
Nézsa község Önkormányzata
Képviselő-testületének

19. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2006. november 9-én 16 órai kezdettel a 
képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: Kucsera András polgármester
                        Balázs Ferenc képviselő
                        Balogh István képviselő
                        Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
                        Majer Csaba képviselő
                        Pazsitni Tünde képviselő
                        Szarka Péter képviselő
                        Turcsán Mónika jegyző

                      
Távol volt: Zachar Zénó alpolgármester
                                                           
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester 
                      
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a (8 fő képviselőből 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt 
megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőjének javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.

Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

A jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: - Szarka Péter képviselőt         
                                                                    
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 
tartózkodás) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

        - Balázs Ferenc képviselőt

Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 
tartózkodás) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.



Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. Beszámoló az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, döntésekről.

      Előterjesztő: Kucsera András polgármester

2. „Idősek Napja”-nak megszervezése..
Előterjesztő: Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő

3. 2006. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

4. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

Kiegészítésként elmondja, hogy amennyiben Aweiti Mahmud fogorvos el tud jönni az ülésre, 
akkor megszakítja a napirend tárgyalását és a fogorvosi rendelő működtetésével kapcsolatban 
szót ad a doktorúrnak.

Zárt ülés napirendje:

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása.

Az elnök szavazást kér napirendi javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: beszámol a 2006.10.16-2006.11.08-ig átruházott 
hatáskörben hozott határozatokról. Szociális segély megállapítása 4 fő részére történt, 
szociális segély megszüntetés 1 főnek volt. Ápolási díj felülvizsgálat 1 főnél volt.
4 fő kérte a fokozott ápolási díj megállapítását. Ehhez szakvéleményt kell kérni a 
Bátonyterenyei Ezüstfenyő Idősek Otthon Módszertani Intézetétől Ennek költsége 20.000,-
Ft/fő. Ebből a költségből utólagosan 90%-a visszaigényelhető.

Közhasznú foglalkoztatottak (6 órában) 2006. december 31-ig: Vargáné Szép Katalin 
                                                                                                      Pazsitni Béla.

Közcélú foglalkoztatottak:  Szarka Péter   (6 órás)   2006. december 31-ig.
                                            Szalkai István (6 órás)   2006. november 30-ig.
                                            Kis Gábor       ( 8 órás)  2006. december 31-ig.

Pályázati  kiírás  érkezett  „A  Gyermekétkeztetési  Alapítvány  XII.  Karácsonyi 
Élelmiszercsomag Küldő Akciója” címmel.
 A pályázat célja: a rászoruló gyerekek karácsonyi étkeztetésének segítése
A pályázók köre: települési önkormányzatok
A pályázat beadásának határideje: 2006. november 23.



Elnyerhető támogatás: élelmiszercsomagok
Elbírálás határideje. 2006. november 27.

A csomagok tartalma: üdítő, sütemény, tészta, sárgaborsó, konzerv, szaloncukor, stb.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársaival egyeztetve az ő javaslatukat figyelembe véve lehet 
ne pályázni.

Az  elnyert  csomagokat  december  18.  és  22-e  között  vehetik  át  a  nyertesek:  Miskolcon, 
Debrecenben, Szolnokon, Győrben és Pécsett.

Az önkormányzatoknak úgy érné meg, ha közösen összefogva mennének a csomagoké, mert 
elég lehetetlen helyszíneket adtak meg. Nézsa esetében Budapest helyszín lett volna kedvező.
Megérdeklődjük,  hogy  a  környező  települések  pályáznak  e  és  kedvező  elbírálás  esetén 
közösen szállítanánk haza a dobozokat.

