
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

12. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2007. július 11-én 20.00 órakor tartott  
               képviselő-testület üléséről.

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

                            
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

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

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt

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

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Kovácsné Bóbis Klaudia képviselőt

A képviselő-testület  ( 7 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.      
                                 
                                                                 Szarka Péter képviselőt

A képviselő-testület (7 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.
      Előterjesztő: Kucsera András polgármester

2. Egyebek

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



1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester:  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a lakosság aláírást 
gyűjtött  a  20.35  órakor  Legéndről  Vácra  közlekedő  autóbusz  nézsai  útvonalának 
megváltoztatásához.  Kérésük, hogy az autóbusz a Szondi út 19. sz. alatti  megállóhelyet  is 
érintse. Ehhez a kezdeményezéshez kérik a képviselő-testület támogatását is. A Kérelmet a 
VOLÁNBUSZ Észak Területi Igazgatóság Váci Forgalmi Üzem címére küldik meg.

Az elnök javasolja a kezdeményezés önkormányzati támogatását.
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.

44/2007.(VII.11.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lakossági kezdeményezést, 
amely  a  20.35  órakor  Legéndről  Vácra  közlekedő  autóbusz  útvonal  megváltoztatására 
irányult. 
A képviselő-testület támogatja, hogy az autóbusz nézsai útvonala a Nézsa, Szondi út 19. szám 
alatti megállóhelyet is érintse.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  VOLÁNBUSZ  Észak  Területi  Igazgatóság   Váci 
Forgalmi Irodájánál kezdeményezze autóbuszjárat útvonal módosítását.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester

A zeneiskola kérdésében: a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Becsó Zsolt 2007. 
július 2-án megbeszélést tartott a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola kihelyezett  osztályai 
működtetésével kapcsolatban. Elmondta, hogy a normatív támogatás át fog alakulni, nagyobb 
önkormányzati  támogatást  kell  biztosítani.  Vannak  pedagógusok,  akiket  nem  tudnak 
foglalkoztatni.  Nógrádsáp-Bercel-Nézsa  kihelyezett  tagozatként  működhetne.  Felmerült 
igazgató helyettes tisztségre Verebélyi Ákos tanár úr neve. 

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: a nézsai zenetanárok meg lettek keresve?

Kucsera András polgármester:  igen az iskola igazgatónője már beszélt  velük,  és Ember 
Csabával is konzultáltak.

Balogh István képviselő: Annáék nem folytatnák?

Kucsera András polgármester:  a  legéndi ügy kapcsán 2007. június 4-én Hegedűs Zoltán 
önálló bírósági végrehajtó hivatott  be Balassagyarmatra,  ahol szóban közölte,  hogy Vanda 
Lajos , Vanda Lajosné és Dobrocsi Pálné végrehajtási eljárás megindítását kérte, amely azt 
jelenti, hogy az önkormányzat számlájára inkasszó van kiadva13,6 millió forint összegben. 
Ezt követően megállapodást kezdeményeztünk a végrehajtást kérőkkel, melynek eredménye, 
hogy Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes ügyvéd előtt megállapodás született a fizetési határidőkről. 
2007.  augusztus-szeptember  10-ig  500  eFt/fő  nettó,  majd  október  31-ig  megtörténik  a 
végelszámolás.  Erről  szóló  megállapodást  bemutattuk  a  végrehajtónak,  aki  583.550,-Ft 
összegű végrehajtási költséget számolt fel.



Legénd önkormányzata ez idáig 6 millió forintot utalt a számlánkra. 

Nézsa Község Önkormányzata  Vanda Lajos, Vanda Lajosné és Bobrocsi Pálné részére az 
alábbi illetményeket és azok közterheit fizette ki:

Legénd Önkormányzatától átvett összeg: 

2007. 05.07-én 3.000.000,-Ft 
2007. 06.21-én                          600.000,-Ft
2007. 06.26-án 2.400.000,-Ft

Fenti személyek részére kifizetésre került   nettó   összeg:  

2007. 05.07-én 1.147.728,-Ft
2007. 06.11-én 1.852.272,-Ft 

                                Összesen: 3.000.000,-Ft

Közterhekre kifizetett összeg:

2007. 06.26-án 1.852.272,-Ft
2007. 07.26-án                       2.427.112,-Ft

Bírósági Végrehajtó részére kifizetett összeg:

583.550,-Ft

Fennmaradó összeg:

564.178,-Ft

Legénd Önkormányzat Képviselő-testületének,  2007. július 26-ig  2.427.112,-Ft összeget 
kellene átutalnia.

A Kincstár az állami támogatásból leveszi a 2.991.290,-Ft összegű közterhet, amely teljesen 
ellehetetleníti önkormányzatunk további működését.

Önkormányzatunknak hitelfelvételében kell gondolkodnia.

