Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2008. szeptember 23-án 18.00 órakor
tartott képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Majer Csaba képviselő
Szarka Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Távol volt: Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Meghívottak: Kucsera Andrásné igazgató
Zachar Kázmérné óvodavezető
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Vaszkó Katalin lakó
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: Balogh István képviselőt
A képviselő-testület ( 5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Balázs Ferenc képviselő
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. Nézsa Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.28.) sz. rendelet
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módosítása.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. Tájékoztató a Nézsa Községi Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Tájékoztató az Óvoda és Iskola 2008. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.
Előterjesztők: Zachar Kázmérné óvodavezető, Kucsera Andrásné igazgató
5. Javaslat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
6. Tájékoztató az Önkormányzat lejárt fejlesztési hiteléről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
7. Döntés a Gesztenye sor 1. sz. alatti lakás eladásáról.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
8. Egyebek (kérelmek, rendezési terv módosítása)
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.
1. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: beszámol az óvoda és az iskola tanévkezdéséről.
Zavartalanul elindult az oktatás az iskolában. Az 1. osztály kislétszámmal indult. Az
óvodában a gyereklétszám kezd helyreállni. Az alsópetényi tagiskola működése is beindult. A
nyári karbantartások mindkét intézményben befejeződtek.
A Szondi út 108. szám alatti bérlakás bérlője Vaszkó Katalin eljött a testület ülésére. Mivel
hosszú időn ( 9 hónap) keresztül nem fizette a lakbért ezért a képviselő-testület felmondta a
lakásbérleti szerződést. A beszámoló végén szót kap.
Lombos István MSZP országgyűlési képviselő járt a településen és rövid beszélgetést
folytattunk vele az önkormányzat és a hűtőház anyagi problémáiról. Ígéretet kaptunk arra,
hogy a benyújtott pályázatainkat figyelemmel kíséri. Négy pályázatunk van elbírálás alatt.
Az önkormányzat pénzügyi helyzete: sok a sorban álló számla, ezek között még vannak
beruházási számlák, pl. Ady út és az óvoda felújításáról.
Kintlévőség is van bőségesen, ebben élen jár a hűtőház 4 millió forinttal. Tóth József
ügyvezető nyilatkozott, hogy 2008. december 31-ig rendezi a cég adótartozását.
Megkeresés érkezett a Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete (Nagyoroszi)
részéről. Megszervezik a váci Madách Imre Művelődési Központ támogatásával az I. Nyugat
Nógrád Térség bemutatkozik Pest Megyének és Vác városának című rendezvényét
2008.10.11-én egy egész napos program keretében. Lehetőség van arra, hogy a térség
községei fényképes tablók és egyéb más anyagok segítségével, valamint az ott élő aktív népi
hagyományokat ápoló kézműveseken keresztül bemutassák településüket, annak életét,
szokásait, hagyományait. Kérésük, hogy Nézsa település is aktívan vegyen részt a
rendezvényen.
A településről fotók és kézműves tárgyak, ruhák lesznek bemutatva.
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Az időseket érintő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szervezése van folyamatban.
Adatlapot kell kitölteni az igénylőknek. Senki nem marad le róla, mert folyamatosan fogadják
a jelentkezőket. A szolgáltatás ingyenes.
Szeptember 27-én szüreti felvonulás lesz.
Balázs Ferenc képviselő: akadálymentesítési pályázat nem került benyújtásra? Nógrádsáp
szép összeget nyert.
Kucsera András polgármester: Ehhez a pályázathoz terveket kellett volna készíttetni. Az
iskolánk vonatkozásában az akadálymentesítés nagyon nehezen kivitelezhető, mivel műemlék
épületről van szó. A lift tervezése és minden más elég komoly és bonyolult belső átalakítást
igényel. Amennyire tudtuk megcsináltuk saját erőből az akadálymentesítést az óvodánál és az
iskolánál és a háziorvosi rendelőnél.
A benyújtott iskola felújítási pályázatban egyébként ez is szerepel.
A pályázatok 30%-os önerő biztosítását kérik, nekünk még az óvoda felújításának önrésze
sincs kifizetve és az EGUT-nak is tartozunk.
Az iskola felújítási pályázatok elbírálása körül botrány volt. Kevés pénz volt, ezt pedig úgy
osztották fel, hogy sok kisebb összegű pályázatokat támogattak.
Tudomásom szerint Nógrád Megyében csak Pásztó nyert.
Kucsera Andrásné igazgató: novemberben újra lehet pályázni, ezek folyamatos pályázatok.
