
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

10. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2007. május 31-én 18.00 órakor tartott  
               képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak:  Kucsera András polgármester   
                          Zachar Zénó alpolgármester   
                          Balogh István képviselő                                          
                          Majer Csaba képviselő
                          Szarka Péter képviselő
                          Turcsán Mónika jegyző  

Távol volt: Balázs Ferenc képviselő
        Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő

                    Pazsitni Tünde képviselő

Meghívott vendégek: Zupcsán László N-Alexander Kft.
                                     Kucsera Andrásné igazgató
                                     Mlinárcsek Ferencné ig.ea.
                                     Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
                                     Lichtenberger Ferenc ig.ea.
                                     Papp Árpád
                                     Papp Katalin
                                     Bóbis Péter
                                     

Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

Az elnök tisztelettel  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait  és  a  megjelent  vendégeket,  majd 
megállapítja, hogy (8 fő képviselőből 5 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt

A képviselő-testület egyhangú ( 5 igen szavazat ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Balogh István képviselőt

A képviselő-testület  ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.      
                                 
                                                                 Majer Csaba képviselőt

A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.



Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. Víziközmű-társulat szervezésének előkészítése, Szervező és Előkészítő Bizottság 
megalakítása.

      Előterjesztő: Kucsera András polgármester

2. A lakás-takarékpénztári ajánlat kiválasztása.
Előterjesztő: Zupcsán László N-Alexander Kft üzleti vezető                     
                                        

3. Döntés a lakossági fórum és a gyakorlati szervezés időpontjáról 
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

4 . 2007. évi költségvetés módosítása
     Előterjesztő: Kucsera András polgármester

5. Egyebek

A képviselő-testület egyhangú (5 igen) kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.

1. Napirend tárgyalása

Kucsera  András  polgármester:  elmondja,  hogy  több  éve  prioritást  élvez  a  település 
szennyvízcsatorna-hálózatának  kiépítése.  A  szükséges  tervdokumentációk  elkészültek, 
figyeljük  a  pályázati  lehetőségeket.  A beruházás  becsült  értéke  2008.  évi  árszinten  bruttó 
450.000.000,-Ft.  Az önkormányzat a beruházás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be, 
amelynél  már  hitelt  érdemlően  igazolni  kell  az  önrész  mértékét,  amely  várhatóan  a 
pályázatnál 15-20% lesz, ezzel a saját erővel rendelkezni kell.

Balázs Ferenc képviselő és Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 7 főre változik.

A program sikeres megvalósítása érdekében szükséges a pályázat előkészítése, és az egyéb 
költségek,  saját  forrás  biztosítása.  Ez  a  szennyvízelvezetéssel  érintett  ingatlanok 
tulajdonosainak hozzájárulásával teremthető elő. A beruházás megvalósítása és a lakossági 
hozzájárulás  optimalizálása  érdekében  célszerű  víziközmű-társulatot  létrehozni  és 
működtetni. Az előkészítést felkérés alapján az N-Alexander Kft. közreműködésével végzzük 
el.  A  pénzügyi  tervet  és  tájékoztatót  Zupcsán  úr  ismerteti.  Megbízás  alapján  a  kft.  az 
önkormányzat részére díjmentesen vállalja a társulat gyakorlati megszervezését, cégbírósági 
bejegyzését teljes körű jogi háttér biztosításával. A szennyvízelvezetés 450 ingatlant érint. A 
forrás  biztosítása  célszerű  a  lakástakarék-pénztári  megtakarításon  keresztül  biztosítani. 
Ajánlat érkezett az OTP és a Fundamenta Lakáskassza részéről, amelyet részletesen Zupcsán 
úr ismertet. Ezt követően dönt a képviselő-testület, és meghatározza a futamidőt, valamint a 
számlanyitási díj lakosságot érintő részét átvállalja, melynek összege 4500Ft/szerződés. 
Javasolja az Előkészítő és Szervező Bizottság tagjaiként: a képviselő-testület tagjait, a hivatal 
dolgozóit, és a meghívott vendégeket. Név szerint: 
Zachar Zénó, Balogh István, Balázs Ferenc, Kovácsné Bóbis Klaudia, Majer Csaba, Pazsitni 
Tünde,  Szarka  Péter,  Turcsán  Mónika,  Kucsera  Andrásné,  Zachar  Kázmérné,  Pazsitni 
Ferencné, Mlinárcsek Ferencné, Lichtenberger Ferenc, Papp Árpád, Bóbis Péter.