A Nézsai Általános Iskola megbízta Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes ügyvédet, hogy kártérítés 
megfizetése tárgyában indítson pert Legénd Község önkormányzata ellen. A keresete 2007. 
június 6-án benyújtásra került.

Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006.évi 
CXXVII. Törvény 6.  számú mellékletének 3.  pontjában szabályozott,  a működésképtelen 
helyi önkormányzatok egyéb támogatása igényléséről és felhasználásáról tárgyban. 
Hivatkoztunk  a  Legfelsőbb  Bíróság  döntésére,  amelynek  végrehajtása  működésképtelenné 
teheti önkormányzatunk működését.



Levelt írtunk az új Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszternek, Bajnai Gordon úrnak., 
Dr. Szandai László úrnak, Kistérségnek, Megyei Közgyűlés Elnökének Becsó Zsolt úrnak
Válasz még nem érkezett.

Zachar Zénó alpolgármester: Legénd perbe akarja vinni a Közigazgatási Hivatalt, mert nem 
hajlandó a teljes összeget kifizetni, úgy gondolja van itt több felelős is.

Kucsera András polgármester:  belső ellenőrzés volt az óvodában és az iskolában. Ennek 
részletes megtárgyalása egy külön napirendi pont lesz a következő ülésen.
Társulási  dokumentumokat  is érint  a vizsgálat,  és a tagiskola kérdését.  Egy hatvani hölgy 
készíti  a  felmérést,  egy  anyagot  fog  átadni,  amely  tartalmazza  majd  az  előnyöket  és 
hátrányokat. Személyesen is eljön és tájékoztatja a képviselő-testületet.

Zachar Zénó alpolgármester: az óvodai társulást is szorgalmazni kéne, bár Keszeg állítólag 
Penccel társulna.

Kucsera  András  polgármester:  új  egyesület  alakult,  a  Kulturális  és  Faluszépítő 
Egyesületből lett a Nézsai Palóc Néptánc Egyesület, amelynek vezetője Szarka Péter.

Szarka Péter képviselő: a Néptánc Egyesület szeretné bérbe venni a magtár épületet, abban 
próbatermet  illetve  közösségi  teret  alakítana  ki.  Az ajtókat  zárhatóvá  tennék,  kitakarítják, 
rendbe  hozzák  a  színpadot.  Jótékonysági  rendezvények  tartásával,  támogatók  szerzésével 
kívánják előteremteni  a szükséges anyagi  fedezetet.  A későbbiekben pályázati  lehetőségek 
felkutatásával az épület egészét fel kívánják újítani.

Az elnök javasolja a magtár térítésmentes átadását a Néptánc Egyesületnek határozatlan időre.
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.

45/2007.(VII.11.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Nézsai  Palóc  Néptánc 
Egyesület kérelmét és azt támogatja.
A Képviselő-testület  2007. augusztus 1-től határozatlan időre a Néptánc Egyesület  részére 
térítésmentesen használatba adja a volt magtár épületet.
Határidő: 2007.08.01.
Felelős. a polgármester

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására 115.500,-Ft-ot kap az önkormányzat ez 11 fő 
tíz éven aluli gyermekre szól. A gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat 

benyújtott  pályázataink A: önkormányzati  járdák  felújítása,  Petőfi  út  felújítása,  Fogorvosi 
rendelő  felújítása,  fogorvosi  szék  beszerzése  befogadásra  került,  szakmailag  megfelelt, 
azonban a források kimerülése miatt tartaléklistára került.

Közkincs pályázat:  A többcélú művelődési  ház felújítása,  berendezéseinek pótlása,  cseréje 
tárgyú pályázat elbírálásra még nem került sor.



Honvédségi eszközöket hoztunk Kalocsáról:  asztalokat, székeket, ágyakat és hozzá szivacsot, 
lepedőt, gulyáságyút. Agregátor és sátor is lesz. Legénységi sátor 8-10 személyes.

Az  önkormányzat  9  millió  forintos  folyószámlahitel szerződése  augusztus  22-én  lejár.  A 
működéshez sajnos szükséges ennek ismételt felvétele. Sorban álló számlák vannak 5 milklió 
forint összegben. Az ÖNHIKI segíthet a fizetési kötelezettség teljesítésében.
 
Az elnök javasolja a 9 millió forint folyószámlahitel felvételét.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 5 igen 2 nem 1 
tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

46/2007.(VII.11.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 
e l h a t á r o z z a, hogy 9.000.000,-Ft folyószámlahitelt vesz fel a következő feltételekkel.