Balázs Ferenc képviselő: hány fős az 1. osztály:
Kucsera Andrásné igazgató: összesen: 8 fős. Legéndről jár 3 fő.
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.: az iskolát el kell adni, mert nagyon gazdaságtalan fenntartani
egy kastély épületet.
Balázs Ferenc képviselő: nem szabad eladni, mert be lenne kerítve és csak kívülről
nézhetnénk. A falu legszebb épületeinek egyike, meg kell óvni. A hozzátartozó parkra
büszkék lehetünk, hogy gyermekeink ilyen környezetben sportolhatnak és rendezhetjük a falu
ünnepeit.
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.: így meg össze fog dőlni.
Zachar Zénó alpolgármester: véleményem szerint sem fogják támogatni a kastély
rendbehozatalát, mert nem iskola céljára való épület. Majd egyszer csak jelentkezik valaki a
megvásárlására.
Kucsera Andrásné igazgató: az építési telkeket kell kedvező áron meghirdetni, hogy a
fiatalok itt maradjanak.
Majer Csaba képviselő: Rádon 4 millió forint a telek ára.
Balázs Ferenc képviselő: arról is szó volt, hogy a pedagógusokkal leülünk beszélgetni.
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Kucsera Andrásné igazgató: most indult a tanév a kollégákkal is egyeztetni kell.
Kucsera András polgármester: az építési telkekhez tartozó út belterületbe lesz csatolva
akkor lehet a közműveket ( víz, gáz vezetéket) lefektetni. Értékesítési árról akkor lehet
tárgyalni.
Majer Csaba képviselő: pénzt kell befektetni és gyerekeket kell idehozni. Ebben segítenie
kell a pedagógusnak is.
A képviselő-testület e beszámolót ( 6 fős jelenléttel 5 igen 1 tartózkodás) egyhangú
kézfelemeléssel elfogadja.
Vaszkó Katalin: először is megköszönöm, hogy a képviselő-testület bérbe adta részemre a
lakást. Ez azért is nagy dolog volt számomra, mert így függetleníteni tudtam magam az akkori
munkáltatómtól, hiszen akkor ő bérelte a lakást.
Szép tágas, világos lakást vettem át, de volt egy nedves kicsi folt a falon ami nem száradt
meg. Ezt bevettem a vállalkozótól amikor azt mondta, hogy ki fog száradni.
Egy pár hónap múlva penészedett, de akik látták mondták, hogy salétrom. Ez egy
téglabetegség, amit ki kell szedni és újat kell berakni. Az, hogy salétromos volt a fal sok pénz
vonzata volt számomra. Miért nem váltottam lakást? Fiam általános iskolás volt nem akartam
váltani. Igaz, nem tettem ez ügyben lépést.
2003-ban egy helyiségben volt a salétrom. 2003-tól többször is kértem tegyenek valamit. A
polgármester előttem telefonált a vállalkozónak, de csak ígérgetett. Koczka László is látta a
falat. A vállalkozó ki se jött megnézni. Fiam szerencsére kollégista lett Balassagyarmaton,
majd Budapesten nem kellett ebben az egészségtelen lakásban lennie. A szüleim amikor
meglátogattak, apukámnak meg nem szűnő köhögése volt. Rohamos krákogás jött rá.
Rengeteg gyógyszert vettem neki. Mészáros doktornál is jártunk. A salétrom légúti
megbetegedést hoz ki. Én is többször a buszon köhögtem és Szobonya Gitka is biztatott, hogy
csak kérjem az önkormányzatot csinálják meg a lakást. Tudom, hogy hibáztam, mert nem
írtam le ezeket a problémákat.
A mai napig nem történt javítás a lakásban.
Gázszámlám is emelkedett, mert télen is nyitva kellett az ablakot hagyni, sokat kellett
szellőztetni. 15.000,-Ft/hó volt a gázszámlám, most pedig már fizettem 29.000,-Ft-ot ez átlag
télen-nyáron.
Eddig nem panaszkodtam, eddig lelkiismeretesen fizettem, illetve volt, hogy később fizettem
ki féléves lakbért. Tudom, hogy szerződés szerint havonta kellett volna fizetnem.
Úgy döntöttem, hogy nem fogom kifizetni a lakbért, mert annyit fizettem rá mint amennyivel
most tartozom. Nem vagyok hajlandó fizetni. Ez a lényeg!
Kucsera András polgármester: a beköltözéskor voltak kisebb problémák pl. a parketta
felpúposodott, de azt a vállalkozó megcsinálta. Azóta komolyabb jelzés nem érkezett az
önkormányzat felé.
Vaszkó Katalin: nehogy azt képzelje a képviselő-testület, hogy én itt akartam maradni ebben
a lakásban. Jelzáloghitelt akartam felvenni, de mivel nem vagyok magyar állampolgár nem
kaptam. Egyedül nevelem a fiamat.
Vácon is próbáltam önkormányzati bérlakást igényelni, de mivel nem vagyok magyar
állampolgár, nincs 3 gyerekem, és nem vagyok váci lakos nem kaphatok.
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Albérletet is találtam 30.000,-Ft/hó + 8.000,- Ft rezsi költséggel, de sajnos visszamondták.
Ne gondolják, hogy ez a lakás nekem megfelelt volna. Hibáztam, mert szóban kértem nem
pedig írásban.
Kucsera András polgármester: javasolja, hogy a lakás átadás-átvételénél legyen jelen a
vállalkozó is és kerüljön tisztázásra az ügy. Egy biztos, Vaszkó Katalin 5 éves
lakbérszerződése – 2008. július 1. - lejárt és annak meghosszabbítását kérte írásban,
