Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Keszeg Község Kultúrházában 2007. november 7-én 18.00 órakor tartott
közös képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Majer Csaba képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Vágnerné Fejes Mária könyvelő
Turcsán Mónika jegyző
/ a mellékelt jelenléti ív szerint/
Távol volt:

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő

Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő
képviselőből 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú ( 7 igen szavazat ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Zachar Zénó alpolgármestert
A képviselő-testület ( 6 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Szarka Péter képviselőt
A képviselő-testület (6 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Az elnök ismerteti a napirendet:
1. Nézsa-Keszeg körjegyzőség létrehozása.
A képviselő-testület ( 7 igen) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.
Az elnök átadja a szót Majoros László polgármester úrnak.

Majoros László Keszeg Önkormányzat polgármestere köszönti a nézsai képviselő-testület
tagjait. Elmondja, hogy a körjegyzőség miatt jöttünk össze. Ez a körjegyzőség miért
szükséges? Ez senkinek nem hiányzik, ez egy kötelező kényszer. A normatíva kevesebb
évről-évre, ezt lehet tudni. Jövőre 7-8%-kal kevesebbet kapunk. Keszegen megbízott jegyző
és egy pénzügyes látja el a feladatokat és mi mindent el tudunk végezni, Nézsán más a
helyzet.
Keszeg székhellyel jelöltük meg a meghívást, mert vannak indokaink: 1926-tól 1954-ig
Keszeg volt a székhely Keszeg-Ősagárd-Nézsa. Előre felé kell haladni Budapest felé, nem
visszafelé. Az M2 autóút itt van. Ez is meghatározó Pest felé haladjunk, Pesten dől el minden.
Az önállóság maradjon meg mind a két településen. Keszeg nem akarja az 1989 előtti
állapotot. Amennyiben meg tudunk állapodni úgy a jegyző munkarendjét is meg lehet
állapítani 2 napot Keszegen, 2 napot Nézsán és plusz 1 nap ahol szükség van rá.
Keszeg székhely mellett szól az az érv is, hogy a Nézsaiak 80%-a Vácra jár és Keszegen
keresztül utazik. Bármikor igénybe tudja venni a hivatalt. A Keszegieknek át kell menniük
Nézsára, de a Nézsaiak Keszegen keresztül mennek. Azt a pénzt amit adnak meg kell ragadni.
Ha nem működik a körjegyzőség akkor azt meg is lehet szüntetni. Ezzel a lehetőséggel élni
kell, ez kötelező kényszer.
Wágnerné Fejes Mária könyvelő: Keszeg ezer alatti lélekszámú település, ezért az ÖNHIKI
pályázaton nem tud részt venni, bár van egy kitétel, hogy ha igazolja, hogy kísérletet tett
körjegyzőség létrehozására felmentést kap. Nem erről van szó csupán?
Kucsera András polgármester: külön köszönti a keszegi képviselő-testületet, majd
bemutatja a nézsai képviselő-testület tagjait.
Elmondja, hogy a megkeresés kölcsönös volt a két település részéről és szinte egyszerre került
postázásra.
Majoros László polgármester úr ma délelőtt személyesen keresett fel, néhány szót váltottunk a
körjegyzőségről, sőt már egy elképzelést, tervezetet is átadott. Megnéztük, annak
figyelembevételével készültünk és jöttünk el. Már az előző ciklus képviselő-testülete is
foglalkozott a körjegyzőségi kapcsolatról Legénd községgel, akkor sem zárkóztunk el, de ők
Nógrádsáp mellett döntöttek.
A jelenlegi képviselő-testület 2006 decemberében írásban kereste meg Keszeg és Alsópetény
képviselő-testületeit körjegyzőség létrehozása céljából. A mai napig egyik településről sem
érkezett válasz. Majd megtudtuk, hogy Alsópetény és Keszeg 2007-ben körjegyzőséget alakít
Nézsa kizárásával. Az oktatási társulási ülésen a feltett kérdésre az érintett polgármesterek
megerősítettek abban, hogy körjegyzőséget alakítanak Nézsa nélkül. A körjegyzőséggel
kölcsönös előnyökhöz juthatunk, ezért alap érdek kell legyen annak létrehozása, mert anyagi
előnyökkel jár. A megszólítás formája lepett meg minket, hogy Keszeg székhellyel kívánja
megalakítani a körjegyzőséget. Értetlenül álltunk ez előtt, de biztos vannak indokok, néhányat
már hallottunk is. Véleményem szerint, aki munkába vagy orvoshoz utazik nem fog leszállni a
buszról, hogy Keszegen ügyet intézzen. Viszonyítási szempontokat nézve a településünk
létszáma 1169 fő, az éves költségvetésünk közel 200 millió forint, a működő intézményeink
száma és nagysága, az egyházi hivatal, alapítványok, egyesületek, egészségügyi
szolgáltatások, gyógyszertár mind Nézsán megtalálhatóak. Ahol több a feladat, ott kell a
székhelyt kialakítani.

