Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2007. január 30-án 16.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Majer Csaba képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Távol volt :

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő

Meghívott vendégek: Zachar Kázmérné vezetőóvónő
Kucsera Andrásné igazgató
Matus Andrásné pénzügyi-gazdálkodási ea.
Pazsitni Ferencné pénzügyi-adóügyi ea.
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök tisztelettel köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy (8 fő képviselőből 7 fő jelen
van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú ( 7 igen szavazat ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Balogh István képviselőt
A képviselő-testület (6 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Szarka Péter képviselőt
A képviselő-testület (6 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:
1. Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
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2. 2007. évi költségvetés tervezése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Zachar Kázmérné vezetőóvónő
Kucsera Andrásné igazgató
2. Egyebek
Zárt ülés:
Támogatás iránti kérelmek elbírálása
A képviselő-testület egyhangú (7 igen) kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.
1. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről:
Szociális segély megállapítása 1 fő részére, szociális segély megszüntetése 1 fő részére, ápolási díj
megállapítása 1 fő részére, temetési segély megállapítása 1 fő részére történt.
2007. január 1. napjától jegyzői hatáskörbe tartozik: ápolási díj, szociális segély,
közgyógyellátás.
2006. december hónapban 3 ülés volt, azóta a legfontosabb események között kell megemlíteni,
hogy újévre betörték a polgármesteri hivatal ajtaját, és a földszinti ablakokat., valamint az iskola
bejárati ajtaját. A rendőrség helyszínelt és jegyzőkönyvet vett fel. Továbbá az újévi postával
érkezett névtelen fenyegető levél a diszkó megszüntetésével kapcsolatban. A levél másolata
megtekinthető. A rendőrségi nyomozás még nincs lezárva.
Körjegyzőség létrehozása tárgyában levelet küldtünk Alsópetény és Keszeg Önkormányzataihoz, ez
idáig érdemi visszajelzés nem érkezett.
Alsópetény kereste meg az iskola igazgatóját tagiskola ügyében. Magasabb normatíva járna ebben
az esetben. Az egész társulás működését, okmányait felül kell vizsgálni és egy külső segítség –
belső ellenőrök – bevonásával számításokat kell végezni a tagiskola kérdésében. Ne legyen
bizalmatlanság, kétség abban, hogy ez mit hoz, vagy mit visz önkormányzatunktól. A belső
ellenőrök pénzügyi szakemberek, ezért őket fogjuk felkérni erre a feladatra.
A magáncélú telefonhasználatra a jegyző belső intézkedést tett. Minden kimenő hívásról
nyilvántartást kell vezetni. Hó végén össze lesz egyeztetve a részletes számlával és mindenki a
magánjellegű beszélgetés költségét számla ellenében megfizeti. Erre még a környékben precedens
nincs, van ahol ezzel nem foglalkoznak, mert túl sok az adminisztrációja.
Telefonközpont: a polgármesteri hivatalban található alközpontért havonta 13 eFt-ot kell fizetni.
Ajánlatot kértünk annak megvásárlására. Az alközpont eladási ára: 38.600,-Ft + 20% áfa. Célszerű
lenne megvásárolni.
A polgármesteri hivatal földszintjén áramtalanító főkapcsoló lett felszerelve az ÉMÁSZ
közreműködésével.
Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti Társulási Tanács jóváhagyta az adásvételi szerződést, amely szerint
a Társulási Tanács a Nagyoroszi Önkormányzattól megvásárolja a Nagyoroszi 2300/16 hrsz-ú –
volt bölcsőde - ingatlant 18.000.000,-Ft + ÁFA vételárért. A szolgálat átmeneti szállás kialakítását
tervezi, amelyet a társulásban lévő 31 önkormányzat igénybe vehet. Az ingatlan közös tulajdonba
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kerül. A társulás megtakarítása 11 millió forint, a fennmaradó vételár összege pályázott pénzből
lenne kifizetve.
Megválasztásra került: a társulás elnöke: Nagyoroszi önkormányzat polgármestere Hornyák Endre,
elnökhelyettese: Érsekvadkert önkormányzat polgármestere lett
Árokásás: kissé ellaposodott a dolog, tovább kell folytatni a munkálatokat és következetesebben.
Az Ady út és a többi utcákban is ki kell az árkokat ásatni.
A fejlesztési célú hitelfelvétel 2007. évben valósul meg. Lelassította a folyamatot, hogy az
ingatlanokat fel kellett értékelni, amelyet az OTP szakembereivel kívántak elvégeztetni, valamint a
teljes terült belterületbe vonását szorgalmazták. Sikerült elérni, hogy az értékbecslést Koczka
László végezhesse el, és a telkek belterületbe vonását majd a magánszemély kezdeményezze, mert
akkor ingyen van az önkormányzatnak.
Előszerződés született a Gesztenye sor 1. szám alatti lakásra 2006. decemberében, azonban 2007.
január elején a vevő elállt a vásárlási szándékától a 2,5 millió forint visszautalása megtörtént.
Szennyvíztervezés költsége: az utolsó részszámla is ki lett fizetve. Egy megyei értekezleten
nevesítetten elhangzott a Nézsa, Drégelypalánk, Szirák, Romhány szennyvízügye.
Kintlévőségek: nagy előrelépés nem történt, a legnagyobb adófizetőnk csekély összeget utalt
decemberben.
Prométheusz neve megváltozott DALKIA ENERGIA ZRT nincs tekintettel az önkormányzatra 100
