Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2007. március 27-én 18.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Majer Csaba képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Távol van: Balogh István képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Meghívott vendégek: Zachar Kázmérné vezetőóvónő
Kucsera Andrásné igazgató
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Wágnerné Fejes Mária pénzügyi ea.
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 szavazat ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Szarka Péter képviselőt
A képviselő-testület ( 5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Balázs Ferenc képviselőt
A képviselő-testület (5 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
2. Beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás), vagyonleltár.

Előterjesztő: Kucsera András polgármester, Vágnerné fejes Mária
Zachar Kázmérné vezető óvónő, Kucsera Andrásné igazgató
3. Megállapodás egészségügyi szakellátásra.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
5. Egyebek
Zárt ülés:
Támogatás iránti kérelmek elbírálása
A képviselő-testület egyhangú (6 igen) kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.
1. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: az elmúlt ülés óta két rendezvény volt, az egyik a Gyurkó
Gábor atya tiszteletére rendezett megemlékezés, a másik március 15. ünnep, amelyen az
iskolás gyerekek szép műsort adtak elő. Javasolja, hogy a képviselő-testület tagjai a jövőben
vegyenek részt az ünnepségeken.
A hulladékgyűjtési akció az időjárás miatt meghiúsult, de március 31-én meg lesz tartva. Az
iskola teljes létszámmal részt vesz az akción, de a lakosságot is mozgósítani kell. A
hulladékgyűjtéséhez liszteszsákokat szereztünk.
Elkészült a temetőbejáratánál a sorompó, amellyel kapcsolatban sok észrevétel érkezik.
Szerencsés lenne nyitvatartási rendet meghatározni, hogy indokolt esetben autóval is be
lehessen menni.
Nógrádsápon megbeszélés volt a kistérségi területfejlesztési programról. A települések
programjainak illeszkedni kell ebbe, mert csak így tudnak az önkormányzatok pályázni.
Alakult egy bizottság, amely felkeresi a településeket és összegyűjti a fejlesztési terveket,
programokat. Pályázhatnak majd vállalkozók is.
Prométheus új elnevezése Dalkia Energia Zrt. megkereste az önkormányzatot további
üzemeltetési ajánlattal. A szerződés szeptemberben lejár. Három téma volt: 1. az
önkormányzat kiegyenlítetlen számlái után 100 e Ft kamatot vetett ki, amelynek a
megfizetésétől eltekintett, 2. a kazánházban a szivattyú meghibásodott, amelyre árajánlatot
adott, 3. a további üzemeltetésre új szerződés megkötését javasolta, több szerződés változatot
készítenek.
A fogorvosi rendelő gázellátására is kértünk árajánlatot.
Fóliázó gépet ajánlanak megvásárlásra.
Ipolyeurórégió tagdíja: 20Ft/lakosságszám, 160 eFt az önkormányzat tartozása. Nézsa
település ennek a működéséből semmit nem érzékel, talán az Ipolyhoz közeli települések
igen.
Pazsitni Tünde képviselő megérkezett az ülésre. A képviselő-testület létszáma 7 főre
változott.

Szennyvíz ügy: megkereste az önkormányzatot N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Kft
képviselője Zupcsán László, aki elmondta, hogy vállalkoznak a lakás-előtakarékossági
feladatok megszervezésére, valamint a vízműtársulat létrehozására. Nem pályáznak, csak
kizárólag a lakossági megtakarítást szervezik meg. Képviselő-testületi ülésre is szívesen eljön
és tájékoztatást nyújt. A lakosság bevonása indokol, mert amikor pályázat jelenik meg rövid
idő áll majd rendelkezésre mindezek lebonyolítására. Készenlétben kell állni az
önkormányzatnak.
Építési telkek, út: a földtulajdonosok kártalanítására készülnek a szerződések. Az ÉMÁSZ
napokon belül oszlopokat szállít a területre, a gázvezetékkel kapcsolatban pedig az Egri
szolgáltató fog jelentkezni.