Megkeresés érkezett a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumból:
„Az Oktatási  és Kulturális  Minisztérium pályázati  felhívása a Hátrányos  helyzetű  tanulók  
Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre”
A programban már az önkormányzat 5 éve folyamatosan részt vesz. Elsőként Mlinárcsek Erik 
vett részt ebben az oktatásban, jelenleg pedig Vaszkó Emil. A hátrányos helyzetű tehetséges 
gyerekek  olyan  gimnáziumban,  kollégiumban  tanulnak,  amelyek  célul  tűzték  ki  a 
tehetséggondozást  és  a  felsőfokú  tanulmányokra  való  eredményes  felkészítést.  Az 
önkormányzat anyagi támogatást nem nyújtott, ezt a szülők vállalták fel. Az önkormányzat 
feladata annyi,  hogy pályázzon erre a programra és támogassa azt a  tehetséges, nyolcadik 
osztályos tanulót aki ebben a programban kíván továbbtanulni.
A pályázat benyújtási határideje: 2006. december 11.

Becsó  Zsolt,  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  elnöke  javaslatot  kér  a 
közgyűlés 2007. évi üléstervének összeállításához.  Településünket  érintően javasolhatjuk a 
Rózsavölgyi Márk állami zeneiskola beindítását az általános iskolában.

Az  Észak-kelet  Pest  és  Nógrád  Megyei  Regionális  Hulladékgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi Önkormányzati  Társulás tanácsülésére 2006. november 23-án 10 órakor 
kerül  sor  a  Kerepesen.  Napirend:  a  program  állásáról,  és  a  társulás  új  elnökségének 
megválasztása, mivel új polgármester került megválasztásra. Ez a társulás 105 települést fog 
át, van tagdíj is. A BM Önerőalapból pályáznak a települések önrészeire. 

A Rétsági kistérségi ülésen is új vezetőség került megválasztásra. Az elnök: Mezőfi Zoltán 
Rétság város önkormányzat polgármestere, alelnökök: Pintér Bertalan, Szegner László, Holles 
Imre, Busai István polgármesterek.

A kistérségtől év közben folyamatosan érkeznek oktatási célra támogatások pl.: logopédiára. 
2005 decemberében is érkezett pénz, amelyből az óvoda  és az iskola részesült. A pályázaton 
nyert  összegek elosztása  lakosságarányosan vagy tanuló  létszám arányában történjen erről 
még nincs döntés. Kedvezőbb lenne a tanulólétszám arányos elosztás.

Aweiti Mahmud fogorvos megérkezik az ülésre és az alábbiakat mondja el.
Az ANTSZ ellenőrzésének eredménye, hogy a rendelő nem működhet. Amit kifogásolt, hogy 
az eszközök 50%-a rozsdás, a szék 1982-ben lett vásárolva, a sterilizáló 1972-ben, ezek sem 
felelnek  meg  a  követelményeknek.  Jelenleg  a  nógrádsápi  rendelőben  látja  el  a  nézsai, 



alsópetényi, keszegi és legéndi pácienseket. Számításai alapján a rendelő működtetéséhez 10 
millió forintra lenne szükség. Ebben az esetben egy teljesen felújított bebútorozott rendelő 
lenne. Kevesebb pénzből kb 5-6 millió forintból is megoldható, de akkor maximum 1-2 évről 
lehet beszélni vagy még annyiról sem. Használt széket is lehet vásárolni, de igazából nem éri 
meg. Annak is van szervizköltsége és ki tudja meddig működik és fogadja el az ANTSZ. 
Javasolja,  hogy a  nézsai  körzethez  tartozó  önkormányzatokkal  egyezzenek  meg  és  közös 
teherviseléssel oldják meg a rendelő működését.
A  nógrádsápi  rendelőben  található  szék  nem  az  önkormányzat  tulajdona,  annak 
lízingköltségét ő fizeti havonta. Amennyiben elmenne vinné a széket is, így Nógrádsápon is 
csak épület  marad eszközök nélkül.  El kell  dönteni,  hogy akarja-e az önkormányzat  hogy 
Nézsán  működjön  fogászat.  Az  ANTSZ  EU  komfortos  rendelőt  kér,  de  ez  lehetetlen. 
Véleménye,  hogy ne 2 évre  oldják meg a  rendelő sorsát.  Több páciens  jár  Nézsára  mint 
Nógrádsápra a közlekedés miatt. Elmondja, hogy igen sok a keszegi és alsópetényi páciens, 
legforgalmasabb a nézsai rendelő.

