
Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

8. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2008. július 22-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

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.      
                                 
                                                                  Zachar Zénó alpolgármestert

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. Iskola igazgatói álláshelyre kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Zachar Zénó alpolgármester

3. Döntés önkormányzati lakás bérbeadásáról
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
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4. Oktatási Intézményfenntartó Társulási megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

5. Egyebek

    
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (8 igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.

1. Napirend

Kucsera  András  polgármester:  az  önkormányzat  pénzügyi  helyzete  változatlan.  Az 
Önkormányzati Minisztériumtól kapott 8 millió forint támogatás visszafizetése esedékes lett 
volna,  de mivel  a  bírósági  eljárás  még nem zárult  le,  ezért  Gyenesei  István miniszterhez 
intéztünk levelet. Bizakodva várjuk a választ.
Az ÖNHIKI visszafizetése is várható, a kincstár részletekben levonja. Ez okozhat pénzügyi 
zavart akár a fizetések utalásánál is. 
Sok – 7 millió forint -  a kifizetetlen számlánk, ezek működési és fejlesztési számlák.. Az 
óvoda önrésze még nincs lerendezve és az Ady út felújításának önrésze sem az EGUT felé.
A Gesztenye sor 1. szám alatti lakást eladásra meghirdettük. Egy érdeklődő van, de egyelőre 
nem tud fizetni. Előbb értékesítenie kell a családi házát.
A benyújtott út és járda felújításra szóló pályázatok hiánypótlását most teljesítjük.
Vidékfejlesztési  Iroda  nyílt  Rétságon,  ott  érdeklődtünk  az  iskola  felújításra  benyújtott 
pályázatunk felöl. Lehangoló a hír.

Telekárat  lassan  hirdetni  kellene.  A  Földhivatal  néhány  hibát  talált  a  benyújtott 
dokumentumok között. Ezeket az ügyvédnő pótolta. Remélhetőleg rövid időn belül minden 
rendeződik. Az út terület tulajdonjoga már tisztázott.
Olyan  telekárat  kell  majd  meghatározni,  ami  a  szociális  helyzetet  is  figyelembe  veszi. 
Lehetnek családi kedvezmények, és a helyi lakosoknak külön kedvezmény. 
Lehetne 10 telket reklám áron meghirdetni.

Hivatalunkban járt Simon Tibor szakértő, aki nagyon jól informált  bennünket a társulások 
létrehozásának előnyeiről és veszélyeiről. Tájékoztattuk arról, hogy Alsópetény tagiskolaként 
és  tagóvodaként  kíván  csatlakozni  iskolánkhoz.   Elmondta,  hogy normatíva  előnye  nincs, 
előnye a társulásnak az átjárhatóság. A pedagógusok egymást helyettesítik, valamint a vezetői 
pótlékon  lehet  csökkenteni.  Más  egyéb  nincs.  Évekkel  ezelőtt  nagyobb  pénzösszeggel 
támogatták a társulásokat.

Barna  féle  ház:  Prontvai  Sándor  kezdeményezi  Hertel  István  közreműködésével,  hogy  a 
községben található Barna család tulajdonában lévő ingatlanok kerülhessenek önkormányzati 
tulajdonba.  Nagyon  elhanyagoltak,  lepusztultak  ezek  az  ingatlanok.  A  család  tagok 
Kanadában élnek. Egyelőre nem ismerjük ennek anyagi vonzatát.

Egyre több és agresszívebb a mozgóárusok viselkedése a faluban, hétvégén is. Rikácsolnak a 
tyúkok, csirkék a hangszóróba stb. Megpróbáljuk szabályozni.

Sportegyesület vezetősége ülésezett, és december 31-ig vállalták a tisztséggel járó feladatok 
intézését. 
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A háziorvosi asszisztens próbaideje augusztus 5-én lejár. A közeljövőben a doktornővel és 
Laluja Imre polgármesterrel le fogunk ülni tárgyalni. Hogyan lesz a rendelés, hány asszisztens 
kell és ki fogja foglalkoztatni?

Utasszámlálás lesz a Nézsa –Árpád híd autóbuszjáraton. Akik utaznak figyeljenek oda.

Vagyonkezelő  Zrt  értesítette  a  hivatalt,  hogy a  kocsma mögötti  -  1/1  tulajdoni  hányada  - 
terület,  valamint  a  hivatal  körüli  -  1102/4464  tulajdoni  hányada  -  terület  önkormányzati 
tulajdonba került, amelyet a Földhivatal már bejegyzett. 
A 204/4 hrsz-ú 1102 m2 beépítetlen terület bruttó nyilvántartási Értéke: 340.672 Ft 
   239//8 hrsz-ú 3268 m2 beépítetlen terület bruttó nyilvántartási értéke   250.000 Ft. 

Pályáztunk  szociális  étkeztetésre.  Az  engedélyezettek  száma  11  fő  +  4  főre  kértünk 
támogatást. 30 napig heti 1750,-Ft összegű hideg élelmiszert kapnak a rászoruló gyerekek. 

Tájékoztató  regionális  szennyvízpályázattal  kapcsolatban:  Gresina  István  vezetésével 
Romhányban  volt  megbeszélés  szennyvízpályázat  ügyben.  Pályázati  lehetőség 2009 elején 
kerül  kiírásra  és  a  korábbitól  eltérően  jelentősen  változni  fognak  a  műszaki  előírások,  a 
jogosultsági  feltételek  és  az  értékelési  szempontok.  A  pályázat  kidolgozásához  a  régió 
munkatársai segítséget ajánlottak. 

Motoros találkozó lesz augusztus 29-30- 31-én Nézsa külterületén Behányi Sándor ingatlanán.
Balogh István képviselő: mennyi az önkormányzat tartozása? 

Kucsera  András  polgármester: szeptember  30-ig  kell  elfogadni  a  féléves  pénzügyi 
beszámolót akkor részletesen tárgyalni fogjuk a pénzügyi helyzetünket. Kifizetetlen számlák 
7,6 millió  forint,  önhiki  visszafizetés  5,6  millió  forint,  legéndi  munkaügyi  perre  kapott  8 
millió forint visszatérítendő támogatás, valamint a hitelállomány 16 millió forint. Kintlévőség 
is  van,  pl.  helyi  adóknál.  Folyamatosan  történnek  az  adó  befizetések,  többen  a  fizetési 
határidőn túl teljesítik kötelezettségüket.

Kucsera Andrásné igazgató:  a felújított  Kossuth út  burkolata  tönkre fog menni  a nehéz 
tehergépjárművektől. Korlátozó táblát kellene kihelyezni.

Balázs Ferenc képviselő: annál az útnál műszaki problémák vannak. A csapadékvíz nem az 
árokban folyik. 

Kucsera  András  polgármester:  a  földekről  a  búzát  szállító  teherautók  és  egyéb 
mezőgazdasági gépek közlekednek az úton. Sajnos az önkormányzati utakat veszik igénybe.

Zachar  Zénó  alpolgármester:  azért  épült  az  út,  hogy  közlekedjenek  rajta.  Nincs  külön 
mezőgazdasági út.

Szarka Péter képviselő: inkább egy sebességkorlátozó táblát kellene kitenni.

Balázs  Ferenc  képviselő: javasolom,  hogy  a  rendőrség  támogatásával  ki  kell  helyezni 
trafipaot, valamint a hangszóróval közlekedő árusokra szabályokat kell meghatározni.

Majer  Csaba  képviselő:  nagy  igény  van  a  Kossuth-Petőfi  utcák  gyalogos  átjárására. 
Rendezettebbé kellene tenni a gyalogutakat.
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Kucsera András polgármester:  intézményeink nyári karbantartása folyik. Dr. Szél Anikó 
háziorvos augusztus 14-től 1 hónapig szabadságon lesz, ez idő alatt a rendelő karbantartása, 
csempézése megtörténik. 

