
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

17. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Művelődési Házában 2007. november 16-án 18.00 órakor tartott  
               képviselő-testület közmeghallgatásáról.

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

Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

Az elnök tisztelettel köszönti a lakosságot, és 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:  Balázs Ferenc képviselőt

A képviselő-testület  ( 5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.      
                                 
                                                                 Balogh István képviselőt

A képviselő-testület (5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Az elnök ismerteti a napirendet:

1. Beszámoló a tárgyévben végrehajtott feladatokról
2. Tájékoztató a község infrastrukturális helyzetéről, szennyvízberuházásról, a jövő évi 

tervekről
Előterjesztők. Kucsera András polgármester, Styevó Gábor vízműtársulat elnöke

3. Egyéb aktuális kérdések, javaslatok, hozzászólások.

A képviselő-testület (7 igen)  egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.



1. Napirend

Kucsera András polgármester: központi kérdés a falu életében a szennyvízcsatorna ügye. A 
nyáron lebonyolítottuk a lakossági előtakarékossági szerződések megkötését. Az N-Alexander 
Kft-t bíztuk meg a munkaszervezéssel. A szervező munka eredményesen zárult, ez megfelelő 
alapot jelent majd ahhoz, hogy a beruházás elindulhasson. A pályázati kiírás december elejére 
várható. Reméljük a feltételeknek megfelelünk.

Pályázataink: az idén 4 pályázatot nyújtottunk be a Területfejlesztési Ügynökséghez, sajnos 
nem támogatták. Nagy felháborodás volt, mert politikai alapon születtek a döntések, csak és 
kizárólag a bennfentesek nyertek. 
Pályáztunk a fogorvosi rendelő felújítására, a fogorvosi székre;
                   járdák felújítására;
                   Alkotmány út,  Petőfi út felújítására
                   Kultúrházban nyílászárók cseréjére, székek vásárlására szóltak.

A közmunka pályázatunk sikeres volt, 70%-os pályázat.
Éves közcélú foglalkoztatásra fordítható pénzkeret. 3.100.000 Ft.

Pályáztunk  a  kistérségnél: 100%-os  pályázati  támogatásra  nyújtottuk  be,  amelyet 
eszközbeszerzésre is lehet fordítani. 4 fő igénylésére jelentkeztünk be.

Nyertes  pályázatunk  :  az  ÖNHIKI  támogatás  5,7  millió  Ft,  amelyet  működési  kiadásra 
fordíthatunk.

Létszámcsökkentési támogatás: 2,4 millió forint. Ez a legéndi iskola ügyre lett fordítva..

A másik sikeres pályázat az egyéb működési kiadásokra 11 millió Ft, amelyből 3 millió vissza 
nem térítendő és 8 millió visszatérítendő támogatás 2008. június 30-ig. 

Intézményeink is kisebb eszközbeszerzésekre és rendezvényekre nyertek támogatást.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 150.000,-Ft-ot támogatást kapott.

Továbbra is következetesen pályázunk. 
Az Árpád út átépítésére is pályázunk 90%-os támogatással.
Három pályázatot készülünk benyújtani: egészségügy területén az akadálymentesítésre, belső 
felszerelésekre;  iskola  épületének  felújítására,  ez  két  lépcsős  pályázat,  melynek  nagyon 
szigorú feltételei vannak, melyhez pontos működési és létszámadatok kellenek.

Szennyvízberuházásra szintén fogunk pályázni, de ez még csak most fog felpörögni.

Energiapiac:  gáz-  és  villanyenergia  szolgáltatókat  kell  megkeresnünk,  aki  kedvezőbb 
szolgáltatást ajánl azzal kell megállapodni.
Az önkormányzat  10 éves szerződése a  Prométheus  új  néven DALKIA-val  lejárt,  öt  évig 
kellett fizetni magát a beruházás költségét + a üzemeltetés, karbantartás költségét. Az idők 
folyamán eldeformálódott a szerződés tartalma, de sajnos jogi úton sem lehetett volna belőle 
kedvezően kilépni. m3-ként 30 forinttal fizettünk többet a TIGÁZ-nál. 
Versenyeztetni kell majd.



10 millió forint fejlesztési célú hitelt vett fel az önkormányzat az építési telkek kialakítására. 
A villany kiépítése, és az út területének megvásárlása már lebonyolódott. A művelésből való 
kivonás még újabb kiadásokkal fog járni.

