Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én 18.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Távol volt: Zachar Zénó alpolgármester
Majer Csaba képviselő
Meghívottak: Zachar Kázmérné óvodavezető
Kucsera Andrásné igazgató
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Wágnerné Fejes Mária könyvelő
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: Szarka Péter képviselőt
A képviselő-testület ( 5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Kovácsné Bóbis Klaudia 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. Döntés önkormányzati lakás bérbeadásáról
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Óvoda, Iskola 2007. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztők: Zachar Kázmérné óvodavezető, Kucsera Andrásné igazgató
4. Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás)
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
5. Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolója.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
6. Háziorvosi asszisztensi pályázat elbírálása.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
7. Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.
1. Napirend
Kucsera András polgármester: a háziorvosi kör kialakításának ügye egyelőre áll. Keszeg
egyértelmű nyilatkozta, hogy Penc községhez kíván csatlakozni. Nézsa-Alsópetény háziorvosi
kör alakulhat. Folynak a tárgyalások az illetékes – ANTSZ, MEP – szervekkel. El kell
készíteni egy három oldalú megállapodást, amelyben rögzítésre kerül a székhely és az
ellátandó feladatok és a munkaügyi kérdések. A májusi képviselő-testületi ülésen külön
napirend keretében fogjuk tárgyalni, hogyan legyen tovább az asszisztens foglalkoztatása.
Mérlegelni kell, hogyan tudjuk vállalni a munkaügyi terheket.
Pénzügyi helyzet: az év eleje viszonylag simán ment. Fizetni való van bőségesen, az
ütemezett kiadások mint pl. az Ady út és az óvoda felújítási önrészt még ki kell fizetni.
Sajnos az ÖNHIKI pályázaton nyert támogatást nem tudtuk megvédeni, visszafizetés terheli
az önkormányzatot.
A tóhoz vezető út ügye bonyolódik. Dudásék annak idején szerették volna megvásárolni, de a
képviselő-testület nem adta el. Bottyányiék pedig lekerítették a tulajdonukat. Így nagyon szűk
lett az út. Az önkormányzat térkép szerinti útja a Pataki telekbe nyúlik be.
Dudásék vállalták a fejlesztéssel kapcsolatos költségek viselését. A közműveket is el kell
vezetni, az ezzel járó költségeket a vállalkozó fizeti.
Építési telkek: a Földhivatalnál megakadt az ügy. A Környezetvédelmi Hivatalhoz
megküldtük a kért dokumentációt. Az ügyvéd pótolja a hiányosságokat.
Pályázat. Az iskola felújítására benyújtottuk a pályázatot. Informatikai fejlesztésre és parlagfű
irtásához fűkasza beszerzésre is pályáztunk.