2. Napirend tárgyalása

Kucsera  András  polgármester:  kizárását  kéri  a  2.  napirendi  pont  döntéshozatalából. 
Indokolása: az egyik -  iskolaigazgatói állásra - pályázó a felesége.

Zachar Zénó alpolgármester:  kizáró ok bejelentését elfogadásra javasolja.
(A döntés érvényessége minősített többséget igényel).
Szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 7 igen 1 fő nem 
szavazott) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

32/2008.(VII.22.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kucsera András polgármestert – kérésének 
helyt  adva  –  az  Ötv.  110.§-ában  foglalt  jogkörében  eljárva  az  iskola  igazgató 
megválasztásának döntéshozatalából kizárja.
Határidő: azonnal.
Felelős: alpolgármester.

Zachar  Zénó  alpolgármester:  tájékoztatja  a  képviselő-testületet  arról,  hogy két  pályázat 
érkezett  az  iskola  igazgatói  állás  betöltésére.  Mindkét  pályázó  hozzájárult  –  pályázati 
anyagának - a nyílt testületi ülésen történő tárgyalásához.
A  pályázók  közül  Kucsera  Andrásné  személyesen  megjelent  az  ülésen,  Wachtler  Viktor 
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Ismerteti az iskola szülői munkaközösségének és alkalmazotti közösségének véleményét. 
Vitára bocsátja a pályázatokat.

Balogh István képviselő:  véleménye  szerint  Wachtler  Viktor  pályázata  nem felel  meg  a 
pályázati kiírásnak, ki kell zárni.

Majer Csaba képviselő: kifogásolja, hogy nem kapta meg írásban a pályázati kiírást, ezért ő 
nem tud ebben dönteni.

Pazsitnin  Tünde  képviselő:  szintén  kifogásolja,  hogy  ő  sem  kapta  meg  a  teljes 
dokumentációt.

Zachar Zénó alpolgármester:  aki  hiányosnak érezte  a  kiküldött  anyagot,  miért  nem járt 
utána? A pályázati kiírást a képviselő-testület jóváhagyta és azt a  társulási tanács írta ki. 

Turcsán Mónika jegyző:  valóban kimaradt az írásos előterjesztésből a pályázati kiírás, de 
most az ülésen sincs késő pontról pontra ellenőrizni. Mindössze két pályázat van és nem nagy 
terjedelműek.
Az  iskolába  megküldtük  a  pályázatokat  véleményezésre,  úgy  gondoltam,  ha  ott 
áttanulmányozza a két pedagógus képviselő nem jelent majd problémát a testületi ülésen erről 
szóló döntés. 

4



Zachar Zénó alpolgármester: a pályázóhoz lehet kérdéssel fordulni, és maga a pályázó is 
szót kérhet.

Kucsera  Andrásné  igazgató:  nem  kívánja  írásos  pályázatát  kiegészíteni.  A  kérdésekre 
szívesen válaszol.

Balogh István képviselő:  véleményem szerint a pályázatban leírt célkitűzés az nem lehet, 
amit már elért az iskola. Véleményem szerint nagyon elméleti síkon van megírva a pályázat, 
gyakorlati megvalósításról nem ír. Nem lehet mindent megoldani, amiről ír a pályázó, sokkal 
konkrétabban kellett volna megfogalmazni pl. hogyan lépünk előbbre a magatartásproblémák 
területén. Az jó, hogy belátásra kerül, hogy az önkormányzatnál nincs pénz és pályázni kell 
többet és sikeresen. 

Balázs Ferenc képviselő: nincs különösebb gondom Kucsera Andrásnéval mint igazgatóval, 
jó  igazgatónak  tartom,  hiszen  zsák  számra  el  tudta  vinni  a  pénzt  az  önkormányzattól 
Szakmailag nem tudok hozzászólni. 

Bakogh István képviselő: mit ért az alatt, hogy szervezeti kultúra fejlesztése?

Kucsera Andrásné: pl. diákönkormányzat és ennek fejlesztése, tudjon önállóan dönteni.

Balogh  István  képviselő:  jónak  ítéli  Wachtler  Viktor  pályázatában  a  sportra  helyezett 
hangsúlyt, ha nem is iskolaigazgatónak, de tanárnak megfelelne az iskolánkban.

Zachar Zénó alpolgármester: javasolja Kucsera Andrásné pályázatának elfogadását.
Szavazást kér.
A  szavazás  eredménye: a  képviselő-testület  (  8  fős  jelenléttel  7  fő  szavazott  6  igen  1 
tartózkodás 1 fő nem szavazott) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

33/2008.(VII.22.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Nézsa  és  Környéke 
Oktatási  Intézményfenntartó  Társulás  társulási  tanácsa  által  meghirdetett  iskola  igazgatói 
álláshely betöltésére benyújtott pályázatokat. 
A Képviselő-testület Kucsera Andrásné pályázatát támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

3. Napirend tárgyalása

Kucsera András  polgármester:  a  Szondi  út  9.  szám alatt  található  önkormányzati  lakás 
bérbeadásáról a képviselő-testület még  nem döntött. Öten pályáztak a lakás bérlésére. Koszta 
Péter, Zemenné Antal Ibolya, Dudás Gusztávné, Mároki Krisztina, Takács Mária. 
Faragó  Éva  családgondozó  javaslatát  figyelembe  véve  Zemenné  Antal  Ibolya  részére 
javasolja a lakás bérbeadását 2008. augusztus 1-től 2008. december 31-ig. 

Az elnök szavazást kér.
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A  szavazás  eredménye:  a  képviselő-testület  (  8  fős  jelenléttel  8  fő  szavazott  7  igen  1 
tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

34/2008.(VII.22.) számú kt határozat
Nézsa Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tulajdonában lévő 43 m2 alapterületű 
komfortos Nézsa,  Szondi út 9. szám alatti lakást Zemenné Antal Ibolya (Nézsa, Szondi út 
67.) részére  2008. augusztus 1-től 2008. december 31-ig bérbe adja..
A lakásban másfél szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra található.
A lakás bérleti díja: 6.325,-Ft/hó + rezsi költség.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerű.

4. Napirend tárgyalása

Kucsera  András  polgármester:  emlékeztetőül  elmondja,  hogy  az  oktatási  társulás 
átszervezése  folyamatban  van.  Keszeg  Önkormányzata  2008.  augusztus  1.  napi  hatállyal 
megszünteti tagiskoláját a nézsai iskolával és Penchez csatlakozik. 
A pedagógusok áthelyezése is folyamatban van a szükséges munkavállalói  és munkáltatói 
nyilatkozatok  elkészültek.  Minden  pedagógus  elfogadta  a  áthelyezést,  erről  szóló 
dokumentáció az iskolában van. 
Alsópetény 2008. szeptember 1-től csatlakozni kíván a társuláshoz az óvodájával (22 fő) és az 
alsó  tagozatos  iskolájával  (11  fő).  A  pedagógus  áthelyezések  folyamatban  vannak.  A 
normatíva  lemondás  és  felvétel  a  kincstáron  keresztül,  valamint  a  Rétság-i  kistérségnél 
jelzésre került. 
A megállapodásban rögzítettektől Keszeg vonatkozásában eltérünk, de anyahi hátrány nema 
nem lesz.
Keszeg  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  54/2008.(VII.17.)  számú  határozatában  úgy 
döntött, hogy a nézsai általános iskola keszegi tagintézménye megszűnésével kapcsolatosan 
felmerülő költségeket vállalja. 
Javaslat:  a  képviselő-testület  fogadja  el  Alsópetény  óvodai,  és  iskolai  tagintézményi 
csatlakozását 2008. szeptember 1-el, valamint Keszeg tagiskolai kiválását 2008. augusztus 1. 
napi hatállyal.

Módosítani szükséges az alapító okiratot és a megállapodást. 