Balázs Ferenc képviselő: külföldön milyenek az árak, pl Szlovákiában? 

Aweiti Mahmud: nem jártas a külföldi árakban, de ha olcsóbb be lehet az eszközöket onnan 
is szerezni, de számolni kell a szervizeléssel is.

Majer  Csaba  képviselő:  hajlandó-e  a  doktor  úr  valamennyit  rááldozni  vagy  a  teljes 
eszközbeszerzés az önkormányzat feladata marad?

Aweiti  Mahmud:  elmondja,  hogy  nem  vállal  fel  semmilyen  költséget,  mert  Nógrádsáp 
vonatkozásában is 30.000,-Ft/hó összeggel indult a hiteltörlesztése és jelenleg már 124.000,-
Ft/hó összegnél tart. Nem tud újabb kötelezettséget vállalni. Három gyermeke van azokat el 
kell tartani. Vácott privát rendelője van, ott ő szabja meg az árakat, de az önkormányzatok 
esetében ez nem így van. A TB 500 eFt-ot fizet a körzetre ebből 2 fő asszisztenst fizet, neki 
kb. 100.000,-Ft marad. A páciens akár Nógrádsápra, akár Nézsára jön köteles ellátni, mivel 
területi ellátási kötelezettsége van. Addig nincs probléma míg egy rendelő legalább működik. 
Az 5 település  fizet  havonta  lakosságszám arányosan hozzájárulást  részére,  de ez  nagyon 
kevés pénz. A fűtés (elektromos kályha) és a világítás is költség.

Majer Csaba képviselő: mennyi az a pénz, amelyből akár 10 évig is működtethető lenne a 
rendelő?

Aweiti Mahmud:  egy új fogorvosi szék 3 év garanciával kb. 5,5 millió forint,  sterilizátor 
250.000,-Ft,  amalgánkeverőgép  100.000,-Ft,  műszerek:  fogó,  tükör  stb  350.000,-Ft.  A 
rendelőbe kell egy konyhaszekrénybútor, íróasztal és burkolási munka. 

Maszlik László nézsai lakos megérkezik az ülésre.

Kucsera András polgármester: megköszöni a doktorúr tájékoztatóját és javasolja, hogy a 
társközségek felé kezdeményezés induljon a rendelő felújítása tárgyában.

Aweiti Mahmud elmegy az ülésről.

Kucsera András polgármester: folytatja  beszámolóját  Hadas  László  falugazdász  változó 
feladataival.  A falugazdász körzeteket átalakították,  így október 1-től Nézsa településen az 
ügyfélfogadás hétfőn 9.30-12.00-ig tart.



Legéndi iskola ügy: a Nógrád Megyi Közigazgatási Hivatalnál jártak (Szavlik Zoltán, Laluja 
Imre,  Majoros  László,  Kucsera  András)  és  a  hivatalvezető  úr   dr.  Szandai  László  és 
dr.Máthéné  dr.  Laczkó  Mária  főosztályvezető  asszonnyal  együtt  egyértelműsítették,  hogy 
ennek az ügynek a teljes költségét Legénd Önkormányzatának kell viselni. Lassan halad az 
ügy. Abban vállalt kötelezettséget Szavlik Zoltán polgármester, hogy átvállaló nyilatkozatot 
fogadtat el a testülettel. Ez nem történt meg. Amennyiben nem vállalja Legénd a költségeket 
úgy perrel kell érvényesíteni követelésünket. A megbeszélésen elhangzott az is, hogy nem jó 
taktika  az időhúzás,  mert  ez  csak a  kamatokat  növeli.  Amennyiben  a  végrehajtási  eljárás 
megindul és az iskola számláján nincs leemelhető pénzösszeg úgy a négy (Nézsa, Keszeg, 
Alsópetény, Legénd) intézményfenntartó társulás tagjaitól hajtják be.