A magam részéről ezeket a szempontokat nézve a körjegyzőség székhelyének Nézsa községet
támogatom. Korábban a képviselő-testület úgy fogalmazott, hogy elsősorban Nézsa
székhellyel létrehozna körjegyzőséget. Egymás álláspontját megismerve és azokat figyelembe
véve újra át kell gondolni, vitára kell bocsátani és azt követően kell dönteni.
Balázs Ferenc képviselő kérdése: Keszeg könyvvizsgálatra van-e kötelezve?
Fekete Lászlóné pénzügyi előadó: nincs.
Majoros László polgármester: nem biztos, hogy irányadó a létszám, van példa arra is, hogy a
kisebb lélekszámú település a székhely. Egyébként nem jelent semmit, mert a hivatalok ugyan
úgy működnének tovább. Nekünk jó a jelenlegi jegyző is.
Zachar Zénó alpolgármester: ha minden ugyan úgy menne, akkor miért ragaszkodnak a
székhelyhez? Nem kaptam rá választ miért lenne jó Nézsának a Keszeg székhely?
Balázs Ferenc képviselő: Nézsa visszafelé haladás lenne Keszegnek?
Wágnerné Fejes Mária könyvelő: egyáltalán kit kényszerít a jogszabály? Az ezer alatti
lélekszámú önkormányzatot, de Nézsa egyelőre nincs kényszer alatt.
Majoros László polgármester: a történelmi múltat nézve 1956 után szűnt meg Keszegen a
székhely. Anyagi oldalát nézve jól járna mindkét település.
Wágnerné Fejes Mária könyvelő: Keszegnek kb. 3 millió forintot jelent.
Hugyecz Józsefné mb jegyző: előny, hogy pályázhatunk az iskolára.
Zachar Zénó alpolgármester: akkor is pályázhat, ha nem székhely.
Wágnerné Fejes Mária könyvelő: a szervezeti változás kiadással is jár.
A körjegyző bére lenne biztosítva. Miért ragaszkodik Keszeg a székhelyhez? A tervezett
Alsópetény-Keszeg körjegyzőségnél Alsópetény lett volna a székhely, most miért ragaszkodik
ennyire?
Fekete Lászlóné pénzügyes: evés közben jön meg az étvágy.
Majer Csaba képviselő: a plusz pénzre szüksége van mindkét önkormányzatnak, dűlőre kell
jutni, ha nem Keszeggel akkor mással. A körjegyzőség pénzügyi kérdés legyen, azt kell nézni
mennyit fog hozni a konyhára.
Balázs Ferenc képviselő: már tavaly megkerestük a keszegi testületet körjegyzőség alakítása
miatt. Máig nem kaptunk választ, ez azért furcsa, hogy válaszra sem méltattak minket.
Majoros László polgármester: akkor már Alsópeténnyel felvettük a kapcsolatot.
Gyetván Attila képviselő: Alsópeténnyel egy nagyon gyors házasságot kötöttünk, és nehézkes
volt velük az együttműködés, a pályázat kiírása körül is voltak problémák. Anyagi oldaláról
nézve mindenképpen kellene a körjegyzőség. Állapodjunk meg és majd a székhelyről döntünk