Legéndi iskola  ügy: Legénd Önkormányzat  Képviselő-testülete  2003-ban – jogutód nélkül 
-megszüntette az alsó tagozatos iskoláját. A felmentett pedagógusok részére nem fizette ki a 
felmentési időt és az elmaradt munkabért. A pedagógusok Munkaügyi Bírósághoz fordultak. 
Az ügy a Legfelsőbb Bíróságig eljutott,  ahol  az  a  döntés született,  hogy a legéndi  iskola 
jogutódja Nézsa Község Általános Iskolája.  Ettől  kezdve a követelt  illetmény kifizetéséről 
nekünk kellett gondoskodni, ami 22 millió forint. A pedagógusok végrehajtást kértek, és az 
önkormányzat  számláját  zárolták.  Ezt  a  helyzetet  sürgősen  meg  kellett  oldanunk. 
Megállapodtunk a pedagógusokkal részletfizetésben, és közben több pályázatot nyújtottunk 
be, amelyek nyertesek lettek.
Ügyvédet fogadtunk és kártérítési pert indítottunk Legénd Önkormányzatával szemben. Már 
két tárgyalás volt. 
Legénd mindösszesen 6 millió forintot utalt önkormányzatunknak. 
A  három  pedagógus  ki  lett  fizetve,  követelésük  már  nincs.  Egy  pedagógus  Legénd 
Önkormányzatától történő lakásvásárlással rendezi követelését. 

Legénd többet fizetni nem akar, próbálta a Közigazgatási Hivatalt az ügybe bevonni, mivel az 
a  társulási megállapodásra törvényességi észrevételt nem tett, sőt a legéndi testület döntésére 
sem.

Bízunk a bíróság kedvező döntésében, hiszen a nézsai képviselő-testület semmilyen formában 
nem vett részt a legéndi iskola bezárásában. 
A törvénysértő döntést Legénd hozta!

Iskola. Az iskola épületét nagyon sürgősen rendbe kell tenni. Megvan az építési engedély, 
majd kisebb kiegészítéseket kell tenni pl. akadálymentesítés stb.
Sajnos csökken a gyereklétszám. Jövőre az első osztályban 3 gyermek lesz.
Keszeg továbbra is tagiskolaként működik.
2008. szeptember 1-től a kisiskolák csak tagiskolaként működhetnek. Ez ügyben is folytak 
már tárgyalások Alsópeténnyel.

A gyerekek sí táborban és szlovák táborban voltak.

Óvoda:  Az épületen a nyílászárók cseréje megtörtént, a gázfűtés is jól működik. Az épület 
önkormányzati tulajdonba került, az állam 2011-ig kártalanítja az egyházat.
Új játékok is vannak az óvodában, de sajnos a gyári termékek sem feleltek meg a minősítés 
során.
Létszámadatok: Szalai Katalin óvónő helyett nem lett felvéve senki, jelenleg két óvónővel – 1 
fő gyesen van – egy csoporttal működik az óvoda.
A konyha üzemeltetését  vállalkozásba lehetett  volna adni,  de a testület  úgy döntött,  hogy 
maradjon helyben a főzés, mert ez is a helybelieknek munkát ad.

Fogorvosi rendelőt a szék és a sterilizátor minősítése miatt zárta be az ANTSZ. Nógrádsápra 
kell átjárni a rendelésre. Továbbra is pályázunk a rendelő felújítására.

Dr.Mészáros  György háziorvos  nyugállományba  vonult,  így  Alsópetény és  Keszeg orvosi 
körzetének ellátása egyelőre helyettesítéssel történik. Tudomásunk szerint tárgyalások folynak 



Dr. Széll Anikó háziorvosunk és a polgármesterek között. A tárgyalások pontos tartalmáról 
hivatalos tudomásunk nincs. Reméljük, hogy a nézsai rendelés rovására nem fog menni az 
egyezkedés. A képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozata kell.

Szociális  ellátások: étkezési  támogatás,  közgyógyellátás,  idősek  étkeztetése,  rendszeres 
szociális segély, temetési segély, Bursa Hungarica ösztöndíj.
Nyári gyermekétkeztetés is volt 11 fő részére 30 napig.

Ma  a kistérségi ülésen döntés született arról, hogy beindul a sokakat érintő jelzőrendszeres 
felügyelet, amely magába foglalja a házi szociális gondozást és szociális étkeztetést.
Nagyon  sok  az  egyedül  élő  ember.  Az  idősek  számára  biztonságot  nyújt  majd  a  kézre 
rögzíthető óraszerű kisműszer, amely sípol, ha baj van pl. betegség, betörés vagy egyéb gond 
esetén.