Eredményesen működik a tánccsoport, már fellépésük is volt Nógrádsápon. Szeretnének a
közeljövőben Nézsán is bemutatkozni. Kérelmük is van, amely szerint kérik a képviselőtestület anyagi támogatását kb. 100 eFt összegben táncruhák anyagának megvásárlásához. A
varratást saját költségen megoldják.
Pályázatok: pályázat készül az Alkotmány út, Petőfi út, járdák felújítására, valamint a
fogorvosi rendelő felújítására és eszközbeszerzésre. Indokolt a rendelőben a vízellátás
szétválasztása és a gázfűtésre történő átállás.
ÖNHIKI pályázat is készül. Mindezekről határozatot kell hozni.
Kucsera András polgármester javasolja az önhiki pályázat benyújtását 2007. április 20-ig.
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.
13/2007.(III.27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2007. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A) Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. Törvény 17.§ (1) bekezdése és 6. számú
mellékletének 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt
be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatására.
B) Nézsa Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben
lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
1. Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1000 fő feletti.
2. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
3. Az önkormányzat a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben nem vesz részt többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és
az általa fenntartott oktatási intézményenkénti, évfolyam csoportonkénti kapacitás-

kihasználtsága az 5-8. évfolyamon együttesen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály
átlaglétszámának legalább az 50%-át eléri.
4. A 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás
közoktatási feladatellátásában, és az alapfokú oktatási intézményben tagintézmény
működik, és az általa fenntartott intézmény tagintézményének tagintézményenkénti,
évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve
osztály átlaglétszámának az 5. évfolyamon a 75%-át, 6-8. évfolyamai együttesen
legalább az 50%-át eléri.
5. Az önkormányzat kommunális, iparűzési helyi adó bevezetéséről döntött, és
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál.
6. Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján
könyvvizsgálatra kötelezett.
Határidő: 2007. április 20.
Felelős: a polgármester.
Kucsera András polgármester javasolja a nézsai tánccsoport részére 100 eFt támogatás
megállapítását a táncruhák anyagvásárlásához. A ruhák az önkormányzat tulajdonába
kerülnek.
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.
14/2007.(II.27.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nézsai tánccsoport részére
a felnőtt táncruhák anyagvásárlására 100.000,-Ft összeget állapít meg. Az elkészült ruhák az
önkormányzat tulajdonába kerülnek.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
Kucsera András polgármester javasolja az Alkotmány út felújítására pályázat benyújtását
2007. április 15-ig. Saját erő: 3.835.800 Ft, TEUT támogatás: 2.766.600 Ft
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
15/2007.(III.27.) számú kt határozat
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT (jogcím) támogatására
pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Alkotmány út felújítás

A fejlesztés megvalósulási helye: Nézsa Kossuth út Hrsz: 44
A fejlesztés forrásösszetétele: Saját forrás: 3.835.800 Ft
Támogatás: 2.766.600 Ft
Összesen: 6.602.400 Ft
Határidő: 2007. április 15.
Felelős. a polgármester
Kucsera András polgármester javasolja az Petőfi út felújítására pályázat benyújtását 2007.
április 15-ig. Saját erő: 3.088.872 Ft, HÖF, TEKI támogatás: 7.207.368 Ft
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
16/2007.(III.27.) számú kt határozat
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF, TEKI (jogcím)
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Petőfi út felújítás
A fejlesztés megvalósulási helye: Nézsa Petőfi út Hrsz: 482
A fejlesztés forrásösszetétele: Saját forrás: 3.088.872 Ft
Támogatás: 7.207.368 Ft
Összesen: 10.296.240 Ft
Határidő: 2007. április 15.
Felelős. a polgármester
Kucsera András polgármester javasolja az önkormányzati járdák felújítására pályázat
benyújtását 2007. április 15-ig. Saját erő: 1.524.960 Ft, HÖF, TEKI támogatás: 3.558.240 Ft
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.
17/2007.(III.27.) számú kt határozat
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF, TEKI (jogcím)
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Önkormányzati járdák felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Nézsa Hrsz: 387, 179/6, 482, 44, 302
A fejlesztés forrásösszetétele: Saját forrás: 1.524.960 Ft
Támogatás: 3.558.240 Ft
Összesen: 5.083.200 Ft
Határidő: 2007. április 15.