Van egy vélemény,  állásfoglalás: miszerint  az iskola költségvetésében szerepeltetni  kell az 
elmarasztalási összeget.

Könyvtár:   a  Nógrád  Megyei  Könyvtárral  közösen  pályázat  készült  könyv 
állománygyarapítására.  A  pályázatban  vállalt  önerő  100  eFt  volt,  de  ezt  nem  tudja  az 
önkormányzat teljesíteni. 

Viharkár:  a fogorvosi rendelő tetőszerkezetétnek helyreállítására  a biztosító  770.000,-Ft ot 
állapított meg, amelyet már le is utalt. Az iskola 480.000,-Ft-ot kapott.

A  park  mindkét  oldalán  a  csapadékvíz  elvezetése  probléma.  Az  útjaink  nagyrészt  azért 
kátyúsak,  mert  az  épületekről  (iskola,  gyógyszertár,  orvosi  rendelők)  a víz  az útra  folyik. 
Munkálatokat végeztek a karbantartók ennek megoldására. Megkeressük az útfenntartót, hogy 
Végezzék el az útpadka építését.

Takarékszövetkezet előtti téren földmunkagép dolgozott, tereprendezés történt, árokásás és 
-tisztítás. Szeretnénk, ha esztétikusan szép virággal ültetett parkoló lenne.

Az óvoda gázfűtése beindult. Mérik a hőmérsékletet és az eredmények figyelembevételével 
lesz beállítva a hőfok egyes helyiségekben.

Kifizetetlen  számlák:  szaporodnak  a  kiegyenlítetlen  számlák,  különösen  nagy  összegű  a 
szennyvízcsatorna vízjogi létesítési engedély 1.800.000,-Ft, erre részletfizetést kell kérni. A 
havi gázszámlák törlesztése is el van maradva.
Kintlévőségek  is  vannak:  pl.  helyi  adók.  A  nem  fizetők  fel  lettek  szólítva.  A  Hűtőház 
iparűzési adó tartozása tetemes összegre rúg 3 millió forint.  Elnézőek voltunk eddig, mert 
foglalkoztatnak  helyieket,  de  mindennek  van  határideje,  a  felszólítás  részükre  is  meg  lett 
küldve. 

Tűzvédelmi ellenőrzés volt, a polgármesteri hivatalban. A földszinti szekrényben áramtalanító 
főkapcsolót kellett feltenni, az órák feliratozása megtörtént. A villámvédelmi rendszer nincs 
rendben, szerelési munkákra is szükség van. Mivel az épületnek három tulajdonosa van, így 
minden költség tulajdoni hányad arányában ki lesz számlázva (Coop, Fridrik János).

Művelődési Házban is volt ellenőrzés. A tűzoltóhatóság kifogásolja a diszkó engedélyezését, 
továbbra is kéri a működési engedélyt.

Zachar Zénó alpolgármester megérkezik az ülésre.



A képviselő-testület létszáma 8 főre változik.

Felolvasásra kerül a képviselő-testületnek címzett diszkóval kapcsolatos bejelentés:
„Tisztelt  Önkormányzat  Képviselő-testülete:  Alulírottak  azért  fordulunk  Önökhöz,  hogy 
legyen már nyugalom és csend a faluban, hogy a dolgozni járók és az idős emberek pihenését 
ne zavarja sem egy italbolt hajnalig tartó nyitva tartása, sem a diszkóba idecsődülő fiatalság. 
Sajnos ez jelenleg csak kárt okoz a falunak és nem hasznot. Ha a képviselő-testület a faluért 
dolgozna erre nem is kellene felhívni a figyelmet. Ha kiadják a művelődési házat legalább 
hasznot is  kéne hoznia a falu fejlődése érdekében.” 29 aláírás.
(az írásos kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Balogh István képviselő: véleménye szerint nem kell diszkó.

Balázs Ferenc képviselő: ez egy örökös probléma, voltak itt mindenféle ígéretek a rendezők 
részéről, de nem valósult meg abból semmi.