Zachar Zénó alpolgármester: nem ért egyet a társulási megállapodásban foglalt szabályok 
eltérésére  tett  javaslattal.  Keszeg  képviselő-testületének  december  31-ig  be  kellett  volna 
jelentenie a kiválási szándékát és az azt követő év július-augusztus hónapban történhetne meg 
a kiválás.

Az elnök szavazást kér a keszegi tagiskola 2008. augusztus 1-i kiválásának elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 8 fő szavazott 5 igen 3 nem) a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

Az elnök szavazást kér az alsópetényi tagóvoda és 1-4 évfolyam tagiskola  2008. szeptember 
1-i csatlakozásának elfogadására.
A  szavazás  eredménye: a  képviselő-testület  (  8  fős  jelenléttel  8  fő  szavazott  8  igen)  a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
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35/2008.(VII.22.) számú kt határozat
1. 
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Keszeg 
Önkormányzat – 1-4 évfolyamos – tagiskolája 2008. augusztus 1. napjával kilépjen a Nézsa és 
Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulásból. 
Tudomásul veszi, hogy Deák Ervin, Deákné Kónyi Anett, Töreki Edit és Boldizsárné Surányi 
Erika  pedagógusok  közalkalmazotti  jogviszonya  –  a  Penci  Általános  Iskolához  történő 
áthelyezéssel - megszűnik.
A képviselő-testület  vállalja,  hogy lemond  (16  fő)  az  állami  és  kiegészítő  normatívákról 
Keszeg Önkormányzata javára. 

2.
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Alsópetény 
Önkormányzatának óvodája (22 fő) és 1-4 évfolyamos iskolája (11 fő) 2008. szeptember 1. 
napjától  kezdődően  csatlakozzon  a  Nézsa  és  Környéke  Oktatási  Intézményfenntartó 
Társuláshoz.
Engedélyezi  1 fő technikai alkalmazott,  5 fő pedagógus, 1 fő óraadó áthelyezéssel  történő 
továbbfoglalkoztatását a Nézsai Általános Iskolában.
Nézsa Önkormányzata felveszi – az Alsópetény Önkormányzata által lemondott – állami és 
kiegészítő normatívát. 
A közoktatással összefüggő összes normatíva Nézsa Önkormányzatát illeti.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester.

Kucsera András polgármester: ismerteti az iskola alapító okiratának módosítását, valamint 
a  módosított társulási megállapodást.
Az alapító okiratban történt módosítás: - Keszeg tagiskola kilépése a társulásból (augusztus 1- 
                                                                  től)

- Alsópetény óvoda és iskola tagintézményként történő  
csatlakozása.

Az elnök javasolja az alapító okirat elfogadását.
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.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

36/2008.(VII.22.) számú határozata
Általános Iskola 

ALAPÍTÓ OKIRATA

Nézsa Község Önkormányzata 
- 1962-ben a Községi Közös Tanács által létesített Körzeti Általános Iskola 
- 1985-1991-ig Általános Művelődési Központ
- 1992 –1997. július 3-ig Általános Iskola
- 1997. július 4-től Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás
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neveket  viselő  önálló  jogi  személyiségű  intézmény  jogutódja  számára  –  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  10.§-a  (1)  bekezdésének  g)  pontja,  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  Törvény  88.§  §-ának  (3)  bekezdése,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 37.§-a (2) és (5) bekezdése értelmében – az 
alábbi okiratot adja ki.

1. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE, 
    AZ ALAPÍTÓ, ILLETVE A FENNTARTÓ NEVE ÉS CÍME

1.1.Az intézmény neve, székhelye:
Általános Iskola
2618. Nézsa, Szondi út 99.

1.2. Az intézmény alapítójának neve és címe:
       Nézsa Község Önkormányzata
       2618. Nézsa, Park u. 1.
       Alsópetény Község Önkormányzata
       2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
       Keszeg  Község Önkormányzata
       2616 Keszeg, Dózsa út 9.
       Legénd Község Önkormányzata
       2619 Legénd, Dózsa György út 77.

1.3. Az intézmény fenntartójának neve és címe:
       Nézsa Község Önkormányzata
       2618. Nézsa, Park u. 1.
       Alsópetény Község Önkormányzata
       2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
       Keszeg Község  Önkormányzata
       2616 Keszeg, Dózsa út 9. 
       Legénd Község Önkormányzata
       2619 Legénd, Dózsa György út 77.

1.4.Az intézmény működési területe:
Nézsa község, és a társulásban részt vevő - Alsópetény, Keszeg, Legénd – 
önkormányzatok közigazgatási területe - ezen túlmenően fenntartói egyeztetés után 
további felvételi lehetőség a maximális létszámig van -.

2. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI, TEVÉKENYSÉGE

2.1.Az intézmény típusa: Általános Iskola
2.2Az általános iskola évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam
2.3.Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
2.4 OM azonosítója: 032273
2.5.Az intézmény székhelye: 2618. Nézsa, Szondi út 99.
                                    Címe: Általános Iskola
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2618. Nézsa, Szondi út 99.

  2.6.A közoktatási intézmény tagintézményei, - telephelyei, telephelyeinek címe:
        Egy telephelyen kettő tagintézmény működik - 1-4. évfolyamon általános iskolai 

           - óvodai nevelés
        feladatellátást végez.

        - Általános Iskola Alsópetény
          2617. Alsópetény, Arany János út 13.

2.7.a)Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 161 fő 
         Székhelyen: 131fő
        Telephelyen, a tagintézményben: 30 Fő.
     b)Az intézményben maximálisan működtethető osztályok száma:
       Székhelyen: 8  osztály
      Telephelyen, a tagintézményben:   2  osztály.

    c) Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő.

2.8. A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyona:

-  Nézsa, Szondi út 99.                                   204/3 Hrsz,     
                 (székhely)                                          terület 5,8949 ha

                                                                                8 tanterem, 2 szaktanterem,
                                                                               1 könyvtárterem, ebédlő, melegítőkonyha

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Nézsa Község Önkormányzatának 
tulajdona.

-      Alsópetény Arany János út 13.               439 Hrsz,     
                            (tagiskola)                              terület 180 m2

                                                                               2  tanterem, 1 iroda, 

    -          Alsópetény Arany János út 13.               440  Hrsz. 
                                 (tagóvoda)                             terület: 80 m2

                                                                               1 foglalkoztató, konyha, raktár, iroda.
                                            

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Alsópetény Község Önkormányzatának 
tulajdona.
       
2.9. A közoktatási intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:
       
A  közoktatási  intézmény  jogosultsága  ezen  vagyontárgyak  rendeltetésszerű  hasznosítására 
terjed  ki  az  Önkormányzat  vagyonáról-  és  a  vagyontárgyak  feletti  rendelkezési  jog 
gyakorlásának szabályairól szóló rendelet alapján.
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Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával az intézményvezető 
rendelkezik.

2.10.A közoktatási intézmény tevékenységei:
        Az intézmény alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása:
        Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást.
        Az intézmény 2007. szeptember 1. napjától Nézsa Község Önkormányzatának    
        Képviselő-testülete által jóváhagyott nevelési-pedagógiai program alapján működik.

        Alapfokú oktatás
                       TEÁOR száma 80.10
                        Szakágazata 801.000 Alapfokú oktatás
                        Szakágazati besorolása 80120 Általános iskolai oktatás

        Szakfeladat száma, megnevezése:
                       80121-4        általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
                                             Alapfokú nevelés oktatás 1-8. évfolyamon: a nem sajátos nevelési 
                                             igényű tanulók általános iskolai nevelése és oktatása.
                       80122-5        sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 
                                             iskolai nevelése, oktatása             
                                             Az intézmény a körzetéből ellátja a többi tanulóval együtt 
                                             oktatható – elsősorban pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, 
                                             tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos  
                                             nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását.
                       80511-3        napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
                                            Általános iskolai napközis tanulók foglalkoztatása: napközis 
                                            csoportok működtetése.
                       80521-2        pedagógiai szakszolgálat
                                            logopédiával kapcsolatos feladatok 

80111-5       óvodai nevelés

55231-2       óvodai intézményi közétkeztetés

ellátása.

