
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

14. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2007. október 9-én 18.00 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
                          Turcsán Mónika jegyző  
                     
Távol volt:        Pazsitni Tünde képviselő
                          Szarka Péter képviselő

Meghívott: Styevó Gábor a víziközmű társulat intéző bizottságának elnöke

Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

Az  elnök  tisztelettel  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  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 Klaudia 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.
      Előterjesztő: Kucsera András polgármester

2  Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
                   

3. Október 23-iki ünnepi megemlékezés szervezése
    Előterjesztő: Kucsera András polgármester



                       
4. Javaslat „Idősek Napja” megrendezésére

Előterjesztő: Kucsera András polgármester

5. Tájékoztató a község szennyvízcsatorna ügyében
Előterjesztő: Styevó Gábor víziközmű társulat elnöke
                    

6.  Tájékoztató a legéndi iskola bezárása ügyében teljesített pénzügyi helyzetről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

7. Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata 
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

Zárt ülés:

8. Támogatás iránti kérelmek elbírálása

A képviselő-testület a napirendi javaslatot ( 6 igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadta.

1. Napirend tárgyalása

Kucsera  András  polgármester:  örömmel  számol  be  a  szeptember  22-én  tartott  szüreti 
felvonulás sikeréről. Sok résztvevő volt, akik igen szép népviseltbe öltöztek, és sok volt az 
idegen is. Az esti táncgála is jól sikerült, a lévaiak is jól érezték magukat. 

Az  önkormányzat  kintlévősége  csökken,  mert  a  határidőre  nem  fizetők  most  teljesítik 
elmaradásaikat. 

Pályázat:  Nézsa Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  150.000 Ft-ot  nyert  működési  kiadásokra  és 
eszközbeszerzésre. Az ifjúsági csapat minden évben részt vesz a versenyeken és igen szép 
eredményt érnek el.

Vidékfejlesztési program más néven LÉDER: a Rétság kistérség ketté osztódott, az egyik a 
Balassagyarmat-Szécsény-Szűgy központtal 7-8 település tartozik ide, a másik Vác-Szob 15 
településsel (Börzsöny-Dunakanyar-Rétság) alkot egy LÉDER csoportot.
Vidékfejlesztési célokra lehet majd pályázni.

A  Földhivatal  megkezdte  az  osztatlan  közös  tulajdonú  földterületek  kimérését,  ezzel  sok 
olyan önkormányzati út keletkezett, ami az önkormányzat vagyonát gyarapítja és az ingatlan 
kataszterbe bekerül.

Majer Csaba képviselő: a telekárak meghatározása hol tart?

Kucsera András polgármester: halad az ügy, megvannak a költségek, a területvásárlás – az 
út kialakításához – folyamatban van. A TIGÁZ addig nem tud dolgozni a területen, ameddig 
nincs  az  önkormányzat  nevén  az  út.  A telekárak  kialakításánál  figyelembe  lehet  venni  a 
gyermeklétszámot.



A  polgármesteri  hivatal  épületének  villámvédelmére  beérkezett  árajánlatok  közül  a 
tulajdonostársakkal  közösen  fogjuk  kiválasztani  a  legmegfelelőbbet.  Az  egyik  árajánlat: 
98.400 Ft, a másik 53.000 Ft.

VOLÁN BUSZ: a lakossági útvonal módosítási kérelemre a VOLÁN Rt bejárást fog tartani, 
ennek időpontja még nem ismert.

Óvoda  felújítása:  a  nyílászárók  cseréjének  költsége  nem lett  teljes  egészében  lerendezve, 
október hónapban igyekszünk teljesíteni.
Az óvodában csőtörés gyanú merült fel, ezt már bejelentettük a biztosítónak is. A falon jól 
látni az átázást.

Iskola  felújítása:  van  pályázati  lehetőség,  igen  szigorú  kritériumokkal.  Két  fordulós  a 
pályázat. Amennyiben nem lesz lehetőség pályázni, akkor sürgős megoldást kell találni.

DALKIA gázszolgáltatóval október végén lejár a 10 éves szerződés. Drágábban vásároltuk a 
gázt 30Ft-tal. Évente 400 eFt többlet költséget jelent.
Az óvodában a TIGÁZ-tól  vásárolt gáz 30 Ft-tal olcsóbb 
Az energia kereskedők megjelentek a neten. Van aki 6%-kal olcsóbban adja a gázt m3-enként.
Közbeszerzési eljárást elő kell készíteni. 
Az áramnál  is  ugyanez  a  helyzet,  a  közvilágításra  is  tesznek  ajánlatokat,  hasonló  mint  a 
telefonoknál.