Majer  Csaba  képviselő:  írásba  kell  foglalni  a  követelményeket  és  számon  kell  kérni  a 
rendezőkön.

Zachar Zénó alpolgármester: állandó vitatéma ez a diszkó ügy, de vannak mellette és ellene 
szóló érvek is. Nem egyszerű a döntés, hiszen a másik oldal is tud aláírásokat gyűjteni.

Kucsera András polgármester: kell a diszkó üggyel foglalkozni, meg kell hallgatni mindkét 
oldal érveit. Napirendre kell tűzni a megtárgyalását.

Szennyvíz:  Budapesten jártak az érintett polgármesterek (Drégelypalánk, Palotás, Héhalom 
Nézsa) a Roba Kft-nél. Vegyes érzésekkel jöttek haza, Esztergálí Előd úr is ott volt ő sürgette 
az  önkormányzatokat  a  döntés  meghozatalában  a  cég  mielőbbi  megalapítására.  Kruppa 
Mariannal több esetben is ellentmondásba került, voltak korrigálások. A Rád-i Önkormányzat 
november 15-ig vár, de utána kéri vissza a pénzét. Kruppa Mariantól megtudtuk, hogy ők nem 
ragaszkodnak Esztergály Előd személyéhez, hiszen nincs gyakorlata szennyvíz ügyben, de tud 
ajánlani más bonyolító céget is.  Zavaros Esztergály úr közreműködése ő a lakópark építésben 
jártas (Gödöllő). Továbbra sem derült fény arra, honnan is jön a pénz mi ez a Holland Alap 
AVOP humanitárius alap. Erről senki nem volt hajlandó nyilatkozni.

Majer Csaba képviselő:  felhívja a figyelmet,  hogy a Szondi út végén, ahol az útburkolat 
felújítása és két híd építése is megtörtént a csapadékvíz nem tud majd lefolyni, mert az árkok 
el vannak tömődve, vagy már nincs is árok. Az árok megfelelő mélységű kiásására fel kell 
szólítani  az  ingatlantulajdonosokat,  legalább  Bera  Jánosékig.  Sürgősen  kell  intézkedni, 
mert itt a tél és a víz tönkre fogja tenni az utat.  Határidőnek November 30-át javasolja, 
felelősnek a jegyzőt.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangú (8 igen) kézfelemeléssel elfogadja.

Papp Árpád nézsai lakos megérkezik az ülésre.

Balogh István képviselő: munkagéppel is ki lehetne ásatni az árkokat és annak költségét az 
ingatlantulajdonosával kell megfizettetni.



Zachar Zénó alpolgármester:  egyénileg kell a lakókkal megbeszélni, mert lesz aki kiássa, 
de lehet olyan is aki az önkormányzat segítségét kéri. 

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő:  bejelenti, hogy a Petőfi utcában a Győri Józsi bácsiék 
alatti  ház  előtt  sitt  lerakó van  kialakulóban.  Sürgősen  intézkedni  kell,  hogy szállítsa  el  a 
szemetet.

Majer Csaba képviselő: felhívja a figyelmet, hogy az útfelújítás során keletkezett törmeléket 
az út szélén hagyták, annak elszállításáról is kell intézkedni.

Pazsitni Tünde képviselő:  bejelenti, hogy a járdák mellett található fák lenyúló ágai miatt 
nem lehet biztonságosan közlekedni, esernyővel meg egyáltalán nem. 

Kucsera  András  polgármester:  az  érintett  ingatlantulajdonosok  felszólítást  kapnak  a 
vízelvezető  árok  kiásására,  valamint  a  járdák  mentén  található  fák  ágainak  levágására.  A 
keletkezett sitt törmelék elszállítására felhívjuk az útfenntartó és az érintett ingatlantulajdonos 
figyelmét.

Balázs Ferenc képviselő: érdeklődik, hogy a Lichtenberger Ferenc féle árok ügy mikor kerül 
napirendre?