2.11. Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége:

        55241-1 Munkahelyi étkeztetés (szervezett felnőtt étkeztetés)
                            TEÁOR száma                  55.51
                            Szakfeladat száma, megnevezése                  
                                         55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés
                                                           Az általános iskolai tanulók számára szervezett 
                                                           intézményi étkeztetés biztosítása.
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- 4 –

                                              75195-0    intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

         Egyéb sport tevékenység
                     TEÁOR száma 92.62
                     Szakfeladat száma, megnevezése:
                                   92403-6 diáksport

 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (egyéb módszertani és szervezési, oktatási 
               feladatok. A képzési profilnak megfelelő tevékenységek, programok szervezése).
805113   Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
A szabad kapacitások kihasználásának feltételével:
Kezelésbe és ingyenes használatba adott ingatlan hasznosítása
TEÁOR száma 80.10
Szakfeladat száma, megnevezése
80121-4 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
75195-2 közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek (az intézmény 
                       alaptevékenységével összefüggő kiegészítő tevékenységek ellátása: a szabad  
                       kapacitások kihasználása, mely nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását).

  
3.További tevékenységek:
3.1.
      - az intézmény szlovák nemzetiségi nyelvet oktat
      - a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és tehetséggondozása.

 - a képesség kibontakoztató felkészítés és az integrációs nevelés, oktatás.
 - részképességzavaros és beszédfogyatékos gyermekek fejlesztése (rehabilitációjába   
   besegítés)

3.2.. Az Alsópetényi Napközi Otthonos Óvoda, mint tagintézmény tevékenységi körébe 
tartozik:
     - óvodai nevelési feladata, hogy 3 éves kortól az iskolába járásig szükséges fejlettség    
       eléréséig, legfeljebb 8 éves korig gondoskodjon a gyermek neveléséhez szükséges, teljes  
       óvodai életet magában foglaló foglalkozások tartásáról.
     - ápolja a népszokásokat, néphagyományokat
     - szlovák nemzetiségi nyelven nevelő intézmény
     - hitoktatás ( a szülők igényeihez igazodva)
     - napközi otthoni jellegű ellátás, napi többszöri étkeztetés, pihentetés
     - csoportok száma: 1
     - az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő
     - logopédiai nevelés.
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4.Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

5.Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Az intézmény önállóan gazdálkodó, s ebből következően az előirányzatai feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű.

Az intézmény finanszírozása:
Költségvetését évente a fenntartó állapítja meg.
Gazdálkodását bonyolító szervezet: Nézsa Község Polgármesteri Hivatala.

      

6.Az intézmény felügyeleti szerve: 
Nézsa és Környéke Intézményfenntartó Társulás Tanácsa.
Szervezeti és Működési Szabályzatát a társulási tanács hagyja jóvá.

7.Az intézmény alaptevékenységét a társulási tanács  által megállapított költségvetésből látja 
    el.

8. A közoktatási intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
     Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a társulási tanács – nyilvános  
     pályázat útján – meghatározott időtartamra nevez ki (bíz meg). Az igazgató  felett a      
     munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
     összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés  
     kiszabása tekintetében a társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács 
     elnöke gyakorolja.

A közoktatási intézmény képviseletét az igazgató látja el.

A tagintézmény vezetője (vezető helyettes besorolás) felett a munkáltatói jogkört a Nézsai 
Általános Iskola igazgatója gyakorolja.

9.Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés  jogára az alapítónak a községi 
    önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
    irányadó. Az intézmény használatában lévő  ingatlanvagyont az Alapító Okirat 1. számú 
    melléklete, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
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10.Az intézmény törzsszáma, adószáma, számlaszáma:

     Törzsszáma: 453659
     Adószáma: 15453655-1-12
     Számlaszáma: 11741031-15453655-00000000
    

11.Az intézmény általános jogutódja a körzeti általános iskolának, amelynek fenntartója a  
    Községi Közös Tanács volt.

12.Az intézmény a napközi otthonos gyermekek ellátásának céljából tálaló konyhával    
     rendelkezik.

Nézsa, 2008. július 22.

A fenntartói aláírások bélyegzőlenyomatai:

                              Kucsera Adrás                                          Turcsán Mónika
                               polgármester                                                 jegyző

      Laluja Imre                                               Pleváné Szabó Mariann
                                polgármester                                               körjegyző

                             Majoros László                                       Hugyecz Józsefné
                               polgármester                                             mb.jegyző

                  Szavlik Zoltán                                         Koplányi János
                               polgármester                                             körjegyző

Záradék:

Az  alapító okiratot  Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2008.(VII.
22.)  határozatával,  Alsópetény  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  …./2008. 
(VII….)  számú  határozatával,   Keszeg  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
……../2008.(VII…..) számú határozatával, a Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a …./2008.(VII.….) számú határozatával hagyta jóvá. 
Hatályos 2008. augusztus 1-től. 

Nézsa, 2008. július 31.
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                                                                                 Turcsán Mónika
                                                                                        jegyző             
              
Melléklet:

1.  ingatlanvagyon, ingó vagyon  nyilvántartás.

2 .Megállapodás közös intézményirányító társulás létrehozására
     Kelt, Nézsa, 1997. július 4.

  

                             
1. számú melléklet

Általános Iskola Nézsa, Szondi út 99. Hrsz. 204/3 Terület: 5,8949 ha

8 tanterem, 2 szaktanterem,  l könyvtárterem, ebédlő, melegítőkonyha.

A feladat ellátását szolgáló vagyon – ingatlan és ingó vagyon – Nézsa Község 
Önkormányzatának tulajdona

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával az intézményvezető 
rendelkezik.

Tagiskola: 

2617. Alsópetény, Arany János út 13.  Hrsz:  439   Terület:  180  m2
2   tanterem,  1 iroda, tálaló.

Tagóvoda:

2617. Alsópetény, Arany János  út 13. Hrsz: 440   Terület: 80 m2 1 foglalkoztató, konyha, 
raktár, iroda.

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Alsópetény Község Önkormányzatának 
tulajdona. 
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával Alsópetény Tagiskola 
vezetője rendelkezik.

Kucsera András polgármester: javasolja a társulási megállapodás elfogadását.
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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.

37/2008.(VII.22.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Alsópetény, Keszeg, Legénd 
Község  Önkormányzatának  Képviselő-testületével  kötendő  „Nézsa  és  Környéke  Oktatási  
Intézményfenntartó Társulás”-ának Társulási Megállapodást a melléklet szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester.

37/2008.(VII.22.) számú kt  határozat melléklete
 

550/2008. ikt. számú

NÉZSA ÉS KÖRNYÉKE OKTATÁSI INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÓ TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

A  Társulási  Megállapodás (a  továbbiakban:  Megállapodás)  2.  pontjában  részletesen 
megjelölt  önkormányzatok  képviselő-testületei  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ötv.)  43.  §-ában,  valamint  a  helyi  önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
9-15. §-ában foglalt rendelkezések szerint, az Ötv. 8. §-ának (4) bekezdésében meghatározott 
kötelező  óvodai  nevelési,  továbbá  általános  iskolai  oktatási  és  nevelési  feladataik 
megvalósítására,  nevelési  –  oktatási  intézményeik  közös fenntartásában  állapodtak  meg 
Nézsán 2008. július 29-én, 2008. augusztus 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra.

 Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. június 11.-én kelt 42/2008.(VI.
10.)kt. határozatával, 2008.08.01-i hatállyal módosította társulásban való jogállását, melyet  
Nézsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  35./2008.(VII.22.)kt.  határozatával,  
Alsópetény  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  …./2008.(...)K.T.  határozatával,  
Legénd Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  …/2008.(…)  kt  határozatával  
elfogadott.
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A közoktatási intézményi társulásban négy önkormányzat képviselő-testülete 2008.  
augusztus 1-jei hatállyal az alábbi Megállapodást köti.: 
 

1. A társulás neve, székhelye, működési területe: 

Neve:  Nézsa  és  Környéke  Oktatási  Intézményfenntartó  Társulás  ”  (továbbiakban: 
Intézményi Társulás).

           Székhelye: 2618. Nézsa, Szondi út. 99.

          Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe, valamint a társult   
         önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró  
         óvodások és tanulók tekintetében. 
 
 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, időtartama és jogállása: 

A tárulás tagjai: 

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Székhelye: 2618. Nézsa Park u. 1. 

Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Székhelye: 2617. Alsópetény, Petőfi út. 24.  

Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhelye: 2616. Keszeg, Dózsa út 9.

Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhelye: 2619. Legénd, Dózsa út 77.

A Megállapodás határozatlan időtartamú. 

Jogállása:  önálló  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező,  önállóan  gazdálkodó  költségvetési 
szerv.  Döntést  hozó  szerve  a  Társulási  Tanács,  illetve  a  társult  telephelyek 
önkormányzatainak képviselő-testületei.

A  közös fenntartású  intézmény felügyeleti  szerve  Nézsa  Község  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete.  A  közös fenntartású  intézmény költségvetése  és  zárszámadása  Nézsa 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési, illetve zárszámadási rendeleteibe 
épülnek  be.
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3. A társulás közös fenntartású intézményei és azok tagintézményei:

Az Általános Iskola oktatási intézmény esetében:

Székhely intézmény neve és címe:

Általános Iskola (2618. Nézsa, Szondi út 99.)

Tagiskola neve és címe:

Általános Iskola (2617. Alsópetény, Arany János út 13.

Az óvodai oktatás és nevelés esetében:

Tagóvoda neve és címe:

a) Tagóvoda (2617. Alsópetény, Arany János út 13.)

4. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény

                                   A társult önkormányzatok által fenntartott közös igazgatású nevelési-    

                                   oktatási intézmény

5. A társulás célja, hogy: 

 

- a községek nevelési – oktatási intézményeiben a munkaerő kihasználtság jobbá 
váljon, csökkenjenek az egy gyermekre – tanulóra eső fajlagos költségek, a közös 
feladatmegvalósítás  lehetővé  tételével  általában  a  fenntartással  járó  fajlagos 
költségek  csökkenjenek  azáltal,  hogy  az  állami  költségvetésből  a  társulás 
közoktatási kiegészítő hozzájárulásra válhat jogosulttá. 

 

-  a  szakos  ellátottság  növelésével  a  szakmai  –  pedagógiai  munka  színvonala 
emelkedjen. 
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-  szabadság,  tartós  távollét,  esetleg  valamely  pedagógus  eltávozása  esetén 
rugalmasan és hatékonyan megoldható legyen a helyettesítés. 

 

- az intézmények gazdálkodási tevékenysége egy helyre koncentrálódjon, elérve 
ezáltal bizonyos fokú további költségmegtakarítást, valamint megkönnyítse a belső 
és külső ellenőrzés probléma- és hibafeltáró tevékenységét. 

 

6. Az intézmény alaptevékenysége:

Tevékenységek felsorolása:

- 80111-5 óvodai nevelés

- 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

- 80122-5      sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése-   

                       oktatása

- 80511-3     Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)

- 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok

- 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

- 75195-2  Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység

- 75192-2  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

7. A társulás tevékenységi köre: 

A  társulás  céljainak  elérése  és  a  tevékenységi  kör  megvalósítása  érdekében  a 
társult önkormányzatok vállalják saját közoktatási intézményeik átszervezését – s 
ennek megfelelően az intézmények Alapító Okiratának módosítását – oly módon, 
hogy a társulás keretében közös igazgatású közoktatási intézményt hoznak létre, 
melyben 

o a Nézsai Általános Iskola, mint intézményegység,  
o az Alsópetényi Általános Iskola, mint tagintézmény 
o az  Alsópetényi  Napközi  Otthonos  Óvoda,  mint  tagintézmény  funkcionál, 

továbbá 
o a közös igazgatású közoktatási intézmény székhelye Nézsa község, ahol az 

intézményvezetési teendőket ellátják, 
o az  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szervként  működő,  az  előirányzatok 

feletti  rendelkezési  jogosultság  szempontjából  teljes  jogkörrel  bíró  közös 
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igazgatású közoktatási intézmény pénzügyi-gazdasági  feladatait  a  Nézsai 
Általános Iskola végzi el. 

 

A társulás tevékenységi köre a társult  települési  önkormányzatok közigazgatási, 
ellátási területén a közös igazgatású közoktatási intézmény közös fenntartásával 
az alábbiakra terjed ki: 

 

7/A. a Nézsai Általános Iskola, mint intézményegység tevékenységi körébe tartozik: 

. Nézsa községben

o nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai nevelés 
és oktatás 1-8. osztályig, 

o tanulók napközi otthoni ellátása, 
o tanulók étkeztetése, 
o közösségi – művelődési szolgáltatás, 
o munkahelyi étkeztetés, 
o könyvtári szolgáltatás, 
o hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása, valamint különleges 

gondozási és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, oktatása; 

 

7/B.  Nézsa és Alsópetény községekben

o tanórákon kívüli foglalkozások megszervezése, 
o a közös igazgatású közoktatási intézmény intézményvezetésének ellátása; 

7/C.az Alsópetényi Napközi Otthonos Óvoda, mint tagintézmény tevékenységi körébe 
tartozik Alsópetény községben: 

     °     óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés,

o óvodások napközi otthoni ellátása; 

 

7/D.az Alsópetényi Általános Iskola, mint tagintézmény tevékenységi körébe tartozik 
Alsópetény községben: 

o nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai nevelés 
és oktatás 1-4. osztályig, 

o tanulók étkeztetése, 
o tanulók napközi otthoni ellátása
o munkahelyi étkeztetés, 
o könyvtári szolgáltatás, 
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o hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása, valamint különleges 
gondozási és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, oktatása; 

  

8. A társulás vagyona: 

A  Nézsai  Általános  Iskola  épülete,  leltár  szerinti  ingóságai,  felszerelései  és 
berendezései  Nézsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
tulajdonában állnak. 

Az Alsópetényi  Általános  Iskola  és  a  Napközi  Otthonos Óvoda épületei,  leltár 
szerinti  ingóságai,  felszerelései  és  berendezései  Alsópetény  Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonát képezik. 

A  kifejezetten  egyéni  pályázattal  szerzett  vagyon  a  pályázó  önkormányzat 
képviselő-testületének tulajdonát képezi. 

A kifejezetten az intézményegységek (tagintézmények) részére juttatott ajándékok 
a  megajándékozott  intézményegységek  (tagintézmények)  székhelye,  illetve 
telephelye szerinti önkormányzat képviselő-testületének tulajdonát gyarapítják. 

 

Az intézményi társulás működése során a leltárban megjelölt vagyonkörön kívül 
keletkezett vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös tulajdonát képezi. 

A  társulás  megszűnése  esetén  a  Polgári  Törvénykönyv  közös tulajdon 
megszűntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el a társult képviselő-testületek, az 
alábbi elv figyelembevételével:

az  óvodai  nevelést  és  az  iskolai  oktatást  célzó  ingatlanok  tekintetében 
vagyonszaporulat az ingatlan tulajdonosát illesse meg. 

