Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2006. július 18-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:

Balázs Ferenc képviselő
Kelemen László képviselő

Meghívottak: Zachar Kázmérné
Vudiné Barna Márta nemzetiségi önkormányzat elnöke
Zatykó Józsefné nézsai lakó
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök tisztelettel 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 szavazott ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Bóbis Péter képviselőt
A képviselő-testület
elfogadja.

(5 igen 1 fő nem szavazott) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot
Kovácsné Bóbis Klaudia 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. Óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3.

A Helyi Választási Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző

4.. Egyebek
Zárt ülés
1. Támogatás iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
A napirendi javaslatot a képviselő-testület ( 6 igen ) egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.
1. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: beszámol a legutóbbi ülés – június 20. – óta történt
eseményekről. A hétvégén 150 fő cserkész táborozott, az ivóvizet a faluból – közkútról –
vitték, melyről az ANTSZ is tájékoztatást kapott. A tábor végén egy szép fakeresztet
állítottak. Abszolút rendet hagytak maguk után. Jövőre más helyszínen fognak táborozni.
Motoros bemutató: június 15-én a Kossuth utcában volt. Rendben lezajlott.
Az önkormányzat csatlakozott a parlagfű mentesítési akcióhoz: 2 napos volt, a megyei
ANTSZ utólagosan támogatja a költségeket.80 eFt összegben lehetett vásárolni: eszközöket,
kesztyűt, szemüveget, üzemanyagot, élelmiszert, védőitalt. Fotók is készültek a parlagfű
irtásáról és a résztvevőkről. A kábeltévére fel is került.
Az ÉMÁSZ szerződés megjött, kiépítik a hálózatot ingyen, a lényeg hogy minél előbb
megtérüljön számukra, vagyis minél több telket minél előbb tudjon az önkormányzat
értékesíteni.
Dombai Gábor földmérő: a terület kikarózását a mai napon elvégezte, a benyújtott számla
összege: 582.500,-Ft, melynek kifizetését ütemezni fogjuk.
Dr. Nagy Anna ügyvéd: az adásvételi szerződéseket előkészítette. 1 parcellának mennyi a
költsége, mekkora terület tartozik hozzá, egyelőre nem tudjuk, ezek ismeretében lehet majd a
telkek árát közzétenni.
A Köztársasági Elnök 2006. október 1-jére kitűzte az önkormányzati választásokat.

Sportpályázaton 150.000,-Ft-ot nyertünk, sporteszközök beszerzésére. Az egyesület
vezetőségén belül személyi változások lesznek.
„Nézsa füzetek” elkészültek: abban kell dönteni, hogy mennyiért lehet majd megvásárolni.
Iskola ügy: a legéndi iskola bezárásával kapcsolatban az Oktatási Minisztériumnak írt levélre
megérkezett a válasz. A levél lényege lerázzák magukról az ügyet. A levél az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium - a BM jogutódja - részére is meg lett küldve, várjuk a
választ.
Ady út felújítása: a szerződés-tervezetet megküldték. Az EGUT-tal úgy tárgyaltunk, hogy
2007 őszi teljesítéssel elvégzi a munkát.
Balázs Ferenc képviselő megérkezik az ülésre.
Az elnök megállapítja, hogy az ülésen a képviselő-testület létszáma 7 főre változott.
Galgaguta -2-es út felújítása: az útfelújítás egy része már elkészült, javítási munkák folynak.
A négy települést figyelembe véve 29,5% jutott Nézsára,.mintegy 400 tonna - aszfaltot osztanak szét. 500 m-t fölvállal a cég, 800 m belterületi útszakaszt a településnek kellene
vállalni, de ez több millió forint lenne.
Bursa Hungarica: abban kell dönteni, hogy 2007-ben is csatlakozik e az önkormányzat az
ösztöndíjpályázathoz.
Felújítási munkák: az óvodában csúsznak a munkálatok, mert a kivitelező és az alvállalkozó
között vannak nézeteltérések. Az udvari játékok elhelyezésre kerültek.
A fogorvosi rendelőben a meszelés megtörtént.
Nyári szociális étkeztetés: 11 fő - 10 év alatti - gyermek részesül 30 napig. 105 eFt
támogatásban részesül az önkormányzat erre a célra.
Köztisztviselői Nap: július 1-jén Egerben vettünk részt az országos ünnepségen.
Pénzügyi helyzet: sorban álló nagy számláink vannak kb. 3 millió forint értékben (prométheus
3 havi, ÉMÁSZ, földmérő, tervezési díjak, beruházások önrészei, Nézsa füzetek). Sajnos
befelé jövő pénzről nem beszélhetünk. Frigoland Kft. tartozik jelentős iparűzési adóval,
írásban felhívtuk.
Bóbis Péter képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a kastélyparkban néhány fa a vezetékekhez
ér és szikrázik. A fák ágait az ÉMÁSZ-nak le kellene gallyazni vagy ez kire tartozik?
Kucsera András polgármester: kihívtuk az ÉMÁSZ-t és kisebb gallyazást el is végeztek
( rövidebb áramszünettel ), de a nagyobb munkálatokhoz hosszabb idejű áramszünetet kell
elrendelniük.
Bóbis Péter képviselő: megfontolásra javasolja, hogy a parkban a Park utca mentén egy
gyalogos utat ki lehetne alakítani. Az utcában úgy sincs járda, így a gyalogosok azt
használhatnák. A focimeccsre vagy akár a munkába járók is örülnének.