Felelős. a polgármester
Kucsera András polgármester javasolja a fogorvosi rendelő belső felújítására és eszköz
beszerzésére pályázat benyújtását 2007. április 15-ig. Saját erő: 1.857.007Ft, HÖF, CEDE

támogatás: 4.320.000 Ft
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.
18/2007.(III.27.) számú kt határozat
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF, CEDE (jogcím)
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Fogorvosi rendelő belső felújítása és eszközfejlesztés
A fejlesztés megvalósulási helye: Nézsa Szondi út 105.Hrsz: 204/2
A fejlesztés forrásösszetétele: Saját forrás: 1.857.007 Ft
Támogatás: 4.320.000 Ft
Összesen: 6.177.007 Ft
Határidő: 2007. április 15.
Felelős. a polgármester
Kucsera András polgármester javasolja a ravatalozó felújítására pályázat benyújtását 2007.
április 15-ig. Saját erő: 1.452.479 Ft, HÖF, CEDE támogatás: 3.380.000 Ft
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.
19/2007.(III.27.) számú kt határozat
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF, CEDE (jogcím)
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Ravatalozó felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Temető, Nézsa Kossuth út. Hrsz: 412
A fejlesztés forrásösszetétele: Saját forrás: 1.452.479 Ft
Támogatás: 3.380.000 Ft
Összesen: 4.832.479 Ft
Határidő: 2007. április 15.
Felelős. a polgármester
Pályázat készül a legéndi peres ügyben is, a pedagógusok létszámcsökkentésére. Kb. 2.000
eFt a pályázni kívánt összeg, amely a felmentési időre járó összeg 50%-ának felel meg.
Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjpályázatban részesülő hallgatók névsorát
megküldték, akit érdekel megtekintheti.
Lomtalanítás nagyhéten kedden lesz.
Közútkezelő kht elkészítette a helyi közutakról szóló rendelt-tervezetet, amelyet
áttanulmányozásra megküldünk minden képviselőnek.

Balázs Ferenc képviselő: az autó ügy nem szerepel napirenden, pedig az elmúlt ülésen ez
kérve lett. Március 15. iki ünnepséggel kapcsolatban jogos a kritika. A fogorvosi rendelő
működtetésével kapcsolatban, mivel több önkormányzatot is érint javasolja közös képviselőtestületi ülés összehívását, amelyen a körjegyzőség létrehozásának kérdését is meg lehetne
beszélni.
Kucsera András polgármester: a körjegyzőséggel kapcsolatban 2006. decemberében írásos
megkeresést küldtünk Alsópetény és Keszeg önkormányzatainak, azóta válasz nem érkezett.
Az autóval kapcsolatban javasolja, hogy legyen konkrétan meghatározva az elvárás, mit kíván
a képviselő-testület vizsgálni, mi legyen kimutatva. Egy alkalommal már egyes képviselők
vizsgálódtak elég sok félreértés származott belőle. Le kell ülni a jegyzővel és közösen
egyeztetni. Alakuljon erre egy ad hoc bizottság.
Majer Csaba képviselő: Ady úton az árokásás holt tart?
Kucsera András polgármester: Koczka László lett a feladattal megbízva. Kérjük tőle a
következő ülésre a beszámolót.
Majer Csaba képviselő: arról volt szó, hogy a szemétszállítási szerződések kötésénél valaki
az önkormányzattól is jelen lesz és a család létszámát figyelembe véve lehet szerződést kötni.
Turcsán Mónika jegyző: valóban így volt, de mivel – március 15. – ünnepi hétvégére
kitűzött időpontokban lehetett szerződést kötni a hivatal dolgozói elfoglaltságuk miatt nem
tudták vállalni a feladatot. Amennyiben ez egy átlagos hétvége lett volna, minden további
nélkül teljesítettük volna a kérést.
