Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2008. február 26-án 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
Pzsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Meghívottak:
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Zachar Kázmérné vezető óvónő
Kucsera Andrásné igazgató
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: Balázs Ferenc képviselőt
A képviselő-testület ( 7 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Balogh István képviselőt
A képviselő-testület (7 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:
1.
2.
3.
4.
5.

Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetésére.
Ülésterv elfogadása
Teljesítménykövetelmény alapját képező célok meghatározása
A 2007. évi költségvetés módosítása.
Egyebek

Zárt ülés:
1. Támogatás iránti kérelem elbírálása
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (8 igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.
1. Napirend
Kucsera András polgármester: elmondja, hogy a kötelező bérfejlesztés és az energia ár + 15
%-kal került megemelésre a költségvetésben. A bázis év adataira épül a költségvetés.
A legéndi iskola ügy kapcsán Mezei Csilla pedagógus elmaradt illetményét is be kell tervezni.
A legéndi képviselő-testület visszavonta azt a határozatát, amely szerint Mezei Csillával
megegyezik és lakást adás-vétellel rendezi tartozását.
A telek eladásánál pedig legyen konkrét javasat arra, hogy a többgyermekeseknek vagy
nézsaiaknak mennyibe kerüljön.
Balázs Ferenc képviselő: erről egy külön testületi ülésen tárgyaljunk.
Majer Csaba képviselő: erre a célra nem különítettünk el pénzt, támogatni kell az itt
letelepedő nagycsaládosokat.
Zachar Zénó alpolgármester: csak legyen rá pénz.
Kucsera András polgármester: a költségvetésben összegszerűen benne van a fel nem vett
képviselői díjak összege. Év közben nevesíteni lehet, hogy mire fordítsuk.
Igen részletes, jól áttekinthető költségvetési tervezetet kaptunk Vágnerné Fejes Máriától.
Balogh István képviselő: a költségvetésen nem látom a spórolást. A sportnak betervezett 800
ezer forint támogatás és az illetmények összege nagyon sok.
Kucsera András polgármester: kérése az, hogy konkrét javaslat legyen. Ha sok a 800 ezer
forint, akkor legyen javaslat a felére vagy ne adjunk semmit.
Az elmúlt ülésen - 2008.02.19.-én - részletesen és tételesen kielemezte a képviselő-testület a
költségvetés tervezetét. De a döntés előtt néhány képviselő kérte, hogy még szeretné
átgondolni, áttanulmányozni a megbeszélteket.
Amennyiben konkrét javaslat nincs a költségvetéssel kapcsolatban, úgy szavazásra bocsátom
és egyben javasolom a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 5 igen 3 nem) a
javaslatot elfogadja:

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
3/2008. (II.28.)
rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Nézsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 28. §-a alapján, figyelembe véve
ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított –
249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2008. évi
költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a. önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
- Polgármesteri Hivatal,
- Általános Iskola
b. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:
– Óvoda,
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak.
(3) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése
3. §. A képviselőtestület az önkormányzat 2008.évi költségvetésének
a. kiadási főösszegét
181.400 eFt-ban
b. bevételi főösszegét
145.134 eFt-ban
c. költségvetés hiányát
36.266 eFt-ban
állapítja meg.

I.

Költségvetési bevételek

4. §. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti,
illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2 .sz. melléklet
tartalmazza.
5. §. Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi működési és felhalmozási
bevételeit forrásonként – külön-külön címenként – a 3. sz. melléklet tartalmazza.

II.

Költségvetési kiadások

6. §. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés

eFt

Működési kiadások előirányzata összesen:
ebből:
személyi jellegű kiadások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi jellegű kiadások
működési célú pénzeszköz átadás
társ.- és szoc.pol.juttatások
rövid lejáratú hiteltörlesztés

163.220
77.961
24.509
46.042
4.806
3.902
6.000

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei működési
kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
18.180 eFt.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból
- intézményi beruházási kiadások
- a felújítások előirányzata
- felhalmozási célra átadott pénzeszköz

1.200 eFt
15.261 eFt
1.719 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. sz.
melléklet tartalmazza célonként.