eFt késedelmi pótlékot számlázott. Levélben megkeressük őket.
Közmunkapályázat: sajnos olyan feltételekkel lett kiírva, hogy az egész Rétság Kistérségben talán 2
település felel meg.
Szép esemény volt január 27-én a templomban megtartott kőoltár fölszentelése Beer Miklós
püspök atya és Pálos Frigyes prépost atya közreműködésében.
Újabb előkészület van folyamatban Gyurkó Gábor esperes atya születésének 100. évfordulójának
megemlékezése. 1907. február 14-én született. Az ünnepi megemlékezés 2007. február 17-én lesz
az egyházzal közösen. Az önkormányzattól 1994-ben kapta meg a kitüntető díszpolgári címet. A
Művelődési Házban emlékkiállítás lesz régi fotókból és videofelvételekből.
Déli harangszó a Kossuth rádióban: kezdeményezés van, hogy Nézsáról is legyen közvetítés.
Kistérségnek: fejlesztési programmal kell rendelkeznie. A településektől kérnek terveket,
projekteket és ezekből állítják össze a fejlesztési tervet. Hamarosan jönnek a pályázatok és a
kistérségnek kell leigazolni, hogy a pályázott cél a fejlesztési tervben szerepel.
Szelektív hulladék gyűjtése: RÖNÉ-HP Kft levélben kereste meg az önkormányzatokat
szándéknyilatkozat megtétele végett. Állásfoglalást kértünk a Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulástól.
A társulás tagönkormányzatainak a regionális program megvalósítását követően van
kötelezettségük arra, hogy a közösen megépítésre kerülő rendszerelemeket használják. A
rendszernek 9 hulladékudvaron, valamint 486 szelektív gyűjtőszigeten keresztül része a szelektív
hulladékgyűjtés. Az önkormányzatok mérlegelhetik, hogy addig ebben részt vesznek e.
Gémesi György a társulás elnöke úgy érzi, hogy a Kerepesi polgármester lassítja a program
megvalósulását. Gödöllő megvásárolta a területet, de az a Kerepesi önkormányzat közigazgatási
területéhez tartozik.
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A RÖNÉ-HP Kft által tett kommunális hulladék gyűjtés és szállítás szolgáltatói díját mérsékelte, de
még ez is magas. További egyeztetést kell kezdeményezni.
Építéshatósági igazgatási társulás megküldte a megállapodást, mely szerint Nézsa önkormányzatra
eső éves kiadás 657.588,-Ft.
A Nógrád Megyei Önkormányzatok közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság még
2006. november közepén közölte a 2007. évi szolgáltatás díját, 8%-os mértékben irányozta elő az
emelést. Az inflációs ráta 103,9%.
Számítástechnikai berendezések karbantartására: 24.550,-Ft + 20% ÁFA megállapodás-tervezet
érkezett.
Útfelújítás: területfejlesztési keret lesz idén is. Az Ady út felújítása még nem befejezett 2008-ig
húzódik az elszámolás.
Útfelügyelő Sólyom Péter felméri az önkormányzati utak (Alkotmány, Petőfi) felújítási költségét. A
tervezési költség 100 eFt, ha két utat tervez 80 eFt/db, az összeg része lehet a pályázatnak. A terv 1
évig érvényes.
Megkeresés érkezett: A magyar Labdarúgó Szövetség és az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Sport és Szakállamtitkárságának támogatásával megvalósítandó műfüves pálya
létrehozására. Az önkormányzatoktól szándéknyilatkozatot kértek, amelyet a mai napon elküldtünk,
de ez nem kötelezi az önkormányzatot. A volt gyakorlókert területe lett megjelölve, mert a
közművek ott adottak.
Legénd iskola ügy: elmozdult a holtpontról, egy pedagógussal sikerült megegyezni, aki lakást kap,
a másik pedagógussal ma volt egyezkedés, remélhetőleg nem durvul el az ügy.
Viharkár: az orvosi rendelő előtt faágak törtek le a villanyvezetékekre, és a telefonoszlop is ketté
tört. Az ÉMÁSZ szakemberei gyorsan és szakszerűen helyreállították az áramellátást.
Gépjármű használattal kapcsolatban a mai nap folyamán egyes képviselők ellenőrzést végeztek, a
tapasztaltakról majd beszámolnak.
Romhány: Rákóczi csata emlékére ünnepség volt a településen, amelyen Lamperth Mónika is jelen
volt és díszpolgári címet kapott. Zászlóavatás is volt. Jelen voltak az országgyűlési képviselők:
Balla Mihály, Lombos István. Az időjárás nem kedvezett mert esett az eső, de szép rendezvény volt.
VOLÁN BUSZ RT: menetrend változás ügyében kereste meg hivatalunkat. Változtatást terveznek a
Nézsa- Árpád híd útvonalon közlekedő járatban. Javaslatuk: a 4.45 órakor Nézsáról induló buszjárat
megszűnne és Penc községben lenne lehetőség az átszállásra, mely Budapest Árpád hídig
közlekedik. Valójában a járat nem szűnne meg, csak Penctől közlekedne, mivel ebben az órában
Legéndről és Nógrádsápról is van járat, amellyel a Nézsaiak Pencig el tudnak jutni.
Közvélemény kutatást végeztünk, mely szerint ez a megoldás még jobb mint az, ha csak a
Városkapuig közlekedne a busz. Kissé kényelmetlenebb lesz az átszállás miatt. Korábban is így
működött. Ez mindenképpen visszalépést jelent, ezt jeleztük is az illetékesek felé.
Zachar Zénó alpolgármester: a törmeléklerakó hely körüli gaztalanítás halad, Mrázik Attila
csinálja becsületesen. Javasolja tábla kihelyezését arra vonatkozóan, hogy mettől-meddig rakható le
a sitt.
Balázs Ferenc képviselő: javasolja, hogy csak a hivatalba történt előzetes bejelentés után lehessen
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kivinni sittet. Kellene egy embert biztosítani, aki kimegy a helyszínre.