Előkészítés alatt van az Alkotmány út, Árpád út, Petőfi út, valamint a
Kossuth-Szondi-Táncsics úti járdák felújításának pályázata.
A felújításokhoz önrészt is kell biztosítani, erre a költségvetésben terveztünk.
Pályázni fogunk a TEKI, CÉDA pályázatokra, amennyiben ezeket fenntartják, a tavaly
sikertelen fogorvosi rendelő, szék és belső felújításra. 70%-30% -os támogatással.
A hivatal nyílászáró cseréje is indokolt, erre is fogunk pályázni.
Közcélú foglalkoztatás: a Munkaügyi Központtól egy pénzügyi kertet kapunk – 2,5 MFt –
melynek az - első félévig - idő arányos részét fel kell használni. Május-június hónapban egy
nagyobb létszámú állomány lesz foglalkoztatva.
Új fogalom: Önfoglalkoztató Szociális Szövetkezet, ezt támogatja a minisztérium is. Legénd
részéről merült fel egy ilyen jellegű szervezkedés. Mindössze 7-8 fő szükséges a
megalakításához. Nem lehet nyereség érdekelt.
Biztosítás: a vihar kapcsán keletkezett károkat a biztosító szakembere felmérte. Egyelőre a
jóváhagyott összeget nem tudjuk, de reméljük fedezni fogja az óvodában elvégzett munkák
költségét.
A tavaszi táncgálán sokan voltak. A Szlovákiából, Etesről, Acsáról érkezett táncegyüttesek
igen jól szerepeltek.
A véradás is eredményes volt, köszönet a szervezőnek, Kovácsné Bóbis Klaudia
képviselőnek.
A területi fejlesztési tanács támogatásával az óvoda felújítása befejeződött. Kezdeményeztünk
egy házi átadási ünnepséget, melyre meghívtuk Rétság Kistérségtől Gresina Istvánt, és
országgyűlési képviselőnket Lombos István urat. Aki teheti vegyen rész ezen a kis
ünnepségen pénteken 15 órakor az óvodában.
Papp Árpád jelezte, hogy a Táncsics utcában szervezne összefogást az út felújítására. Kérése
az, hogy az önkormányzat ehhez biztosítsa az iparűzési adóból befolyt összeget.
Az Alkotmány út felújítására pályázatot nyújtunk be. Várjuk meg a pályázat elbírálását és
utána tárgyaljuk a kezdeményezést.
Balázs Ferenc képviselő: nem is tudjuk kik a közhasznú foglalkoztatottak, hány órás
munkaidőben ndolgoznak?
Kucsera András polgármester: jelenleg 3 fő van foglalkoztatva: Szalkai István 8 órás,
Balázs Szilveszter 8 órás, Pongrácz Ilona 6 órás.
Ha 8-10 fő fel lesz véve, akkor kellene a segítség, hogy milyen munkákat vegyünk előtérbe.
150 db gesztenye fa csemetét kaptunk ebből 80 már el lett ültetve a futball pálya körül, a
temető körül, és a régiek helyére pótlást tettünk.
Balázs Ferenc képviselő: Mrázik Attila nem fejezte be a vállat bokrok és egyéb gazok
kivágását. Zachar Zénó vállalta, hogy odafigyel erre. Határidőt határozzunk meg a feladat
elvégzésére.
Javasolom a területre „Szemetet lerakni tilos” feliratú tábla kihelyezését..

Balogh István képviselő: tolmácsolom a helyi vállalkozók panaszát: nem a nézsai
vállalkozók kapják az önkormányzattól a megbízásokat a felújítási munkákra.
Miklián Zsuzsa vállalkozó sérelmezi, hogy minden héten van vásár, ezért az ő üzletében nincs
forgalom.
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.: az önkormányzatnak kell a bevétel, a Zsuzsa butik éves
iparűzési adója nincs annyi mint egy heti vásár alkalmával a bérleti díj összege.
Kucsera András polgármester: a cél mindig az volt, hogy egy kézben legyen összefogva a
munka. Ne kelljen 3-4 vállalkozóval szerződni külön-külön a munkafajtákra.
Wágnerné Fejes Mária könyvelő: röviden az ÖNHIKI pályázaton nyert összeg
visszafizetéséről. Az elszámolás során derült ki, hogy a teljesítés nem úgy alakult, ahogyan az
tervezve lett. A fejlesztési kiadások teljesültek, a bevételek elmaradtak. Ez a legfőbb oka a
visszafizetésnek. Felhalmozási mérleg felborult -7.546 eFt visszafizetés keletkezett. A
kincstár ezt az összeget vonni fogja az önkormányzattól.
A betervezett ingatlan eladás sem realizálódott. Ezzel szemben kiadások bőségesen voltak.
Nagyobb részt ezek az áthúzódó felújítási számlákból adódtak, amelyeket a FALÉPSZER
KFT-nek már ki kellett fizetni. 14 millió forint felhalmozási bevétel elmaradt, viszont 14
millió forint felhalmozási kiadás megvalósult. 5,6 millió forintot kell majd visszafizetni.
Javasolom, hogy a betervezett Gesztenye sor 1. szám alatti lakást a képviselő-testület
értékesítse.
Kucseea András polgármester: ezek a tények, a tanúság legyen a fontos.
A képviselő-testület egyhangú ( 6 igen) kézfelemeléssel a beszámolót elfogadja.
2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: javasolja a Gesztenye sor 1. szám alatti ingatlan eladásának
meghirdetését. Koczka László készítsen egy értékbecslést és annak ismeretében az irányár
legyen meghatározva.
A Szondi út 9. szám alatt található szolgálati lakás megüresedett, javasolja annak bérbeadását
meghirdetni
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
21/2008.(IV.29.) számú kt. Határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonában lévő 43 m2
alapterületű komfortos Nézsa, Szondi út 9. szám alatti lakás bérbeadására.
A lakásban másfél szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra található.
A lakás bérleti díja: 6325,-Ft/hó + rezsi költség.
Pályázni: 2008. május 5-tól június 5-ig lehet.
Felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.
Határidő: értelemszerű.