III. Költségvetési bevételek és kiadások

8. §. (1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza bevételi
és kiadási szempontból.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványa -8.626 eFt, melynek részletezését a 7. sz.
melléklet tartalmazza.
10. §. 2008-2009-2010. évekre a működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. sz. melléklet
tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret, köztisztviselői illetményalap

11. §. (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 41 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselőtestület a 4. sz.
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
12. §. Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban hagyja jóvá 2008.
évre vonatkozóan.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai
év közben megváltoztathatóak.
14. §. A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.

Záró rendelkezések
15. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január
01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. számú melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (3) bekezdéséhez

CÍM SZÁMA

CÍM NEVE

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Általános Iskola

3.

Óvoda

7. számú melléklet

PÉNZMARADVÁNY 2007. ÉVRŐL

01. Záró pénzkészlet
02. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás záró egyenlege
03. Ktg.vet.aktiv átfutó elszámolások záró egyenlege
04. Aktív függő elszámolások záró egyenlege
05. Passzív függő elszámolások záró egyenlege
06. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:
(02+03+04-05)
07. .Előző é.tartalékok.maradványa
08. Tárgyévi helyesb.pénzmaradv.(01+06-07)
09. .Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
10. .Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt

e Ft-ban
1.918
57
475
98
7.863
-7.233

11. Módositott pénzmaradvány
(08+09-10)
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

-2.066
-3.249
-6.374
997
-8.626
831

2. Napirend
Kucsera András polgármester: javasolja az ismertetett munka és ülésterv elfogadását.
Szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen ) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. évi munka- és üléstervéről

13/2008.(II.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évre szóló üléstervét, valamint
munkatervét a melléklet szerint állapítja meg.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az üléstervet az előterjesztésért felelősök részére
küldje meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: a jegyző.

Melléklet
a képviselő-testület ülésének 2008. évi üléstervéhez
A képviselő-testület minden ülésén megtárgyalja:
Első napirendi pontként az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtását, a két ülés között
történt főbb eseményekről, döntésekről szóló jelentést.
A képviselő-testület szükség szerint megtárgyalja:
a) a költségvetés módosítását
b) a 2007. évben megvalósítani tervezett beruházást
c) a testület hatáskörébe tartozó személyi kérdéseket
d) az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kérdések rendezését
Január 8. (kedd)
1. A 2008. évi költségvetés előzetes tárgyalása
2. Földbérletek, lakásbérletek, helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálata
3. 2008. évi munkaterv
4. Tájékoztatás Építési telkek kialakításáról
5. Pályázati lehetőségek
6. 2008. évi vízdíj
8. Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2007. évre szóló
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározására.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
9.Vízműtársulat támogatása
Február 19. (kedd)
1. Önkormányzat 2008. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Intézmények költségvetési tervének tárgyalása
Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3 Igazgatói álláshely meghirdetése
4. Háziorvosi asszisztens álláshelyre pályázat kiírása
5. A 2007. évi költségvetés módosítása.
Február 26. (kedd)
1. A 2008. évi költségvetés elfogadása.
2. Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munka- és rendezvényterve
Előterjesztő: Szarka Péter

Március 18. (kedd)
1. Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)
Pénzmaradvány elszámolás.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményeinek 2007 évi költségvetésének
végrehajtásáról (zárszámadás) vagyonleltár.
Előterjesztők: Zachar Kázmérné vezető óvónő, Kucsera Andrásné igazgató
4. Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetési beszámolója
5. Közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata
6. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
7. Háziorvos asszisztensi pályázat elbírálása
Április 29.(kedd)
1. 2008. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei első negyedéves pénzügyi-gazdasági
helyzetéről.
Előterjesztők: Zachar Kázmérné vezető-óvónő, Kucsera Andrásné igazgató.
3. Oktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács munkájáról beszámoló.
Előterjesztő: Kucsera andrás polgármester
4. Pályázatok előkészítése, benyújtása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
5. Beszámoló a községben végzett egészségügyi szolgáltatásokról.
Előterjesztők: az illetékes orvosok
6. Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója.
Előterjesztő: Faragó Éva családgondozó
7. Közoktatási intézmények módosított pedagógiai programjának elfogadása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Május 27. (kedd)
1. Beszámoló a közhasznú és közcélú munkáról.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. “Falunap” megrendezésének előkészítése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Nyári karbantartások felmérése.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester, Kucsera Andrásné igazgató, Zachar Kázmérné
vezető óvónő
5. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatokról
Előterjesztő: Faragó Éva családgondozó