Majer Csaba képviselő: javasolja, hogy ki kell adni vállalkozónak, aki üzemelteti.
Zachar Zénó alpolgármester: ahhoz, hogy hivatalosan működhessen a telep, ahhoz engedélyek
kellenek.
Balázs Ferenc képviselő. a parkban található régi, beteg fákat ki kell vágni.
Kucsera András polgármester: a veszélyes fákat ki lehet vágni, de keresni kellene olyan céget és
szakembert aki átvizsgálja és megállapítja a fák állapotát.
Balogh István képviselő: javasolja, hogy fel kell vállalni a fák kivágását és újat kell helyettük
ültetni.
Kucsera András polgármester: a kábeltévén néhány fotóval bemutatható, milyen károkat okoznak
az elszáradt vagy beteg fák egy-egy vihar alkalmával.
Szarka Péter képviselő: beszámol a január 11-iki Rétság kistérségi ülésről, amelynek témája a
mozgókönyvtár volt. 2007. évben várható pénz. 1.300.000,-Ft Ez a pénz felhasználható a könyvtár
helyiség felújítására, korszerűsítésére, bútorzat vásárlására, állománygyarapítására. 400.000,-Ft-ot
kap a megyei könyvtár, ennek fejében biztosít csereállományt, az összes adminisztrációt elvégzi.
900.000,-Ft-tal gazdálkodhat szabadon a könyvtár. A támogatás negyedévente érkezik, az
elszámolás év végén lesz. Ismét lesz közkincs pályázat, műszaki fejlesztésre, helyiség átalakítására,
felújítására,
számítástechnikai
eszközök
beszerzésére.
A
község
könyvtárának
világításkorszerűsítése nagyon indokolt, valamint saját könyvek beszerzése.
Balázs Ferenc képviselő: beszámol a gépjárműhasználat ellenőrzése során tapasztaltakról.
Éves viszonylatban 720 eFt a költség. Átlagot véve a 2002 - 2003 évekre 190 eFt. A 720 eFt és a
530 eFt között nagy a különbség.
A menetlevél sincs jól vezetve, számításaink szerint több mint ezer km nincs beírva.
Turcsán Mónika jegyző: nem ért egyet a megállapítottakkal, mert minden km pontosan vezetve
van a menetlevélben.
Zachar Zénó alpolgármester: véleménye szerint ezek a számítások nem tükrözik a valóságot.
Javasolja úgy kiszámítani a költségeket, mintha a saját autóval tették volna meg a km-t.
Majer Caba képviselő: 280 eFt lett előirányozva.
Zachar Zénó alpolgármester: el kell dönteni mit veszünk alapul, az üzemanyagot + casco + 300
eFt. Az autóhitelt az önkormányzat fizeti, de az önkormányzaté is marad.
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 8 főre változik.
Balázs Ferenc képviselő: az autó fogyasztása 7,4 l.
Balogh István képviselő: nem nyereséges az autó, ebből lenne egy fogorvosi szék. Rosszul jár az
önkormányzat.
Balázs Ferenc képviselő: nem nyereséges az autó.
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Majer Csaba képviselő: többe kerül mint a saját autó használat.
Kucsera András polgármester: a menetlevél rosszul lehet vezetve, de a km- ek megvannak. A
jövőben pontosabban követeljük meg annak vezetését.
Zachar Zénó alpolgármester: ha annyira ráfizetéses akkor vissza kell adni, de várjuk meg a
számításokat. Ki kell számolni, hogy ha saját autóval tették volna meg ezt a km-t akkor mibe került
volna.
Majer Caba képviselő: egyáltalán nem biztos, hogy indokolt volt minden út.
Turcsán Mónika jegyző: minden megtett km mögött hivatalos ügyintézés áll. A saját autó
használatakor rendszeresen előfordult, hogy a hivatali ügyintézés miatt megtett km nem került
elszámolásra. Pl. a napi posta, helyi kézbesítés, helyszíni szemlék. Nagyorosziban vettem részt
értekezleten és a saját autómmal mentem – mert a polgármester Salgótarjánban volt - és nem
számoltam el a km-t.
Kucsera András polgármester: lehet ez egy külön napirend egy következő ülésen.
Majer Csaba képviselő: egy közhasznú mibe kerül? Inkább fizessünk meg egy jól dolgozó embert,
aki megdolgozik a pénzéért.
Kucsera András polgármester: a közcélú foglalkoztatásra van egy pénzügyi keret, amely csak
erre a célra használható fel. A közhasznú foglalkoztatás 30% -a saját erő, a 70%-át a munkaügyi
központ adja. Erre pályázni kell és csak regisztrált munkanélküli vehető fel.
Majer Csaba képviselő: Szarka Péter megdolgozik érte, de a többi nem.
Kucsera András polgármester: a szemétszállítással kapcsolatban érkezett ajánlat igen magas,
ebből alkudni kell.
Balázs Ferenc képviselő: javasolja, hogy a 120 l-ből engedjen többet a vállalkozó az legyen 8.800
+ áfa, a 80 l legyen 7.000,-Ft+áfa, a 60 l-es 5.200+áfa.
A képviselő-testület támogatja a javaslatot, de amennyiben a vállalkozó ezt nem fogadja el úgy meg
kell hívni személyes tárgyalásra.
Kucsera András polgármester: javasolja egy szándéknyilatkozat elfogadását a szelektív
hulladékgyűjtésére azzal a kikötéssel, hogy az csak addig érvényes, amíg a társulás projektje nem
indul be.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
1/2007.(I.30.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÖKO-PANNON Kht (1146.
Budapest, Hungária krt. 179-187) szelektív hulladék gyűjtésére tett ajánlatát, miszerint a szelektív
hulladékgyűjtést térítésmentesen megoldja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, azzal a
kikötéssel, hogy az együttműködés kizárólag az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
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Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
hulladékgazdálkodási programjának beüzemeléséig szól.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