amelyben meg sem említi a lakás állapotát amiről most beszél.
Vaszkó Katalin: még annyit elmondok, hogy 2003-ban a vállalkozó hozott nekem egy
folyadékot, vegyszert, hogy ezzel kenjem a falat, helyrehozta az állapotot.
Balogh István képviselő: a házon külsőleg volt javítás a jégeső okozta károk miatt.
Vaszkó Katalin: kiköltöztem a lakásból, és a barátomnál vagyok.
Majer Csaba képviselő: a salétromot a víz okozza.
Vaszkó Katalin: még annyit szeretnék elmondani, hogy ott nem havonta, hanem hetente
kellene szippantani.
Turcsán Mónika jegyző: örülök, hogy ezt éppen te mondod, aki kb. egy éve nem
szippantotta a szennyvíztárolót, de megtették helyetted az emeleten lakó bérlők. A legutóbbi
szippantás július 30-án volt, mert már a földszinti lakást – jelzésed szerint - elöntötte a
szennyvíz.
Balázs Ferenc képviselő: az a kérés, hogy a testület tekintsen el a lakbérhátraléktól, mert az
egészségre káros lakásban élt, és ezért több rezsi költsége keletkezett? Ez a lakás a Széchenyi
lakásprogram keretében épült és kötött lakbérek és éves elszámolások vannak. Hogyan
engedheti ezt el a testület?
Kucsera András polgármester: egy külön beszélgetés alkalmával a kivitelező jelenlétében
tisztázzuk az ügyet és majd ennek ismeretében dönt a testület.
Vaszkó Katalin: szeretnék én is jelen lenni ezen a beszélgetésen.
Majer Csaba képviselő: a javításokról készült e feljegyzés? Azt kell rögzíteni mikori
állapotról van szó, mert lehet a kivitelező hibája.
Vaszkó Katalin az ülésről eltávozik.
Kucsera András polgármester: ismerteti Tóth Károly kérelmét.
(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Javasolja a kérelem támogatását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatokat elfogadja és határozatra emeli:
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45/2008.(IX.23.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Károly (Nézsa, Árpád
út 7.) lakos kérelmét és azt támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nézsa külterület 03/2 hrsz-ú 1 ha 6287m2 területű
szántó megnevezésű termőföld ingatlan más célú hasznosítását kérelmezze a Földhivatalnál.
A felmerülő összes költség megfizetését Tóth Károly vállalja.
Határidő: azonnal.
Felelős. a polgármester
Kucsera András polgármester: ismerteti Futó Lajosné kérelmét.
(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Javasolja a kérelem támogatását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatokat elfogadja és határozatra emeli:
46/2008.(IX.23.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Futó Lajosné (Nézsa, Alkotmány út 15.
szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és azt az alábbiak szerint támogatja.
1. Kérelmező tulajdonában lévő 2618. Nézsa, Alkotmány út 15. házszám és 34 hrsz-ú
családi házas beépítésű ingatlan új építési telek kialakítása céljából történő
megosztásához a képviselő-testület hozzájárul abban az esetben, ha a Rendezési Terv
készítője kiegészíti a Településrendezési Tervet úgy, hogy a község teljes területén a
kialakult építési övezetek vonatkozásában lehetőség legyen a nagyobb méretű telkek
megosztására oly módon, hogy a megosztás után kialakuló telkek (visszamaradó is)
minimális területe 500 m2-t a minimális utcafronti telekszélesség, pedig 14 m-t elérje és
ez kerüljön be a HÉSZ- be.
2. A rendezési terv módosításának költségei kérelmezőt terhelik.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításával
kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
Kucsera András polgármester: ismerteti Dudás Mihály kérelmét.
(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Javasolja a kérelem támogatását és településrendezési terv módosításának megrendelését.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatokat elfogadja és határozatra emeli:
47/2008.(IX.23.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dudás Mihály lakos kérelmét
és azt támogatja.
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Nézsa község közigazgatási területének egy részét – belterület – rendezni kívánja az alábbiak
szerint:
3. A 725, 726 és 727 hrsz-ú, belterületi ingatlanon Welness szálló kerül kialakításra. A 3
telek összevonásra kerül és másik építési övezetbe kell átsorolni különleges terület), s
ennek megfelelően szabályozni. Jelenleg falusias lakóterület építési övezetbe sorolt.
4. A 810 hrsz-ú ingatlan jelenleg különleges területbe tartozik, s ezt szeretnénk
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe átsorolni.
5. Az Alkotmány utca 18, 22, 34, és 38 hrsz-ú, belterületi lakóingatlanok
megoszthatóságának biztosítása oly módon, mint a 24, 32 és 36 hrsz-ú ingatlanok
esetében az ÖRT-ben történt.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester

2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester:

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2008. szeptember 23-i ülésére
Tárgy:

Nézsa Községi Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.
28.) Ör.rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten előterjesztem Nézsa Önkormányzat 2008. I. félévben végrehajtott
előirányzat-módosításokat, az időközben meghozott testületi határozatoknak megfelelő
költségvetési rendelet-módosítási javaslatokat, valamint a jelenleg érvényben lévő
költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos korrekciós tételeket.
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi módosítását a
• a központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások,
• a többlet bevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele
• egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések,
• önálló intézmény költségvetésének felülvizsgálata
teszi szükségessé.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Az előirányzat-módosítások feladatonkénti bontását tételesen a rendeletmódosítási javaslat
táblázatai tartalmazzák.
Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nézsa Község
Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2008. (II.28.) rendelet
módosítása című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztésben bemutatott költségvetési
előirányzat-módosításokat, beépítve azokat a 2008. évi költségvetési rendeletébe.
Határidő:

2008. szeptember 30.

Felelős:

Polgármester

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 5 igen 1
tartózkodás) a javaslatokat elfogadja és határozatra emeli:
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget, a rendelet elfogadása minősített szótöbbséget
igényel.
48/2008.(IX.23.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nézsa Község
Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.28.) rendelet módosítása című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztésben bemutatott költségvetési előirányzatmódosításokat, beépítve azokat a 2008. évi költségvetési rendeletébe.
Határidő: 2008.09.30.
Felelős. a polgármester

Az elnök szavazást kér a költségvetési rendelet módosítás elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 5 igen 1
tartózkodás) a javaslatokat elfogadja.
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Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2008.(IX.24.)
Rendelete
Nézsa Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2008.
(II.28.) számú rendelet módosításáról
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló, pénzmaradvánnyal 3/2008.(II.28.) számú rendeletét (továbbiakban:
költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
a.) Kiadási főösszegét
181.400 eFt-ról
194.887 eFt-ban
b.) Bevételi főösszegét

