Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2006. június 20-án 18.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Bóbis Péter képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Tóth Károly képviselő
Zachar Roland képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Távol volt:

Kelemen László képviselő
Balázs Ferenc képviselő

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: - Bóbis Péter képviselőt
A képviselő-testület
elfogadja.

(5 igen 1 fő nem szavazott) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot
- Tóth Károly képviselőt

A képviselő-testület (5 igen 1 fő nem szavazott) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot
elfogadja.
Az elnök ismerteti a tervezett napirendet:
1.

Beszámoló az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt
főbb eseményekről, döntésekről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2.
Önkormányzati rendeletek módosítása (temetőről, szociális ellátásokról,
gyermekvédelemről).
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
3. Egyebek

4. Zárt ülés: kérelmek elbírálása
A képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú kézfelemeléssel a
napirendi javaslatot elfogadja.
1. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: tájékoztatást ad az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról: 1 fő részére szociális étkezetés került megállapításra, 3 fő részére temetési
segély lett megállapítva.
Május 31-el lejárt a közmunkaprogram. 5 fő részére rendszeres szociális segély lett
megállapítva. Parlagfű elleni védekezésre lehet pályázni a munkaügyi központnál.
Falunap sikeresen lezajlott, az időjárás beszorította a programokat a kultúrházba, de annak
ellenére jól sikerült minden rendezvény.
Sok szponzor támogatta az ünnepséget: Dudás Mihály 200.000,-Ft + kerámiák
Hűtőház: 10.000,-Ft
Petrovicz Sámuel: 30.000,-Ft
Arany Gyógyszertár: 5.000,-Ft + asztalterítők
Coop: 10.000,-Ft
Szalatnyai Gyula. 6.500,-Ft értékben élelmiszer
Lényi Anna: 8.500,-Ft értékben élelmiszer
Kucsera Imréné: 2.000,-Ft értékben élelmiszer
Miklián Zsuzsa: virágcsokor
Fridrik János: bor
Barna László: bor
Zengő József és Piszár Tamás fuvarozás
Mindenkinek köszönet a támogatásokért. A nemzetiségi önkormányzat is hozzájárult a
kiadásokhoz, kifizette az utiköltséget az Ecserieknek. A Suzuki Vácon feltesz majd hirdetést.
Könyvtárbeszámoló: Szarka Péter elkészítette, amelyet mindenki elolvashat. (az írásos
beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva).
Polgármesteri Hivatal pénzügyese Matusné betegállományban van. Hosszabb távú
távolmaradása miatt indokolt lesz helyettes foglalkoztatása. Elsőként megkerestük az iskola
könyvelőjét Págyornét, aki úgy nyilatkozott, hogy nem tudja vállalni Matusné munkáját. Ezt
követően Nagyné Kökény Annát kerestük meg, aki szerda du. jön a hivatalba megbeszélésre.
Ő már korábban is helyettesített, nagy szaktudással rendelkezik. Vác Város Önkormányzatnál
dolgozik.
Külterületi utak: Petrovicz Panna és Petrovicz Sámuel földtulajdonosok kérelemmel fordultak
a képviselő-testülethez: a közigazgatási terület külterületein lévő, jelen pillanatban járhatatlan
utak kitisztításával és járhatóvá tételével kapcsolatban megbeszélést kezdeményez.
Új utak alakultak ki saját vagy az osztatlan közös tulajdonú földeken, emiatt több hektárnyi
terület után támogatást nem tudnak megigényelni.
Továbbá: 0131/4 hrsz-ú külterületi ingatlannal (sportpálya) kapcsolatos megbeszélést is
kezdeményez, mivel az a terület nem önkormányzati tulajdonú, hanem több tulajdonosa is
van.

