Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2007. április 17-én 18.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Távol van: Zachar Zénó alpolgármester
Majer Csaba képviselő
Meghívott vendégek: Zachar Kázmérné vezetőóvónő
Kucsera Andrásné igazgató
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Baracskainé dr.Boór Judit könyvvizsgáló
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: Kovácsné Bóbis Kaludia képviselőt
A képviselő-testület ( 5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Pazsitni Tünde 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
Baracskainé dr.Boór Judit könyvvizsgáló
3. Közoktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Zachar Kázmérné vezetőóvónő
Kucsera Andrásné igazgató
4. Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv
felülvizsgálata (önkormányzati intézkedési terv).
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
5. Egyebek
A képviselő-testület egyhangú (6 igen) kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.
1. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: átruházott hatáskörben nem volt döntés. A hulladékgyűjtési
akciót eredményesnek értékeli, a létszámot tekintve a gyerekek igen sokan voltak A
szemétből igen hatalmas kupacot gyűjtöttünk, amely elszállításra került. Sorra jelzik az
újságok, hogy több önkormányzat szervez ilyen jellegű hulladékgyűjtő akciót. Igen sok
hulladék van még szétszórva a vízmosásokban, azokat nem tudtuk összeszedni, nagyon sok
illegális szemét van még. Reméljük, hogy az akcióban részt vevő gyerekek már nem lesznek a
jövő szemetelői között. A lomtalanítás is lezajlott.
Vízelvezető árkok: Koczka László ügyintéző szabadságon volt, ez ügyben egyelőre nincs
újabb fejlemény. Legutóbb közreműködött a pályázatok készítésénél. A nyár folyamán
megtesszük a szükséges intézkedéseket.
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság ügyintézője kereste fel hivatalunkat és arról adott
tájékoztatást, hogy a volt Rétsági Börzsöny Általános Fogyasztási és Értékesítési Rt
tulajdonát képező Nézsa belterület 204/4 és 239/8 hrsz-ú területek a Magyar Állam
tulajdonába és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonkezelésébe került. A 204/4 hrsz-ú
ingatlan önálló ingatlanként (földhasználati joggal) bejegyzett épület helyezkedik el, amely
többek között a polgármesteri hivatalnak is otthont ad. Az ingatlan körbe kerítve nincs, önálló
közművekkel nem rendelkezik. A Coop is csak az épületet vásárolta meg, területet nem. A
területet az önkormányzat tarja rendben, jelenleg parkként és parkolóként funkciónál. A 239/8
hrsz-ú ingatlan közterületről nem közelíthető meg, a terület közművel nem rendelkezik.
Jelenleg gondozatlan, gazos, körbe kerítve nincs.
Lehetőség van ezen ingatlanokat ingyenesen önkormányzati tulajdonba kérni. Az eljárás során
felmerült költségeket kell vállalni.
Javasolja az ingatlanokat önkormányzati tulajdonba kérni.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.

22/2007.(IV.17.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nézsa belterület 204/4
hrsz-ú és a 239/8 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését
kezdeményezi a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Észak-Magyarországi Regionális
Igazgatóságánál (3100. Salgótarján, Bartók Béla út 10.).
A Képviselő-testület vállalja a tulajdonba adás érdekében jelen eljárásban felmerült költségek
megtérítését.
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős. a polgármester
Fogorvosi rendelő: Mahmud dr-ral Budapesten jártunk egy kiárusítás alatt lévő fogorvosi
széket megnézni. Egy fogorvos házaspár a CIB banktól lízingeli a széket, de szeretnék eladni.
A szék ára: 3 millió forint. Lízing lezárást kértek, 1,6 millió forint van még hátra a
törlesztésből. Hajlandóak tárgyalni a részletfizetésről, vagy bérbe adnák a széket. A havi
lízing 110 eFt. Ez a szék újonnan 6 millió forintba kerülne. Mahmud dr szerint 15 évig el
tudná látni vele munkáját. Folynak a tárgyalások, ügyvédet be kell vonni az ügybe.
Zachar Zénó alpolgármester megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 7 főre változik.
Sági Judit tanárnő a Szondi út 105. szám alatti szolgálati lakáson felújítást végzett. Az
anyagvásárlás költségét a 34.683 Ft megtérítését kéri. Ezzel kapcsolatosan Koczka László
előterjesztést készített, amely a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel.
Javasolja az összeg megtérítését.
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.
23/2007.(IV.17.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sági Judit részére kifizeti a
Nézsa Szondi út 105. szám alatti lakás felújítására vásárolt anyagköltséget a mellékelt számla
szerinti összegben:
Számlaszám: 7557/003 (parketta alatet , laminat primo7 jbukk) összege: 27.805 Ft
Számlaszám: AJ 721617 (parafatekercs) összege: 3.690 Ft
Számlaszám: AS 0227246 (Gemini, tivebond) összege: 3.188 Ft
Mindösszesen: 34.683 Ft
Határidő: folyamatos
Felelős: a polgármester
Ádám Zsolt Táncsics út 30. sz. alatti lakás bérlője bejelentette, hogy elköltözik és a
bérleményt visszamondja. Koczka László ügyintéző a helyszínen megtekintette a lakást,
amelyről jegyzőkönyv, - amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi - készült és megállapította,
hogy a bérlő a lakáson 200.000,-Ft összegben értéknövelő beruházást végzett, amelynek
megtérítése indokolt. Az önkormányzat is végzett fejújítást a lakáson: 3 fázisú éjszaki áramot
vezetett, betonozáshoz megvásárolta az anyagot.
Javaslat: a 200.000 Ft két részletben történjen kifizetésre.