Zachar Zénó alpolgármester: kérése, hogy ami nem testületi hatáskör ne ülésen tárgyalják. 
Hivatali időben az érintettek beszéljék meg az illetékes ügyintézővel. 

Kucsera  András  polgármester: megérkezett  a  Galgamenti  Vízitársulattól  a  vélemény. 
Koczka László az érintetteket összehívja.

Maszlik László:  köszönti a képviselőtestület  tagjait és elmondja miért  is jött el az ülésre. 
Személyes ügyéről van szó, ő is érintett a diszkóval kapcsolatban, az ő családjának nyugalmát 
is zavarja a hajnalig szóló zene, randalírozás, ami az Arizóna italbolt előtt zajlik. Rongálnak, 
tűzijátékot rendeznek engedély nélkül, 18 év alatti fiatalok részegen fetrengenek, ordítoznak. 
Elmondja,  hogy  videofelvételt  is  készít  ezekről.  A  diszkó  miatt  nem  lehet  pihenni,  a 
környékbeli lakókat is zavarja. Hajnalig nyitva van az italbolt..Sok az idegen fiatal a faluban, 
de  ha  nincsenek  akkor  a  nézsaiak  rongálnak.  Ez  tovább  tarthatatlan.  A  diszkó  kérdését 
komolyan kell venni a testületnek is.
Másik  dolog:  már  7  éve  nem  tudja  elérni,  hogy  a  szomszédja  kiássa  az  árkot.  Több 
alaklommal megegyezett vele és megígérte, hogy megcsinálja. Koczka Lászlóval is beszélt, 
de  semmi  eredménye,  az  árok  nincs  kiásva.  Továbbá  fotót  is  készített  a  szomszéd  ház 
megrongálódott  állapotáról.  Csúsznak le a cserepek a tetőről,  a saját  udvarában nem lehet 
autóval megállni, dől a fal az udvarába. Erre is a tulajdonos megígérte, hogy rendbe teszi, de 
nem történt semmi. Koczka László járt a helyszínen, de ennek sincs eredménye.
Kérem az intézkedés megtételét.

Kucsera András polgármester: kérése, hogy legyen a bejelentésnek nyoma, nem helyes ha 
az  utcán  Koczka  Lászlót  leszólítva  egyezkedés  folyik.  Nyoma  a  hivatalban  ennek  nincs. 
Annyi  tudomásunk  van,  hogy  Balázs  Ferenc  vállalkozó  van  vagy  lesz  felkérve  az  árok 
kiásására. Az elhangzottak nem testületi hatáskörbe tartozik. 

Balázs Ferenc képviselő: kijelenti, hogy őt ez idáig nem kereste senki.



Turcsán Mónika jegyző: tájékoztatásként elmondja, hogy az Arizóna italbolt ügyében történt 
intézkedés,  de  azóta  újabb  bejelentés  nem  volt.  Ügyfélfogadási  időben  be  kell  jönni  a 
hivatalba  és  az  eljárás  megindítható.  A  diszkó  rendezvény  engedélyezése  a  Művelődési 
Házban testületi hatáskör. Havonta egy alakalomra szól az engedély.

Balogh István képviselő: nem támogatja a diszkó rendezését.

Majer  Csaba  képviselő:  véleménye  szerint  kötelezettsége  van  a  szervezőnek  is,  a 
megállapodást  be kell  tartania.  A rendért  ő felel.  Ha rongálás történik a faluban meg kell 
fizettetni vele.

Kucsera  András  polgármester:  a  diszkó  kérdése  már  szerepelt  közmeghallgatáson,  aki 
emlékszik érvek – ellenérvek jöttek egymás után. Meg kell vitatni most is a falu lakossága 
előtt, szóljanak hozzá, mondják el véleméynüket.

Maszlik László az ülésről elmegy.

Szarka Péter képviselő:  a megállapodásban vállalt  100.000,-Ft könyv állománygyarapítás 
nem teljesülése nem jár szankcióval, nincs semmilyen következménye.
A  kistérségi  mozgókönyvtár  kialakításáról  szóló  tájékoztatás  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi.