Balázs Ferenc képviselő megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 7 főre változik.
A beérkezett kérelem ügyében a Földhivatal megerősítette ezt a jogos kifogást, ennek
rendezése folyamatban van.
A focipálya tulajdoni helyzete rendezetlen, erre kellene valamilyen nyilatkozat. Lehetséges
megoldás: kivásárolná az önkormányzat az AK-t a tulajdonosoktól, lehetne ütemezni a
kifizetéseket..
Balázs Ferenc képviselő: szántóként van nyilvántartva.
Zachar Zénó alpolgármester: kisajátítani nem, lehet?
Kucsera András polgármester: a kisajátítás közérdekből indokolt lehet, de hogy ez
mennyire közérdek?
Bóbis Péter képviselő: a külterületi utak nem megfelelő helyen történt kialakulásért ki a
hibás, ki tehet róla? Az még a Tsz idején alakult így ki. Miért az önkormányzat kezdeményez
ebben értekezletet?
Kucsera András polgármester: a külterületi utak az önkormányzaté, csak a természetben
nem ott vannak ahol a földhivatali nyilvántartásban szerepelnek. Ennek a rendezésére hívják
fel a figyelmet Petroviczék.
Legfelsőbb Bírósági döntés: ismertetésre kerül a Mfv.II.10.338/2005/3. számú ítélet, amely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az Oktatási Minisztériumba levelet intézetünk az üggyel
kapcsolatban, leírtuk kifogásainkat, de még válasz nem érkezett.
Kellene egy határozatot hozni, arra vonatkozóan, hogy a nézsai önkormányzatnak és
iskolának semmilyen hátránya nem származhat ebből az ügyből Ez kizárólag Legénd
önkormányzat terhe és felelőssége. Amennyiben mégsem így lenne, akkor azonnal a társulást
meg kell szüntetni. A legéndi önkormányzat testülete jogutód nélkül megszüntette az
iskoláját. A bíróság jogutódnak a nézsai iskolát nevezte meg és állt perben.
Bóbis Péter képviselő: semmi szín alatt nem engedhetjük meg, hogy a nézsai iskola hírnevét
rontsa ez az ügy. Ez olyan kardinális kérdés, hogy a tanév kezdésig le kell zárni.
Balázs Ferenc képviselő: ha meghallják a szülők a sajtóból ezeket a híreket nem íratják be
Nézsára a gyerekeiket.
Kucsera András polgármester javasolja határozatba foglalni, hogy a nézsai önkormányzatot
és iskolát semmilyen felelősség nem terheli és semmilyen anyagi hátrány nem érheti
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:

39/2006.(VI.20.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mfv.II.10.338/2005/3.
számú Legfelsőbb Bíróság ítéletét.
Legénd Önkormányzatának képviselő-testülete a 37/2003.(VIII.22.) számú határozattal
módosított 36/2003.(VIII.21.) számú határozatával a legéndi alsó tagozatos iskolát és iskola
napközit 2003. augusztus 31-el jogutód nélkül megszüntette.
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy fenti számú határozatban
foglaltak jogellenes következményeiért semmi nemű anyagi és büntetőjogi felelősséget nem
vállal és nem tartozik felelősséggel, mivel az ügyben nem vett részt és semmilyen döntést
nem hozott.
Képviselő-testület megállapította, hogy helytelen az ítéletben az a megállapítás, miszerint 11
tanuló oktatása a nézsai iskolában folytatódott. A valóságban 7 tanulóból 5 iratkozott nézsára
és 2 tanuló Nógrádsápra.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Nézsa és Környéke Intézményfenntartó
Társulás tanácsánál haladéktalanul kezdeményezze az ügy napirendre tűzését és számoljon be
a döntésről.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
Rendezési terv módosítása: ismertetésre kerül az Észak-Magyarországi Területi Főépítészi
Iroda szakvéleménye ( a jegyzőkönyv mellékletét képezi), amely kifogásolja: 067/3 hrsz-ú
terület lakóterületi felhasználását; a 03 hrsz-ú külterület lakó- és gazdasági területté
módosítása.
A képviselő-testület foglaljon állást, hogy a korábban már meghozott döntését - a
szakvélemény ajánlását figyelembe véve - kívánja-e megváltoztatni.
Javaslat: Képviselő-testület ( 7 fő ) közös álláspontja az, hogy nem kívánja korábbi –
125/2005.(XII.30.)számú kt határozatát - döntését megváltoztatni, helyesnek és meglapozott
döntésnek tartja a lakóterületi besorolást az érintett ingatlanok vonatkozásában.

