Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2008. május 28-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
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Meghívottak: Zachar Kázmérné óvodavezető
Kucsera Andrásné igazgató
Mlinácsek Ferencné igazgatási ea.
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
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: Szarka Péter képviselőt
A képviselő-testület ( 7 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Majer Csaba képviselőt
A képviselő-testület (7 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. Nézsa Községi Önkormányzat 2007. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi
munkájának átfogó értékelése
Előterjesztő: Mlinárcsek Ferencné gyámügyi ea.

3. Háziorvosi körzet módosítása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Falunappal kapcsolatos megbeszélés
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
5. Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (8 igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.
1. Napirend
Kucsera András polgármester: Gedeon József plébános úr felvetette a szobornál lévő
világítás magas áramszámlájának problémáját. Ma megnéztük van egy almérője a szobor
világításának 1720KW fogyasztás van rajta kb. 10 hónap alatt. Az éves költsége kb 90 eFt.
Két káreseményünk volt, mindkettőre fizetett a biztosító.
Kifizettük a Madách úti telkek kialakításánál keletkezett újabb költségeket.
Benyújtottuk az út és járda felújítására szóló pályázatokat.
Az illegális hulladéklerakó felszámolására benyújtott pályázatunkat elutasították.
Keszegről tájékoztatás érkezett, hogy az oktatási társulásból kilépnek.
Rendőrség információs anyaggal keresett meg, elégedettség mérésként.
Vagyonbiztosítás: megkeresett egy cég, ingyen felmérnék az önkormányzat vagyonát és
megversenyeztetnék a biztosítóknál. Lényegesen magasabbra értékelte az ingatlanainkat.
ÉMÁSZ-tól érkezett ajánlat az Árpád úti villanyhálózat áthelyezésére.
Gázszolgáltatás szünetelni fog augusztus hónapban 3 napig.
Dudás Dániel vállalkozó vállalta, hogy a külterületen található sittelepet még a nyáron
elegyengeti.
Balázs Ferenc képviselő: az oda vezető út nagyon gazos. Mrázik Attila nem takarította ki.
Zachar Zénó alpolgármester: Mrázik Attila megígérte, van megállapodásunk.
Balázs Ferenc képviselő: a Redőrségtől meg kellene hívni valakit az ülésre, hogy segítsen
abban, hogy ne zaklassák a gyűjtögető árusok az időseket.
Majer Csaba képviselő: a külterületen található ún. sitteleppel kell kezdeni valamit. Már
szemétteleppé alakult.
Kucsera András polgármester: mivel a területet nem tudjuk bekeríteni, ezért a rendben
tartása is nagy gond marad.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.
2. Napirend tárgyalása
Mlinárcsek Ferencné gyámügyi ea: ismerteti az önkormányzat 2007. évi gyámhatósági és
gyermekvédelmi munkáját:

Az elnök javasolja a beszámoló elfogadását.
Az elnök szavazást kér a beszámoló elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli
29/2008.(V.28.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat Nézsa községben végzett 2007. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: a jegyző.
3. napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: elmondja, hogy Laluja Imre Alsópetény
polgármesterével és Dr.Széll Anikó háziorvossal egyeztettek a megállapodás tervezet
tartalmával kapcsolatban. A háromoldalú megállapodásra szükség mert ez a feltétele
annak, hogy a doktornő a finanszírozásához hozzájusson.
Ismeretei a háziorvosi körzet megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, amelynek
elfogadását javasolja.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja:
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2008.(V.29.)
Rendelete
A háziorvosi körzet megállapításáról
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
Törvény 152.§-ban kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Nézsa székhellyel Nézsa Község és Alsópetény Község
közigazgatási területén alapellátási kötelezettséggel egészségügyi ellátást nyújtó háziorvosra,
valamint ezen ellátást igénybevevőkre.
2.§
Nézsa és Alsópetény egy háziorvosi körzetet alkot.
Területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenység, a működtetési jog alapján
Nézsa és Alsópetény körzetben folytatható.