Társulás

által

szervezett

Kucsera András polgármester: ismerteti az Alsópetény, Keszeg, Legénd, Nézsa, Nógrádsáp,
Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd községek között létrejött építéshatósági társulás 2007. évre szóló
költségvetéséről szóló megállapodás-tervezetet. Fizetendő havi összeg: 54.799,-Ft éves összeg:
657.588,-Ft.
Zachar Zénó alpolgármester: nem ért egyet a betervezett 1 havi jutalommal. Ha Nőtincs olyan jól
áll akkor fizessen, de egyébként se ő döntsön jutalom kérdésében. Nem javasolja a jutalom
megállapítását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
2/2007.(I.30.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsópetény, Keszeg, Legénd,
Nézsa, Nógrádsáp, Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd községek közötti Építéshatósági Társulás 2007.
évi költségvetésére vonatkozó megállapodást és az alábbi módosítással fogadja el.
A képviselő-testület a 2007. évi társulási költségvetésbe betervezett, Nézsa önkormányzatra jutó 1
havi jutalom költségét nem támogatja.
Felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester.
Kucsera András polgármester: ismerteti Rózsa Attila vállalkozó a számítástechnikai
berendezések karbantartására, használatára vonatkozó ajánlatát. Havi átalány díj: 24.550,-Ft+
20%áfa.
Kucsera Andrásné igazgató: az iskolában is ő végzi a karbantartásokat, de eseti számlát ad.
Balázs Ferenc képviselő: javasolja, hogy ezért az összegért lássa el az intézményeknél is ezeket a
feladatokat.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
3/2007.(I.30.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Rózsa Attila vállalkozó
számítástechnikai berendezések karbantartására és a használattal járó betanítási és oktatási feladatok
ellátására vonatkozó ajánlatát, amelyet az alábbi kiegészítéssel fogad el:
Rózsa Attila vállalkozó a polgármesteri hivatal, az óvoda és az iskola számítástechnikai
berendezéseinek karbantartását 24.550,-Ft + 20% áfa átalánydíj összegért köteles ellátni.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester.
Kucsera András polgármester: ismerteti a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és
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Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 2007. évi szolgáltatás díjáról. szóló levelet, mely szerint
8%-os emelést irányzott elő.
Közútkezelés: 146.900,-Ft/év-ről 158.700,-Ft/év
Környezet:
92.700,-Ft/év-ről 100.100,-Ft/év mértékre módosul.
Balogh István képviselő: véleménye szerint sok az emelés.
Zachar Zénó alpolgármester: javasolja, hogy csak az inflációs rátával kerüljön megemelésre a díj,
ami 3,9%
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
4/2007.(I.30.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Közútkezelő és
Környezetvédelmi Közhasznú Társaság (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2007. évi szolgáltatás
díjára tett ajánlatát.
A Képviselő-testület a szolgáltatás díját 3,9%-os emeléssel fogadja el.
Közútkezelés: 152.630,-Ft/év
Környezet: 96.320,-Ft/év
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester.
Majer Csaba képviselő: javasolja az Ady utcában az árok kiásását, előre a lakókat fel kell hívni,
hogy a gyűrű aljától milyen mélységig kell kiásni.
Balogh István képviselő: javasolja, hogy ne csak az Ady utcában, hanem a Madách, és a Béke
utcában is legyen az árok kiásva.
Balázs Ferenc képviselő: az összes utcában probléma van az árkokkal. Az Árpád utca, Petőfi út,
Alkotmány út. A közútkezelők nem végzik jól a munkájukat, erre fel is kellene hívni a figyelmüket.
Kucsera András polgármester: javasolja a Nagyoroszi Községi Önkormányzat és a NyugatNógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat közötti adásvételi szerződés jóváhagyását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
5/2007.(I.30.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nagyoroszi Községi
Önkormányzat, mint eladó és a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, mint vevő
között létrejövő adásvételi szerződést, mely szerint eladó eladja a vevő megveszi a Nagyoroszi
zártkert 2300/16 hrsz. alatt felvett 3,4940 ha területű, 51,79 AK értékű, gyümölcsös, bölcsőde és
gyep (legelő) művelési ágú, természetben 2645. Nagyoroszi, Ady Endre u. 17. szám alatti ingatlant.
Vételár: 18.000.000,-Ft + 3.600.000,-Ft ÁFA.
Határidő: értelemszerű.
Felelős. a polgármester.
Kucsera András polgármester: javasolja a polgármesteri hivatalban található alközpont
megvásárlására tett árajánlat 36.600,-Ft + ÁFA elfogadását.
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Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
6/2007.(I.30.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a BEN Rendszerház Kft (1107. Budapest, Bihari
út 6.) alközpontra tett 38.600,-Ft + 20% ÁFA összegű árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza Kucsera András polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: a polgármester.
Kucsera András polgármester: javasolja a kiküldött ülés- és munkaterv elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. évi munka- és üléstervéről
7/2007.(I.30.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évre szóló üléstervét,
valamint munkatervét a melléklet szerint állapítja meg.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az üléstervet az előterjesztésért felelősök
részére küldje meg.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: a jegyző.
Melléklet
a képviselő-testület ülésének 2007. évi üléstervéhez
A képviselő-testület minden ülésén megtárgyalja:
Első napirendi pontként az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtását, a két ülés között történt
főbb eseményekről, döntésekről szóló jelentést.
A képviselő-testület szükség szerint megtárgyalja:
a) a költségvetés módosítását
b) a 2007. évben megvalósítani tervezett beruházást
c) a testület hatáskörébe tartozó személyi kérdéseket
d) az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kérdések rendezését
Január 30. (kedd)
1. A 2007. évi költségvetés előzetes tárgyalása
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2. Földbérletek, lakásbérletek, helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálata
3. 2007. évi munkaterv
4. Tájékoztatás fejlesztési hitelfelvételéről
5. Építési telkek kialakítása
6. Pályázati lehetőségek
7. 2006. évi költségvetés módosítása
8. Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2007. évre szóló
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározására.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
9. Sportegyesület támogatása
Február 13. (kedd)
1. Önkormányzat 2007. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Intézmények költségvetési tervének tárgyalása
Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2007. évi költségvetése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Körjegyzőség
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi munka- és rendezvényterve
Előterjesztő: Szarka Péter
Március 27. (kedd)
1. Beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)
Pénzmaradvány elszámolás.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Könyvvizsgáló beszámolója
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményeinek 2006 évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadás) vagyonleltár.
Előterjesztők: Zachar Kázmérné vezető óvónő, Kucsera Andrásné igazgató
4. Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2006. évi költségvetési beszámolója
5. Közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata
6. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
Április 24.(kedd)
1. 2007. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei első negyedéves pénzügyi-gazdasági helyzetéről.
Előterjesztők: Zachar Kázmérné vezető-óvónő, Kucsera Andrásné igazgató.
3. Oktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács munkájáról beszámoló.
Előterjesztő: Kucsera andrás polgármester
4. Pályázatok előkészítése, benyújtása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
5. Beszámoló a községben végzett egészségügyi szolgáltatásokról.
Előterjesztők: az illetékes orvosok
6. Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója.
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Előterjesztő: Faragó Éva családgondozó
7. Közoktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Május 30. (kedd)
1. Beszámoló a közhasznú és közcélú munkáról.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. “Falunap” megrendezésének előkészítése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Nyári karbantartások felmérése.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester, Kucsera Andrásné igazgató, Zachar Kázmérné
vezető óvónő
5. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatokról
Előterjesztő: Faragó Éva családgondozó
Június 26. (kedd)
1. 2007. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Tájékoztató a község szennyvízcsatorna ügyében.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Tájékoztató benyújtott pályázatok eredményéről
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Július (nyári szünet)
Augusztus 28. (kedd)
1. 2007. évi költségvetés féléves teljesítése
Előterjesztő: Zachar Kázmérné, Kucsera Andrásné
2. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat kiírása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Szeptember 26. (kedd)
1.Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2006/2007 oktatási évről és a 2007/2008.
oktatási év indításáról.
Előterjesztő: Kucsera Andrásné igazgató,
Zachar Kázmérné vezetőóvónő
2. Október 23-iki ünnepi megemlékezés megszervezése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Jelentés a nyári karbantartási munkák befejezéséről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
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Október 30. (kedd)
1. 2007. évi költségvetés módosítása
2. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálása
3.Javaslat Idősek Napja megrendezésére
4.Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
November 27. (kedd)
1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről.
Előterjesztők: Kucsera Andrásné igazgató, Zachar Kázmérné vezető óvónő
2. Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára.
Előterjesztő: polgármester
3. Javaslat az óvoda, iskola 2008. évi költségvetési koncepciójára.
Előterjesztők: Zachar Kázmérné vezető óvónő, Kucsera Andrásné igazgató
4. Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
December 18. (kedd)
1. Javaslat az önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi üléstervére.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
3. 2007. évi vízdíj megállapítása
Előterjesztő: polgármester
4. Javaslat a 2008. évi élelmezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapítására.
Előterjesztő: Zachar Kázmérné vezető-óvónő
5 2007. évi költségvetés módosítása.
6. Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása.
Ünnepek, megemlékezések:
(együtt az iskolával és óvodával, nemzetiségi önkormányzattal)
március 15.

