak megfelelő működését a Helyi Választási Iroda
Vezetője ellenőrizze.
Megállapítást nyert, hogy a 67/2002.(VIII. 28.) kt számú határozatban foglalt személyi
összetétel a tagok vonatkozásában változott.
Kovács Ilona (Nézsa, Szondi út 7.) bejelentette lemondását. A választási eljárásról szóló 1997.
évi C. Törvény (továbbiakban Ve.),
A Ve. 23. § (2) bekezdése alapján A helyi választási bizottság 5 tagját és szükséges számban
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg, személyükre a helyi

választási iroda vezetője tesz indítványt.
Indítvány egy tag személyére:
Lestyánné Tóth Mária Nézsa, Ady út 2.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
19/2006.(II.14.) számú kt rendelet
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23.§ (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Bizottság tagjának az alábbi
személyt megválasztja:
Lestyánné Tóth Mária
2618. Nézsa, Ady út 2.
4.Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: a korábbi belső ellenőrzés felhívta a figyelmet
együttműködési megállapodás megkötésére a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal. A
megállapodás tervezetet a nemzetiségi önkormányzat 5/2005.(X.19.) számú határozatával
jóváhagyta. Ismerteti a megállapodás tartalmát (amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Javasolja a megállapodás jóváhagyását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
20/2006.(II.14.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodást, a melléklet szerint azt
jóváhagyja.
Az abban foglaltak betartását biztosítani kell.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Turcsán Mónika jegyző
Az elnök az ülést bezárja:
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