Kifejezetten  adott  intézményegység  (tagintézmény)  vagy  intézményegységek 
(tagintézmények) érdekében benyújtott  pályázaton nyert támogatás felhasználásának 
kizárólagos  joga  az  adott  intézményegység  (tagintézmény)  székhelye,  illetve 
telephelye  szerinti  önkormányzat  képviselő-testületét  illeti  meg. 
 

A  társulás  működésének fedezeteként  a  mindenkori  hatályos  költségvetési 
törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás és az egyéb  közoktatási 
kiegészítő hozzájárulás szolgál. 

A  társult  önkormányzatok  az  intézmény működéséhez  –  ideértve  a  Polgármesteri 
Hivatal által teljesített pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásához – szükséges további 
költségek fedezetét az igénybe vett gyermek-, illetve tanulói létszám arányában saját 
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költségvetési rendeleteikben biztosítják, melyet havi – 1/12 - bontásban Nézsa Község 
Képviselő-testülete által közölt számlaszámra utalnak át tárgyhó 30. napjáig.

 Az egyes  önkormányzatokat  terhelő  hozzájárulások összegét  az  éves  költségvetés 
során állapítják meg. 

A  Nézsai  Általános  Iskola,  az  Alsópetényi  Általános  Iskola  és  a  Alsópetényi 
Napközi  Otthonos  Óvoda  költségvetése,  illetve  zárszámadása,  mint 
intézményegységek  (tagintézmények)  költségvetése,  illetve  zárszámadása 
Nézsa  Község  Önkormányzata  költségvetésének,  illetve  zárszámadásának 
részét  képezi.  Az  intézményegységek  (tagintézmények)  költségvetésének, 
illetve  zárszámadásának  megvitatását  követően  azok  Nézsa  Község 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  költségvetési,  illetve  zárszámadási 
rendeletével kerülnek megalkotásra azzal,  hogy a társult képviselő-testületek 
költségvetési rendeleteikben az általuk biztosítandó előirányzatot szerepeltetik. 
Az intézményi  költségvetések  év közbeni  módosítása  esetén azonos eljárási 
rend  irányadó.  Az  intézményvezető  a  mindenkor  hatályos,  költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

A költségvetés megállapítása, módosítása, a beszámoló zárszámadás elfogadása a 
Társulási  Tanács  előterjesztése  alapján a  társult  önkormányzatok  képviselő-
testületei által történik.

       

9. A társulás gazdálkodása

Az  érintett  települési  önkormányzatok  a  székhely  és  tagintézményeik  működéséhez  a 
normatíván felüli költségeket saját költségvetésükből (döntésük alapján) biztosítják.

A  társulás  működésével,  gazdálkodásával  kapcsolatosan  felmerülő  költségeket  az  érintett 
önkormányzatok tanulói, gyermeklétszám arányában közösen viselik.

A normatív  pénzeszközökről  időarányosan,  és  a  tényleges  létszámoknak  megfelelően  kell 
elszámolni. 

A normatív hozzájárulás elszámolása Nézsa község Önkormányzatának feladata.

A  társulási  tanács  elnöke  rendszeres  tájékoztatást  ad  a  társult  önkormányzatok 
polgármestereinek a költségvetés alakulásáról.

A  társult  települések  a  normatíván  felüli  költségeket  közvetlenül  Nézsa  Önkormányzat 
költségvetési számlájára utalják át. A kiegészítő összeg átutalására a tárgyhó 30. napjáig kerül 
sor. 

Amennyiben  a  megadott  határidőig  valamely  önkormányzat  fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget,  úgy minden további beleegyezés  nélkül a 1. 
számú  mellékletben  részletezett  felhatalmazás  alapján  Nézsa  Község 
Önkormányzata,  a  bankszámlát  vezető  pénzintézetnél  azonnali  beszedési 
megbízást érvényesít.

21



A társulás vállalkozói tevékenységet nem folytat.

10. A társulás szervezete: 

Társulási Tanács:

A társult önkormányzatok képviselő-testületei 9 főből álló Társulási Tanácsot hoznak 
létre.  A  társulási  tanács  az  érintett  települések  polgármestereiből  és  a  képviselő-
testületek által delegált személyekből áll.

A tanácsba Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 főt, Alsópetény, 
Keszeg, Legénd 1-1 főt delegálhat. A társulási tanács munkájában tanácskozási joggal 
rész vesz az intézmény vezetője, valamint a tagiskola, tagóvoda vezetője.

 

11. A Társulási Tanács működésének szabályai: 

 

A Társulási Tanács tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. 

 

A Társulási Tanács elnökét és elnökhelyettesét a társulási tanács tagjai közül kell 
megválasztani. 

 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha legalább 5 tagja jelen van. 

 

A javaslat elfogadásához az ülésen jelenlévők több mint felének  igen szavazata szükséges. 

 

A Társulási Tanács üléseit rendszerint a Polgármesteri Hivatalban tartja. 

 

A Társulási Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a Polgármesteri 
Hivatal látja el. 

 

A  Társulási  Tanács  tagjai  évente  egy  alkalommal  –  a  jövő  évi  költségvetési  koncepció 
készítésének  időszakában  –  beszámolnak  képviselő-testületeiknek  a  társulás  működéséről, 
tevékenységéről. 
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A Társulási  Tanács  működésének  részletes  szabályait  –  a  Ttv.  és  e  megállapodás 
keretei között – Szervezeti és Működési Szabályzatban maga állapítja meg. 

12. Számviteli rend

Nézsa Községi Önkormányzat  a feladatmutatókhoz kötött  normatív állami támogatás nettó 
összegét  az  intézmény  számlájára  a  számlára  érkezés  napján  átutalja.  Az  intézmény 
költségvetésében szereplő tételek utalványozására az intézmény igazgatója jogosult.

13. A társulásra átruházott hatáskörök: 
 

A  társult  képviselő-testületek  –  szervezeti  és  működési  szabályzataik  megfelelő 
módosításával – az alábbi hatásköröket ruházzák át a társulásra, melyekben a döntési 
jogkör a Társulási Tanácsot illeti meg:

a. az  intézmény költségvetési,  illetve  zárszámadási  tervezeteinek  elfogadása,  melyet 
követően  azok  Nézsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  költségvetési, 
illetve zárszámadási rendeletével kerülnek megalkotásra, 

b. a  közoktatási intézményvezető vonatkozásában vezetői megbízás, vezetői megbízás 
visszavonása,  összeférhetetlenség  megállapítása,  fegyelmi  eljárás  megindítása, 
fegyelmi büntetés kiszabása, 

c. a  közoktatási intézmény szakmai  munkája  eredményességének,  a  gyermek-  és 
ifjúságvédelmi  tevékenységnek,  a tanuló-  és gyermekbaleset  megelőzése  érdekében 
tett intézkedéseknek ellenőrzése, 

d. az óvodába történő jelentkezés módjának, az óvodai felvétel időpontjának, az óvoda 
nyitvatartási idejének meghatározása, 

e. a  közoktatási intézmény szervezeti  és működési szabályzatának,  minőségirányítási 
programjának, pedagógiai, nevelési programjának és házirendjének jóváhagyása, 

f. az  e)  pont  alatti  programokban  meghatározott  feladatok  végrehajtásának,  a 
pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelése, 

g. a  tanköteles  tanulóknak  az  általános  iskola  első  évfolyamára  történő  beiratkozási 
időpontjának meghatározása. 

 
 

14. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása: 

 

A közoktatási intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a társulás 
elnöke gyakorolja, Nézsa Község Önkormányzata  polgármesterének egyetértésével. 
 

15. A társulás ellenőrzése: 
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 A társulás  pénzügyi-gazdasági  ellenőrzését  a  Rétság  Kistérség  Többcélú  Társulása  Belső 
ellenőrzési szolgáltatás (2651. Rétság, Rákóczi út 20.)  útján végzi

Az ellenőrzés eredményéről, valamint a társulás pénzügyi helyzetéről, a társulás 
tevékenységének  és  céljainak  megvalósulásáról  a  társult  önkormányzatok 
polgármesterei a zárszámadás tárgyalásával egy időben, évente beszámolnak saját 
képviselő-testületüknek. 