                                                 



 A bizottság 15 tagú az elnökkel együtt. 

Zachar Zénó alpolgármester: a bizottság elnökének Turcsán Mónika jegyzőt javasolja. 

Az elnök szavazást kér az Előkészítő  és Szervező Bizottság tagjainak megválasztására  tett 
javaslat elfogadására.
A  szavazás  eredménye: a  képviselő-testület  (  7  fős  jelenléttel  7  fő  szavazott  7  igen)  a 
javaslatot elfogadja.

Az elnök szavazást kér az Előkészítő és Szervező Bizottság elnökének személyére tett javaslat 
elfogadására.
A  szavazás  eredménye:  a  képviselő-testület  (  7  fős  jelenléttel  7  fő  szavazott  7  igen)  a 
javaslatot elfogadja.

37/2007.(V.31.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-társulat megszervezésére 
Szervező és Előkészítő Bizottságot hoz létre, melynek személyi összetétele (15 fő)az alábbi: 
Szervező és Előkészítő Bizottság Elnöke: Turcsán Mónika

          Tagjai:  Zachar Zénó 
                                                                      Balázs Ferenc
                                                                      Balogh István 
                                                                      Majer Csaba 
                                                                      Szarka Péter 
                                                                      Papp Árpád
                                                                      Bóbis Péter

                                                          Lichtenberger Ferenc
           Kovácsné Bóbis Klaudia
           Pazsitni Tünde

                      Pazsitni Ferencné
                                                                      Mlinárcsek Ferencné
                                                                      Zachar Kázmérné
                                                                      Kucsera Andrásné 

                                                                                 

2. Napirend tárgyalása

Zupcsán László N-Alexander Kft : összefoglalásként elmondja, hogy a képviselő-
testületnek három témakörben kell dönteni: 

1. Szervező és Előkészítő Bizottság megalakítása (ez megtörtént).
2. Lakástakarék-pénztár ajánlat kiválasztása (OTP, Fundamenta)
3. Gyakorlati teendők, lakossági fórum időpontjának meghatározása.

A Fundamenta és az OTP ajánlata közül kell választani. Az ajánlatok részletesen ismertetésre 
kerülnek.
/Az ajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik./



A futamidőt is el kell dönteni. 8 éves futamidő esetén: 1.780 Ft + 150 Ft = 1.930 Ft
 7 éves futamidő esetén:  1.950 Ft + 150 Ft = 2.100 Ft

                                                6 éves futamidő esetén:   2.290 Ft + 150 Ft = 2.440 Ft 
                                                5 éves futamidő esetén:   2.760 Ft + 150 Ft = 2.760 Ft
                                                4 éves futamidő esetén:   3.400 Ft + 150 Ft = 3.550 Ft

Véleménye szerint lélektani határ a 2.000 Ft körüli havi törlesztő részlet. A környékben is 
1.500 és  2.000 Ft  körüli  összegeket  fizetnek.  Fontos,  hogy a  lakosságnak  is  elfogadható 
legyen. Előnyösebb a rövidebb futamidő, de figyelembe kell venni az idősebb korosztályt.
A Fundamenta 5 és 8 éves futamidőt tud ajánlani, míg az OTP-nél a 6-7 éves futamidő is 
szóba jöhet.
Mindkét  lakástakarék-pénztári  ajánlat  lényege,  hogy  1-5  évben  70%,  6-10  évben  30% 
kamattámogatást ad az állam.

Csekken  és  átutalással  is  teljesíthető  a  befizetés.  Olcsóbb az  átutalás.  A  csekken  történő 
fizetésnek 100 Ft díja van.  Előre egy összegben egy félévi  vagy negyedévi  díjat  be lehet 
fizetni  és  akkor  is  csak  100 Ft  a  díj.  Az állami  támogatást  félévenként  és  háromnegyed 
évenként írják jóvá. 

A Fundamenta az önerő hitelfedezeti igazolását 1.000Ft/szerződés áron adja ki.
Az OTP ezt az igazolást ingyen.

Mindkét ajánlatban azonos: a 150 Ft számlakezelési díj.
A csekken történő fizetés díja: az OTP-nél 100 Ft
                                                  A Fundamentánál 200 Ft.