Nemzeti ünnep

május

Falunap

augusztus 20. Nemzeti ünnep
szeptember

Szüreti mulatság

október 23.

Nemzeti ünnep

december

Idősek napja
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2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: elmondja, hogy a 2007. évre előirányzott központi támogatás
nem, hogy több, de még a tavalyitól is kevesebb. Alapfeladatok ellátását biztosítani kell minden
intézményben. Sajnálatát fejezi ki, hogy a gyereklétszám is csökkenést mutat. Továbbá a
körjegyzőségi kezdeményezésre sem kedvezőek a hírek. A múlt beidegződése ott van Alsópetény-i
és Keszeg-i emberekben.
A költségvetést úgy kell megtervezni, hogy az ÖNHIKI elszámolásnak, és újabb pályázat
benyújtására alkalmas legyen. Vannak áthúzódó elszámolások a kultúrháznál, az Ady útnál.
Szennyvíz terv megvan, a további lépésekre van jelentkező cég, aki a képviselő-testület
meghallgatását kérte. A lakossági hozzájárulások megszervezése beindulhat, ugyanis ha pályázati
lehetőség lesz ne legyen probléma.
Az idén is a pályázatokon lesz a hangsúly az intézmények- és a településfejlesztés területén.
Kistérségi projekthez kellett leadni a 2007.évi terveket:
Szennyvízberuházás, faluközpont, utak felújítása, tető és épület felújítás, telekalakítás, járdaépítés,
közművelődés, fogorvosi rendelő hiányainak pótlása.
Ezekre azért van szükség, mert ha pályázik az önkormányzat, akkor a kistérség igazolja le, hogy a
projektben ezek a fejlesztések szerepelnek.
Majer Csaba képviselő: hol szerepeltethető a képviselői tiszteletdíj keret? Javasolja, hogy a járdák
felújítására akciót lehetne szervezni, amelynek az anyagköltségét ebből a keretből meg lehetne
vásárolni és a lakosságot be kell vonni a kivitelezésbe.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: ismerteti az óvoda költségvetés tervezetét.
Az óvodai nevelés szakfeladaton bérjellegű kiadások. 11.510.426,-Ft
Konyha: bérjellegű kiadás: 4.274.520,-Ft
Dologi kiadások: 1.153.000,-Ft
Intézményi vagyon kiadás: 2.165.000,-Ft
Élelmezés nyersanyagkiadás: 1.360.020,-Ft
Térítési díj bevétel: 1.234.220,-Ft
1.629.420,-Ft
Szociális, vendég étkeztetés nyersanyagkiadás: 769.500,-Ft
Térítési díj bevétel: 935.750,-Ft
Iskolai intézményi étkeztetés nyersanyagkiadás: 2.080.260,-Ft
A bevételt az iskola tervezi.
Szeptembertől, ha csökken a gyermeklétszám, akkor csökken a pedagógus létszám is.
Kezdeményezés van az óvodák társulásban történő működtetésére is, folynak a megbeszélések,
Alsópetény, Keszeg óvodái között.
Kucsera Andrásné igazgató: elöljáróban elmondja, hogy az alsópetényi iskola csak tagiskola ként
működhet 2008. szeptember 1-től. Szeretne becsatlakozni a nézsai iskolához, erről már
megkezdődtek a tárgyalások.
Balogh István képviselő: ha úgy fog működni mint a keszegi iskolával, akkor ebből jelentős
hátrányunk származik. Sokszor utólagos, nehézkes pénzátutalások stb miatt.
Kucsera Andrásné igazgató: igen csak Alsópetényt már jogszabály kötelezi. Alsópetény már
január 1-től szeretne tagiskola lenni. A képviselő-testületnek kell majd eldönteni ezt a kérdést. A
megállapodást át kell dolgozni és a tag önkormányzatoknak is el kell fogadni. Egy
szándéknyilatkozat kell, hogy az önkormányzat egyáltalán hajlandó e befogadni.
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Kucsera András polgármester: javasolja szándéknyilatkozat meghozatalát abban a kérdésben,
hogy nem zárkózik el az önkormányzat a társulási szándéktól, és Alsópetény vállalja a normatíván
felüli költségeket.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
8/2007.(I.30.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy Alsópetény 2007.
szeptember 1-től a nézsai általános iskola tagiskolája legyen. A társulási megállapodásban rögzíteni
kell, hogy Alsópetény önkormányzata vállalja a normatíván felüli többlet kiadásokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást folytasson Alsópetény
Önkormányzat polgármesterével a tagiskola kérdéséről, továbbá az óvodák társulásban történő
működtetéséről.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester.
Balázs Ferenc képviselő: elmondja, hogy jól ismert a Keszeg-i tagiskola működése, arra csak