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.
24/2007.(IV.17.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ádám Zsolt részére – a
Nézsa Táncsics út 30. szám alatti bérlakáson végzett értéknövelő beruházás költségét –
200.000,-Ft-ot két részletben 2007. augusztus 30-ig kifizet.
Az értéknövelő beruházást a 2007. április 13-án Kocszka László építésügyi előadó által
készített jegyzőkönyv igazolja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester
Legéndi iskola peres ügye: pályázatot nyújtottunk be a 4 fő pedagógus felmentési
illetményének kifizetésére. Az összeg 50%-ára lehetett pályázni, amelynek összege:
2.440.144 Ft. Reméljük Legénd Önkormányzata a másik 50%-ot hozzáteszi.
Kultúrház felújítása: a parketta felcsiszolása elkészült, jelenleg a lakkozása folyik.
Szennyvíz ügy: Papp Katalin lesz segítségünkre a lakossági megtakarítás megszervezésével
kapcsolatosan, ugyanis van tapasztalata ez ügyben, hiszen tagja volt a nőtincsi vízmű
társulatnak. Felkértük, hogy röviden tájékoztassa a testületet erről a feladatról, az ehhez
kapcsolódó szerződésről, annak esetleges buktatóiról.
ZÖLD HÍD program Tiszta Vidék Rendes Táj: Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2007.
február 15-én tartott tanácsülésén 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a Társulási
Megállapodás és SZMSZ módosítását (Társulási Megállapodás illetve Szervezeti és működési
Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövege mellékelve).
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.
25/2007.(IV.17.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2007. február 15-én tartott tanácsülésén megszavazott Társulási
Megállapodás és SZMSZ módosítását.
A tagdíj éves mértéke: 120 Ft/lakos
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester.
A hivatal fénymásoló gépe tönkrement. A jelenlegi karbantartó cég ajánlatot tett. Új gép
vásárlása esetén minden lap után 1,90 Ft + áfa díjat kell fizetni és 3 évig havonta 9.500 Ft
+áfa díjat.
5 db garnitúra pályázati anyag készült el 2 útfelújítás, 2 épület felújítás és 1 járdafelújítás. Ez
rengeteg fénymásolást igényelt.