később. A nézsai képviselőknek is el kell majd számolniuk a választópolgáraik előtt azzal,
hogy miért nem Nézsa a székhely, és fordítva is a Keszegiekkel is nehéz lesz elfogadtatni,
hogy ismét Nézsához tartoznak. Vannak tapasztalataik a tanácsrendszerből. Nehéz lesz egy
ilyen döntést meghozni.
Zachar Zénó alpolgármester: Nem értem a Keszeg-i testület hozzáállását. Válaszra sem
méltattak egy éve és most Keszeg akar diktálni. Véleményem szerint nincs abban a
helyzetben. A kiküldött meghívó és annak tárgya, valamint a megállapodás tervezet nem
arról tanúskodott számomra, hogy Keszeg részéről komoly szándékról lenne szó. Mondtam
is a képviselő-társaimnak, de ők nem hitték el, azért vagyunk most itt. Én a magam részéről
nem is jöttem volna el erre az ülésre, mert komolytalannak tartom a meghívóban megjelölt
tárgyat „Körjegyzőség létrehozása Keszeg székhellyel” és a megállapodást amit kaptunk
szintén komolytalan.
Majoros László polgármester: leírtuk, hogy Keszeg székhellyel kívánjuk a körjegyzőséget
létrehozni, ha ez nem elfogadható számotokra akkor minek jöttek el?
Zachar Zénó alpolgármester: azért jöttünk el, mert a többiek nem hiték el, hogy
komolytalan Keszeg szándéka. Véleményem szerint itt az ülésen kellett volna megvitatnunk a
székhely kérdését és a megállapodás tartalmát nem pedig előre megírni egy megállapodást és
ma este a kezünkbe adni.
Turcsán Mónika jegyző: a megállapodás tervezet szerint december 28-tól jönne létre a
körjegyzőség. Hogyan gondolták ezt? A Ktv. szerint a munkáltató a köztisztviselőt a
szervezeti jogállás megváltozását megelőzően legalább 60 nappal a változásról értesíti. A
pályázat kiírásának és megjelentetésének is vannak kötelező szabályai. A közlönyben történő
megjelentetésre is legalább egy hónapot várni kell. A pályázatok elbírálására is kell idő.
Hugyecz Józsefné mb. jegyző: nem kell egy hónapot várni, mert úgy gondoltuk, hogy ma
döntenek a testületek, holnap e-mail-on megküldöm a pályázati kiírást.
Egyébként a megállapodás tervezetet megnézettem hozzáértő emberrel, aki azt mondta, hogy
teljesen korrekt.
Balázs Ferenc képviselő: ki volt az?
Hugyecz Józsefné mb. jegyző: nem mondom meg.
Majer Csaba képviselő: Arra kell koncentrálni, hogy egy jól működő kapcsolat legyen ne
pedig kényszer. Elképzelhető, hogy pár éven belül Rétsághoz fogunk tartozni.
Majoros László polgármester: lehet, hogy még egy évig működhetünk így, de a Nézsaiaknak
is el kell gondolkodni. Kizárólag anyagi okok miatt jönne létre a körjegyzőség. Egyébként, ha
lehetne Penccel lépnénk körjegyzőségre nem Nézsával.
Hugyecz Józsefné mb. jegyző: a székhelyen több munka lenne az biztos, de mi ezt vállaljuk.
Pazsitni Tünde képviselő: ez most úgy tűnik, mintha Keszeg tenne szívességet Nézsának,
hogy nekünk jobb legyen?