A hitelt  nyújtó  bank: a  polgármesteri  hivatal  számlavezető  pénzintézete  OTP Bank Zrt 
(2651. Rétság).
A hitel futamideje: 1 év
A hitel kamata: a mindenkor érvényben lévő piaci kamat.
A hitel  futamideje  alatt  a  hitel  törlesztését  az  önkormányzat  költségvetésébe  betervezi  és 
jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződést megkösse.
Határidő: folyamatos
Felelős: a polgármester

T-Mobile  2007. július 24-ig átutal 1,8 millió forintot, ez két éves bérleti díj.

ÓVODA:A 78/2003.(XI.27.) GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően el kell  végezni a 
játszótéri  eszközök biztonságosságának évenkénti  ellenőrzését.  A kistérség megszervezte  a 
TISZA PARK KFT-vel  a  feladat  elvégzését.  Az ellenőrzés  díja:  22.560,-Ft-ba került.  Az 
óvodában egy játék sem felel meg az előírásoknak.

2. Napirend tárgyalása

Kucsera  András  polgármester: ismerteti  Demkó  Natália  kérelmét,  mely  szerint  kéri 
lakásbérleti  szerződésének  további  egy  évvel  történő  meghosszabbítását.  Az  iskolában 
zenetanárként van foglalkoztatva. A nyári szünetben Ukrajnába utazik és csak a tanításra jön 
vissza. Szerződése 2007. augusztus 15-én lejár. Továbbá kérése, hogy szállást biztosíthasson 
unokatestvére számára is a lakásban. 
Javasolja a szerződés meghosszabbítását és szállásadás biztosítását unokatestvére számára.

Az elnök szavazást kér.
A  szavazás  eredménye: a  képviselő-testület  (  8  fős  jelenléttel  8  fő  szavazott  8  igen  )  a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.



47/2007.(VII.11.) számú kt határozat
Nézsa Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Demkó Natália  részére 2008.  augusztus 
15-ig meghosszabbítja a Nézsa Szondi út 101. szám alatti lakás bérleti szerződését. Továbbá 
engedélyezi, hogy Demkó Mihály György -  unokatestvére -  részére szállást biztosítson.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő:  bejelenti,  hogy 2007. július 26-án 14 órától 18 óráig 
véradás lesz a Művelődési Házban. Kérése, hogy a képviselő-testület engedélyezze 7.000,-Ft 
értékben virsli vásárlását a véradók számára.
A 30 szoros véradóknak nem kell vizitdíjat fizetni, erről szóló igazolást ki fogjuk adni.

Az elnök javasolja a 7.000 Ft anyagi támogatás megállapítását.
Az elnök szavazást kér.
A  szavazás  eredménye:  a  képviselő-testület  (  8  fős  jelenléttel  8  fő  szavazott  8  igen  )  a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

48/2007.(VII.11.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  engedélyezi,  hogy a  2007.  július  26-án 
megtartásra kerülő véradásra 7.000,-Ft értékben Kovácsné Bóbis Klaaudia képviselő virslit 
vásároljon.
A polgármesteri  hivatal  házipénztárában  a  pénzösszeget  felveheti,  majd  számla  ellenében 
köteles azzal elszámolni.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

Kucsera András polgármester: a hagyományokhoz híven a hétvégén motoros találkozó lesz 
a faluban, Behányi Balázs szervezésében.

Czékmány Győző kereste meg az önkormányzatot,  hogy a búcsú hétvégéjén lengyel-olasz 
tánccsoport szívesen eljönne és műsort adnának, csak az étkeztetésüket kellene megoldani. 
Véleményem szerint  az időpont nem kedvező, mert  ezen a hétvégén mindenkinek családi, 
rokoni ünnepség van, ezért ezt nem tudjuk felvállalni.

Kovácsné  Bóbis  Klaudia  képviselő:  az  árokásásokat  hatékonyabban  kell  megszervezni, 
Koczka Laci menjen ki ingatlanonként és mondja meg, hogy milyen mélységű árkot kell ásni. 
A  közhasznúak  is  részt  vehetnének  ebben  a  munkám,  az  önkormányzatnak  is  vannak 
elhanyagolt árkai.

Majer Csaba képviselő: holt tart a körjegyzőség kérdése? 

Kucsera András polgármester: nincs előrelépés.

Balogh István képviselő:  Keszeg-Alsópetény nem is választolt a megkeresésre?!

Majer Csaba képviselő:  az  árokásás  kérdésében Koczka  Laci  menjen  ki  beszélje  meg  a 
lakóval  vagy  kiássa  önként  vagy  az  önkormányzat  kiássa,  de  annak  költsége  lesz.  Az 
önkormányzat mutasson példát és tegye rendbe az árkait, addig itt rend nem lesz. A Szondi út 
végén lévő buszmegállóban nincs kuka, sürgősen ki kell helyezni.



Kucsera András polgármester: megtesszük az intézkedést.

Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester          jegyző

Kovácsné Bóbis Klaudia          Szarka Péter
                                                 jkv.hit jkv.hit.