Balázs Ferenc képviselő: véleménye szerint jobban megérne egy gondnoki állást létrehozni, 
aki az üzemletetést és minden egyéb feladatot elvégezne. 

Kucsera András polgármester: a kistérségen keresztül egy cég ajánlata ún. jelző rendszer az 
idősek számára, ha baj van a csuklóra rögzíthető kis műszerrel jelezni tud. Ez egy országis 
program is.

Styevó Gábor: a cég alapszolgáltatás keretében nyújtani tudja: a jelzőrendszert 25 eFt/év/fő, 
házi segítségnyújtást 457Ft/fő, családsegítést 320 Ft/fő díjért. A kistérség megigényelhet erre 
normatívát, az önkormányzatnak nem kerül semmibe.

Kucsera András polgármester: az Alkotmány utcában az autóparkolás egyelőre vitatott ügy, 
a helyi rendeletben kell módosítást végrehajtani.

Ady  utcában  a  vízelvezető  árkok  ügyében  Sólyom  Péter  útfelügyelő  fogja  a  méréseket 
elvégezni, ezt követően lehet a lakókat értesíteni. Kutató ásást már végeztünk.

BURSA pályázat megjelent, október végéig lehet jelentkezni.
Ismét megjelent a műfüves pályázat, talán valamivel kedvezőbb feltételekkel.

Idősek napjára Bódi Guszti ajánlotta magát szórakoztató műsorával.
Tóth József karnagy urat már meghívtuk az ünnepségre, de levélben is meg fogjuk keresni.

Két házaspár 50 éves házassági évfordulóját fogjuk ünnepelni: Kucsera Károly és Pazsitni 
Ilona Kucsera András és Styevó Margit.

A templom melletti téren a kaszálás ránk maradt.



Áramszünet lesz 15-én.

Majer Csaba képviselő: van-e újabb fejlemény körjegyzőség ügyben?

Kucsera András polgármester: egyelőre nincs.

Zachar Zénó alpolgármester: közel egy éve nem válaszolt sem Keszeg, sem Alsópetény a 
megkeresésünkre, szerintem ez magáért beszél. Nem értem, hogy ezek után még mit akarunk?

Majer  Csaba  képviselő:  kezdeményezzünk  közös  képviselő-testületi  ülést,  ahol 
megbeszélhetjük a közös ügyeinket.

Balogh István képviselő: a fogorvosi rendelővel mi lesz, azt is fel kell újítani, és ezt is meg 
kellene beszélni.

Balázs Ferenc képviselő: elmondja, hogy ő beszélt egy keszegi képviselővel, aki elmondta, 
hogy nem mondták azt, hogy nem akarnak Nézsával körjegyzőséget. 

Kucsera András polgármester: szavazásra teszi fel Majer Csaba képviselő javaslatát, mely 
szerint kezdeményezzük Alsópetény és Keszeg önkormányzat  képviselő-testületeinél közös 
képviselő-testületi  ülés  összehívását,  november  elejére.  Napirendi  javaslat:  körjegyzőség 
alakítása, fogorvosi rendelő felújítása, működtetése, nevelési-oktatási feladatok társulása.

Az elnök szavazást kér.
A  szavazás  eredménye: a  képviselő-testület  (  6  fős  jelenléttel  6  fő  szavazott  6  igen)  a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

64/2007.(X.09.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ismételten kezdeményezi 
Keszeg  és  Alsópetény  településekkel  közös  képviselő-testületi  ülés  összehívását  2007. 
november elejére. 
Javasolt napirend: körjegyzőség létrehozása,  fogászati  ellátás újraindítása,  nevelési-oktatási 
feladatok társulása ügyben.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

Kucsera András polgármester: ismerteti az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Önkormányzati  Társulás  Tanácsának  2007. 
szeptember  20.  napján  hozott  azon  döntését,  mellyel  Dány  Község  Önkormányzatának 
csatlakozási kérelmét elfogadta. A társulás minden tagjának ezt meg kell erősítenie. Javasolja 
az előterjesztés elfogadását.