Zatykó Józsefné: elmondja, hogy azért jött el a képviselő-testület ülésére, hogy
megérdeklődje, mikor lesz a házához vezető járda megépítve. Tudomása van arról, hogy ezt a
testület tárgyalta és jóváhagyta, de a mai napig nem épült meg a járda.
Kucsera András polgármester: Koczka Lászlóval készített egy árajánlatot a munka
elvégzésére.
Zatykó Józsefné az ülésről elmegy.
Tóth Károly képviselő: az ingatlanok belterületbe vonása hol tart?
Kucsera András polgármester: egyelőre a szakhatósági vélemények begyűjtése folyik,
talajmintát kértek be.
Bóbis Péter képviselő: javasolja, hogy a Táncsics utcában lévő külterületi lakóházak is
kerüljenek belterületbe.
Kucsera András polgármester: csupán pénz kérdése az önkormányzatnak. Magánszemély is
kérheti, művelési ágváltozást kell kérni és ingyen megoldható.
Az elnök beszámolójának elfogadását kéri.
A képviselő-testület (7 fő igen) egyhangú kézfelemeléssel a polgármester beszámolóját
elfogadja.
Kucsera András polgármester:
„Nézsa füzetek”-ből 900 db van, 170.000,-ba került, ebből önrész 100.000,-Ft. A füzet eladási
árát kell meghatározni javasolja, hogy 200-300 db maradjon reprezentációra.
Zachar Zénó alpolgármester: javasolja, hogy 300 db maradjon reprezentációra a hivatalban
és a többit értékesítésre kerüljön 200,-Ft/db áron.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 6 igen 1 tartózkodás) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
44/2006.(VII.18.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Nézsa Szent Jakab
oltalmában” című honismereti füzetet 200,-Ft/db áron értékesíti.
300 db füzetet a polgármesteri hivatal reprezentációra felhasználhatja.
A füzetek értékesítését a kábeltévén közzé kell tenni. Az értékesítés lebonyolításával – a
polgármesteri hivatalon kívül - a teleház vezetője is megbízható.
Határidő: azonnal.
Felelős. a polgármester
Kucsera András polgármester: javasolja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz - 2007.
évben - történő csatlakozást.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 6 igen 1 tartózkodás) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
45/2006.(VII.18.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007. évben is csatlakozik
a hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az „Általános Szerződési Feltételek” szerinti pályázati kiírást 2006. október 2-án közzé kell
tenni.
A pályázatokat 2006. november 2–ig lehet benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. november 30.
A támogatott pályázók Bírálati anyagát 2006. december 6-ig meg kell küldeni a Nógrád
Megyei Önkormányzatnak.
Határidő: 2006. október 2.
Felelős: a jegyző
Bóbis Péter képviselő: a diszkó havi egy volt megengedve, a befizetések bejönnek-e, voltak
egyéb ígéretek is, az ellenőrzés a terület átadás-átvétele megtörténik-e?
Kucsera András polgármester: pénteken történik a befizetés, amelyet Fridrik János rendez.
Vannak zúgolódások a hangos zene miatt, be kellene méretni.
Balázs Ferenc képviselő: elmondja, hogy őt is nagyon zavarja a hangos zene, unokája sem
tudott aludni az éjjel.
2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: megkérdezi Zachar Kázmérnét hozzájárul-e ahhoz, hogy
nyilvános ülésen tárgyalja a képviselő-testület pályázatának elbírálását..
Zachar Kázmérné: nyilatkozik, hogy hozzájárul a nyilvános üléshez.
Zachar Zénó alpolgármester bejelenti személye ellen a kizárási okot, mivel Zachar
Kázmérné az édesanyja.
Az elnök szavazást kér a kizárási ok elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen 1 fő nem
szavazott) a kizárási okot elfogadja.
46/2006.(VII.18.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zachar Zénó alpolgármestert
az
óvodavezetői állás betöltésére benyújtott pályázat elbírálása tárgyú napirend
döntéshozatalából kizárja.
Kucsera András polgármester: elmondja, hogy az óvodavezetői állásra kiírt pályázatra csak
egy pályázat érkezett. Ismerteti a pályázatot. Ezt követően az írásos vélemények hangzanak
el.