Kucsera András polgármester: ismerteti dr.Barta László főjegyző 1194/-2/2006. számú
„művészetoktatás indítása” tárgyú levelét, amely a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.
Javaslat: az önkormányzat támogatja a művészetoktatás beindítását és vállalja a normatíván
felüli kiadást.
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:

40/2006.(VI.20.) kt számú határozat
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsai Általános Iskolában és Napközi
Otthonos Óvodában indítandó művészetoktatás lehetőségeivel kapcsolatos 1194-2/2006.
számú Dr.Barta László főjegyző úr által az intézmény igazgatójának intézett átiratot
megtárgyalta és alábbi határozatot hozza:
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nézsai Általános Iskolában és
Napközi Otthonos Óvodában a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola kihelyezett osztályaként
művészetoktatás beindítását.
A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy Alsópetény alsótagozatos iskolában is igény
van a művészetoktatásra és azt Alsópetény Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja.
A Képviselő-testület vállalja a nézsai iskolába és óvodába járók művészetoktatásával
összefüggő normatív támogatáson túl felmerülő költségeket.
Kezdeményezi a művészeti iskola igazgatójával kötendő megállapodás aláírását.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a képzéssel összefüggő költségeket az
intézmények költségvetéseibe „művészetoktatás” címszó alatt elkülönítetten kell kezelni.
Az így felmerülő többletköltségek csökkentése és a művészetoktatás színvonalának
hatékonyságának növelése érdekében keresni kell a többcélú kistérségi társulás adta
lehetőségeket, forrásokat.
Határidő. azonnal.
Felelős. Kucsera András polgármester
Szilárd hulladékszállítás: a vállalkozó szerződni kíván az intézményektől történő szállításra is.
Ez eddig ingyenes volt. Lomtalanításra igény van a lakók részéről.
Motoros találkozó: 2006. július 14-15-16. Behányi család tulajdonát képező 099/3 hrsz-ú
külterületi ingatlanon. Július 15-én a Kossuth utcában bemutatót tartanak.
Szociális nyári gyermekétkeztetés: a Kormány idén is 2006. július 17-e és augusztus 31-e
közötti időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, elsősorban 10 év
alatti gyermekek számára legalább 30 munkanapig napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít,
ideértve a felmelegíthető ételek (konzerv). Igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre
jutó napi összege legfeljebb 320 Ft, azaz 30 napra számolva 9.600,-Ft..
11 fő részére, 105.600,-Ft-ot igénybe veszi az önkormányzat.
Óvoda-Iskola: logopédus alkalmazására van lehetőség, pályázat útján a többcélú kistérségi
társuláson keresztül. Önrész a felvállalása a munkabérre szól.
Új óvodai játékok érkeztek pályázatból.
Belső Ellenőrzési Társulás: a Rétság Kistérség Többcélú Társulás levélben kereste meg az
érintett önkormányzatokat, amely szerint javasolja 2006. június 30. napjával a belső
ellenőrzési társulás megszűntetését, azzal, hogy a kötelező feladatok ellátást július 1-től a
Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete biztosítaná. A tag önkormányzat minősített
többséggel hozott döntése szükséges, valamint, hogy a 3 hónapos bejelentési határidőtől

eltekint. Ennek előnye, hogy költségvetési szervenként 45.000,-Ft helyett 90.000,-Ft normatív
támogatásra lenne jogosult.
Javasolja az előterjesztés elfogadását:
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:
41/2006.(VI.20.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Belső Ellenőrzési Társulás
megszűnésével kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a társulást 2006. június 30. nappal az Önkormányzat
szüntesse meg, a 3 hónapos bejelentési határidő betartásától eltekint.
A Belső Ellenőrzési Társulás leltár szerinti anyagi eszközeit a Diósjenő Községi
Önkormányzat adja át a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetének.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Belső Ellenőrzési Társulás megszűnésével kapcsolatos
okiratot aláírja.
Határidő: 2006. június 26.
Felelős. Kucsera András polgármester
Könyvtár ellenőrzés: ismertetésre kerül a Balassi Bálin Megyei Könyvtár Molnár Éva vezető
szakfelügyelő ellenőrzési jelentése, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Nógrád Megyei MÁK: ellenőrzést végezett a mai napon: „Csővári út” felújításának
dokumentációit vizsgálta, mindent rendben talált. 1 MFt területfejlesztési pénz és 200 eFt az
Országos Cigány Önkormányzat támogatása volt.
Gyermekorvos: Dr. Kővári Rita 15.000,-Ft/hó összegért vállalja a gyermekorvosi feladat
ellátást.
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:
42/2006.(VI.20.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Dr. Kővári Zita
15.000,-Ft/hó összegért havi egy alkalommal gyermekorvosi ellátást végezzen a tanácsadóban
(Nézsa, Szondi út 9.).
A szolgáltatás 0-18 éves korig lehet igénybe venni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