Az elnök szavazást kér.
A  szavazás  eredménye: a  képviselő-testület  (  6  fős  jelenléttel  6  fő  szavazott  6  igen)  a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

65/2007.(X.9.) számú kt határozat

Nézsa Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Észak-Kelet  Pest  és  Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsának 



2007. szeptember 20. napján hozott azon döntését, mellyel Dány Község Önkormányzatának 
csatlakozási  kérelmét  elfogadta,  jelen  határozatával  érvényességében  megerősíti,  és  a 
csatlakozást támogatja.

Kovácsné  Bóbis  Klaudia  képviselő:  javasolja  újratárgyalni  a  háziorvosi  szolgálat 
működését, az asszisztens foglalkoztatását. 
 
Zachar Zénó alpolgármester: csak azt kell vállalni ami kötelező önkormányzati feladat, és 
ami jogos. 

Kucsera Andrásné polgármester: a doktornő közalkalmazottként nem vállalta az asszisztens 
foglalkoztatását, bár azóta már nyugdíjas.

Majer Csaba képviselő: az asszisztens foglalkoztatását vállalja át a doktornő.

Kucsera  András  polgármester: ez  ügyben  meg  kell  keresni  a  doktornőt  és  le  kell  ülni 
tárgyalni, akár lehet képviselő-testületi ülésen is.

Az  önkormányzat  pénzügyi  helyzetét  célszerű  átvilágítani,  az  OTP-vel  kötött 
hitelszerződéseket  is  beleértve.  Megkerestük  azokat  a  pénzügyi  szakembereket,  akik 
Nőtincsen is elvégezték ezt a feladatot. Szeretnénk majd a testületi ülésre meghívni őket.

A legéndi  iskola  bezárása  miatt  fennálló  fizetési  kötelezettség  helyzete:  telefonon  történt 
tájékoztatásból  tudjuk,  hogy  a  „A  Működésképtelen  helyi  önkormányzatok  egyéb 
támogatása”  jogcímen  benyújtott  igényünket  az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési 
Minisztérium kedvezően elbírálta. Önkormányzatunk 11 millió forint támogatásban részesült 
– ez az összeg már a számlánkra megérkezett -. 3 millió forint vissza nem térítendő és 8 millió 
forint visszatérítendő támogatás. A támogatás visszafizetésének határideje 2008. június 30.
A  pedagógusokkal  kötött  megállapodás  értelmében  október  30-ig  el  kell  végeznünk  a 
végelszámolást. 
Az ügyvédnőt is tájékoztattuk a pályázatunk sikeréről. 

Balogh István képviselő: mennyi pénze van benne már az önkormányzatnak?

Kucsera András polgármester:  3 millió forint.
Az elnök kéri beszámolójának elfogadását.

A képviselő-testület ( 6 igen) egyhangú kézfelemeléssel a beszámolót elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: ismerteti a 1990. évi LXV. törvény 13.§-ában foglaltakat:
„A  képviselő-tstület  évente  legalább  egyszer,  előre  meghirdetett  közmeghallgatást  tart, 
amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és 
javaslatot tehetnek”.
Javasolja a közmeghallgatás időpontjának:2007. november 16. 18.00 Művelődési Ház
                                              Napirendje: -beszámoló a tárgyévben végrehajtott feladatokról

                                       - tájékoztató a község infrastrukturális helyzetéről, 
                                         szennyvízberuházásról, a jövő évi tervekről;    



                                        (Előterjesztő:a polgármester).
                                       - egyéb aktuális kérdések, javaslatok, hozzászólások.

Az elnök szavazást kér.
A  szavazás  eredménye: a  képviselő-testület  (  6  fős  jelenléttel  6  fő  szavazott  6  igen)  a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

Majer Csaba képviselő: javasolja, hogy a közmeghallgatáson az OTP LTP szerződésekről, 
annak lényegéről részletesen essen szó, mert sokan nem tudják mire is szerződtek. 

66/2007.(X.09.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2007.  november  16-án  (péntek)  18.00 
órakor közmeghallgatást tart a Művelődési Házban az alábbi napirenddel:
                            - Beszámoló a tárgyévben végrehajtott feladatokról

 - Tájékoztató a község infrastrukturális helyzetéről, szennyvízberuházásról,  
    a jövő évi tervekről; (Előterjesztő: Kucsera András polgármester,  Styevó 
    Gábor víziközmű társulat elnöke).
 - Egyéb aktuális kérdések, javaslatok, hozzászólások.

3. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: javasolja, hogy az október 23-iki ünnepi megemlékezés 
október 21-én vasárnap délután 17.30 órakor kerüljön megrendezésre. Az iskolás gyermekek 
műsorral, énekkel készülnek.

A képviselő-testület (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

4. Napirend tárgyalása

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: javasolja az idősek napja megrendezését november 24-
re (szombatra). A műsorszámokról és az idősek megvendégeléséről az iskolával egyeztetni 
fog. 

A képviselő-testület (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

5. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor víziközmű társulat elnöke: 2007. július 11-én megalakult a Nézsai 
Szennyvízhálózatépítő Víziközmű-társulat határozatlan időre. 
Tevékenységi köre: Mérnöki tevékenység, tanácsadás (főtevékenység); Épület, híd, alagút és 
közművezeték építése.
Cégforma: Vízgazdálkodási társulat.
Cg.12-16-000040
Adószáma: 14006102-1-12
KSH számjele: 14006102-7420-134-12



Ellenőrző Bizottság tagjai:
Petyerák István, Lestyánné Tóth Mária, Pazsitni Tünde.

Intéző Bizottság tagjai:
Styevó Gábor, Pazsitni Ferencné, Szarka Péter

Küldöttek:
Balogh István, Kovácsné Bóbis Klaudia, Kucsera Andrásné, Zachar Kázmérné, Koncz István.

A polgármesteri hivatal közreműködött és a jövőben is közreműködik a levelek kiküldésében, 
a szerződések megkötésében. Negyedévente küld az OTP értesítést az ltp fizetésekről. 
Létezik  egy szoftver,  amely  a  nyilvántartásokat  és  a  pénzügyi  könyveléseket  kezeli  profi 
módon, az ára 150 eFt. Az önkormányzat kifizette és folyamatosan fizeti az utólag megkötött 
szerződésekre  a  számlanyitási  díjat.  A  társulat  még  nem  nyitott  számlát,  hamarosan 
intézkedünk ez ügyben is. Egyéb működési költség felmerülhet a társulatnál is pl: értekezlet, 
pályázatok, posta költség ( akik nem fizetnek fel kell szólítani).
Egy külön helyiség is jó lenne,  és adminisztratív segítség is kellene,  vagy valakit  fel  kell 
venni 4 órában. Az önkormányzat és annak könyvelője ha vállalja ezeket a feladatokat akkor 
legyen ez leírva.
Ha menni kell értekezletre, akkor a hivatali autót igénybe lehessen venni.

Balázs  Ferenc  képviselő: ez  természetes,  senki  nem várja  el  tőled,  hogy a  saját  autódat 
használd. 
Javasolja, hogy Gábor minden testületi ülésre kapjon meghívót.

Zachar Zénó alpolgármester: javasolja, hogy ezeket a technikai kérdéseket beszélje meg a 
jegyzővel hivatali időben.

Styevó Gábor: 322 ingatlanra kötöttek ltp szerződést,  bár ez nem pontos szám, mert még 
mindig vannak utólagos kötések. 

6. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a beszámolóban elhangzott a legéndi iskola bezárása 
ügyében teljesített pénzügyi helyzet. A következő tárgyalás október hónap végén várható. 
Kártérítésként csak az az összeg követelhető Legéndtől, amelyet Nézsa kifizetett a 
pedagógusoknak. 

7. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a beszámolóban elhangzott, hogy október hónapban lejár a 
PROMÉTHEUS új néven DALKIA-val kötött 10 éves szerződés. A gázszolgáltatást a Dalkia 
továbbra  is  biztosítja,  de  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására  lesz  szükség  a  szerződés 
megkötéséhez. Ennek előkészítéseképpen felülvizsgáltuk a közbeszerzési szabályzatot és egy 
legalább 3 tagú Bíráló Bizottságot kell felállítani. Tagja kell hogy legyen egy szakértő és egy 
pénzügyi-gazdasági  szakember,  valamint  a  képviselő-testületből  is  legalább  egy  személy, 
Koczka László építésügyi főelőadó, meg természetesen a jegyző és a polgármester.

Balázs Ferenc képviselő: vállalja a bíráló bizottságban a tagságot:
Erre a napirendre még a közeljövőben visszatérünk.