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: aki egyben a szülői munkaközösség vezetője felolvassa
a pályázattal kapcsolatos szülői véleményt.
Vudiné Barna Márta: a szlovák nemzetiségi önkormányzat véleményét ismerteti.
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: felolvassa a nevelőtestület véleményét.
Kucsera András polgármester: a három vélemény jónak ítéli meg a pályázatot, és
elfogadásra javasolja. Megállapítja, hogy a benyújtott pályázat megfelel a kiírásban foglalt
feltételeknek.
Balázs Ferenc képviselő: véleménye szerint nemcsak a nevét, hanem a helyét is meg kellene
változtatni. Jobb helye lenne a parkban.
Zachar Zénó alpolgármester: gond az iskola bekerítése is, nem lehet zárttá tenni pontosan a
park miatt.
Bóbis Péter képviselő: annyi észrevétele van, hogy túlzónak ítéli meg a szlovák kisebbségi
nyelv nevelését az óvodában. Az a jelképes szlovákság ami a faluban van nem követeli meg
azt, hogy egy óvodai ballagáson 90%-ban szlovákul beszéljenek, énekeljenek a gyerekek. A
szülők nem is értik mit mondanak. Több tiszteletet adjanak a magyar nyelvnek. Ezt a túlzást
vegyék vissza.
Zachar Kázmérné: a gyerekek szlovák versenyen vettek részt, Szertik a szlovákot, szívesen
tanulják.
Kucsera András polgármester: Zachar Kázmérné „régi motoros” évtizedek óta az óvodában
dolgozik és vezeti az intézményt. Kiemelném pozitív dologként azt, hogy a közösségi
rendezvényeinken (falunap, idősek napja) a szülői munkaközösséggel felvállal feladatot. Jó a
kapcsolata a szülőkkel, ezt igazolja az is, hogy az óvodai rendezvényeken mindig tele van az
intézmény. Szakmai munkáját a rendelkezésre álló tárgyi eszközök befolyásolják. Nem
büszkélkedhetünk azzal, hogy az önkormányzat plusz anyagiakkal tudja támogatni. Az épület
régi építésű, a konyha is ott működik és az óvodavezetőjére hárul ezzel kapcsolatos feladat is.
A magam részéről támogatom a kinevezését.
Balázs Ferenc képviselő: titkos szavazást javasol.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 1 igen 4 nem 2 fő tartózkodás)
a javaslatot nem fogadja el.
Kucsera András polgármester megállapítja, hogy Balázs Ferenc javaslata nem kapta meg a
minősített többséget ezért nyílt szavazásra teszi fel az alábbi javaslatát.
Javasolja Zachar Kázmérné kinevezését.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 6 igen 1 fő tartózkodás) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

47/2006.(VII.18.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 30/2006.(IV.27.) számú
határozatával kiírt óvodavezetői megbízásra benyújtott pályázatot.
A képviselő-testület 2006. augusztus 1. napjától 2011. július 31. napjáig terjedő öt éves
időtartamra Zachar Kázmérnét a Napközi-otthonos Óvoda Vezetőjének kinevezi.
Illetményét s közalkalmazottal jogállásáról szóló törvény alapján, az iskolai végzettségének,
szakképzettségének és közalkalmazotti jogviszony időtartamának megfelelő fizetési fokozat
szerint (183.000,-Ft), vezetői pótlékát a pótlékalap 200%-ában (39.200,-Ft), nemzetiségi
pótlék a pótlékalap 30% -ában (5.880,-Ft), további szakképesítés, szakképzettség alapján az
alapilletmény 5%-ában
(9.150,-Ft)
keresetkiegészítés 04.01-11.30-ig: 5.000,-Ft
mindösszesen: 242.230,-Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy az óvodavezetői kinevezést fentiek szerint készítse el.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Kucsera András polgármester
Zachar Kázmérné: megköszöni a képviselő-testület bizalmát. Elmondja, hogy egyre
nehezebb lesz az intézményt vezetni, mert szűkös az anyagi lehetőség. A testület is
ragaszkodott a konyha működtetéséhez pedig lehetett volna más megoldást is találni. A
testületet az önösérdekeit inkább nézi és hoz olyan döntéseket, ami a hiányt növeli. Azon
leszek a jövőben is, hogy a gyerekeknek jó legyen. Idézettel zárja hozzászólását.