Kucsera András polgármester: megkérjük a szolgáltatótól a listát kik azok akik nem
kötöttek szerződést. Azok akik olyan gépjárművel rendelkeznek, amely alkalmas a sitt
törmelék szállítására felhívjuk a figyelmüket, hogyan és milyen feltételekkel szállíthatnak a
telepre. Az autó vizsgálatára alakuljon bizottság. Ki akar ebben részt venni?
A képviselő-testület tagjai közül részt vesz az ellenőrzésben:
Majer Csaba, Balázs Ferenc, Pazsitni Tünde, Szarka Péter póttag.
Az ellenőrzést a jegyzővel előre egyeztetett időpontban kell végezni.
2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester:
Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Tv 80.§-a, valamint a
249/2000.(XII.24.) Korm. Rendelet 7.§-ának (l) bekezdése értelmében az önkormányzat a
tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyhez kapcsolódóan szöveges
beszámolóját az alábbiakban teszi meg:
Önkormányzatunk feladatát a Polgármesteri Hivatal irányításával, valamint az általános
iskola, mely önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és az óvoda - részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv - intézményeivel látja el.
156 gyermekből áll az általános iskola 1-8. osztályig, ezt 20 fő pedagógus oktatja. Az óvoda

29 gyermek felügyeletét, iskolai előkészítését látja el 3 óvónővel és l dajkával.
Iskola 2006. évi költségvetése: 66.400 eFt
Óvoda 2006. évi költségvetése: 11.222 eFt + intézményi vagyon működtetés 2.095 eFt.
Az iskolához 6.277 eFt-ot, az óvodához 1.706 e Ft-ot tettünk hozzá a költségvetési
bevételeinkből.
Felhalmozási kiadásunk: 12.586 eFt
Felújítást végeztünk: pl:az óvodán 2.600 eFt
A kultúrházon 2.314 eFt
Kastély terv készült: 710 eFt
Telekalakítás 582 e Ft
Szolgálati lakás 250 eFt
Rendezési terv módosítás 744 eFt
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 2006. évben az alábbiak szerint alakultak: 2005.
évről áthúzódó beruházás a CÉDE támogatással megvalósuló Művelődési Házon beázás
miatti felújítása. Szintén CEDE támogatással újítjuk fel az óvodát, mely feladat áthúzódik
2007. évre. A fenti fejlesztéseket több hosszabb felhalmozási célú tevékenység egészítette ki,
mint a kastély iskola terv készítés , rendezési terv módosítás, telekalakítás tervezés, szolgálati
lakás, járdaépítés.
A fentieken kívül jelentősebb fejlesztési tevékenység a korábbi években vállalt szennyvíz
tervezési díj kötelezettségének teljesítése.
Felhalmozási kiadásunk 12.586 e Ft, ebből felújítás 5.926 eFt, intézményi beruházási kiadás
6.660 eFt.
Az önkormányzat 2006. évi költségvetését 173.585 eFt kiadási és 176.243 eFt bevételi
összegben teljesítette. Pénzmaradvány: 3.747 eFt .
Működési kiadások teljesített előirányzata 158.766 eFt ebből: személyi jellegű kiadások
84.492 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 27.853 eFt, dologi jellegű kiadások 32.948 eFt,
műk.c.pe. átadások 2.084 eFt, társadalom- és szociálpolitikai juttatás 11.389 eFt.
A költségvetési kiadások és bevételek alakulását a rendelet mellékletei részletezik.
Értékpapírjaink nincsenek.
Hitel visszafizetési kötelezettségünk van.
Vagyonunk nem csökkent.
Könyv szerinti vagyonunk: 2005. évben 348.411 eFt
2006. évben 360 685 eFt
Az önkormányzatunk feladatát ÖNHIKI pályázat segítségével tudja csak ellátni, 2006. évben
ez az összeg 7026 eFt volt.
A 2006. évi tervezés reálisnak mondható a teljesítéshez viszonyítva. Az előirányzat
módosítások pályázat, vagy egyéb pótelőirányzat változás miatt módosult.
Az önkormányzat könyvvizsgálója elmondta, hogy a beszámoló alapos, mindenjogszabályi

előírásnak megfelel. Az alapvető feladatok teljesültek. A vagyonmérleg pontos, a pénzügyi,
jövedelmi helyzet valós. Az elszámolások előírásszerűen történtek.