2. Napirend tárgyalása
Turcsán Mónika jegyző: a szociális és gyermekvédelmi törvény 2006. január 1-től
megváltozott. A törvényi változásoknak megfelelően módosítani kell a szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletet. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2005. december 31el megszűnt, kivéve a december 31-én nagykorú személyeket. Helyette a jegyzői hatáskörbe
került a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. Minden olyan gyermek, aki 2005.
december 31-én jogosult volt gyermekvédelmi támogatásra, az 2006. június 30-ig
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. /2006. július 1-től történő megállapítását lehet
kérni./ Ami jelenti, az ingyenes tankönyvet, illetve az óvodások és az általános iskolások (1-4
osztályos ) gyerekek részére az ingyenes étkezést, évi egyszeri jelenleg 5.000,-Ft-os
támogatást, illetve a felső tagozatos tanulók 50%-os étkezési térítési díj kedvezményét. A
gyermekvédelmi kedvezményt most is lehet kérni, de feltételi vannak: vagyoni helyzet
vizsgálata, egy főre eső jövedelem, egy évre állapítható meg ez jegyzői hatáskör január 1-től.
Nagykorú gyermekek augusztus 31-ig kapják a gyermekvédelmi támogatást.
Közgyógyellátásban is nagy változások lesznek július 1-től, jegyzői hatáskörbe tartozik majd.
A méltányosságból megállapítható közgyógyellátás után másképpen kell fizetni. A háziorvos
által felírt gyógyszerek indokoltságát a MEP felülvizsgálja és ez alapján kerül megállapításra
az éves gyógyszerköltség összege. Az éves gyógyszerköltség 30%-át kell majd téríteni.
Legkésőbb 2007. június 30-ig használhatók a jelenleg érvényben lévő igazolványok.
Javasolja a rendeletek e szempontok szerinti módosítását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet elfogadja:
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2006.(VII.1.) rendelete
A szociális ellátásokról szóló többször módosított 8/2005.(IX.1.) rendelet módosításáról
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális tárgyú törvények
módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. Törvény 71.§ (1) bekezdése, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról szóló 8/2005.(IX.1.) rendeletének
(továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet 6.§ (3) bekezdés 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. számú melléklet a 8/2005.(IX.1.) 6.§ (3) bekezdéséhez
A képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a
polgármesterre:
- időskorúak járadéka
- rendszeres szociális segély

- lakásfenntartási támogatás
- átmeneti segély
- temetési segély”
2.§
A rendelet 17.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17.§ (1)Rendszeres szociális segélyben lehet részesíteni azt a hátrányos munkaerőpiaci
helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyt és családját, akinek a többször módosított
1993. évi III. tv. 37/A § (4) bekezdésében foglaltak szerint megélhetése más módon nem
biztosított és vállalja a beilleszkedését elősegítő programban való részvételét.”
3.§
A rendelet 22.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22.§ (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:
-a) ha a támogatásban részesülő személy nem teljesíti az előírt jelentkezési kötelezettségét a
Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Rétság Városi Kirendeltségénél,
b) nem teljesíti a - 19.§ (1) bekezdésében - kijelölt szervvel a beilleszkedését segítő
megállapodás megkötését
c) a támogatásra való jogosultság felülvizsgálata érdekében nem működik együtt az
önkormányzattal
(2) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a nem foglalkoztatott
rendszeres szociális segélyben részesülő személy
a) a beilleszkedését segítő személyre szabott programban foglaltakat nem teljesíti,
b) a felajánlott megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el,
c) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással
szüntette meg,
d) a csökkentett összegű rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt
keresőtevékenységének fennállását nem igazolja havonta.
(3) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama
alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összege 3 hónapig 75 %-os
mértékben továbbfolyósítható. Az együttműködési kötelezettség súlyos, vagy két éven belül
történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.
4.§
A rendelet 28.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„28.§ (1) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének s a
jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete. A családi jövedelemhatár
összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %-ának szorzatával. A fogyasztási egység
a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, melyet a
szociális törvény 4.§ (1) bekezdés n./ pontja határoz meg. A tárgyhónapra járó segély összegét