3.§
Az iskola-orvosi tevékenység Nézsa és Alsópetény körzetben folytatható.
4.§
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. augusztus 1től kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A megállapodást bármikor felül lehet vizsgálni. Az asszisztens kérdésében újabb
megbeszélések lesznek, de egyelőre marad a régi felállás. Nézsa és Alsópetény is
foglalkoztat egy-egy fő ápolót.
Javasolom a megállapodás elfogadását, hogy a doktornő tudja intézni a működési
engedélyét Nézsa-Alsópetény körzet kialakítása ügyében.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
30/2008.(V.28.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alsópetény Önkormányzattal egy
háziorvosi kört hoz létre Nézsa székhellyel.
A megbízási szerződést a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő. értelemszerű
Felelős: a polgármester.
A 30/2008.(V.28.) számú kt határozat 1. számú melléklete
Megbízási szerződés
Amely létrejött egyrészről Nézsa Község Önkormányzata (képviselő: Kucsera Andráa
polgármester) 2618. Nézsa, Park u. 1. valamint Alsópetény Község Önkormányzata
(képviselő: Laluja Imre polgármester), mint megbízók (továbbiakban Megbízók),
Másrészről SANATIO Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: Vác, Vág u.
21.) képviselő: Dr. Széll Anikó) -Telephelye: Nézsa, Szondi út 103. Működési engedély
száma: 195-3/2003. Cégbejegyzési száma: 13-06-034264- mint megbízott ( a továbbiakban:
Megbízott-.
Között az önkormányzati egészségügyi alapellátási háziorvosi feladatok területi ellátási
kötelezettséggel való ellátására a 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglaltakra figyelemmel az
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. Megbízók a Nézsa és Alsópetény település lakossága és a körzetbe bejelentkezett
biztosítottak mindenkor hatályos jogszabályban előírt feladatainak határozatlan időre szóló
ellátásával megbízza Megbízottat, aki a megbízást elfogadja
Megbízott a (1. számú mellékletben) felsorolt oktatási intézményekben vállalja az iskola
egészségügyi feladatok ellátását is.
2. Megbízók kijelentik, hogy amennyiben a háziorvosi körzethatár módosítása indokolttá
válik, azt egyeztetik Megbízottal.
3. Megbízott a háziorvosi feladatok ellátására köteles az EüM rendelet 6.§-ában
meghatározott szakszemélyzetet alkalmazni.
4. Megbízott és szakszemélyzete köteles heti 15 óra rendelési időt tartani.
5. Megbízott szakszemélyzetével együtt köteles a reá eső ügyeleti szolgálatot ellátni, amelyet
Megbízók határoznak meg.
6. Megbízott az ellátás folyamatossága érdekében köteles maga és szakszemélyzete
helyettesítését biztosítani
7. Megbízók az 1. pont alatti feladatok ellátáshoz a megbízás idejére a Megbízók tulajdonában
álló Nézsa, Szondi út 103. sz. alatti rendelő, valamint Alsópetény, Petőfi út 2. szám alatti
rendelő az abban lévő berendezési tárgyakkal, a rendelő alapfelszerelési tárgyaival,
eszközeivel leltár szerint ingyenes használatra Megbízott részére átadják. Szerződő Felek
kötelesek rögzíteni a felújítási és karbantartási feladatokat.
8. A rendelő közüzemi díjait Megbízott a szolgáltatókkal megkötött szerződés alapján
közvetlenül fizeti meg.
9. A rendelő felújítási kötelezettsége Megbízókat terheli.
10. A rendelő alapfelszerelésének – a hatályos jogszabályok szerint – karbantartása,
beszerzése Megbízott feladata.
11. A rendelő takarításáról Megbízott gondoskodik.
12. A számítógép program karbantartása Megbízott feladata
13. Megbízók figyelemmel kísérik Megbízottat érintő pályázatokat, azokról őt rendszeresen
tájékoztatják.
14. Megbízott a háziorvosi alap feladatok ellátásához a költségek viseléséhez a fedezetet az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított
összegből köteles biztosítani.
15. Megbízók vállalják 1-1 fő ápoló közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatását.
16. Jelen szerződés megszűnik, ha
a) e szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondja,
b) Megbízott és az OEP között a finanszírozási szerződés bármely okból megszűnik.

17. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó, vagy ezzel
kapcsolatos bármely vitás kérdésüket előzetesen megkísérlik egyeztető tárgyalás során 15
napon belül rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. Szerződő
Felek jelen szerződésből származó bármely jogvita elbírálására kikötik a Balassagyarmati
Városi Bíróság illetékességét.
18. Jelen szerződés 2008. április 1. napján lép hatályba.
19. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést évente felülvizsgálják.
20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási
szerződésre vonatkozó szabályait, valamint az EüM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen megbízási szerződést Szerződő Felek annak elolvasása, tartalmának megértése és
magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag cégszerűen aláírták.
Nézsa, 2008.

Dr. Széll Anikó
Megbízott

Kucsera András
Megbízó

Laluja Imre
Megbízó

Ellenjegyeztem:
Turcsán Mónika
jegyző
1. számú melléklet
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó feladatok
Megbízott vállalja:
1. Általános Iskola 2618. Nézsa, Szondi út 99.
2. Gyermeki Csodakert Óvoda 2618. Nézsa, Szondi út 48.
3. Általános Iskola 2617. Alsópetény, Arany J. út 13.
4. Óvoda, 2617. Alsópetény, Arany J. út 13.
Iskola-egészségügyi feladatainak ellátását.
4. Iskola-egészségügyi feladatnak minősülnek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
Törvényben és végrehajtási rendeleteiben ezirányú ellátási kötelezettségek.

5. Megbízott feladatát annak jellegétől függően vagy az oktatási intézményben, vagy
rendelőjében látja el.
6. Megbízott köteles Megbízók, illetve a jogszabályok által előírt nyilvántartásokat
vezetni és adatokat szolgáltatni.
7. Megbízott feladatáért az OEP által megküldött díjazást kapja az általa ellátott
óvoda/iskola tanulói/óvodás létszáma alapján.
4. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: a falunap június 6-7-én lesz. A szervezők Kovácsné Bóbis
Klaudia, Szarka Péter és az intézmények vezetői már készülnek a műsorokkal.
Szarka Péter képviselő: péntek du az iskolában egy kiállítás megnyitójával indulna a
program. Nézsai emberek „művei” kézműves tárgyai lesznek kiállítva. A megnyitón Mackó
Mária énekel. Ezt követően püspöki mise lesz a templomban és utána Mackó Mária ad
koncertet. A szombati program a hagyományokhoz hűen lesz megtartva. A részletes
programról készül a meghívó. A tervezett program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. Napirend tárgyalása
Kucsera Andrásné igazgató: javasolja nemcsak az oktatás hanem a nevelés vagyis az
óvodák társulásban történő működtetését. Meg kell keresni a környező településeket részt
vennének-e ebben. Alsópetény már jelezte, hogy szeptembertől nem csak az iskolájával
szeretne tagiskolánk lenni, hanem az óvodáját is hozza. Keszeg nem csak az egészségügyi
ellátásban csatlakozik Penchez, hanem az iskolájával is. Az óvodája már oda tartozik.
Majer Csaba képviselő: vigyázni kell, arra nehogy megismétlődjön a Legéndi ügy. A
személyek elküldése ne bennünket terheljen.
Kucsera András polgármester: folyamatosak az egyeztetések a lehetséges társulások
létrehozásáról, valamint Keszeg kilépéséről. Addig semmilyen döntést nem hozunk amíg
garanciát nem kapunk.
A Gesztenye sor 1. szám alatti lakás eladási árára tett javaslat 8,5 millió forint. Javasolom a
lakás meghirdetését.
Az elnök szavazást kér .
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 8 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli
31/2008.(V.28.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti eladásra a tulajdonában lévő
2618. Nézsa, Gesztenye sor 1. sz. (Hrsz:.198/4) alatti 545 m2 térméretű ingatlan nyilvántartás

szerint „kivett” lakóház, udvar megnevezésű földszintes, komfortos két és fél szobás,
ikerházas beépítésű bérlakását.
Lakás hasznos alapterülete: 64m2 + Loggia: 6,00 m2 + pince: 10,00 m2.
A lakás eladási ára: 8.500.000,-Ft.
Határidő: közzétételtől számított 30 nap.
Felelős: a polgármester
Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Majer Csaba
Jkv.hit.

Szarka Péter
Jkv.hit.