Az egyszerűsített mérleg főösszege: 354.290 eFt, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
bevételi főösszege 176.243 eFt, kiadási főösszege 173.585 eFt, az egyszerűsített
pénzmaradvány 3.747 eFt. Az előterjesztés döntéshozatalra alkalmas.
Fejlesztési célú kiadások 12.586 eFt bevétele 13.518 eFt.
Gépjárműadó bevétel: 4.500 eFt
Kommunális adó bevétel: 950 eFt
Iparűzési adó bevétel: 5.500 eFt
A központi támogatásból minden hónapban az önkormányzat az 1/13-ot megkapja, a helyi
adók vonatkozásában március 15 és szeptember 15 a befizetési határidő, itt az adó teljesítése
miatt a közbeeső hónapokban finanszírozási gondok is vannak.
Pályázatokból 3.483 milliós bevétel volt.
Az önkormányzat igazán komoly fejlesztéseket pályázat nélkül nem tud megtenni, hiszen az
állami normatívákból még az adott intézményeket sem lehet működtetni.
Önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetben
- munkabérhitel, és folyószámlahitel
igénybevételével - el tudta látni kötelező feladatát. Jelentős az áthúzódó kötelezettségvállalása
az önkormányzatnak, amelynek csökkentésére anyagi forrásokat kell majd felkutatni.
Wágnerné Fejes Mária: üdvözli az ülésen jelenlévőket és örömét fejezi ki, hogy
személyesen is megismerheti a képviselő-testület tagjait. 2007. február 15-től látja el az
önkormányzat pénzügyi feladatait, bár korábban már készített önhiki pályázatot a
településnek. 16 éve dolgozik a közigazgatásban jól ismeri az önkormányzat gazdálkodási
nehézségeit. Jelenleg társadalmi megbízatású polgármester is Ipolyszögön. Szívén viseli az
önkormányzatok működését, és mindent megtesz, hogy munkájával segítse a gazdálkodást.
Nézsa önkormányzat 2006. évi beszámolóját elkészítette, mivel Matus Andrásné ezt már nem
teljesítette. A tervezéshez viszonyítva jól gazdálkodott az önkormányzat. Az önhiki
pályázaton nyert 7026 eFt-ból 4 eFt-ot kell visszafizetni. Az iskolánál nagyobb visszafizetési
összegről van szó, mivel 3 gyerekkel kevesebb volt a tervezettnél, 1.567 eFt-ot kell
visszafizetni. Önhikizni az idén is kell, mert működési forráshiány lesz.
Az önkormányzat a 2006. évi költségvetésének teljesítése: Kiadási főösszeg: 173.585 eFt
Bevételi főösszeg: 176.243 eFt
Pénzmaradvány. 3.747 eFt
Kiemelt előirányzatok: Működési kiadások teljesített előirányzata: 158.766 eFt.
Ebből: személyi jellegű kiadások
84.492 eFt
dologi jellegű kiadások
32.948 eFt
kamatkiadás
1.624 eFt
Iskola teljesített költségvetése: 66.400 eFt (ennyi lett átadva)
A személyi jellegű kiadásokból az iskoláé 44 .000eFt.
Beruházási kiadás: 6.600 eFt.
Felújítás: 5.926 eFt
Hitelállomány évvégén: 5.713 eFt Ebből: 4388 eFT beruházási hitel, 1.325 eFt működési
hitel.

Bevételek állami normatívából: 242.000 eFt
Helyi adóbevételek: 5.326 eFt
Iparűzési adó: 4.383 eFt
Kommunális adó: 943 eFt
Bírság: 1.600 eFt
Szja: 44.000 eFt
Lakbérbevételek. 805 eFt
Balázs Ferenc képviselő: a személyautó vásárlása hátrányosan érintette e az önhiki
pályázatot?
Wágnerné Fejes Mária: az autó nem borította fel az önhikit, semleges, nem érintette
hátrányosan. Az önhiki működésre szól és ezt nem érinti hátrányosan.