Kistérségi fejlesztési terv témában Holles Miklós úr tartott tájékoztatót Nógrádsápon, amelyen
szép számmal jelen voltak a polgármesterek. A tervben első helyen szerepel a
szennyvízberuházás és az épületek felújítása.
Közmunkaprogramra pályázott az önkormányzat, 5 fő foglalkoztatását igényelte. Ennek a
pályázatnak bonyolult volt az adminisztrációja.
Területvásárlási kérelmet terjesztett elő: Balázs Márta Alkotmány út 23. és Tóth Róbertné
Alkotmány út 25. szám alatti lakosok. Szeretnék a lakóházuk előtt lévő közterületet
megvásárolni.
Régen az a terület vásártérként funkcionált.nem javasolja annak értékesítését.
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.
26/2007.(IV.17.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő Nézsa
Alkotmány út 28 hrsz-ú és a 66 hrsz-ú ingatlanokat nem értékesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: bejelenti, hogy csütörtökön véradás lesz, és 2001-től
kimagaslóan teljesítik a feladatot. A kultúrházat jelenleg felújítják így a véradást az iskolában
javasolja lebonyolítani.
Kucsera Andrásné igazgató: 14 órától megoldható a véradás az iskolában.
Társulási Tanács várható ülése április 25. szerda de. 10 órakor lesz. Tervezett napirend: elnök
választása, az iskola költségvetési beszámolója, 2007. évi költségvetése, minőségirányítási
program, valamint a legéndi peres ügy.
Ezen az ülésen jelen lesznek az érintett polgármesterek, és a körjegyzőségről is szót ejtünk
majd.
Fridrik János és Veres Szilveszter 5 falu fiataljai nevében egy kérvényt nyújtott be diszkó
rendezvény engedélyeztetése céljából. Ezt a rendezvényt a fiatalok és szüleik, valamint a
polgármesterek is támogatják. A környező falvak fiataljainak ez volt az egyetlen szórakozási
lehetőségük és szeretnék ha tovább működhetne. Rengeteg aláírást sikerült összegyűjteni
Alsópetény, Keszeg, Legénd, Felsőpetény, Penc községekben.
A kérelemben semmilyen új elem nincs, ami miatt meg lett szüntetve. Bérlési feltételeket nem
említ, sőt nézsai lakostól nincs is aláírás.
Kucsera Andrásné igazgató: ne legyen diszkó a művelődési házban, mert a most felújított
parketta teljes egészében megsemmisül. Korábban ígérték, hogy leterítik a parkettát, a
dohányzást kiiktatják, ezekből nem lett semmi. A hajnali buszjáratokon utazók is
panaszkodnak az ittas fiatalok viselkedésére.
A képviselő-testület egyhangú véleménye, hogy a kultúrházban diszkó rendezvény tartását a
jövőben sem engedélyezi. A képviselő-testület korábbi határozatát nem kívánja

megváltoztatni.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: kérése, hogy az óvoda területén lévő sittet szállítsák el,
valamint a ablakkereteket. Barna László vállalkozónál vannak még az óvoda kulcsai, azt
vissza kell kérni tőle.
Balázs Ferenc képviselő: történt e előrelépés a körjegyzőség létrehozásának ügyében, és a
fogorvosi rendelő működtetésében? A sitt telep vagy inkább már szeméttelep ügyében van e
intézkedés?
Kucsera András polgármester: a sitt telepre a szemetet Zengő József szállította, elmondása
szerint a szemét a sitt között volt. Elismerte és megígérte, hogy összeszedi és elszállítja. Le is
van fényképezve.
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: nem lehetne körbe keríteni, úgy ellenőrizhetőbb lenne?
Pazsitni Tünde képviselő: véleménye szerint meg kellene szüntetni a sitt telepet mert
illegálisan működik.
Kucsera András polgármester: a körjegyzőség alakítása tárgyában 2006 decemberétől az
írásos megkeresésre Alsópetény és Keszeg önkormányzata nem válaszolt. A társulási ülésen
feltesszük a kérdést a polgármestereknek és a fogorvosi rendelő működtetéséről is
megkérdezzük őket.
N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Kft. vállalkozna a szennyvízberuházáshoz az önrész
biztosításának leszervezésére, a vízmű társulat megszervezésére és működtetésére. Nőtincs
körjegyzősében is ők szervezték a lakossági hozzájárulásokat, azaz a lakástakarék-pénztári
szerződések megkötését. 1-2 nap alatt lejárják a falut. Papp Katalin a Nőtincsi vízmű
társulatnál dolgozott, jól ismeri a céget és a gyakorlati munkát, és szívesen segít az előttünk
álló feladat megoldásában. Elmondja tapasztalatait, és azokat a hibákat, amelyeket el lehet
kerülni.
Papp Katalin: elmondja, hogy korrekt céggel állunk szemben, bátran meri ajánlani Nézsa
Önkormányzat Képviselő-testületének is. Csalódás nem érte Nőtincset, munkájuk gyors és
pontos. A lakástakarék-pénztári szerződés mintát áttanulmányozva néhány észrevételt tesz. A
futamidő ne legyen 5-6 évnél hosszabb, igaz ez azt jelenti, hogy a lakosság havi törlesztése is
magasabb lesz. Pontosan rögzíteni kell azokat az eseteket, amikor az ingatlan tulajdonosa
megváltozik.
Kucsera András polgármester: a cég ügyvezetője Zupcsán László úr személyesen szeretné
tájékoztatni a képviselő-testületet a beruházás előkészítő munkájáról. A következő testületi
ülésre meghívjuk.
2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: emlékeztetőül elmondja, hogy az elmúlt ülésen a 2006. évi
beszámolót Vágnerné Fejes Mária könyvelő részletesen ismertette. A rendelet tervezet
elkészült. Baracskainé dr.Boór Judit könyvvizsgáló személyesen mondja el tapasztalatait.