Majoros László polgármester: így van.
Pistyúr Tibor képviselő: Keszeg mindenképpen jobban jár, mert egy plusz munkaerőhöz jut,
míg Nézsán több a munka, de a jegyző csak heti 2 vagy három napot tartózkodna ott.
Deák Ervin képviselő: a székhelyproblémánál megfeneklettünk, de nem szabad itt megállni.
Vannak olyan tradíciók, amelyek összekötik a két falut, ezt kellene erősíteni. Azt tartanám
helyesnek, ha az ész után mennénk.
Gyetván Attila képviselő: Nézsa rendelkezik-e tárgyi és technikai feltételekkel egy
körjegyzőségi székhely esetére? Keszegen egyelőre nincsenek meg ezek a feltételek, bár most
van fejlesztés alatt a hivatal épülete.
Kucsera András polgármester: igen rendelkezünk, jól felszerelt hivatalunk van.
Balogh István képviselő: meg kéne egyezni, ezt a pénzt meg kéne fogni, át kell gondolni
még egyszer a székhely kérdést. A presztizs kérdést tegyük félre.
Majer Csba képviselő: nem tudunk eleget a körjegyzőségről, de jól jöjjünk ki belőle, akárki
is lesz a jegyző egyformán kell képviselnie a településeket.
Majoros László polgármester: ha nincs több hozzászólás, akkor két hetet adjunk az
átgondolásra. november 21-én kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a kialakult álláspontokról.
Kucsera András polgármester: mi is így jöttünk ide, hogy támpontot kapjunk és nem azért,
hogy most döntsünk.
Majoros László polgármester a közös képviselő-testületi ülést bezárja.

A jegyzőkönyv folytatólagosan felvéve:
2007. november 7. 19.30. órakor a Nézsa Község Polgármesteri hivatalában.
Kucsera András polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy útépítési pályázatok jelentek
meg, terveket kell készíttetni. Árpád, Petőfi, Alkotmány utcákat érinti.
Balázs Ferenc képviselő: a sorrend alakuljon ki, új útra lehet pályázni?
Kucsera András polgármester: egyelőre nem tudjuk van-e esélye, de kisebb pályázatokat is
be kell nyújtani.
Ifj.Veres János kérelmet nyújtott be a Művelődési Ház bérbevételére. Nosztalgia bált
szervezne 2007. december 8-án.
Majer Csaba képviselő: 20.000,-Ft + rezsi költség összegű bérleti díj megállapítását
javasolja, vagy valamelyik falurendezvényen ingyen zenéljen.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
77/2007.(XI.7.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ifj,Veres János Nézsa, Kossuth út 43.szám
alatti lakos részére 2007. december 8. napjára bérbe adja a Művelődési Házat nosztalgia bál
rendezésére.
Bérleti díj: 20.000,-Ft + rezsi vagy valamelyik falurendezvényen térítésmentesen vállalja a
zeneszolgáltatást.
Határidő. értelemszerű
Felelős: a polgármester
Kucsera András polgármester javasolja Wágnerné Fejes Mária könyvelő megbízási
szerződésének elfogadását. ( a szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
78/2007.(XI.7.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Wágnerné Fejes Máriával megbízási szerződést kössön az önkormányzat könyvelői
munkájának elvégzésére.
A megbízási szerződést a határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
Kucsera András polgármester: kinek mi a véleménye a Keszegi képviselő-testület
hozzáállásáról?
Majer Csaba képviselő: véleményem szerint nem kell komolyan venni az ott elhangzottakat.
Meg kéne keresni olyan polgármestereket és körjegyzőket, ahol ez már működik.
Tapasztalatokat kell begyűjteni a körjegyzőség működéséről.
Kucsera András polgármester: jó ötletnek tartom a javaslatot. Felhívom Nőtincs és Nógrád
körjegyzőséget.
Paszterovics János vállalkozó megküldte a 2008. évi szemétszállítási díj emelési ajánlatát:
9%. Tavaly egy lomtalanítás volt.
Majer Csaba képviselő: elfogadható a 9 %, de legyen 2 alkalom a lomtalanításra.
Tóth József a FRIGOLAND Kft ügyvezetője szóban közölte, hogy nem tudják a iparűzési
adót teljesíteni, átütemezést kér. Le fogja írni és dönteni kell.

Szarka Péter képviselő: beszámol a Nézsai „Palóc kirakó” Összművészeti Fesztivál
programjáról.
( beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Zachar Zénó
Jkv.hit.

Szarka Péter
jkv. hit,