A kóbor kutyák ügye kezelhetetlen problémát jelent. A befogott kutyáknak nincs gazdája, 7-et 
már elaltattunk.

A kistérségi ülésen javaslat volt a gyepmesteri  szolgáltatás beindítása,  amely megkísérelné 
kezelni ezt a problémát.

A közterületeinken lévő szemetelésre egyre több panasz van. A tavaszi szemétgyűjtő akcióra 
szükség  van.  A  hulladékok  között  találtunk  olyan  dokumentumokat  (számlákat),  amely 
alapján a személy beazonosítható. Rendőrségi feljelentést tettünk. 
A RÖNÉ-HP.Kft  a  közeljövőben szelektív  hulladékgyűjtést  fog bevezetni.  Színes  zsákok 
lesznek biztosítva. A rendszeres heti hulladékszállítás marad.

Polgármesteri  Hivatalban személyi  változás  volt.  A  gyesen  lévő  Pazsitni  Anita  visszajött 
dolgozni.

Elsőként Legénd Önkormányzata keresett meg körjegyzőség létrehozása tárgyában. Később 
ezt visszavonták és Nógrádsáppal alakították meg.

2006  decemberében  kísérletet  tettünk  körjegyzőség  létrehozására  Alsópetény  és  Keszeg 
önkormányzataival. Az írásos megkeresésünkre a mai napig írásos válasz nem érkezett. 
Tudomást szereztünk arról, hogy Alsópetény és Keszeg közösen hozza létre 2007. évben a 
körjegyzőséget Alsópetény székhellyel. Ez nem jött létre.

2007-ben ismételten megkerestük a településeket. Keszeg önkormányzat képviselő-testülete is 
kezdeményezte Keszeg székhellyel a körjegyzőség létrehozását. A közös testületi ülésen nem 
sikerült egyezségre jutni a székhely kérdésében.

Kialakult  álláspontunk  szerint,  amelyet  tolmácsoltunk  Keszeg  felé,  hogy a  székhelyet  ott 
célszerű teremteni, ahol a feladatok vannak, ahol több munka van. Az intézmények itt vannak, 
közel  a  duplája  az  ügyek  száma stb.  Mi  értelme  lenne  Keszeg székhelynek?  Hallottuk  a 
keszegi indokokat, melyek szerint előre kell tekinteni nem vissza, Pest felé haladjunk, ott dől 
el minden, 1956 előtt ott volt a székhely, nem akarják a közös tanácsi rendszert visszaállítani.
Nézsa egyelőre nincs kényszerhelyzetben, törvényesen működik, a jegyzői képesítés miatt is. 

Keszeg ezer alatti lélekszámú település ez miatt egyes pályázatok kizárják a támogatásból. 
Keszegnek  sokkal  fontosabb  lenne  a  körjegyzőség  létrehozása.  Bár  van  egy  pontja  a 



jogszabálynak,  ha  igazolni  tudja,  hogy  kísérletet  tett  körjegyzőség  alakítására,  akkor 
felmentést kap és pályázhat. Keszeg élt ezzel a lehetőségével. 
Minket is érint az anyagi oldala, mindenképpen a körjegyzőség létrehozását támogatjuk csak 
nem mindegy milyen megállapodást kötünk.
Ebben a témában még a testület konzultál a jövő hét folyamán és úgy továbbítjuk Keszeg felé 
a kialakult álláspontunkat.

Alsópetény  polgármestere  telefonon  tájékoztatott,  hogy  Romhány  községgel  kíván 
körjegyzőséget létrehozni.

Kulturális és Faluszépítő Egyesület átalakult új neve: Nézsai Palóc Néptánc Egyesület. Az új 
név  és  tisztségviselők  bejegyzésre  kerültek.  Az  év  folyamán  több  helyi  rendezvényen 
felléptek igen nagy sikerrel. Táncoltak, Szlovákiában, Tatán, Csőváron, Nógrádsápon stb. Az 
egyesület tagjainak létszáma 40 fő.

Nézsa Községi Sportegyesület: az önkormányzat vállalta az egyesület támogatását, a futball 
csapatok szép eredményeket értek el és viszik a hírnevünket.