Nézsa ráfizet.
Majer Csaba képviselő: javasolja számítások végzését, arra vonatkozóan, hogy mivel jár ha
tagiskola Alsópetény, és mivel jár ha nem az. Számítások nélkül nem lehet dönteni. Induljanak meg
a tárgyalások, vizsgálják felül a belső ellenőrök a tagiskola működésének hatékonyságát és a
megállapodást. Mikor lehet ebből eredmény?
Kucsera András polgármester. kb. 2 héten belül.
Kucsera Andrásné igazgató: ha késve is de utal Keszeg. A gyermeklétszám a fontos. Nógrádsáp
bármikor fogadja.
Pazsitni Ferencné pénzügyi ea:: az ÖNHIKI pályázatnál negatív hatást eredményezett a keszegi
tagiskola, ez csak rosszabb lesz Alsópeténnyel.
Kucsera András polgármester: javasolja, erre a számításra a belső ellenőröket kell felkérni,
számítsák ki, hogy a tagiskola, körjegyzőség milyen hasznot és milyen terhet jelent.
Majer Csaba képviselő: fogadjuk fel őket, számítsák ki és utána dönt a testület. Fontos hogy ne
fizessen rá az önkormányzat. A fogászatra is ide jártak, és nem fizettek semmit.
Matus Andrásné pénzügyi ea. A nézsai önkormányzat előlegez meg mindent. 2006.évben 162 fő
gyerek volt, 2007. évben már csak 148 fő van.
Kucsera Andrásné igazgató: jelenleg 300 e Ft-tal tartozik Keszeg, türelmet kértek. Elmondja,
hogy 2007. évben pályázni fognak a XXI. Század iskolája című pályázatra, az iskola felújítása a cél.
2007. szeptember 1-től beindul a zeneoktatás is. Az iskola költségvetési terve: 67.247.800,-Ft, ez 10
millióval több a központi támogatástól. A legéndi iskola miatt + 21 millió forintot is be kell
tervezni.
Majer Csaba képviselő: spórolni kell, meg lett kérdezve Págyor Márti a könyvelési feladatról?
Kucsera Andrásné igazgató: igen nem vállalja fel az önkormányzat könyvelését is. Már benne van
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a korban is nem kötelezhető az iskola elvégzésére.
Balázs Ferenc képviselő: kérdése Matus Andrásnéhoz szól, hogy véleménye szerint eltudná e egy
ember ezt a feladatot ellátni?
Matus Andrásné pénzügyi ea.: egy szakfeladat, ez mind egybe lenne, korábban nem volt önálló az
iskola. Véleménye szerint eltudná látni.
Turcsán Mónika jegyző: mindaddig , amíg az iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működik nem vonható össze. Ezt meg lehet szüntetni, de annak vannak előkészületei. Nem
személyek fölött kell a képviselő-testületnek dönteni, hanem létszámkeretről. Az intézmény belső
átszervezése a vezető feladata. A hivatalba Matusné helyett alkalmazni kell mérlegképes könyvelőt.
Kezdővel, gyakorlattal nem rendelkezővel komoly bajba kerülhet az önkormányzat. Az első
negyedévben határidős feladatok vannak, beszámoló, költségvetés stb ez miatt a folytonosságot
biztosítani kell. A hivatalban a státuszhelyek száma nem csökkenthető, mert az a munka
minőségének a rovására menne. Nem visszafejleszteni kell az önkormányzatot, hanem legalább a
szinten tartást kell biztosítani.
Majer Csaba képviselő: nincs annyi pénze az önkormányzatnak amennyi kellene, biztos hogy
fájdalmas lesz a megválás, de az önálló gazdálkodást is meg kell majd szüntetni. Fontos, hogy a
gyerekek is meg legyenek tartva, de a minőségen is kell javítani.
Kucsera Andrásné igazgató: a legéndi iskola ügy miatt egyelőre nem lenne célszerű az önálló
gazdálkodást megszüntetni, mert az inkasszó az iskola számláját érinti. Jövőre el kell küldeni egy
pedagógust is, mert nem lesznek ki az órák. 2007. szeptember 1-től + 2 óra lesz, azaz 22 óra lesz a
kötelező 2 óra ún. robotóra. Egy fő takarító nyugdíjba megy, helyette 6 órás lesz felvéve.
Tervezi az iskola felnőtt képzésének beindítását is.
Zachar kázmérné vezető óvónő: javasolja, hogy közhasznú foglalkoztatott takarítson.
Kucsera Andrásné igazgató: az bizonytalan.
Kucsera András polgármester ismerteti az önkormányzat költségvetési tervezetét:
Bázis alapként a 2006. évi előirányzatot és teljesítést mondja el.
Nézsa Községi Önkormányzat
2006. évi költségvetése
BEVÉTEL:
2006.évi bázis
Állami hozzájárulás
Költségvetési támogatás
79.081.363
Kötött felhasználás
234.000
Személyi jövedelemadó
33.173.845
_____________________________________________
Összesen:
112.489.208,-