 
 

16. A társuláshoz történő csatlakozás: 

 

A társult önkormányzatok képviselő-testületei a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok 
képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek 

o elfogadják a társulás céljait, 
o hatékonyan  közreműködnek  a  közoktatási feladatok  költségkímélő 

megvalósításában, 
o vállalják a költségek és a többletköltségek viselésének rögzített módját, és 
o a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

A  csatlakozni  kívánó  önkormányzat  képviselő-testületének  nyilatkozatát 
tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz április 30-ig kell megküldeni. 

A  társult  képviselő-testületek  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  (a 
továbbiakban: Kot.) 102. §-ának (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kikötik, hogy a 
csatlakozás kizárólag a nevelési év július vagy augusztus hónapjában, illetve a tanítási éven 
kívüli időpontban – általában július vagy augusztus hónapban – történhet. 

 
 

17. A társulási megállapodás felmondása: 

 

A  társulási  megállapodás  felmondási  szándékát  december  31-ig  kell  bejelenteni  a 
tárulási tanácsnál.

A társulási megállapodás felmondására a Ttv. és a Kot. rendelkezéseit kell alkalmazni 
azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  nevelési  év,  illetve  tanév  közbeni  felmondás  joga 
kizárólag  a  többi  társult  képviselő-testület  minősített  többséggel  hozott,  a 
felmondáshoz hozzájárulást  tartalmazó döntése esetén válik érvényessé és – a Kot. 
102.  §-ának (9)  bekezdése  alapján  – rendszerint  július  1.  és  augusztus  31.  közötti 

24



hatállyalgyakorolható.   
 

18. Elszámolás a társulás megszűnése esetén: 

 

A társulás megszűnése esetén a társult  képviselő-testületek egymással  elszámolnak.
 

A közoktatási törvényből fakadó államigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása: 

 

A Kot.  91.  §-ának (4) bekezdésében meghatározott  feladat-  és hatásköröket  Nézsa 
község  jegyzője  látja  el,  melyek  kapcsán  a  kiadmányozás  jogát  saját  részére 
fenntartja. 
 

19. Vitás kérdések rendezése: 

 

A  társult  önkormányzatok  képviselő-testületei  egybehangzóan  kijelentik,  hogy  a 
megállapodásból  fakadó,  továbbá  az  intézmény fenntartása  során  keletkezett  vitás 
kérdéseket  tárgyalásos  úton,  egyeztetéssel  kívánják  rendezni,  s  csupán  ennek 
eredménytelensége esetére kötik ki  a jogvita  elintézésére a Balassagyarmati  Városi 
Bíróság kizárólagos illetékességét.

Az  egyeztetéshez  bármelyik  képviselő-testület  igényelheti  a  Települési 
Önkormányzatok  Országos  Szövetsége  által  felkért  Egyeztető  Bizottság 
állásfoglalását. 
 

20. Megállapodásban nem szabályozott kérdések: 

 

A  társult  önkormányzatok  képviselő-testületei  a  társulási  megállapodásban  nem 
szabályozott  kérdésekben  az  Ötv.  és  a  Ttv.  rendelkezéseit  tekintik  irányadónak. 
 

E  társulási  megállapodást  Nézsa Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  37/2008.
(VII.22)kt.  határozatával,  Alsópetény Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
…./2008.(…...)kt.  Határozatával,   Keszeg Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
…./2008.(…...)kt.  Határozatával,   Legénd Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
…./2008.(…...)kt.  határozatával    jóváhagyta,  és a  határozatokban foglalt  felhatalmazással 
élve a polgármesterek és a jegyzők azt, mint az önkormányzati akarattal teljesen megegyezőt 
saját  kezűleg  aláírták. 
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Kelt: Nézsa, 2008. július 30.
 

Nézsa Község Önkormányzata                                   Alsópetény Község Önkormányzata

                      részéről:                                                                                 részéről: 

                 / Kucsera András /                                                                 /Laluja Imre/

        polgármester                                                                        polgármester 
 
 

               / Turcsán Mónika/                                                               / Pleváné Szabó Mariann /  

                         jegyző                                                                                  körjegyző  

  

Keszeg Község Önkormányzata     Legénd Község Önkormányzata

                         részéről:        részéről:

             /Majoros László/ /Szavlik Zoltán/

                polgármester    polgármester

/Hugyecz Józsefné/ /Koplányi János/

                 mb.jegyző      körjegyző

1. számú melléklet

Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás 

Társulási megállapodáshoz

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT
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azonnali beszedési megbízás alkalmazására

Alulírott  ALSÓPETPNY  Község  Önkormányzata  (képviseli:  Laluja  Imre 
polgármester)  (cím:  2617.  Alsópetény  Petőfi  út  24.)  az  alábbi  pénzintézetnél 
vezetett  bankszámlára  vonatkozóan  ezennel  felhatalmazom  Nézsa  Község 
Önkormányzatát, hogy a 550/2008. számú Társulási megállapodás dokumentumai 
szerint  a  település  részére  nyújtott  nevelési-oktatási  ellátásához  az 
önkormányzatunk által felvállalt pénzeszközök átadásának elmulasztása esetén a 
vállalt  kötelezettség megszegése vagy nem teljesítése miatt  az elmaradt átutalás 
összeg  megfizetésére  irányuló  követelést  az  OTP  11741031-15451660  számú 
számla javára „azonnali beszedési megbízás” alkalmazásával érvényesítse.

Pénzintézet neve……………………………………….

Számlaszám:……………………………………………

Kijelentem, hogy más pénzintézetnél (banknál) nem rendelkezem bankszámlával 
és egyúttal vállalom, hogy a felsorolt bankszámlák megszüntetéséről, vagy újabb 
bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesítem Nézsa Község 
Önkormányzatát.

Kelt: ……………….., 2008. …………… hó … nap.

…………………………….

Önkormányzat (cégszerű) 
aláírás

Záradék:

A  ……………………………..(pénzintézet  megnevezése)  …………….. 
tudomásul veszi, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak Nézsa Község 
Önkormányzata tudtával és hozzájárulásával vonható vissza.

Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában 
és módon történt,  amelyért  felelősséget  vállalunk.  A fenti  felhatalmazó levelet, 
mint az önkormányzat számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vetük.

Kel: …………………., 2008. …………… hó … nap.

……………………………

pénzintézet

5. Napirend tárgyalása
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Kucsera  András  polgármester: tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  polgármesteri 
hivatalban adóügyi ellenőrzés volt, melyet a Közigazgatási Hivatal adóügyi ellenőre végzett.

Turcsán Mónika jegyző: ismerteti  az  ellenőrzés  eredményét  és az elkészített  intézkedési 
tervet.

Kucsera András polgármester: javasolja az intézkedési terv elfogadását.

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.

38/2008.(VII.22.) számú kt határozat
Nézsa Községi önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri hivatalban Dr. 
Szőllősiné  Papp  Ildikó  belső  adóügyi  ellenőr  által  végzett  ellenőrzési  jelentést,  és  annak 
végrehajtására a melléklet szerinti intézkedési tervet hagyja jóvá:

INTÉZKEDÉSI TERV

A polgármesteri hivatalban 2008. évben végzett az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.  
Törvény alkalmazásának komplex ellenőrzés vizsgálati jelentés végrehajtására

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a – 2007.01.01.- 2007.12.31. 
ellenőrzött időszak – a vizsgálati jelentést és az alábbi intézkedési tervet hagyja jóvá:

1. Iparűzési adó:

a.) Az iparűzési adóbevallások iktatása
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinárcsek Ferencné ig.ea.

   b.) A rendelkező rész az Art. alapján előírt fizetési kötelezettség határnapja ként március 
        15. és szeptember 15. állapítson meg

   Határidő: azonnal
   Felelős. Pazsitni Ferencné adóügyi ea.

   c.) A rendelkező részben a fellebbezési lehetőség megadásakor  az „Észak- 
        magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltsége”  
        megnevezést kell  
        feltüntetni.