181.400 eFt-ról
194.887 eFt-ban

állapítja meg.”
2.§
A költségvetési rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.§(1)Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- szociálpolitikai célú támogatások
- működési célra átadott pénzeszközök
- működési célú hiteltörlesztés
- tartalék

176.707 eFt
82.409 eFt
25.935 eFt
50.144 eFt
7.413 eFt
4.806 eFt
6.000 eFt
„

3.§
A költségvetési rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 18.180 eFt
Ebből:
- felújítás
15.261 eFt
- intézményi beruházási kiadás
1.200 eFt
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás
1.719 eFt
- fejlesztési hiteltörlesztés
„
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4.§
Kiemelt előirányzatonként összesítve az 1. számú és a 2. számú melléklet tartalmazza az
előirányzat módosításokat bevételi és kiadási szempontból.
5.§
A 3. számú melléklet címrendként tartalmazza a kiadási előirányzat módosításokat, illetve a
2008.. I. félévi tényleges teljesítéseket.
6.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

3. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester:
Tárgy: Tájékoztató Nézsa Községi Önkormányzat
2008. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 12. §. 6. bek. alapján nyílt ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
Nézsa Községi Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót – mely
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, valamint a
3/2008. (II. 28.) számú Ör.. rendelet alapján készült - az alábbiak szerint terjesztem elő:
I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA
(1. sz. melléklet)
A költségvetési bevételek (táblázat) eredeti előirányzata 181.400 E Ft volt, mely a félév
folyamán 194.887 E Ft-ra módosult és 149.204 E Ft-ra teljesült. Ez a módosított előirányzathoz
viszonyítva 76,55 %-os teljesítést jelent.

A bevételek jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:
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II. KIADÁSOK ALAKULÁSA
(2. sz. melléklet)
A költségvetési kiadások (táblázat) eredeti előirányzata 181.400 E Ft volt, mely a félév folyamán
194.887 E Ft-ra módosult és 149.222 E Ft-ra teljesült. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva
76,56 %-os teljesítést jelent.
A felhasználás jogcímenként az alábbiak szerint alakult:
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Tisztelt Képviselő-testület!
Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79 § (1) bek. alapján
a 2008. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató
megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt.

HATÁROZATI JAVASLAT
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetésének
teljesítéséről szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatokat elfogadja és határozatra emeli:
49/2008.(IX.23.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetésének
teljesítéséről szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
4. Napirend tárgyalása
Zachar Kázmérné óvodavezető: az óvoda 2008. évi költségvetésének első félévi
felhasználása az alábbiak szerint alakult:
Kiadások:
Óvodai nevelés szakfeladaton: Bérjellegű kiadás: 7.266.000,-Ft (eredeti előiránxzast)
Felhasználás:
3.373.000,-Ft 46%
Dologi
Felhasználás

2.018.000,-Ft (eredeti előirányzat)
1.032.000,-Ft
51%

Kiadások összesen: 47%
Konyhai szakfeladaton: Bérjellegű kiadás: 3.523.000,-Ft (eredeti előirányzat)
Felhasználás:
1.744.000,-Ft
49%
Dologi:
2.548.000,-Ft (eredeti előirányzat)
Felhasználás:
1.058.000,-Ft
41%
Kiadások összesen: 47%
Az élelmezés norma szerinti felhasználása terén az I. félévben összesen: 33.548 Ft volt.
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Az óvodába 31 gyermeket írattak be.
1 db porszívót és hűtőszekrényt vásároltunk.
Kucsera Andrásné igazgató: az iskola költségvetése 67.552.000,-Ft.
Módosított költségvetése: 73.076.000,-Ft, ez a módosítás a
kistérségtől kapott bevételekből származott.
A költségvetés I. félévi alakulása:
Eredeti ei.
Kiadások:
- személyi juttatások
- munkaadói járulék
- dologi

44.184
14.173
9.195

Bevételek:
- finanszírozás
67.552
- egyéb
- pályázat (úszás, szlovák, környezetismeret)