Elmondja, hogy arra törekedett, hogy munkája során minden szakszerűen el legyen végezve,
ezen a feladaton kezdő ne gyakoroljon, sőt meg se tudta volna csinálni.
Kucsera András polgármester: elmondja, hogy Marika munkájával meg van elégedve,
addig ő látja el a könyvelési feladatokat, pályázatokat segít megírni, amíg nem találunk
mérlegképes és gyakorlattal rendelkező személyt. Addig is megbízással látja el feladatát. A
költségvetésünk számol evvel a kiadással.
Könyvvizsgálói jelentés a következő ülésre készül el, a beszámolót akkor fogadja el a testület.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: röviden beszámol a 2006. évi költségvetés teljesítéséről.
Kiadások szakfeladatonként:
Óvodai nevelés:
Előirányzat: 11.304 eFt
Módosított előirányzat: 11.248 eFt
Felhasználás: 11.221 eFt
Teljesítés: 99 %
Maradvány: 27 eFt
Intézményi vagyon működtetés:
Előirányzat: 2.165 eFt
Módosított előirányzat: 2.405 eFt
Felhasználás: 2.095 eFt
Teljesítés. 87 %
Maradvány: 310 eFt
Konyha
Előirányzat: 5.458 eFt
Módosított előirányzat: 5.514 eFt
Felhasználás: 4.806 eFt
Teljesítés: 87 %
Maradvány: 707 eFt
Az óvodának nem kellett visszafizetni normatívát.
Vagyonleltár 2006. évben támogatásból lett fejlesztve.
Nemzetiségi Önkormányzattól 23.750,-Ft, amelyből fax lett vásárolva.

Kistérségi Társulástól kapott támogatás: 35 db faszék, 2 db trapéz asztal, 10 db fasámli, 2 db
xilofon. Összesen: 203 eFt.
Az önkormányzat pályázott és az óvoda fűtéskorszerűsítése elkészült, a villanykályhák helyett
gázfűtés lett beszerelve.
Kucsera Andrásné igazgató: elmondja, hogy 1.328 eFt-tal gyarapodott az iskola. Festés 300
eFt, csak az állvány került 60 eFt-ba, a könyvtár festése ingyen volt. A Nemzeti Fejlesztési
Tanácsnál indulnak a pályázatok, az iskola felújítására lehet pályázni, amely 90%-os.
A gyermeklétszám csökkenése miatt van visszafizetési kötelezettség.
Az iskola 2006. évi költségvetése 71.507 eFt-ban lett elfogadva.
Év közbeni módosítások:
Kistérségi támogatás
4.908.312 Ft
Kistérségi szakszolgálat
738.000 Ft
Nemzetiségi tankönyv
579.038 Ft
Taninform szoftver
709.200 Ft
Összesen: 78.441.550 Ft
Előirányzat csökkenés gyermeklétszám miatt visszafizetés: 1.935.380 Ft
Az iskola költségvetése: 76.506.170 Ft
Állami normatíva:
56.409.040 Ft
Kistérségi támogatás 4.908.312 Ft
Kistérségi szakszolg.