Abban az esetben, ha idén tud pályázni az önkormányzat, abból 2008-ban lehet pénz,  3-4 
hónap  közbeszerzési  eljárás,  addig  kb  1,5  év  eltelik.  A hitel  felvételére  akkor  kerül  sor, 
amikor az első részszámlát ki kell fizetni. Számla arányosan adják ki a hitelt.

Abban  az  esetben,  ha  mégsem valósulna  meg  a  beruházás,  nem vész  el  a  megtakarítása 
senkinek, sőt ha lakáscélú felhasználásra fordítja akkor jár a kamattámogatás is. 

Fontos, hogy a számlanyitás egyszerre történjen, mindenkinek egy időpontban kezdődjön a 
megtakarítása.  A  számlanyitás  költségét  az  önkormányzatok  szokták  felvállalni,  melynek 
összege 4.500 Ft/szerződés. 

Kucsera  András  polgármester:  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  olyan  összeget  kell 
választani, amely nem terheli túl a lakosságot. 

Majer Csaba képviselő: nem magyar állampolgár is köthet lakástakarék-pénztári szerződést?

Zupcsán László: azzal a magánszeméllyel köthető szerződés, aki magyar állampolgár, vagy 
deviza belföldinek minősül. 

Majer  Csaba  képviselő:  sok  az  idős  ember,  akik  nem  rendelkeznek  számlával,  az  ő 
esetükben kizárólag a csekken történő befizetés jöhet számításba. 



Balázs Ferenc képviselő: a törlesztési összeg változhat e?

Zupcsán László: a törlesztő részlet fix az nem változhat.

Majer Csaba képviselő: mi történik azokkal, akiknek van szerződésük, de nem fizetnek?

Zupcsán László:  a pénzintézet negyedévente adja a monotoringot,  figyeli  a fizetőket és a 
nem fizetőket, minden 3. hónapban küldi a társulatnak a listát, aki fizetési felszólítást küld. 
A  jegyző  feladata,  hogy  a  köztartozást  közadók  módjára  behajtsa.  A  futamidő  végén  a 
felszólítás ellenére készpénzben nem fizeti meg, akkor ráterhelhető az ingatlanra.

Majer Csaba képviselő: a nem fizetők részét az önkormányzatnak kell kifizetni?

Zupcsán László:  abban az esetben, ha a társulat nem tudja a hitelt visszafizetni,  akkor az 
önkormányzatnak mint  készfizető kezesnek kell  teljesítenie.  A társulat  adhat kedvezményt 
annak, aki nem tudja megfizetni a tartozását, de el nem engedheti. A pénzintézet is figyeli, 
hogy a társulatnak mennyi pénze van és a hitel fedezete megvan e.

Majer Csaba képviselő: melyik futamidő lenne a legkedvezőbb?

Papp Katalin:  a 4 éves vagy az 5 éves lenne a legjobb, de ennek már magas a havi díja, 
amelyet a lakosság már nem tudna vállalni.

Balázs Ferenc képviselő: mi van akkor, ha valaki nem akar szerződést kötni, de befizeti egy 
összegben, amikor a beruházás megkezdődik?

Zupcsán László: ha valaki előtakarékoskodik az csak jó a lakosságnak, mindenkinek a saját 
számláján  gyűlik  a  pénz.  Az önerő  hitelérdemlő  igazolását  csak  így lehet  megoldani,  ezt 
fogadja el a pénzintézet és ezekről tud igazolást kiadni, ami a pályázathoz szükséges.

Majer Csaba képviselő:  amennyiben nem valósul meg az építkezés, akkor is jár az állami 
támogatás?

Zupcsán László: igen, 4 év után már kiutalható lesz.

Balázs Ferenc képviselő: a beruházás műszaki vezetőjét ki választja meg? Az önkormányzat 
beleszólhat e mikor egyenlíthető ki egy részszámla, az megfelel e a készültségi foknak? Rossz 
tapasztalataink vannak az útfelújítás kapcsán, azért kell erre majd jobban odafigyelni.

Kucsera András polgármester: sajnos ott  nem az önkormányzat  volt  a beruházó,  csak a 
tervezési költségekhez járult hozzá.

Zupcsán László: mivel az önkormányzat a beruházó így természetesen az önkormányzat egy 
független műszaki ellenőrt bíz meg, aki bármikor lecserélhető.
A  víziközmű-társulat  megalakítása  fontos.  A  Társulat  önálló  jogi  személy,  amelyet  az 
önkormányzat kezdeményezése hozza létre. Dr.Fekete Zoltán ügyvéd biztosítja majd a jogi 
hátteret.