Az elnök 15 perc szünetet rendel el.

2. Napirend tárgyalása

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: ismerteti a 2006. november 18-án 14 órai kezdettel 
megrendezésre kerülő Idősek Napja programját. Egyeztetett az intézményvezetőkkel a gyerek 
műsorokról. Piszár Tamás vállalta a zene szoláltatást. Szarka Péter által szervezett zenészek 
jönnek. Amit meg kell beszélni az a főzés. Kb. 250 főre kell az ételt elkészíteni.
Balázs Ferenc és Majer Csaba képviselők vállalták a gulyásleves elkészítését. A nyersanyag 
előkészítéséhez kérnek segítséget szombat reggel 8 órára. Süteményt várunk minden 
szervezőtől. Kucsera András polgármester vállalta az edények (tányér, kanál, pohár) 
beszerzését. 
Helyi vállalkozókat is megkeresnek támogatás céljából, természetesen őket is vendégül kell 
látni, amennyiben eljönnek az ünnepségre. A vöröskereszt ajándékkal készül a 11 fő jubiláló 
véradó köszöntésére. 
Pazsitni Tünde képviselő vállalta, hogy elkészíti az idősek részére az ajándékot. Javasolja, 
hogy csak az kapjon 

Majer Csaba képviselő:mennyi pénz van erre a rendezvényre?

Kucsera András polgármester: amennyi kell, de a szponzorok is jól jönnek.

Más: Szobonya Istvánné, a nyugdíjas klub vezetője szeretné megvalósítani ún. helyi vásár és 
piac tartását. Régen is volt piac, ahol a nézsaiak egymás között vásároltak tojást, kolbászt, 
mákot stb. Ennek szabályozására kér javaslatot a testülettől. 



Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő elmegy az ülésről. 
A képviselő-testület létszáma 7 főre változik.

3. Napirend tárgyalása

Kucsera András  polgármester:  minden  képviselő  megkapta  a  költségvetés  módosítására 
készült előterjesztést. Vitára bocsátja.

Majer  Csaba  képviselő: jelzi,  hogy  számára  nem  érthető,  mert  nem  ismeri  az  egész 
költségvetést. A rövidített megnevezések nem mondanak számára semmit. Úgy nem akarja 
megszavazni,  hogy  nem  érti  az  egészet.  Azon  lesz,  hogy  az  önkormányzatnak  pluszos 
költségvetése legyen, úgy mint a környező településeknek.

Balogh István képviselő: számára sem érthető a számszaki kimutatás, ő azt szeretné tudni, 
hogy mennyi a hiány? Mi az a speciális célú támogatás?

Turcsán Mónika jegyző: a gépjármű hitel összege.

Zachar  Zénó  alpolgármester:  az  majd  ki  fog  derülni  zárszámadáskor  pontosan.  Ez  a 
módosítás csak a pótelőirányzatok miatt van. Utólagosan érkezett pénzek, amelyeknek meg 
van a kötelező kiadási oldala is. Ebben nincs különösebb dolga a testületnek mint tudomásul 
venni.  Ez  már  a  múlt,   nem  a  pénz  elköltéséről  kell  dönteni.  Arról  majd  a  2007.  évi 
tervezésnél kell dönteni. 

Balázs  Ferenc képviselő: jó  lett  volna  ha  itt  vannak a  pénzügyesek  és  minden  kérdésre 
tudnak válaszolni.

Kucsera András polgármester: elmondja a közhasznú és közcélú foglalkoztatás munkaügyi 
menetét  és  a  pályázott  pénzösszeghez  történő hozzájutást.  Az önkormányzatnak  meg  kell 
előlegeznie a kiadásokat és havonta utólag igényelheti vissza a kincstáron keresztül. Ez mint 
pótelőirányzat kerül az önkormányzat költségvetésébe. De így működik a kistérségtől átvett 
pénzeszköz  is,  amely  átadásra  kerül  az  óvodának és  az  iskolának.  Ezek plusz  pénzek év 
közben érkeznek, év elején nem ismertek ezek összegek. Javasolja, hogy a következő ülésen 
legyen újratárgyalva a költségvetés módosítása a szakügyintézők jelenlétében.