738.000 Ft
Nemzetiségi tankönyv 579.038 Ft
Taninform szoftver
709.200 Ft
Keszeg Önk. Támog. 2.174.115 Ft
Összesen: 65.517.705 Ft
Gyermeklétszám csökkenés: -1.935.380 Ft
Állami normatíva szerinti finanszírozás: 63.582.325 Ft
Önkormányzat teljesített:
66.399.747 Ft
2006. évi iskolai bevételek
Terem bérlet, banki jutalék stb 265.525 Ft
Vagyonkár: 484.623 Ft
Keszeg-Alsópetény önkormányzat logopédiai hozzájárulás 167.400 Ft
Pályázat: szlovák tábor: 150.000 Ft
Szakmai továbbképzés: 68.000 Ft
Munkaügyi Kp. Támogatás 70%: 475.482 Ft
Vagyonleltár növekedett 2006. évben:
1 db projektor 161.380 Ft
1 db tellurium 65.520 Ft
1 db bunsen égő 9.600 Ft
2 db kerámia tábla 145.733 Ft

1 db kerámia tábla 93.300 Ft
Iskolai taneszközök 33.280 Ft
1 db hálózati vírusirtó 23.880 Ft
1 db szkenner 14.990 Ft
2 db cd magnó 28.000 Ft
Padok, asztalok 437.760 Ft
Keszegi tagiskola elszámolása:
Állami normatíva
5.556.336 Ft
Kistérségi bevétel
1.020.000 Ft
Kp utalás Nézsa Önkormányzatnak 2.174.115 Ft
2006. évi összes munkabér kifizetés: 8.737.926 Ft
Záró egyenleg:
12.525 Ft
2006. évi bérjellegű kiadások alakulása:
Személyi juttatások
44.948.000 Ft
Tb kiadás
14.251.000 Ft
Dologi kiadás
9.332.000 Ft
Beruházások
1.328.000 Ft
Összesen: 68.859.000 Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel: 2.715.000 Ft
Önkormányzati finanszírozás. 66.400.000 Ft
Kucsera András polgármester megköszöni a beszámolókat, a következő ülésen a rendelettervezet és a könyvvizsgálói jelentés alapján kerül elfogadásra.
3. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: egészségügyi ellátás ügyében megkeresés érkezett a Váci
Jávorszky Ödön Kórház főigazgatójától, melyben felajánlja, hogy a 2007. április 1-től életbe
lépő új szabályozás ellenére kérjük, hogy a jövőben is, a nézsai lakosság egészségügyi ellátása
( fekvő- és járóbeteg ellátása) a régi rend szerint a váci kórházban történjen. Lehetőség van
ún. egészségügyi ellátási szerződés megkötésére Vác Város Önkormányzata és Nézsa Község
Önkormányzata között.
Javasolja az ellátási szerződés megkötését.
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.
20/2007.(III.27.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007. április 1. napjától
kezdődően
határozatlan időre „Egészségügyi ellátási szerződést” köt Vác Város
Önkormányzatával.(2600. Vác, Március 15. tér) – különös tekintettel a 2006. évi CXXXII. Tv.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről, valamint az 190. évi LXV. tv. A helyi
önkormányzatokról, valamint végrehajtási rendeleteik alapján, területi ellátási kötelezettség

területi határainak módosítására, és e körben az ellátási kötelezettség módosításáról a
törvényben rögzített keretek szerinti felosztásától eltérően-.
Nézsa Község önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
egészségügyi ellátási kötelezettségének fekvő- és járóbeteg ellátás vonatkozásában a kiemelt
súlyponti Jávorszky Ödön Kórházat, mint egészségügyi szolgáltatót bízza meg saját
finanszírozási szerződésben biztosított keretei között teljes körűen. Ily módón tesz eleget a
településen élő lakosság ellátási kötelezettségének.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester
4. Napirend tárgyalása
Turcsán Mónika jegyző: az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát
felülvizsgáltam és a javasolt módosításokat megtettem. A képviselő-testület nem minden
tagjához jutott el a szabályzat, ezért javasolom a következő ülésen vitassa meg a testület. Akik
rendelkeznek pontos e mail címmel kérem szíveskedjenek megadni.
A képviselő-testület egyetért a javaslattal.
Zachar Zénó, Pazsitni Tünde, Kovácsné Bóbis Klaudia, Szarka Péter rendelkeznek e mail
címmel.
5. Napirend tárgyalása
Szarka Péter képviselő: beszámolót készített a község műemlékvédelméről és a Magtár
hasznosításának lehetőségeiről. Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Balázs Ferenc képviselő: javasolja a körzeti rendőr meghívását az ülésre.
Kucsera András polgármester: javasolja fűzfa ágak ültetését. Sok a facsemete a parkban.
Molnár erdész jó fajta juharfának minősítette a parkban lévőket. Megyeri Dávid egyetemi
hallgatót fel lehetne kérni arra a feladatra, hogy készítsen tanulmányt a parkról.
A tavaszi szünetben a tornaterem parkettája kerül felcsiszolásra, aki a képviselők közül ráér
jöhet segíteni.
Az elnök az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester
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