   Határidő: azonnal
   Felelős: Pazsitni Ferencné adóügyi ea.

      d.) A fellebbezés összegének helyes megadása: „Az első fokú államigazgatási határozat  
           elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a 
           fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett, 
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           vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 
           5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke 
           pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.”
           Határidő: azonnal.
           Felelős: Pazsitni Ferencné adóügyi ea.

     e.) A fizetési meghagyások indokolási része legyen egyedi és pontosan tartalmazza a  
          hatályos Adózás rendjéről szóló – 2003. évi XCII. – törvény  megjelölést.
          Határidő: azonnal.
          Felelős: Pazsitni Ferencné adóügyi ea.

2. Magánszemélyek kommunális adója:

a.) A kommunális adóbevallásokat pontosan kell kitöltetni az ügyféllel.
     Határidő: azonnal.
     Felelős: Pazsitni Ferencné adóügyi ea.

b.) A bevallásokat iktatni kell.
     Határidő: azonnal.
     Felelős: Mlinárcsek Ferencné ig.ea.

c.) A rendelkező részben a fellebbezési lehetőség megadásakor  az „Észak- 
 magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltsége”  
 megnevezést kell feltüntetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Pazsitni Ferencné adóügyi ea.

d.) A fellebbezés összegének helyes megadása: „Az első fokú államigazgatási határozat  
     elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a 
     fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett, 
     vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 
     5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke 
     pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.”
     Határidő: azonnal.
     Felelős: Pazsitni Ferencné adóügyi ea.

e.) A fizetési meghagyások indokolási része legyen egyedi és pontosan tartalmazza a  
     hatályos Adózás rendjéről szóló – 2003. évi XCII. – törvény megjelölést.
     Határidő: azonnal.
     Felelős: Pazsitni Ferencné adóügyi ea.

3. Gépjárműadó

a.) A rendelkező részben az adóalany kerüljön feltüntetésre. A fizetési határidő március 
15-e  legyen.
Határidő: azonnal.
Felelős: Pazsitni Ferencné adóügyi ea
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Utóellenőrzés: 2008. augusztus 15.

Kucsera András polgármester:  az önkormányzat 1 éves futamidejű 9.000.000,-Ft összegű 
folyószámlahitel keret szerződése 2008. szeptember 20-án lejár. A hitel tovább folyósítását 
meg kell kérni, mert e nélkül az önkormányzat működésképtelenné válik. 
Javasolja a folyószámlahitel felvételét.

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.

39/2008.(VII.22.) számú kt határozat

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján e l h a 
t á r o z z a, hogy 9.000.000-Ft folyószámlahitelt vesz fel a következő feltételekkel.

A hitelt  nyújtó  bank:  a  polgármesteri  hivatal  számlavezető  pénzintézete  OTP Bank Nyrt. 
(2651. Réstág)
A hitel futamideje: 1 év.
A hitel kamata: a mindenkor érvényben lévő piaci kamat.
A hitel  futamideje  alatt  a  hitel  törlesztését  az  önkormányzat  költségvetésébe  betervezi  és 
jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződést megköss.
Határidő: folyamatos
Felelős: a polgármester.

Kucsera  András  polgármester:  a  folyószámla  hitel  mellett,  minden  hónapban  az 
önkormányzat  munkabérhitelt  kényszerül  felvenni.  A munkabérhitel  igénylésének feltétele, 
hogy az előző havi munkabérhitel visszafizetése megtörténjen. Sajnos előfordul, hogy nem áll 
annyi  pénzösszeg  az  önkormányzat  rendelkezésére,  hogy  azt  vissza  tudja  fizetni.  Az 
elkülönített számlán kezelt lakbérekből befolyt összegből 540.000,-Ft került levételre. Ezt az 
összeget  az  önkormányzat  majd  visszautalja  az  elkülönített  számlára.  Ehhez  a  pénzügyi 
tranzakcióhoz  kérem a képviselő-testület  hozzájárulását,  hogy a  jövőben,  ha  ilyen  jellegű 
munkabérhitel visszafizetési gond merülne fel ezt megtehesse. 

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.

40/2008.(VII.22.) számú kt határozat
Nézsa Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  engedélyezi  a polgármesternek,  hogy az 
önkormányzat  11741031-15451660-06910000  számú  elkülönített  számlájáról  -  kizárólag 
munkabérhitel visszafizetése céljából – a szükséges pénzösszeget átutalja az önkormányzat 
11741031-15451660-00000000  számú  számlájára.  Az  átutalt  pénzösszeget  köteles  az 
elkülönített számlára – az újabb munkabérhitel felvétele előtt - visszautalni.
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Határidő: azonnal.
Felelős. a polgármester.

Turcsán  Mónika  jegyző:  a  költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak  egyszeri  kereset-
kiegészítéséről  szóló  62/2008.(VI.19.)  Korm.  rendelet  alapján  a  támogatás  nem  jár  a 
polgármesteri  jogviszonyban foglalkoztatattak részére.  A központosított  illetményszámfejtő 
rendszerben számfejtésre került a polgármesteri jogviszonyokra is a kereset kiegészítés. 
A munkáltató döntése alapján a számfejtett összeg rendezése két módon történhet:
1. a munkáltató intézkedik a túlfizetés visszafizetésére,
2.  a  munkáltató  nem  kívánja  a  túlfizetést  visszakövetelni,  és  a  bruttó  15.000,-Ft  az 
önkormányzat költségvetését terheli.

Balogh István képviselő:  javasolom, hogy a  polgármester  fizesse vissza a jogalap nélkül 
felvett támogatást.

Kucsera  András  polgármester:  kizárását  kéri  e  napirendi  pont  döntéshozatalából. 
Indokolása: az ügy személyesen érinti.

Zachar Zénó alpolgármester:  kizáró ok bejelentését elfogadásra javasolja.
(A döntés érvényessége minősített többséget igényel).
Szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 8 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen 1 fő nem 
szavazott) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

41/2008.(VII.22.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kucsera András polgármestert – kérésének 
helyt  adva – az Ötv. 110.§-ában foglalt  jogkörében eljárva az egyszeri  kereset-kiegészítés 
döntéshozatalából kizárja.
Határidő: azonnal.
Felelős: alpolgármester.

szavazás eredménye: Zachar Zénó alpolgármester: Balogh István javaslatára szavazást kér.
A  szavazás  eredménye: a   képviselő-testület  (  8  fős  jelenléttel  7  fő  szavazott  4  igen  3 
tartózkodás 1 fő nem szavazott) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

42/2008.(VII.22.) számú kt határozat
Nézsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Kucsera  András 
polgármester  részére  a   bruttó  15.000,-Ft  egyszeri  kereset-kiegészítés  címén  –  tévesen  - 
számfejtett munkabér túlfizetést visszaköveteli. 
Határidő: azonnal.
Felelős: a jegyző

Balogh István képviselő: felhívja a figyelmet a Gesztenye sor felőli oldalról nézve, a parkot 
rendbe kellene tenni. Ott van a tó helye is és játszóteret is ki lehetne alakítani. 
A belvízüggyel is foglalkozni kell, a kisajátítást el kell kezdeni. Berczeliék kérése ez volt. 

Majer Csaba képviselő:  a Szondi  úton lévő volt  Homolya  ház balesetveszélyes.  Le kell 
bontatni a tulajdonossal. 
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Az elnök megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester         jegyző

                                          Szarka Péter                     Zachar Zénó
                                          Jkv.hit.                                jkv.hit.
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