Június 24. (kedd)
1. 2008. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Tájékoztató a község szennyvízcsatorna ügyében.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Tájékoztató benyújtott pályázatok eredményéről
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Igazgatói pályázat elbírálása
Július (nyári szünet)
Augusztus 26. (kedd)
1. 2008. évi költségvetés féléves teljesítése
Előterjesztő: Zachar Kázmérné, Kucsera Andrásné
2. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat kiírása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Szeptember 30. (kedd)
1.Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2007/2008 oktatási évről és a 2008/2009.
oktatási év indításáról.
Előterjesztő: Kucsera Andrásné igazgató,
Zachar Kázmérné vezetőóvónő
2. Október 23-iki ünnepi megemlékezés megszervezése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Jelentés a nyári karbantartási munkák befejezéséről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Október 28. (kedd)
1. 2008. évi költségvetés módosítása
2. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálása
3.Javaslat Idősek Napja megrendezésére
4.Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
November 25. (kedd)
1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről.
Előterjesztők: Kucsera Andrásné igazgató, Zachar Kázmérné vezető óvónő
2. Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára.

Előterjesztő: polgármester
3. Javaslat az óvoda, iskola 2009. évi költségvetési koncepciójára.
Előterjesztők: Zachar Kázmérné vezető óvónő, Kucsera Andrásné igazgató
4. Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
December 16. (kedd)
1. Javaslat az önkormányzat képviselő-testületének 2009. évi üléstervére.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
3. 2009. évi vízdíj megállapítása
Előterjesztő: polgármester
4. Javaslat a 2009. évi élelmezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapítására.
Előterjesztő: Zachar Kázmérné vezető-óvónő
5 2008. évi költségvetés módosítása.
6. Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása.

Ünnepek, megemlékezések:
(együtt az iskolával és óvodával, nemzetiségi önkormányzattal)
március 15.

Nemzeti ünnep

június 6-7.

Falunap

augusztus 20. Nemzeti ünnep
szeptember

Szüreti mulatság

október 23.

Nemzeti ünnep

december

Idősek napja

3. Napirend
Nézsa Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi
teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározása
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 12.§ (3) bekezdése alapján nyílt
ülésen történik.

Turcsán Mónika jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!
A Ktv. 34.§ (3) bekezdése alapján a Hivatal átfogó céljait a képviselő-testületnek kell
meghatároznia. A célok megvalósulásának ellenőrzése és értékelése az egész hivatali
apparátust érinti.
Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.
A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) a
javaslatot elfogadja:
14/2008.(II.26.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2008. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat a határozat mellékletében foglaltak
szerint határozza meg.
Határidő: 2008. december 31.
Végrehajtásért felelős. jegyző
14/2008.(II.26.) sz. kt határozat melléklete
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok:
Átfogó cél: Az Önkormányzat programjának, céljainak megvalósítása.
Ügyfél elégedettség
1. Javítani kell a kommunikációt az ügyfelek irányába, lakossági kérdésekre, panaszokra
olyan intézkedések, válaszok biztosítása, melyek a jogszerűségnek való megfelelés
mellett erősítik az ügyfélben az önkormányzati tevékenység pozitív megítélését.
2. Ügyfélelégedettség mérésének biztosítása az Önkormányzat honlapján keresztül.
3. Az ügyintézési határidők betartása, hátralékok 20%-kal történő csökkentése.
4. Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok, helyi rendeletek közzététele az
Önkormányzat honlapján.
Pénzügyi teljesítmény
1. Az önkormányzat gazdasági céljainak, irányelveinek való megfelelés, hatékony,
takarékos gazdálkodás.
2. Pénzügyi döntéseket megelőzően kockázat-elemzések elvégzése.
3. Közbeszerzési pályázatok szakszerű előkészítése.
4. Pályázatokkal elnyerhető központi és Európai Uniós források felhasználásában rejlő
lehetőségek optimális kihasználása.