Baracskainé dr.Boór Judit könyvvizsgáló: üdvözli a képviselő-testület tagjait és
megjegyzésként elmondja, hogy a szennyvízberuházásnál, ha sikerülne az önkormányzatnak
ingatlant eladni, az fedezetül szolgálhatna a nem fizetők esetére.
Megvizsgáltam az önkormányzat Nézsa Község Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásáról
2006. december 31-iki fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámolóját, mely
egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradványkimutatást tartalmaz. A könyvvizsgálat az egyszerűsített beszámoló megbízható és valós
összkép megállapítására terjed ki, ennek érdekében a vizsgálat az éves beszámoló részeire,
adataira, a főkönyvi kivonatra, valamint analitikus nyilvántartásra terjed ki. Az egyszerűsített
mérleg főösszege 354.290 eFt, ( ez a magas összeg az ingatlanvagyonnak köszönhető),az
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi főösszege 176.243 eFt, kiadási főösszege
173.585 eFt , az egyszerűsített pénzmaradvány 3.747 eFt.
Az egyszerűsített beszámoló a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv. 178.§ának (1) bekezdése a./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított
249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben előírtak szerint készült.
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam
végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és
megfelelő bizonyítékot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli
törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelt
szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés
teljesítéséről a 2006. december31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, a
költségvetés teljesítéséről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.
Kucsera András polgármester: a költségvetésnél komoly és hangos vita volt a magas
forráshiány miatt. Ennek szembesítését itt láthatjuk a zárszámadásban. A terv valós tényeket
mutat, de többletforrásokat kell találni az egyensúly miatt. A felhalmozási jellegű bevételeket
és kiadásokat próbáljuk egyensúlyba hozni. A 20 millió forintot meghaladja a most benyújtott
pályázatok. Idén is készül az ÖNHIKI pályázat
A könyvvizsgálói jelentés ismeretében javasolja a 2006. évi zárszámadási rendelet-tervezet
elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2007 (IV.18.)
rendelete
az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 82 §-a alapján

figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított –
249/2000. (XII.24.) Korm.r.10.§-ában meghatározottakat a
2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal
- Általános Iskola
b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
- Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó
intézmények külön – külön címet alkotnak.
(3) A címrendet az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi költségvetésének teljesítése:
3. § A képviselő – testület az önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét:
b) bevételi főösszegét

173.585 eFt-ban,
176.243 eFt-ban

állapítja meg.
I.

Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2006. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti,
illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.számú melléklet
tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2006. évi teljesített működési és
felhalmozási bevételeit forrásonként – külön – külön címenként- a
2. számú melléklet tartalmazza.
II.

Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
képviselő – testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés:

eFt.

Működési kiadások teljesített előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- műk. c. pe. átadások:
- társadalom- és szoc.pol.jutt.:

158.766
84.492
27.853
32.948
2.084
11.389

(2) A képviselő – testület az önkormányzat költségvetés szervei teljesített
továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait
kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 12.586 eFt
- felújítás

5.926 eFt.

- intézményi beruházási kiadás:

6.660 eFt.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és
módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a
4. számú melléklet tartalmazza.
III.

Költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési teljesítését szakfeladatonként az
5. számú melléklet tartalmazza – eredeti és módosított előirányzattal
együttesen – bevételi és kiadási, illetve működési, felhalmozási szempontból.
9. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és
kiadásait – működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételek, függő bevételek, pénzforgalom nélküli kiadások,
függő kiadások szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 6. sz. melléklet
tartalmazza.
IV.

Költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat létszámkeretét 48 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a
képviselő – testülete 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja
meg.
(3) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.000Ft-ban hagyja jóvá.
V.

Pénzmaradvány

11. § (1) Az önkormányzatnak 2006. évi gazdálkodása során szabad pénzmaradványa nem
keletkezett.

Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1/a.számú melléklet

Címrend a zárszámadási rendelet 2.§. (3) bekezdéséhez

CÍM SZÁMA

CÍM NEVE

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Általános Iskola

3.

Óvoda

Kucsera András polgármester: javasolja a 2007. évi költségvetés módosítását a
felhalmozási egyensúly megtartása miatt. Indokolt a felhalmozási hitel kamatát 1000 eFt-ról
728 eFt-ra csökkenteni.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2007.(IV.18.)
Rendelete
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.14.) rendelet módosításáról
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 74.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2007.
évi költségvetéséről szóló – 2/2007.(II.14.) (továbbiakban: Kvr.) – egyes rendelkezései
módosítására az alábbi rendeltet alkotja.
1.§
A képviselő-testület a Kvr. 7.§ (1) bekezdésében foglalt felhalmozási hitel kamatát – a 2007.
évi felhalmozási egyensúly megtartása miatt - az alábbiak szerint módosítja:
„a felhalmozási hitel kamata 728 eFt.”
2.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
3. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: felkéri az intézményvezetőket, hogy ismertessék a minőségi
programokat.

Zachar Kázmérné vezető óvónő: csak vázlatosan ismerteti az óvoda minőségirányítási
programjának módosítását, mert minden képviselő előzetesen megkapta és
áttanulmányozhatta.
Pazsitni Tünde képviselő: észrevételezi az óvoda programját, véleménye szerint ez egy
nyers anyag, legyen pontosan kidolgozva, és ne biankós lapok kerüljenek bele. Legyen
nevesítve minden feladat. Ezt így a jelenlegi állapotában nem javasolja elfogadásra. Az iskola
programjával sokat dolgoztak és az sokkal részletesebb, pontosabb. Egy teljes példányt
kapjon az önkormányzat.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: elmondja, hogy továbbképzésen vett részt, ahol ez a
programtervezet megfelelőnek minősült.
Kucsera András polgármester javasolja, hogy elfogadás előtt az óvoda és az iskola
minőségirányítási programját az intézményvezetők, a jegyző és azok a képviselők, akik a
program összeállításában részt vettek üljenek le és vitassák meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyetért és a következő ülésen tárgyalja az intézmények
minőségirányítási programját.
4. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: ismerteti az önkormányzat közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és –fejlesztési tervét, a továbbiakban önkormányzati
intézkedési tervet. A képviselő-testület az intézkedési terv végrehajtását kétévenként értékeli
és szükség szerint felülvizsgálja. Vizsgálni kell, hogy a nevelési illetve pedagógiai program
megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak.
Javasolja a kiküldött tervezet elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
27/2007.(IV.17.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta és módosította a 2004-2008.
évekre vonatkozó közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
tervét (önkormányzati intézkedési terv), amelyet a határozat 1. számú melléklete tartalmaz.
5. Napirend tárgyalása
Szarka Péter képviselő: Rétság kistérségen belül szerveződik ún. civilszervezetek
szövetsége, melynek székhelye Nézsa település lesz. Ennek fő hajtómotorja Czékmány
Győző, a legéndi egyesület vezetője. Május 12-én a Kőhegyen keresztállítás, és ökumenikus
liturgia lesz, amelyen részt vesz Legénd, Nézsa, Alsópetény és Romhány civilszervezetei. Du.
15 órától a nézsai kastélyparkban Kormorán koncert kezdődik.
Kucsera András polgármester: javasolja a Nagy Imre által korábbi években bérelt

földterület meghirdetését bérbeadásra.
Pazsitni Tünde képviselő: a sitt teleppel mi lesz?
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: bejelenti, hogy május 5-én táncos fellépés lesz a
művelődési házban este 19 órától. 40 fős tánccsoport részére javasolja üdítő és pogácsa
vásárlását.
Felhívja az önkormányzat figyelmét a lótartás szabályainak betartására.
Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.
K.M.F.

Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Kovácsné Bóbis Klaudia
jkv. Hit

Pazsitni Tünde
jkv.hit.