a segély szüneteltetésének időtartamára jutó, valamint az alkalmi munkavállalási napokra jutó
segély összegével csökkenteni kell.
(2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy keresőtevékenységet folytat –
kivéve a közcélú foglalkoztatáson való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel
történő munkavégzést – részére a rendszeres szociális segélyt
- a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50 %-os összegben,
- ezt követő naptól három hónapig 25 %-os összegben kell továbbfolyósítani,
Feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy keresőtevékenysége
folyamatosan fennáll.
(3) A keresőtevékenység folytatása alatt az aktív korú személynek együttműködési
kötelezettsége nincs, de a keresőtevékenység fennállását havonta, legkésőbb a tárgyhót követő
hónap 5. napjáig igazolnia kell önkormányzatunknál.”

5.§
A rendelet 33.§ -a az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki:
„33.§ (8) Ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több
egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási
igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének
biztosításáról, az estleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.
Amennyiben az ápolást nyújtó személy az ápolás, gondozás alapvető követelményeinek nem
tesz eleget, továbbá az ápolt háziorvosának, illetve kezelő orvosának utasításait nem tartja be,
az ápolási díj megszüntetésre kerül.”
6.§
A rendelet 49.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„49.§ A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás.”
7.§
A rendelet 50.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„50.§ (1) Közgyógyellátásra jogosult az Szt. 50.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott
feltételeknek megfelelő személy.
(2) Közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy is, akinek családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, egyedül élő estén 300 %-át, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja.
(3) A közgyógyellátás (2) bekezdés szerinti megállapításánál az Szt. 50/A § - 51.§

rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.”
8.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a gyermekvédelemről szóló rendelet-tervezetet elfogadja:
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2006.(VI.21.) rendelete
A gyermekvédelemről szóló többször módosított
9/2005.(IX.1.) rendelet módosításáról
Nézsa Község önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben foglaltakra a
9/2005.(IX.1.) rendeletének (továbbiakban. rendelet) módosításáról következő rendeletet
alkotja:
1.§
A rendelet 10.§ (3) bek. a) pontja 2006.január 1-jén hatályát veszti.
2.§
A rendelet 11. § -ában a „rendszeres” szövegrész 2006. január 1-jén hatályát veszti.
3.§
A rendelt 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„12.§ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a Gyvt. 19.§ (2)-(7) bekezdésében
foglalt feltételeknek megfelelő gyermek.”
4.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba

Turcsán Mónika jegyző:
Nézsa Község Önkormányzata nem rendelkezik saját tulajdonú köztemetővel, viszont
kötelező önkormányzati feladat a köztemető fenntartással kapcsolatos feladat.
A temető működtetéséért a fenntartó felel.
Megállapodást kell kötni az Egyházzal ( mint temető tulajdonossal) a köztemető fenntartással
kapcsolatos feladatok ellátására.
A temetőről szóló tv a temető tulajdonosának feladatává tette: temetői létesítmények,
közművek 2004, október 1-ig történő megépítését, /halott hűtő és ravatalozó / a temető
bekerítése, élő sövénnyel való határolása.
-

a temető használatának rendjéről szabályzatot kell készíteni
az igénybevétel szabályait meg kell állapítani
a temetési hely gazdálkodás szabályait,
a temetési helyek, illetőleg az újraváltás díját,
a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díját.