5. A közoktatási intézmények normatíva igénylésének és felhasználásának ellenőrzésével
a hibák minimálisra csökkentése.
6. Helyi adóbevételek emelése.
7. Polgármesteri Hivatal működési költségeinek további csökkentése (telefon költség
csökkentése, papír és nyomtatópatron használat csökkentése).
Működési folyamatok
1. A 2008. évi országos népszavazás szakszerű pontos megszervezése, lebonyolítása
2. Az előterjesztések és rendeletek készítésére vonatkozó tartalmi követelmények
betartása, megalapozott szervezési- jogi előkészítő munkával.
3. Ügyiratkezelő rendszer alkalmazása
4. Ingatlanértékesítési döntések előkészítése, értékesítési eljárások lebonyolítása.
Tanulás és fejlődés
1. Folyamatos szakmai fejlődés, szakmai képzéseken való részvétel, a munkatársak
informatikai ismereteinek folyamatos fejlesztése /ECDL képzés/.
4. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: ismerteti a 2007. évi költségvetés módosításáról készült
rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezet és annak mellékletei részletesen mutatják az eredeti
előirányzatokat és az abban bekövetkezet változásokat. A kiadási főösszeg 193.055 eFt-ról
209. 849 eFt-ra, a bevételi főösszeg 193.055 eFt-ról 209.849 eFt-ra módosult.
A módosítások részben a visszaigényelt támogatások, közhasznú, közcélú foglalkoztatásból és
egyéb átvett pénzeszközökből tevődnek össze. Az előre nem tervezhető kiadások vagy
bevételek mind változtatnak az eredeti előirányzatokon. A 2007. évi gazdálkodás így valósult
meg, ezek a tények.
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) a javaslatot
elfogadja:
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2008.(II.27.)
Rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2007.(II.14.) rendelet módosításáról
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. Tv. 28. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának
rendszeréről szóló – többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben
meghatározottakat a 2007. évi költségvetéséről alkotott 2/2007.(II.14.) rendeletét
(továbbiakban: költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§
A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét: 193.055 eFt-ról 209.849 eFt-ban,
b.) bevételi főösszegét: 193.055 eFt-ról 209.849 eFt-ban
állapítja meg.
2.§
A költségvetési rendelet 6.§-a működési, felhalmozási kiadásainak helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:
- működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- szociálpolitikai célú támogatások
- műk.célra átadott pénzeszközök
- tartalék

193.319 eFt
95.564 eFt
31.886 eFt
48.701 eFt
13.300 eFt
3.868 eFt
- eFt

- felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- felújítás
- intézményi beruházási kiadás
- fejlesztési hitel törlesztés

16.530 eFt

7.941 eFt
5.884 eFt
2.705 eFt”

3.§
Szakfeladatonként összesítve felhalmozási és működési megbontásban az 1. számú melléklet
tartalmazza az előirányzat módosításokat.

4.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

5. Egyebek
Kucsera András polgármester: A diszkó üggyel foglalkozzunk e? Véleményem szerint
semmi érdemi indokot nem hozott fel Zsíros Csaba. Én nem javasolom, hogy foglalkozzunk
vele ilyen feltételekkel.
A névtelen levél tartalmával sem tudunk mit kezdeni. Jelenleg nincs olyan vállalkozó, aki úgy
fel tudná vállalni a rendezvény lebonyolítását, hogy az minden előírásnak megfeleljen.
Javaslom, hogy a Művelődési Házat továbbra se adja ki az önkormányzat diszkó
rendezvényre.
Szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 7 igen 1
tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
15/2008.(II.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja korábbi határozatát és a
Művelődési Házat nem adja bérbe diszkó rendezvény céljára.
Határidő: azonnal.
Felelős. a polgármester.
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: bejelenti, hogy a társulási tanácsban vállalt képviselői
megbízásáról a mai napon lemond, mivel elfoglaltsága miatt nem tud az üléseken részt venni.
A képviselő-testület a bejelentést tudomásul veszi.
Kucsera András polgármester: javasolja Zachar Zénó alpolgármester delegálását a társulási
tanácsba.
Zachar Zénó alpolgármester: nyilatkozik, hogy nem vállalja a delegálást.
Kucsera András polgármester: javasolja Pazsitni Tünde delegálását a társulási tanácsba.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen 1
tartózkodás ) a javaslatot elfogadja:
16/2008.(II.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nézsa és Környéke Oktatási
Intézményfenntartó Tárulás tanácsába Pazsitni Tünde képviselő-t delegálja.
Határidő: azonnal.
Felelős a polgármester.