3. Napirend tárgyalása
Turcsán Mónika jegyző:
A köztársasági Elnök 132/2006.(VII.11.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők
és a polgármesterek általános választását 2006. október 1-jére (vasárnapra) tűzte ki.
A választási bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra
létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
Hivatkozással a 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint a 26.§ (1)
bekezdésében foglaltakra az alábbi személyek megválasztását javasolom a Helyi Választási
Bizottságba.

Tagjai: Sági Judit
Nézsa, Szondi út 105.
Katyina Mónika
Nézsa Petőfi út 53.
Kucseráné Koncz Erzsébet Nézsa, Szondi út 94.
Lestyánné Tóth Mária
Nézsa Ady út 2.
Vladárné Bakács Ildikó
Nézsa, Szondi út 7.
Póttag: Szarka Péter
Nézsa, Táncsics út
Kucsera Béla
Nézsa, Béke út 9.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott):

Tagok:
Sági Judit (7 igen)
Katyina Mónika (7 igen)
Kucseráné Koncz Erzsébet (7 igen)
Lestyánné Tóth Mária (7 igen)
Vladárné Bakács Ildikó (7 igen)
Póttagok:
Szarka Péter (7 igen)
Kucsera Béla (7 igen)
Egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
48/2006.(VII.18.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23.§ (2) bek. és a 26.§ (1) bekezdése értelmében a Helyi Választási Bizottság (HVB)
tagjainak az alábbi személyeket megválasztja:
Tagjai: Sági Judit
Nézsa, Szondi út 105.
Kucseráné Koncz Erzsébet Nézsa, Szondi út 94.
Lestyánné Tóth Mária
Nézsa Ady út 2.
Vladárné Bakács Ildikó
Nézsa, Szondi út 7.
Katyina Mónika
Nézsa, Petőfi út 53.
Póttag: Szarka Péter
Kucsera Béla

Nézsa, Táncsics út
Nézsa, Béke út 9.

Határidő: 2006. augusztus 11.
Felelős: Turcsán Mónika jegyző
Turcsán Mónika jegyző:
A szlovák kisebbségi választói jegyzék lezárása 2006. július 15-én 16 órakor megtörtént. A
települési szlovák kisebbségi önkormányzati választás kitűzésének feltételei fennállnak. A
szlovák kisebbségi névjegyzékbe 99 fő választópolgár kérte a felvételét.
A szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot kell választani, amelynek személyi
összetételére az alábbi indítványt teszem:
Tagjai: Balázs Józsefné
Sándorné Nagy Katalin
Tóth Mónika
Nagy Ferencné
Behányi Magdolna

Nézsa, Petőfi út 54.
Nézsa, Petőfi út 8.
Nézsa, Alkotmány út 50. .
Nézsa Kossuth út 51
Nézsa, Szondi út 17.

Póttagok: Hugyecz Lászlóné
Kovács Lászlóné

Nézsa, Park u. 12.
Nézsa, Madách út 6.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott):

Tagjai:
Balázs Józsefné (7 igen)
Sándorné Nagy Katalin (7 igen)
Tóth Mónika (7 igen)
Nagy Ferencné (7 igen)
Behányi Magdolna (7 igen)
Póttagok:
Hugyecz Lászlóné (7 igen)
Kovács Lászlóné (7 igen)
.
Egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
49/2006.(VII.18.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 30.§, és a 27.§ (4) bek., valamint a 115/D§, 115/I.§ (3) bekezdés értelmében a szlovák
kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) tagjainak az alábbi személyeket
megválasztja:
Tagjai: Balázs Józsefné
Sándorné Nagy Katalin
Tóth Mónika
Nagy Ferencné
Behányi Magdolna

Nézsa, Petőfi út 54.
Nézsa, Petőfi út 8.
Nézsa, Alkotmány út 50. .
Nézsa Kossuth út 51
Nézsa, Szondi út 17.

Póttagok: Hugyecz Lászlóné
Kovács Lászlóné

Nézsa, Park u. 12.
Nézsa, Madách út 6.

Határidő. 2006. augusztus 11.
Felelős: Turcsán Mónika jegyző

Egyebek:
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: bejelenti, hogy 2006. augusztus 3-án 14-18 óráig
véradás lesz. Kéri, hogy a Művelődési Házban a szükséges berendezési tárgyak (asztal, szék)
legyenek biztosítva.
Az elnök az ülést bezárja.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Bóbis Péter
Jkv.hit.

Kovácsné Bóbis Klaudia
Jkv.hit.