Az önkormányzatnak rendeletet kell alkotni mindezekről függetlenül attól, hogy nem ő a
tulajdonos.
A rendeletnek tartalmaznia kell: sírhelydíját, (megváltási díj)
temető fenntartási hozzájárulás díját
a létesítmények igénybevételi díját
-

a sírhelyek méretének meghatározását
a temetőben végzett vállalkozási tevékenység szabályozását
a létesítmények (közművek: víz, elektromos áram, ravatalozó, illemhely, temető bekerítése vagy élő sövénnyel lehatárolása) vállalkozó részéről történő igénybevételi díjának meghatározását.

-

a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáinak és mértékének
meghatározását (sírásás) önkormányzatnak kell meghatározni nem a temető üzemeltetőjének!
kegyeleti közszolgáltatási szerződés
temetkezési szolgáltatás
ellenőrzési jogosítvány (szerződésbe foglalása)
a temető használatának rendje (rendelet v szabályzat)

-

A temető üzemeltetés feladatait (végezheti: több szervezet, vállalkozás vagy magánszemély,
egyház).
A kegyeleti közszolgáltatás feladatát: az önkormányzat saját maga
az egyház
illetve szerződés alapján gazdálkodó szervezet (aki
köteles meghatározott szakképesítésű dolgozót alkalmazni Vhr 54.§.

Szerződés
Tt. 39.§ (2)
Temető működtetése
Bejáratnál ki kell függeszteni : a nyitva tartást, temető rendjét, temetőtérképet.
Bóbis Péter képviselő: javasolja a temetőben kriptahely kijelölését. A koporsók tárolására a
helyiség használatáról is legyen döntés.
Tóth Károly képviselő: támogatja a javaslatot, hogy a kriptás temetések egy kijelölt helyen
legyenek. Így rend lesz a temetőben, sőt urnás temetésre is kell külön helyet biztosítani. Ezt
az egyházzal közösen kell megtárgyalni. A helyiséget a koporsók tárolására és egyéb
kegyeleti kellékekre még Zomborka Péter polgármester idejében, Görbe József plébános
kérésére igényeltem meg és ingyenes használatra megkaptam. Rendbe tettem kimeszeltem.
Természetesen lehet díjat megállapítani ki fogjuk fizetni.
Balázs Ferenc képviselő: nem kell díjat megállapítani, nem erről van szó, kerüljön úgy be a
rendeletbe, hogy a „ravatalozó kegyeleti kellékek tároló helyiségének használatáért nem kell
díjat fizetni”.
Kucsera András polgármester javasolja a temetőről szóló rendelet-tervezet elfogadását az
elhangzott kiegészítéssel.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja:
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2006.(VI.21.)
Rendelete
A köztemetőről
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a temetőkről és a temetkezésről
szóló – a 2005. évi XXI. Tv-el módosított - 1999. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Ttv.),
valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) számú Kormányrendelet alapján az alábbi
rendeltet alkotja:
I .Fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nézsa Község Önkormányzata közigazgatási területén lévő
köztemetőre.
(2) Köztemető: a Római Katolikus Egyház Nézsa tulajdonában lévő temető. A terület a
Nézsa Kossuth út melletti, 412 hrsz-ú 1 ha 6737 m2 nagyságú terület.

(3) A köztemető fenntartója: Nézsa Község Önkormányzata.
(4) A köztemetőben található ravatalozó Nézsa Község Önkormányzat tulajdonában van.
(5) Temetési tevékenységet saját eszközeivel – a temető fenntartójával történő megegyezés alapján – bárki végezhet, akinek erre engedélye van. Temetői tevékenységet csak a
temető fenntartója végezhet.