Kucsera Andrásné igazgató: a tantestülettel elhatároztuk, hogy meghívjuk a képviselőtestületet egy közös beszélgetésre a terveinkről, lehet kérdezni, lehet javaslatokat tenni
senkiben ne legyen tüske.
Kucsera András polgármester: javasolja a plébános úr meghívását is.
Dudás Dáneil kérelmet nyújtott be a magánterületére vezető úttal kapcsolatban. Korábban a
földcserét támogatta az önkormányzat, ennek a visszavásárlását szeretné kérni 30.000,-Ft –ért.
Nem javasolom eladni az utat, mivel nincs alapos indok rá.
A Földhivatalnál nyomoztam, tanácsi közút. A kérelmet a döntés előtt megvéleményeztetem a
Földhivatallal.
Balázs Ferenc képviselő: javasolom, hogy a sitt teleppel foglalkozzunk. Zachar Zénó
közreműködésével Mrázik Attila vállalta a területen a gaztalanítást. Ez nem lett teljesen
elvégezve.
Zachar Zénó alpolgármester: még maradt ott munka, de nem maradt rá ideje, mert
időközben elhelyezkedett. Megkeresem és megbeszélem vele.
Szarka Péter képviselő: a kastélyparkban is rendet kellene tenni.
Balázs Ferenc képviselő: a tavalyi nagy takarítást kellene idén is megismételni.
Kucsera András polgármester: ismerteti Tóth József Nézsa Sportegyesület ügyvezető
igazgatójának kérelmét. A Sportegyesület a nézsai takarékszövetkezetnél hitelt kíván felvenni,
hogy időben tudja a szükséges nevezési és egyéb költségeket fizetni. Kérése az, hogy az
önkormányzat a 2008. évi támogatásának erejéig vállaljon készfizető kezességet.
A Sportegyesület támogatására 800.000,-Ft lett a költségvetésbe tervezve. Javasolom a
kérelem támogatását.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen 1
tartózkodás ) a javaslatot elfogadja:
17/2008.(II.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésében, a Sportegyesület részére 800.000,-Ft támogatást biztosít.
A támogatási összeget részletekben, de legkésőbb 2008. novmber 30-ig átutalja s
Sportegyesület Nézsa – Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett –
63600502-11000080 számú számlájára.
A képviselő-testület készfizető kezességet vállal a Cserhátvidéke Körzeti takarékszövetkezet
által a Sportegyesület Nézsa részére nyújtott 800.000,-Ft és járulékai összegű hitel erejéig.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kucsera András polgármester

Pályázati lehetőség lesz az önkormányzati területen illegális szemétlerakók felszámolására.
Erre pályázni szeretnénk. 350.000,-Ft összegű saját erőt kell biztosítani + önkéntes munkát
kell vállalni. Javasolom a pályázat benyújtását és az önerő biztosítását.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) a javaslatot
elfogadja:
18/2008.(II.26.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által kiírt „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázatra. Az
Önkormányzat együttműködő partnerei közreműködésével vállalja s pályázati önrész
önkéntes munkával történő biztosítását, továbbá vállalja a számlavezető Rétsági OTP Bank
Nyrt által igazolt 350.000,-Ft összegű pénzbeli saját forrás önerőként való biztosítását.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kucsera András polgármester

Az elnök megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Balázs Ferenc
Jkv.hit.

Balogh István
Jkv.hit.