Kucsera András polgármester: elmondja, hogy az 5 éves bérleti szerződések lejártak a
Széchenyi bérlakások esetében. Mindhárom bérlő név szerint Korbély Ferenc, Vaszkó Katalin
és Turcsdán Tamás kérik a lakbérszerződés meghosszabbítását további 5 évre.
Javasolja a jelenlegi bérlők részére a bérleti szerződés meghosszabbítását, mivel erre van
törvényi lehetőség.
Az elnök külön-külön megszavaztatja javaslatát.
Korbély Ferenc estében a szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő
szavazott 5 igen 1 tartózkodás)
Vaszkó Katalin esetében a szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő
szavazott 5 igen 1 tartózkodás)
Turcsán Tamás esetében a szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő
szavazott 5 igen 1 tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
22/2008.(IV.29.) számú határozata
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi bérlők részére további 5 éves
időtartamra meghosszabbítja a bérleti szerződéseket.
Bérlők:
Korbély Ferenc Nézsa, Kossuth út 54.
Bérleti szerződés ideje: 2008.02.28-tól - 2013.02.28.
Vaszkó Katalin Nézsa, Szondi út 108. földszinti lakás
Bérleti szerződés ideje: 2008.07.01-től 2013.07.01.
Turcsán Tamás Nézsa, Szondi út 108. tetőtéri lakás
Bérleti szerződés ideje: 2008.07.01-től 2013.07.01.
Felkéri a Polgármestert a bérleti szerződések megkötésére.
Határidő: értelemszerű
3. Napirend tárgyalása
Zachar Kázmérné óvodavezető: az óvoda 2007. évi gazdálkodása során sehol nem volt
túllépés. Sikerült a hűtőszekrényt megvásárolni. Tornaszobaként a másik csoport szobát
használják. Tárgyi eszközökre költöttek. Az óvoda felújítása befejeződött.
Kucsera Andrásné igazgató: az iskola kizárólag a pályázaton nyert pénzből tudott
fejleszteni. Sok pályázatot nyújtottak be egész évben. Nagy segítség lenne, ha az
önkormányzat valakit pályázatíró tréningre beiskolázna. Elég bonyolultak a pályázatok és sok
munka is van velük.
Az iskola 2007. évi pénzügyi beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirend tárgyalása
Wágnerné Fejes Mária könyvelő: ismerteti az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának
teljesítését. A 2007. évi összesített bevételi teljesítés 2006. évhez viszonyítva.
Kucsera András polgármester: ismerteti a Baracskainé Dr. Boór Judit könyvvizsgáló
jelentését ( a jegyzőkönyv mellékletét képezi), valamint a zárszámadási rendelet-tervezetet,
amelynek elfogadását javasolja:
Kiadási főösszeg: 197.383 eFt
Bevételi főösszeg: 199.445 eFt

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
5/2008.(IV.30.)
Rendelete
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
XXXVIII. Törvény 82.§-a értelmében, valamint a
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló
10.§-ában meghatározottakat az Önkormányzat 2007.
(zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja.

az Államháztartásról szóló 1992. évi
költségvetési szervek tervezésének,
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet
évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal
- Általános Iskola
b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
- Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó
intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) A címrendet az 1. számú mellékelt tartalmazza.
Bevételek és kiadások alakulása
3.§
A Nézsa Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetése
teljesítésének
a) kiadási főösszegét:
b) bevételi főösszegét:

197.383 eFt-ban
199.445 eFt-ban

állapítja meg.
I. Költségvetési bevételek

5. Napirend tárgyalása
Wágnerné Fejes Mária könyvelő: ismerteti az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített
mérlegbeszámolóját (amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi) és javasolja annak elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
23/2008.(IV.29.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baracskainé Dr. Boór Judit
könyvvizsgáló által hitelesített és a határozat mellékletét képező melléklet szerint Nézsa
Község Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját elfogadja. Felkéri a
Polgármestert, hogy az elfogadott egyszerűsített mérleg-beszámoló közzétételéről, és
egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről gondoskodjon.
Felelős: a polgármester
6. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy pályázat
érkezett a háziorvosi asszisztensi munkakör betöltésére.
A pályázó Tóth Mónika (Nézsa, Alkotmány út 50. ) pályázatának nyílt ülésen történő
tárgyalásához hozzájárult.
A pályázat ismertetése történik: 1994-2000-ig a Jávorszky Ödön Kórház Vác
kardiológián, tarumatológián dolgozott
2001-2006-ig Alsópetény Önkormányzatnál háziorvosi
(helyettesítő) asszisztensként.
OKJ ápoló szakot végzett 2001-ben.
Fogorvosi asszisztensként dolgozott 2006-ban
A pályázat a kiírt pályázati feltételeknek megfelel, javasolom Tóth Mónika kinevezését 3
hónap próbaidő kikötésével, amelyet a jogszabály kötelezően is előír.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
24/2008.(IV.29.) számú határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Mónika Nézsa, Alkotmány út 50.
szám alatti lakos háziorvosi asszisztensi munkakör elnyerésére benyújtott pályázatát
elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a kinevezési okmányt a jogszabályi előírásoknak megfelelően
készítse el és a Magyar Államkincstár (Miskolc) részére küldje meg.
Határidő: értelemszerű.

7. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: a beszámolóban elhangzott út és járda felújítására fogunk
pályázni az ÉMOP-2007-3.1.3. keretében. A saját erők biztosítására határozatot kell hozni.
Javaslatok:
Nézsa Alkotmány út felújításának bruttó összege: 19.500.836,-Ft
Önrész. 2.500.836,-Ft
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
25/2008.(IV.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÉMOP-2007-3.1.3.
keretében Nézsa Alkotmány út felújítására.
A felújítás bruttó összege: 19.500.836,-Ft
Önrész: 2.500.836,-Ft., mely összeget nyertes pályázat esetén a fejlesztési keret terhére
biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 13.
Felelős: a polgármester
Nézsa, Árpád út felújításának bruttó összege: 46.079.196,-Ft
Önrész: 4.607.920,-Ft
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
26/2008.(IV.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÉMOP-2007-3.1.3.
keretében Nézsa Árpád út felújítására.
A felújítás bruttó összege: 46.079.196,-Ft
Önrész: 4.607.920,-Ft., mely összeget nyertes pályázat esetén a fejlesztési keret terhére
biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 13.
Felelős: a polgármester
Nézsa, Petőfi út felújításának bruttó összege: 11.943.320,-Ft
Önrész: 1.194.332,-Ft
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

27/2008.(IV.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÉMOP-2007-3.1.3.
keretében Nézsa Petőfi út felújítására.
A felújítás bruttó összege: 11.943.320,-Ft
Önrész: 1.194.332,-Ft., mely összeget nyertes pályázat esetén a fejlesztési keret terhére
biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 13.
Felelős: a polgármester
Nézsa, Kossuth-Szondi-Táncsics úti járdák felújításának bruttó összege: 12.106.885,-Ft
Önrész: 1.210.689,-Ft
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
28/2008.(IV.29.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÉMOP-2007-3.1.3.
keretében Nézsa Kossuth-Szondi-Táncsics úti járdák felújítására.
A felújítás bruttó összege: 12.106.885,-Ft
Önrész: 1.210.689,-Ft., mely összeget nyertes pályázat esetén a fejlesztési keret terhére
biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 13.
Felelős: a polgármester
Pazsitni Tünde képviselő: megjegyezni kívánom, hogy az iskola igazgatói pályázat úgy lett
kiírva, hogy Kucsera Andrásnén kívül azt senki nem tudja megpályázni az iskolából, belső
pályázó nem lesz.
Szarka Péter képviselő: a mozgókönyvtári normatíva érkezik 4 részletben a kistérségtől.
650 eFt összeg felújításra fordítható. Könyveket, bútort kellene vásárolni, ha pénzhez jutnánk.
Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Szarka Péter
Jkv.hit.
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