II. Fejezet
Temetés
2.§
(1) Az elhunyt eltemetéséről sorrendben a következő személyek kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója /Ptk.685.§ b) pontja/ a törvényes öröklés rendje
szerint;
e) ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere – jogszabályban meghatározott határidőn belül – gondoskodik.
(2) Ha az elhalt temetése közköltségen történik, a temetés módját a temetésről gondoskodó szerv választja meg.
(3) Elhunytat felravatalozni a ravatalozásra kijelölt helyen lehet. Temetőn kívüli ravatalozásra és temetésre kivételesen indokolt esetben az ÁNTSZ adhat engedélyt.
A temető rendje
3.§
(1) A temetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
(2) A temetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet
köteles tanúsítani.
(3) A temetőbe vakvezető állat kivételével állatot bevinni, beengedni tilos.
(4) A temető épületeit, a sírokat, síremlékeket, egyéb tárgyakat, a sírokra ültetett növényzetet megrongálni, bepiszkítani továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos.
(5) A temetőben gyertyát gyújtani lehet, de ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.
(6) A temető területére gépjárművel behajtani tilos, kivéve a mozgáskorlátozott személyeket szállító, továbbá a temető működtetésével kapcsolatos tevékenységet végző gépjárművet.
(7) A temető általános rendje érdekében a temető fenntartója jogosult az elhanyagolt, gondozatlan sírok birtokosát felszólítani a temető rendjét sértő rendezetlenség megszüntetésére. Eredménytelen felhívás esetén szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

(8) Építkezéssel járó tevékenységet csak hétköznapokon, munkaidőben lehet végezni.
(9) Zajjal járó (temetést zavaró) tevékenységet temetés ideje alatt végezni tilos.
Ravatalozás
4.§
(1) Az elhunyt felravatalozása a temető ravatalozójában történik.
(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóit a ravatalozóban felnyitni nem szabad,
látogatók a koporsóval nem érintkezhetnek.
(3) A fenntartó köteles a ravatalozó és hűtőberendezés és kellékek állandó üzemképes
állapotát fenntartani a temetések zavartalan lebonyolítása érdekében.
III. Fejezet
Szabálysértés
5.§
(1) Amennyiben a cselekmény nem minősül bűncselekménynek vagy egyéb szabálysértésnek,
„a köztemető rendjének megsértése” szabálysértést követi el, és harmincezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
a) a temető ki nem jelölt területein halottat eltemet,
b) a temetőn kívül engedély nélkül ravataloz,
c) temetkezési és temetői tevékenységet illetéktelenül végez,
d) a temető fenntartójának engedélye nélkül fát kivág,
(2) A szabálysértés elkövetőjével szemben a jegyző jár el.
IV. Fejezet
Vegyes rendelkezések
6.§
(1) A köztemetőben vállalkozás-szerűen munkát végző (kőfaragó, sírgondozást
végző) vállalkozó, a temető használatáért minden olyan megkezdett nap után,
amikor ott vállalkozói tevékenységet folytat, temető-fenntartási hozzájárulást
köteles fizetni a köztemető üzemeltetőjének.
(2) A sírhelyek és létesítmények igénybevételének, valamint az egyéb szolgáltatásoknak a díjait a temető fenntartója állapítja meg. A díjakat a rendelet 1. számú
függelék tartalmazza.
(3) A sírhelyek és egyéb szolgáltatások díjait a temető hirdetőtábláján ki kell függeszteni.
(4) A köztemetőben polgári valamint egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.
(5) Sírhelyek méretét és használati idejét az 1. számú melléklet tartalmazza

7.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi XLIII. törvény, valamint a
145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

5/2006.(VI.21.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke
1. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők, valamint a temetőbe temetkezési vállalkozó által történő beszállítás esetén: temető fenntartási díjat nem kell fizetni.
2. Ravatalozó használatáért: nem kell díjat fizetni.
3. A ravatalozó kegyeleti kelléktároló helyiségének használatáért nem kell díjat fizetni.
4. Halott hűtésért: nem kell díjat fizetni.
5. Temetési helyek megváltásának díja:
a) egyes sírhely: 2.000,-Ft/25 év
b) kettős sírhely: 4.000,-Ft/25 év

5/2006.(VI.21.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
1. Sírhelyek mérete és használati ideje az alábbi:
a) 200 x 90 cm egyes sírhely 25 év
b) 200 x 190 cm kettős sírhely 25 év
2. A sírgödör mélysége a talajviszonyoktól függően 160-250 cm között. Koporsós rátemetés
esetén a felületre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélyre kerüljön.
Az elnök az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Bóbis Péter
Jkv.hit

Tóth Károly
jkv.hit