Nézsa Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület:  eseti katasztrófa elhárításban részt vesz, pl.. 
viharkár, tűzesetek, vízkár stb. Az ifjúsági csapat a versenyeken szép eredményeket érnek el. 
Évente  pályázati  pénzhez  jutunk.  A tűzoltóautó  működtetéséhez  kevés  a  pénz,  a  műszaki 
vizsga díja magas.

Indokolt lenne a helyi  polgárőr szervezet „felébresztése”.  Kérem azok jelentkezését,  akik 
ebben  a munkában szívesen részt vennének. 

Alapítványaink nagyrészt az 1%-okból kapják a támogatást.

Éves  program: kezdődött  Gyurkó  Gábor  esperes-plébános  megemlékezésével,  ezt  követte 
nyáron a falunap, ősszel a szüreti mulatság, télen az idősek napja. Év közben a március 15. és 
október 23.-i megemlékezés.
A falu  búcsúján  a  templom tér  felújításának szép  ünnepe  volt.  A Nepomuki  Szent  János 
szobor restaurálását és a tér felújítását Prontvai Sándor vállalkozó családjának köszönhetjük.

A rendezvényeinket  támogató vállalkozókat  is  meg kell  említeni:  Falépszer  Kft,  Petrovicz 
Sámuel, Dudás Mihály és mindazoknak akik egyéb eszközeikkel segítették a szervezést.

Falusi karácsonyi ünnepséget szervezünk a téren, erről majd hirdetményt teszünk közzé.

Lakossági hozzászólások:

.
Franyó Imre:  hogy juthatott ide az önkormányzat, hogy nem tudja működtetni a fogászatot? 
A kommunista rendszerben ez tudott működni? 3 millió forintot nem lehet kigazdálkodni? El 
kell menni Nógrádsápra fogászatra, ezért szabadságot kell kivenni. 
Ki a felelős a legéndi ügyben? Hol van a legéndi polgármester, miért nincs itt? Hogy nem 
lehetett azt tudni, hogy ki a jogutód? Felháborító!



Varga Jakab: van itt egy képviselő, aki azt mondta nekem, hogy ki kell ásni az árkot, van 
ahol ki lett ásva utána betemették. Nekem a pincémben följön a víz. Én kiástam az árkot.
Az Árpád utcában beton árkokat csináltak a lakók hidat is tettek,  de ott a bódé a hűtőház 
bódéja. Az árkok el vannak dugulva, ezt is meg kellene nézni.
Rendszámtábla ügy: hol van? Találtunk egy rendszámtáblát a közmunkások összeszedték a 
szemetet, amelyben volt talán kakas is, fácán is, befőttes paradicsom, egyik képviselő jól látta 
még sem tett semmit. Az illetőt nem kell megbüntetni, csak vigye el a szemetét.
A tulajdonosnak időbe kellene lépni, hiába kerítené be mellé öntenék a szemetet.. Képviselő 
is látta, a polgármester összeszedette, elvitette. Azóta is van szemét.

Majer Csaba képviselő: nekem beszél, nagyon jól tudom, az árkot ki kell ásni és szólni kell 
a szomszédnak is. Az önkormányzatnak is lenne dolga ezen a téren. Föl kell írni a rendszámot 
és be kell jelenteni a Rendőrségen, aki szemetel. Zomborka Péter idején ki lett ásva az árok, 
mára be van temetve, a maga házát fogja a víz elönteni.

Kucsera  András  polgármester:  igaza  van,  találtunk  a  helyszínen  olyan  bizonyítékként 
szolgáló  iratokat,  amelyekből  a  Rendőrség  elindulhat.  Feljelentést  tettünk,  a  nyomozás 
megindult.

A legéndi ügynek van felelőse, mégpedig az aki a döntést hozta. Perben állunk Legénddel. 
Rengeteg idegeskedésbe, pénzbe és időbe került ez az ügy ebben az évben nekünk.

Fogorvosi székhez majdnem sikerült hozzájutnunk. Egy idős orvos házaspár szerette volna 
eladni a fogorvosi székét. Lízingeltük volna, de sajnos visszaléptek még sem adják el. 

Franyó Imre: fel kellett volna venni 3 millió forintot, nem pedig céges autót.

Kucsera  András  polgármester:  nem  3  millió  forintra  van  szükség  a  rendelő 
működtetéséhez. A belső felújításokat is el kell végezni, ez legalább 9 millió forint.