133.293.663,-

Saját bevételek:
Óvodai étkeztetés
Alkalmazotti térítési díj
Iskolai napközi étkeztetés
Szociális étkeztetés
Egyéb bevételek

1.241.110
210.000
2.185.000
674.310
800.000
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1.285.988
96.151
1.503.360
777.674
1.029.931

Helyiségbér
Lakbérek
Művelődési Ház
Működésre átvett áht.kívülről
Működésre átvett önkormányzattól
Ingatlan értékesítés
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó
Kommunális adó
Pótlék
Felhalm. átvett Müv.Házhoz
Felhalmozási hitel
Bírság
Kistérségtől átvett (46426)

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

KIADÁS:

386.867
1.311.273
700.000
600.000
2.174.282
4.382.431
3.707.511
943.168
117.127
3.250.000
4.570.000
57.750
6.871.002
Terv

Tény

Szakfeladat szerint:
Helyi közutak fenntartása
Építési ingatlanok kialakítása
Épületek felújítása
Utak üzemeltetése
Óvodai étkeztetés
Iskolai étkeztetés
Önkormányzati igazgatási tevékenység
Kisegítő tevékenység
Intézményi vagyonműködtetés
Óvodai nevelés
Szociális étkeztetés
Községgazdálkodás
Közvilágítás
Önkorm.elsz. Iskola költségvetése
Háziorvosi szolgálat
Fogorvosi szolgálat
Védőnői szolgálat
Állategészségügy
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Eseti szociális pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Szennyvízelvezetés és kezelés
Település hulladékkezelés
Művelődési Ház tev.
Közművelődés, könyvtár
Tartalék

3.000.000
11.500.000
5.000.000
300.000
6.471.868
1.967.120
36.534.523
3.026.000
2.165.000
11.304.436
521.170
2.977.290
840.000
71.507.400
2.479.737
360.000
578.000
360.000
1.624.400
1.777.285
56.000
17.000
4.500.000
160.000
4.747.172
935.000
508.996
173.618.397

2007. évi előirányzat állami normatívái
ISKOLA
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582.500
5.885.315
294.320
5.673.590 .
3.207.430
37.090.155
2.980.770
2.084.956
11.245.716
1.196.218
8.268.877
370.000
66.399.746
3.083.073
485.733
424.621
246.000
8.904.629
1.887.379
367.224
553.715
3.836.000
309.130
3.550.491
1.397.006
170.030.271

Iskolai oktatás 1-4 évf. 8 hóra
Iskolai oktatás 5-8 évf. 8 hóra
Iskolai oktatás 1. évf. 4 hóra
Iskolai oktatás 2-3 évf. 4 hóra
Iskolai oktatás 4. évf. 4 hóra
Iskolai oktatás 5. évf. 4 hóra
Iskolai oktatás 6. évf. 4 hóra
Iskolai oktatás 7-8 évf. 4 hóra
Gyógypedagógiai nevelés 8 hóra
Gyógypedagógiai nevelés 4 hóra
Napközis 12 hóra
Integrációs felkészítés 8 hóra
Nemzeti etnikai oktatás 8 hóra
Nemzeti etnikai oktatás 4 hóra
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hóra
Bejáró iskolás 1-4 évf. 8 hóra
Bejáró iskolás 5-8 évf. 8 hóra
Intézménytársulás 1-4 évf. 8 hóra
Intézménytársulás 5-8 évf. 8 hóra
Intézménytársulás 1-4 évf. 4 hóra
Intézménytársulás 5-8 évf. 4 hóra
1500 fő alatti kistelepülés 1-4 évf. 8 hóra
Szervezett étkeztetés 50% tart.beteg 12 hóra
Szervezett étkeztetés 50% több.gyerm. 12 hóra
Szervezett étkeztetés 5. évfolyamtól 12 hóra
Ingyenes étkeztetés 1-4 évf. gyvt.sz. 12 hóra
Általános hozzáj. Tankönyv ellátás 12 hóra
Ingyenes tankönyv tart.beteg tan. 12 hóra
Ingyenes tankönyv sajátos nev.tan. 12 hóra
Ingyenes tankönyv rendszeres gyvt.tan. 12 hóra
Ingyenes tankönyv több gyerekes cs. 12 hóra
Pedagógus szakvizsga támogatás 8 hóra
Pedagógus szakvizsga támogatás 4 hóra
Összesen:

7.072.000
13.426.667
935.000
1.445.000
1.190.000
1.020.000
1.360.000
4.080.000
402.133
128.000
506.000
615.000
2.205.000
1.125.000
71.040
70.000
290.000
1.590.000
2.850.000
900.000
1.395.000
1.590.000
275.000
110.000
825.000
385.000
153.000
90.000
10.000
320.000
100.000
109.200
54.600
46.697.640,-Ft

2007. évi előirányzat állami normatívái
ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTEL
Település üzemeltetési ig. és sport feladat lakosság szám szerint (1169 fő)
Települési tömegközlekedési feladatok
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
Települést megillető szja 8%-a
Települési jövedelem differenciálódásának mérséklése
Pénzbeli szociális juttatások
Lakáshoz jutás feladatai
Szociális étkeztetés
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1.613.220
602.035
60.800
1.326.815
7.690.758
26.579.491
6.178.165
1.986.831
1.055.600

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támog.
Összesen:

3.400.252
_________
50.493.967

ÓVODA
BEVÉTEL
Óvodai nevelés 8 hóra
Óvodai nevelés 8 órát meghaladó 1 nevelési év 4 hóra
Óvodai nevelés 8 órát meghaladó 2-3 nevelési év 4 hóra
Nemzeti etnikai nyelven folyó oktatás 8 hóra
Nemzeti etnikai nyelven folyó oktatás 4 hóra
Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 8 hóra
1500 fő alatti kistelepülés óvodás 8 hóra
Szervezett étkeztetés 50% tartósan beteg 12 hóra
Szervezett étkeztetés 50% többgyerekes 12 hóra
Szervezett étkeztetés ingyenes gyvt. kedv. 12 hóra
Pedagógus szakvizsga támogatás 8 hóra
Pedagógus szakvizsga támogatás 4 hóra

3.980.000
510.000
1.275.000
900.000
360.000
14.400
900.000
55.000
165.000
330.000
23.400
11.700
_________
Összesen:

2007. év
Saját bevételek
Óvodai int. Étkezés
Alkalmazotti térítési díj
Iskolai int. Étkezés
Szociális étkezés
Egyéb bevétel (fénymásolás, fax)
Helyiségbérlet
Lakbérek, bérlakások
Művelődési Ház terembérlet
Ingatlan értékesítés (Gesztenye sor 1.)
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Kommunális adó
ÁFA (élelmiszer, helyiségbérlet)
Összesen:

1.350.000
100.000
1.580.000
817.000
500.000
600.000
1.490.000
150.000
5.000.000
5.500.000
4.500.000
950.000
830.000
23.367.000

Költségvetési támogatás
SZJA
Összesen:

71.446.000
34.270.000
105..716.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

129.083.000,-Ft
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8.524.500

Kucsera András polgármester javasolja, hogy a költségvetés további tárgyalása a február 13-iki
ülésen folytatódjon. Az intézmény vezetők próbáljanak az intézményi költségvetési kiadásokon
csökkenteni és bevételi forrásokat felkutatni.
Turcsán Mónika jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az egyházközség képviselőtestülete 2007. január 28-ám ülésezett és javaslatként merült fel az ülésen, hogy a temetési helyek
megváltásának díját emelni kellene, valamint a kripta sírhelyről is rendelkezni kellene.
Javaslatként hangzott el: egyes sírhely 4.000,-Ft, a kettes sírhely: 8.000,-Ft, kripta sír kétszemélyes
10.000,-Ft..
Kucsera András polgármester: javasolja az egyházközség képviselő-testületének javaslatát
elfogadni.
Egyes sírhely: 4.000,-Ft
Kettős sírhely: 8.000,-Ft
Kripta sír kétszemélyes: 10.000,-Ft
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 6 igen 1 nem 1
tartózkodás) szavazással a javaslatot elfogadja.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2007.(II.01.) rendelete
A köztemetőről szóló 5/2006.(VI.21.) rendelet módosításáról
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló –
2005. évi XXII. Tv-el módosított – 1999. évi XLIII. törvényben, valamint a végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) számú Korm. rendelet alapján, a 5/2006.(VI.21.) önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Képviselő-testület a köztemetőről szóló 5/2006.(VI.21.) rendelet (továbbiakban: Rendelet)1.
számú függelék 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Temetési helyek megváltásának díja:
a) egyes sírhely: 4.000,-Ft/25év
b) kettős sírhely: 8.000,-Ft/25év
c) kripta sír kétszemélyes: 10.000,-Ft/80év”
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2.§
a)A Rendelet 1. számú melléklet 1. pontja az alábbi c)ponttal egészül ki:
„1. Sírhelyek mérete és használati ideje az alábbi:
c) 160 x 280 cm kripta sír 80 év”
b) A Rendelet 1. számú mellékelt 2. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
„2. A sírbolt mélysége 190 cm. A sírbolt alját és oldalait vízbehatolás és földnyomás ellen
megfelelően kell kiképezni, tetejét legalább 30 kg/m2 hasznos teherrel kell számolni, a fedőlapot
úgy kell elkészíteni, hogy a sírbolt légmentesen záródjék. A fülkékkel épült sírbolt minden egyes
fülkéje 220 cm hosszú, 90 cm magas és 85 cm széles. A sírboltfülkét a koporsó elhelyezése után
azonnal légmentesen kell lezárni.”
3.§
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Az elnök az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Balogh István
jkv.hit.

Szarka Péter
jkv.hit.
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