Zachar Zénó alpolgármester: a 7 éves futamidőt javasolja elfogadni.



Zupcsán László: ez a javaslat azt is jelenti, hogy csak az OTP ajánlata jöhet szóba, mert a 
Fundamentának nincs 7 éves futamideje.

Kucsera  András  polgármester:  javasolja:  az  önerő  biztosítására  víziközmű-társulat 
létrehozását, továbbá az OTP lakástakarék-pénztár 7 éves futamidőre szóló ajánlat elfogadását 
(2.100Ft/hó összegben), valamint az önkormányzat átvállalja a lakosságtól a számlanyitási díj 
egyszeri költségét 4.500Ft/szerződés összegben.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 5 igen 1 nem 1 
tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

38/2007.(V.31.) számú kt határozat
1. Nézsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázati  támogatással 

szennyvízberuházást valósít meg. A projekt becsült költsége 450.000.000 Ft.
A  képviselő-testület  a  hiányzó  forrás,  kamat  költségek  és  az  önerő  biztosítására 
víziközmű-társulat létrehozásával biztosítja.

2. A  Képviselő-testület  az  önerő  és  a  beruházással  érintett  terület  ingatlan  számát 
figyelembe véve, az egy érdekeltségre / vízfogyasztó háztartás, ill. beépíthető telek / 
jutó hozzájárulás összegét …………Ft-ban állapítja meg a lakosság és jogi személy 
részére ill. intézmény esetében egyaránt.

3. A Képviselő-testület az érdekeltségi egység, és a hozzájárulás meghatározása:
- természetes személyek esetén egy lakás, családi ház, egy beépítetlen terület  / telek, 

amelyre építési engedély kiadható / egy egységnek minősüljön.
- Természetes  személyek  egyéb  ingatlana  esetében  minden  megkezdett  300  l/nap 

vízfogyasztás egy egységnek minősül
- Jogi személyek,  jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében 

minden megkezdett 300 l/nap vízfogyasztás egy egységnek minősül
- A  lakossági  hozzájárulás  megfizetése  kedvezményes  módon,  OTP  Bank  Nyrt. 

lakástakarék-pénztári szerződés megkötésével történjen 
- A hozzájárulás összesen …………Ft/egység, amely a társulat működési költségét és a 

hitelkamatokat is tartalmazza.
- A  kedvezményes  lakás-előtakarékossági  szerződés  megkötése  esetén,  a  fizetendő 

hozzájárulás 85 hónapon át havi 2.100 Ft összesen: 178.500 Ft/egység.

4. A  Képviselő-testület  a  társulat  megalakulásáig  megkötésre  kerülő  lakás-
előtakarékossági  szerződések  számlanyitási  díjának –  egyszeri  költségét  –  az  OTP 
Bank Nyrt lakás-takarékpénztár részére történő megfizetését átvállalja a lakosoktól. A 
forrás a 2007. évi költségvetésében biztosítja.

5. A  Képviselő-testület  a  Társulat  szervezői  feladatainak  elvégzésére  és  az  ahhoz 
kapcsolódó lakás-előtakarékossági  szerződések  megkötésére  megbízásuk  alapján  az 
N-Alexander Kft-t (3530. Miskolc, Széchenyi u. 64. II/2.) felkéri.

Határidő: azonnal.
Felelős:  a polgármester

3. Napirend tárgyalása



Zupcsán László: javasolja a lakossági fórum összehívását 2007. június 13-án 19 órára. 
A lakossági fórum meghívó és tájékoztató kézbesítése az érintett ingatlantulajdonosok részére 
2007. június 8-ig.
A  víziközmű-társulat  gyakorlati  szervezése:  2007.  június  17-én  (vasárnap)  10.00-  17.00 
óráig. 
Az érintett ingatlantulajdonosokat személyesen felkeresik a Kft. munkatársai, és a szervező 
bizottság tagjai.
Utószervezés: 2007. június 24-ig.
A társulat alakuló közgyűlésének megtartása: 2007. július 10. 17.00 óra.
A  lakás  takarékpénztári  szerződések  (amelyek  a  társulati  hitel  fedezetéül  szolgálnak) 
aktiválása, azaz a számlanyitási díjak átutalása 2007.július 20-ig.