A képviselő-testület  a javaslattal egyetért. 

Továbbá kéri az új képviselőtagokat, hogy ha valami nem érthető számukra, jöjjenek be a 
hivatalba  és  nyugodtan  kérdezzék  meg  az  ügyintézőket,  arról  hogyan  is  működik  az 
önkormányzat pénzügyi rendszere. 

4.Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: ismerteti az 1990. évi LXV. Törvény 13.§-ában foglaltakat, 
amely  szerint   a  képviselő-testület  évente  legalább  egyszer,  előre  meghirdetetett 
közmeghallgatást  tart,  amelyen  a  választópolgárok  és  a  helyben  érdekelt  szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás nem az egyedi ügyek, 



egyéni  panaszok intézésének  fóruma.  A közmeghallgatás  testületi  ülés  keretében  történik, 
azon a testülettagjainak határozatképes számban meg kell jelenni. 
Javaslata a közmeghallgatás időpontjára és napirendjére:  
2006. december 8. (péntek) 18 óra Művelődési Ház
Napirend: 1.Beszámoló az önkormányzat 2006. évi működéséről

           2 Bűnmegelőzés, közbiztonság helyzete
                 3.Tájékoztató a környezetvédelmi és köztisztasági feladatokról

           4.Művelődési Ház bérbeadása diszkó rendezvényre
           5.Közérdekű kérdések javaslatok a képviselő-testülethez.

Majer  Csaba  képviselő: javasolja,  szakember  meghívását  a  környezetvédelemről  és 
köztisztaságról  szóló  napirend  előterjesztésére,  mert  idegen  előadótól  jobban  elfogadják 
például az árkok kiásásának szükségességét és folyamatos rendben tartását.

Az elnök szavazást kér a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

70/2006.(XI.9.) számú kt határozat     
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2006.  december  8-án  (péntek)  18  órai 
kezdettel közmeghallgatást tart a Művelődési Házban.  
Az ülés napirendje:

1. Beszámoló az önkormányzat 2006. évi működéséről 
2. Bűnmegelőzés és közbiztonság helyzete
3. Tájékoztató a település környezetvédelmi és köztisztasági feladatairól    
4. Művelődési Ház bérbeadása diszkó rendezvényre 
5. Közérdekű kérdések, javaslatok a képviselő-testülethez.

Előterjesztő: Kucsera András polgármester

Egyebek

Kucsera  András  polgármester:  ismerteti  Styevóné  Pintér  Bernadett  és  Turcsánné  Végh 
Mária  kérelmét.  Baba-klub beindításához  kérik  a  hivatal  földszinti  helyiségét  hetente  egy 
alkalommal szerdai napokon maximum két órás időtartamra. A szülők és gyermekeik közös 
játékát beszélgetését, egészségügyi tanácsadást szeretnének szervezni. 

A  képviselő-testület  támogatja  a  kezdeményezést  és   javasolja  a  helyiség  térítésmentes 
használatát.
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:



71/2006.(XI.9.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Styevóné Pintér Bernadett és 
Turcsánné Végh Mária részére, hogy a polgármesteri hivatal földszinti helyiségében, 2006. 
november 15-től heti  egy laklommal  szerdai napokon 10 órától  12 óráig BABA-KLUB-ot 
szervezzen. 
A helyiség használata térítésmentes.
A helyiség  rendeltetésszerű  használatáért  felelős:  Styevóné  Pintér  Bernadett  és  Turcsánné 
Végh Mária.
Határidő: folyamatos.
Felelős: a polgármester

Az elnök az ülést bezárja

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
 polgármester                     jegyző

Szarka Péter             Balázs Ferenc
                                                 jkv.hit                           jkv.hit.

 