Papp Katalin:  Keszeg önkormányzata megkereste Nézsát körjegyzőség alakítása végett. A 
megállapodást  én  olvastam.  Megállapodás  kérdése,  hogy  hol  van  a  székhely.  Nem  egy 
lényeges kérdés, hogy hol a székhely. Ez közel 7 millió forintot jelentene a két településnek. 
Úgy gondolom lenne helye ennek a pénznek. Az első évben vinne el pénzt a körjegyzőség 
alakítása,  de  utána  megérné.  Arra  kellene  törekedni,  hogy  létrejöjjön.  Nógrád-Berkenye 
körjegyzőség is jól működik, pedig ott a kisebb lélekszámú település a székhely. 
A megállapodást megnézte Kapecskáné volt rétsági jegyző és teljesen jónak ítélte.

Pazsitka  József:  a  személykocsi  ügyről,  az  önkormányzat  üzemelteti,  de  miért  kell  azt 
megtartani. Arra nincs semmi szükség. Sokkal jobban állnak a szomszéd faluk. 

Papp Árpád: én is szóvá tettem az autót egy évvel ezelőtt, készült e kalkuláció?

Pazsitka József: a Nógrád újságban olvastam, hogy a közgyűlésen mindenki megjelenik csak 
Nézsáról nem megy senki.

Tóth József: a beszámolóban elhangzott, hogy a szennyvízberuházás egyedi tisztítóval lenne 
megoldva. Erről bővebben szeretnék hallani.



A Sportegyesület nevében megköszönöm az idei évben nyújtott önkormányzati támogatást. E 
nélkül az egyesület nem tudna működni. Jelenleg 62 fiatal sportol az egyesületben.

Balázs  Ferenc  képviselő:  megköszöni  Franyó  Imre,  Pazsitka  József,  és  Papp  Árpád 
hozzászólását.  A  képviselő-testület  3  tagja  ellenőrzést  végzett  a  gépjárműhasználatról,  a 
menetlevelet  ellenőrizte.  700 ezer  forintra  jön  ki  egy évben.  Átlagszámítással  a  200 ezer 
forintot sem éri el az utiköltség.

Papp Katalin: van e ezen felül még utiköltségtérítés? Saját járműre utiköltség elszámolás?

Balázs Ferenc képviselő: erre nem tudok válaszolni.

Turcsán Mónika jegyző: javasolja, hogy 2008-ban Papp Katalin, mint belső ellenőr végezze 
el a gépjárműhasználat ellenőrzését. Ez talán megnyugtató lesz számára is, ha ő maga végzi el 
a számításokat. 
A képviselő-testület 3 tagja a menetlevél alapján valóban végzett számításokat, amelyet a mai 
napig nem láttam. A testületi ülésen szóban ismertették tapasztalataikat. Kifogásolták, hogy 
nincs jól vezetve a menetlevél, átlagszámításokat végeztek. Én is elvégeztem a számításokat, 
úgy  ahogyan  a  képviselő-testület  kérte.  A  megtett  km-t  átszámoltam  a  saját 
gépjárműhasználat költségére. Természetesen így nem is egyezhetett a két számítás. 

Pazsitka József:  van autó mégsem járnak el ülésekre. A továbbképzéseket fizesse meg aki 
megy.

Turcsán Mónika jegyző: kizárólag olyan továbbképzésekre megyünk, amelyek ingyenesek.

Majer  Csaba  képviselő: vannak  itt  olyan  utazgatások  is,  amelyeket  ki  is  lehetett  volna 
hagyni. Nem volt fontos. Saját gépjárművel biztos nem mentek volna el.

Papp Katalin:  egy kalkulációt kell számolni pl. 2008-ban milyen költséggel járt, vagy 2-3 
évre vonatkozóan kell számolni.

Zachar Zénó alpolgármester:  amikor a gépjármű megvásárlása napirendre került. 
a fogorvosi szék problémájáról az akkori képviselő-testület nem tudott. 
A körjegyzőség létrehozását mindenki támogatja, csak az nem mindegy milyen feltételekkel 
alakítjuk meg. Anyagi oldalát nézve 5-6 millió forintot jelentene. Keszegen a közös testületi 
ülésen  nyilvánvaló  volt,  hogy  a  székhely  kérdésében  nem  lesz  egyezség.  Körjegyzőség 
alakításában Keszeg szándéka  nem volt komoly. Ezt követően igazolni tudják, hogy kísérletet 
tettek és ezzel időt nyertek. Kizárólag ennyire volt szükségük. 