A Képviselő-testület a javasolt ütemtervet egyhangú  ( 7 igen ) kézfelemeléssel elfogadja.

Zupcsán  László:  a  társulat  alakuló  ülésén  a  tagok  2/3-ának  jelen  kell  lenni,  vagy 
meghatalmazással is képviseltetheti magát. Ezért kellenek ún. utcabizalmik, akik képviselik 
azokat, akik nem tudnak vagy nem akarnak a közgyűlésre eljönni. A közgyűlés időpontját 15 
nappal a ülés előtt meg kell hirdetni, és mindenkit meg kell hívni. Az alapszabály rögzíti majd 
részletesen a szabályokat, a tagjegyzéket, amelyet a Kft elkészít.

A polgármester 15 perc szünetet rendel el.

4. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: ismerteti a 2007. évi költségvetés módosítását. 
A 2007. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszeg 193.055 eFt-ról 220.463 eFt-ra módosul.

 Működési bevételek előirányzata összesen: 195.277 eFt
        a. Intézményi működési bevételek:     5.446 eFt
        b. Önkormányzat sajátos működési bevétele:     63.200 eFt
        c. Önkormányzat költségvetési támogatása:       81.054 eFt
        d. Működési célra átvett pénzeszközök:   10.486 eFt
        e. Működési célú hitel:   35.091 eFt”

Felhalmozási bevételek:   25.186 eFt
       a. Fejlesztési vis maior támogatás:                         2.946 eFt
       b. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek     7.090 eFt
       c. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz                1.150 eFt
       d. Felhalmozási hitel felvétel:                              14.000 eFt

               e Ft

Működési kiadások előirányzata összesen: 193.490 
Ebből: Személyi jellegű kiadások   78.721
           Munkaadókat terhelő járulékok   25.390
           Dologi jellegű kiadások   54.316
           Működési célú pénzeszköz átadás                                             3.000



           Társ.- és szoc.pol.juttatások      12.000
           Működési hitel törlesztés   20.063”

           

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:  26.973 eFt.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból
a. intézményi beruházási kiadások 12.524 eFt
b. a felújítások előirányzata 11.016 eFt
c. felhalmozási hitel törlesztése   2.900 eFt
d. felhalmozási hitel kamata      533 eFt”

Javasolja a módosító javaslat 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

6/2007.(VI. 1.)
Rendelete

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007.(IV.18.) rendelettel módosított 
2/2007.(II.14.) rendelet módosításáról

A Nézsa 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.) rendelete (továbbiakban: Kvr.) – egyes rendelkezései 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Kvr. 3.§-ának a. és b. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a. kiadási főösszegét 220.463e Ft-ra
 b. bevételi főösszegét 220.463e Ft-ra 

 módosítja.”

2.§

A Kvr. 4.§ és 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„4.§ Működési bevételek előirányzata összesen: 195.277 eFt
        a. Intézményi működési bevételek:     5.446 eFt
        b. Önkormányzat sajátos működési bevétele:     63.200 eFt
        c. Önkormányzat költségvetési támogatása:       81.054 eFt
        d. Működési célra átvett pénzeszközök:   10.486 eFt
        e. Működési célú hitel:   35.091 eFt”

„5.§ Felhalmozási bevételek:   25.186 eFt
       a. Fejlesztési vis maior támogatás:                         2.946 eFt
       b. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek     7.090 eFt
       c. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz                1.150 eFt
       d. Felhalmozási hitel felvétel:                              14.000 eFt

3.§

A Kvr. 6.§ -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.§(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 
következők szerint határozza meg:

Megnevezés     e Ft

Működési kiadások előirányzata összesen: 193.490 
Ebből: Személyi jellegű kiadások   78.721
           Munkaadókat terhelő járulékok   25.390
           Dologi jellegű kiadások   54.316
           Működési célú pénzeszköz átadás                                             3.000
           Társ.- és szoc.pol.juttatások      12.000
           Működési hitel törlesztés   20.063”

4.§
           
A Kvr. 7.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a (2) bekezdése 
hatályát veszti.

„7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:  26.973 eFt.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból
a. intézményi beruházási kiadások 12.524 eFt
b. a felújítások előirányzata 11.016 eFt
c. felhalmozási hitel törlesztése   2.900 eFt
d. felhalmozási hitel kamata      533 eFt”

5.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



5. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester:   a  TIGÁZ-tól megérkezett  a szerződéstervezet  a Madách 
utca  lakóterület,  26  db  családi  ház  SZ/BE+/leág  +  gerincvezeték  csatlakozási  díjáról: 
2.597.970 Ft  +  519.594  Ft  ÁFA összesen:  3.117.564  Ft.  Javasolja  az  összeg  lehívását  a 
fejlesztési hitelből.