Sok bejelentés érkezik az égetés miatt. A hatályban lévő köztisztaságról szóló 15/2005.(XI.1.) 
önkormányzati rendelet szerint szombat, vasárnap és ünnepnapok kivételével szabad égetni. 
Ez a lehetőség soknak tűnik, mert füstben fuldoklik a falu.

Majer Csaba képviselő: több önkormányzatnál heti egy vagy két nap van megengedve.

Balogh István képviselő: véleménye szerint is elég két nap a füstölésre.

Zachar Zénó alpolgármester:  javasolja, hogy hét elején pl: hétfőn és hétvégén pénteken 
lehessen csak füstölni. 

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2007.(XI.1.)
Rendelete

A köztisztaságról szóló 15/2005.(XI.1.) rendelet módosításáról

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló  1995.  évi  XLII.  Tv.  4.§  (49  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a 
köztisztaságról szóló 15/2005.(XI.1.) rendelete ( továbbiakban Rendelet) egyes rendelkezései 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Rendelet 4.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) a/ A földterület tisztántartása céljából a területen keletkező avar és kerti hulladék csak 
felügyelettel, a tűzvédelmi előírások betartásával, a lakókörnyezet legkisebb zavarása mellett 
égethető  el  úgy,  hogy  a  szomszédos  ingatlanokra  az  ott  lévő  épületekre,  növényzetre  ne 
jelentsen veszélyt.
        b/ Az avar és kerti hulladék csak száraz állapotban égethető.
        c/ Az éghető szárat hulladékot úgy kell tárolni, hogy az éghető anyag és a kerítés között 
            legalább 1 méter széles, éghető anyagtól mentes terület legyen.
        d/ Az avar és kerti hulladék között más ( műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy,  
            gumi stb.) hulladék égetése nem megengedett.
        e/ Az égetés során a felügyeletet végző személynek minden esetben rendelkeznie kell a  
            tűz eloltásához szükséges felszerelésekkel.
        f/ Az égetés befejezése után a felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínt és annak  
           közvetlen környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden olyan  
           körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
        g/ A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében avar és kerti hulladék  
            égetést hétfőn és pénteken szabad végezni.
        h/ Tilos az égetés a g/pontban meghatározott időszak ünnepnapra (ünnepnapokra) eső 



             részében.
        i/ Tilos az avar és kerti hulladék égetése egészségügyi és gyermekintézmények 100 
            méteres környezetében az intézmény működésének ideje alatt. „

2.§

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

Kucsera  András  polgármester:  javasolja  a  szociális  ellátásokról  szóló  többszörösen 
módosított  8/2005.(IX.1.)  rendelet  módosítását  az  átmeneti  segély  egyes  rendelkezésit 
érintően.
A jelenlegi szabályozás szerint átmenti segélyre az jogosult egyedül élő esetén, ha az egy főre 
jutó jövedelem a mindenkori  öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg.  Ez az 
értékhatár elég alacsony ezért 200%-ra javasolja megemelni.

Az alkalmanként adható átmeneti segély maximum összeghatárát 30.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra 
javasolja megemelni.
A rendszeresen adható átmeneti segély maximum összeghatára is legyen 50.000 Ft.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

11/2007.(XI.1.)
Rendelete

A szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 8/2005.(IX.1.) rendelet 
módosításáról

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.  törvény 9.§  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  figyelemmel  a  szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltakra a szociális 
ellátásokról  szóló  17/2005.(IX.1.)  rendelettel  módosított,  és  a  6/2006.(VII.1.)  rendelettel 
módosított 8/2005.(IX.1.) rendeletét ( továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ 

 

A Rendelet 37.§ (3) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„37.§  (3)  –  egyedül  élő  esetén  az  egy  főre  jutó  jövedelem  a  mindenkori  öregségi 
minimumnyugdíj 200%-át 
nem haladja meg.”

2.§



A Rendelet 41.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„41.§ (1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 3000,-Ft-nál  
               kevesebb, és 50.000,-Ft-nál több nem lehet.”

3.§

A Rendelet 41.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„41.§ (2)  A rendszeresen adott átmeneti segély havi összege nem lehet kevesebb 3000,-Ft- 
                 nál, és nem, lehet magasabb 50.000,-Ft-nál.”

4.§

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

Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester         jegyző

Kovácsné Bóbis Klaudia Balázs Ferenc
                                jkv.vez.     jkv.vez.