Balogh István képviselő:  mindenképpen le kell  ülni  és meg kell  beszélni a körjegyzőség 
alakításának feltételeit és le kell fektetni szerződésbe. 

 



3 Millió forintot nem szabad elszalasztani. Arról pedig, hogy ki legyen a gesztor később is 
meg lehet egyezni. 

Pazsitka József: teljesen mindegy hol a székhely, nekem az is mindegy ki a jegyző.

Balogh István képviselő: megkapjuk a normatívát, nem értem mitől kell félni.

Zachar Zénó alpolgármester: miért csak Keszegen lehet a székhely?

Papp Katalin: meg lehet nézni pl: Nógrádsápon hogyan működik a körjegyzőség.

Styevó Gábor: el kell menni Nógrád-Berkenye körjegyzőséghez érdeklődni.

Turcsán  Mónika  jegyző:  Nógrádsáp-Legénd  körjegyzőség  nem  a  legjobb  példa,  mert 
jelenleg sincs kinevezett körjegyzője. 

Majer Csaba képviselő: a keszegiek úgy képzelik el, hogy visszatér a tanácsi rendszer, újra 
itt  lesz  a  központ,  ő  nekik  ez  a  legnagyobb  problémájuk.  Véleményem  szerint  ez  csak 
presztizs. Engem az se érdekel ki a jegyző, csak jó legyen a jegyző ez a lényeg. 

Franyó Imre: nekünk van jegyzőnk.

Balogh István képviselő:  szakértőt  kell  bevonni,  hogy a két  település  egyike  se kerüljön 
hátrányba,a székhely miatt sem.

Majer  Csaba  képviselő:  hallgassunk  meg  olyan  polgármestereket,  ahol  körjegyzőség 
működik. Mi ebből nézsaiak jól kerüljünk ki.

Kucsera András polgármester: a szennyvízberuházás egyedi tisztító építésével készülne el. 
Terveink között szerepelt az utólagos rácsatlakozás Nőtincs vagy Galgaguta irányába, de erre 
nem kaptunk engedélyt. 
Körjegyzőséggel kapcsolatosan, a keszegiekkel vettük fel a kapcsolatot, de sikertelen volt az 
egyeztetés.  Ragaszkodnak a  székhely kialakításához,  indokaik nem megalapozottak.  Pl.  A 
buszok Keszegen keresztül Budapest felé mennek, 1926-ban székhely volt Keszeg. 
A mi indokaink: Nézsán találhatóak a nagy intézmények és lélekszámban is nagy a különbség 
a két település között. Ahol van a több feladat ott kell a székhelyet létrehozni. A körjegyzőség 
alakításától továbbra sem zárkózik el a képviselő-testület, de a feltételekben korrekt módon 
kell megállapodni.
Belső ellenőrzés majd jelentést ad a gépjárműről, és a legéndi iskola ügyről.

Varga Jakab: miért kell egymásra mutogatni?

Styevó Gábor:  vannak  problémák  az  ltp  szerződések  körül,  de  nem a  szomszédhoz  kell 
szaladni, hanem a polgármesteri hivatalban kell tájékoztatást kérni. A 2.200,-Ft összegű díjat 
minden hó 10-ig kell megfizetni. Fontos, hogy mindenki rendszeresen és pontosan fizessen.

Szarka Péter  képviselő:  röviden  ismerteti  az  új  civil  szervezet  megalakulását.  A Nézsai 
Palóc Néptánc Egyesület néptánc oktatással foglalkozik, november 1-tól Szabó József néptánc 
oktató  alkalmazottja  az  egyesületnek.  Terveik  között  szerepel  a  nézsai  falunap,  mint 



ünnepség  továbbfejlesztése,  egy  összművészeti  fesztivállá.  Ezenkívül  sok  más  kulturális 
program szervezésén dolgoznak.

Kucsera András polgármester: gratulál az egyesületnek, mert fellépéseikkel Nézsa hírnevét 
is  viszik  mindenfelé.  Táncműsoraikkal  nagy  sikert  arattak  a  szomszédos  települések 
ünnepségein is. 
Szobonya Istvánné foglalkozik az idősekkel. Klubot szervezett, ahol a régi hagyományokat 
fölelevenítik, sütnek, főznek, fosztanak. Támogassuk őket is.

Az elnök megköszöni a közmeghallgatáson résztvevők hozzászólásait, javaslatait és az ülést 
bezárja.

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester         jegyző

Balázs Ferenc Balogh István
                                      Jk.vhit.                  jkv.hit.