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.

39/2007.(V.31.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  engedélyezi,  hogy  Kucsera  András 
polgármester az OTP Bank Nyrt-vel 2007. 03.01 napján megkötött  10.000.000 Ft összegű 
hitelszerződés alapján, a  1-2-06-4100-1024-1 számú szerződésben foglalt feltételek mellett, 
az  abban  foglalt  hitelösszeg  terhére  lehívjon  3.117.564  Ft  összegű  hitelt  a  költségvetési 
elszámolási számlára történő folyósítással. 
Az  összeg  átutalásra  kerül  a  TIGÁZ  Zrt  (5000.  Szolnok,  Thököly  u.  79.)  IEB 
11100609-11147073-01000003 bankszámlaszámára, a Nézsa Madách utca lakóterület, 26 db 
családi ház (SZ/BE +leág +gerincvez. csatlakozási díj ) céljára.
Határidő: folyamatos.
Felelős: a polgármester

Kucsera András polgármester: beszámol arról, hogy a T-Mobile szerződés lejárt, de további 
két évre kérik a meghosszabbítást, 1,5 millió forint + áfa összegben sikerült megállapodni. 

Legéndi  iskola  ügy: Legénd  Önkormányzata  3  millió  forintot  utalt  a  pedagógusok 
bérrendezésére, ez az összeg számfejtésre került. 2007. június 4-én hétfőn 10.00 -14.00 között 
Hegedűs Zoltán önálló bírósági végrehajtó hívott  be bennünket Balassagyarmatra,  mert  az 
érintett  pedagógusok megindították  a  végrehajtási  eljárást.  Dr.Tunyogi  Ágnes  ügyvéd  lett 
megbízva  az  iskola  képviseletével,  és  jogi  útra  lesz  terelve  a  legéndi  ügy,  mert  az 
önkormányzat  nem  hajlandó  fizetni.  Megpróbálunk  a  pedagógusokkal  megállapodni 
részletfizetésben. Pályázatok is készültek, de az elbírálásuk június hónapban várható. Nyertes 
pályázat esetén ebből pénz csak augusztusban lesz.

Prontvai  Sándor  vállalkozó:  kezdeményezésére  a  templom  előtti  kisparkban  lévő 
villanyoszlop áthelyezésre kerül, ennek költsége 136 eFt + áfa. A költségek viseléséről még a 
vállalkozó nem nyilatkozott. 

Ismertetésre  kerül  Papp  Éva  kérelme:  hozzájárulását  kéri  ahhoz,  hogy  a  Kultúrház  és  a 
műemlék épület  közötti  füves területre  egy fagylaltos  pavilont  telepíthessen.  Az áramot  a 
Kultúrházból szeretné megoldani almérő felszerelésével saját költségen. A pavilon max 8 m2 
helyigényű, kizárólag csak fagylaltot értékesítene. Nyitva tartása 13.00 – 20.00 óráig.

A képviselő-testület 10.000,-Ft/hó közterület foglalási díjat javasol megállapítani.



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:

40/2007.(V.31.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Éva (2611. Felsőpetény, Béke u. 10. 
szám alatti  lakos  )  részére  a  Nézsa  Művelődési  Ház  melletti  területen  fagylaltos  pavilon 
telepítését engedélyezi.
A közterület foglalási díj összege: 10.000,-Ft/hó.
Határidő: folyamatos.
Felelős: a polgármester

FALUNAP

Kovácsné  Bóbis  Klaudia  képviselő: elmondja,  hogy  az  ünnepség  előkészületei  lázasan 
folynak.  A  község  élelmiszerboltjai  szponzorálják  a  napot,  sőt  a  fornetti  és  biotejtermék 
kóstoló is lesz.
Horgász verseny reggel 6 órakor kezdődik az Ezersziget tónál. 
Gulyásleves lesz az ebéd, valamint csík- és kalácsfesztivál. 
Este tábortűz és utcabál.

Az elnök az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester         jegyző

     Balogh István                       Majer Csaba 
                                          jkv.hit                                   jkv.hit.