Módosított e.ir.
(E Ft)
46.732
15.047
11.297

72.839

Tény

23.912
6.752
4.188

34.502
24
237

Munkanélküliek bérére kaptunk 384 eFt-ot, kifizetve 545 eFt.
Záró pénzkészlet: pénztár: 67 e Ft, Bank: 74 eFt.
Mrázik-Bóbis Katalin gyes-en van, helyett Mezei Csilla dolgozik.
A képviselő-testület az intézményvezetők beszámolóját ( 6 igen) egyhangú kézfelemeléssel
elfogadja.
5. Napirend tárgyalása
E L ŐT E R J E S Z T É S E
a Képviselő-testület 2008. szeptember 23-i ülésére
Kucsera András polgármester:
Tárgy: Javaslat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.
évi fordulójához történő csatlakozásra
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. §. (3) bek. alapján nyílt
ülésen történik.
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Tisztelt Képviselő-testület !
A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló módosított
12/2001.(IV.28.) OM rendelet alapján Önkormányzatunk a jogszabály hatályba lépésének
évétől kezdődően minden évben csatlakozott a felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez, s ezzel
lehetőséget biztosított a szociálisan rászorult hallgatók támogatására. A felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.)
Korm, rendelet hatályon kívül helyezte a 12/2001. (IV.28.) OM rendeletet, és a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapításának keretszabályát beemelte
a fent hivatkozott kormányrendeletbe. A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, amely a lakóhely szerinti önkormányzati, a
megyei önkormányzati és a felsőoktatási intézményi ösztöndíjrészből áll. A rendelet
értelmében azon hallgatók részesülhetnek az intézményi ösztöndíjrészben, akiket a
lakóhelyük szerint illetékes önkormányzat az ösztöndíjrendszer keretében támogatásban
részesít. Az „A” típusú pályázat (a pályázó jelenleg is folytat felsőoktatási tanulmányokat)
szerint megállapított ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév. A „B” típusú pályázat szerint megállapított ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév, az ösztöndíj folyósításának kezdete 2009. március. Az „A”
típusú ösztöndíj újrapályázható. Az Önkormányzat 2001. évtől kezdődően minden évben
csatlakozott az adott évi fordulóhoz, és havi – differenciált - támogatásban részesítette a
hallgatókat. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
megküldte a csatlakozási felhívást a 2009. évi fordulóhoz, melyről szintén a Képviselőtestület jogosult dönteni. A felsőoktatási intézmények folyamatosan tájékoztatják a
hallgatókat az ösztöndíj igénybevételének lehetőségéről, s a lakóhely szerint illetékes
önkormányzatokhoz irányítják őket.
A szociális ösztöndíj megállapításának 2008. évre pénzügyi kihatása nincs, hiszen a
megállapított támogatást első alkalommal 2009. januárjában kell átutalni az OKM
Támogatáskezelő Igazgatóságának számlájára. Az ösztöndíjpályázat saját részeként a
képviselő-testület által majd megállapított támogatási összeget kell biztosítani az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében.
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.

Határozati javaslat
Nézsa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához,
mind az „A” mind a „B” típusú pályázatot kiírja, és a pályázatokat közzéteszi az
önkormányzat hirdetőtábláján, a helyi kábeltévén és az önkormányzat honlapján.
2./ az ösztöndíjpályázat saját részeként a 2009. évi költségvetési koncepció elfogadásakor
meghatározott összeget biztosít az önkormányzat 2009. évi költségvetésében
3./ a határidőn belül, formailag megfelelő pályázatot benyújtó, szociálisan rászoruló pályázót
egyedi döntés alapján támogatásban részesíti.
Határidő: folyamatos, illetve a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtását végzi: a jegyző
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A támogató döntéshez minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Ötv.12.§. (6) bek. alapján nyílt szavazással történik.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatokat elfogadja és határozatra emeli:
50/2008.)IX.23.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához,
mind az „A” mind a „B” típusú pályázatot kiírja, és a pályázatokat közzéteszi az
önkormányzat hirdetőtábláján, a helyi kábeltévén és az önkormányzat honlapján.
2./ az ösztöndíjpályázat saját részeként a 2009. évi költségvetési koncepció elfogadásakor
meghatározott összeget biztosít az önkormányzat 2009. évi költségvetésében
3./ a határidőn belül, formailag megfelelő pályázatot benyújtó, szociálisan rászoruló pályázót
egyedi döntés alapján támogatásban részesíti.
Határidő: folyamatos, illetve a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtását végzi: a jegyző

6. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: a fejlesztési célú hitelszerződésünk szeptember 30-án lejár.
A 10 millió forintos hitelből hátra maradt 5 millió forint. A vezetékes vízhálózat és az út
kiépítése még nem valósult meg. A fennmaradó 5 millió forintra szükség lesz. Lesznek
tervezési számlák, amelyeket ki kell fizetni. Javasolom a hitelszerződés meghosszabbítását
2009. szeptember 30-ig.
Majer Csaba képviselő: nem támogatom a javaslatot, mert akkor vegyük fel a hitelt amikor
arra szükség lesz. Hitelt bármikor fel lehet vennei.
Kucsera András polgármester: ezt a hitelt már két éve felvette az önkormányzat, de csak 5
millió forint került lehívásra. Mindig számla ellenében történik a lehívás. A hitel
rendelkezésre tartásának ideje lejárt és nem használtuk fel a hitel teljes összegét. Javasolom a
hitelszerződés meghosszabbítását 1 évre.
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Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 5 igen 1 nem) a
javaslatokat elfogadja és határozatra emeli:
51/2008.(IX.23.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1-2-06-4100-1024-1
számú Hitelszerződést (célhitelt), azaz a hitelösszeg rendelkezésre tartási idejét további 1 évre
meghosszabbítja.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: a polgármester

7.

Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a Gesztenye sor 1. szám alatti lakóház megvásárlására egy
jelentkező volt, aki a mai napon elállt vásárlási szándékától. A lakás eladását tovább
hirdetjük.

8.

Napirend tárgyalása

Majer Csaba képviselő: javasolom a temető rendbetételét. Vagyunk néhányan akik pénzzel
is támogatnánk egy szemétlerakó kialakítását.
Kucsera András polgármester: javasolok helyszíni bejárást szervezni ennek a munkának az
elvégzésére. Meg kell keresnünk a plébános urat, és ki kell kérnünk a véleményét.
A Szondi út 108. szám alatti földszinti bérlakásra egy pályázat érkezett.
Kucsera Péter és Czigányné Marosi Krisztina (Nézsa, Petőfi út 51.) nyújtott be pályázatot.
Három gyerekkel költöznének a lakásba.
Javasolom részükre a lakás bérbeadását 5 évre.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatokat elfogadja és határozatra emeli:
52/2008.(IX.23.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 100,60 m2 alapterületű
összkomfortos Nézsa, Szondi út 108. szám alatti földszinti bérlakást Kucsera Péter és
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Czigányné Marosi Krisztina (2618. Nézsa, Petőfi út 51.) részére 2008. október 4-től 2013.
október 4-ig bérbe adja.
A lakás bérleti díja: 22..306,-Ft/hó + rezsi költség.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester
Kérelem:
Kucsera Tamás és Kucseráné Tóth Judit első lakáshoz jutók támogatás iránti kérelmet
nyújtott be. Megállapítást nyert, hogy új lakást építettek Nézsa, Szondi út 138. sz. alatt, (hrsz:
178) amelyre a használatba vételi engedélyt megkapták.
Javasolom részükre a 100.000,-Ft támogatás megállapítását. Az önkormányzati rendeletben
előírt feltételeknek megfelelnek.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatokat elfogadja és határozatra emeli:
53/2008.(IX.23.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kucsera Tamás an.. Kucsera Rozália
2618. Nézsa, Madách út 7. és Kucseráné Tóth Judit Bernadett an.: Petrovics Judit Mária
2618. Nézsa, Madách út 7. szám alatti lakosok részére (a 178 hrsz-ú ingatlanon a valóságban:
Szondi út 138. 677-3/2008. 2008.07.17-én keltés 2008. 07.23-án jogerőre emelkedett lakóház
használatbavételi ügye ) 100.000,-Ft azaz Egyszázezer 00/100 forint első lakáshoz jutók
támogatást állapít meg.
A támogatás kifizetése a polgármesteri hivatal házipénztárában történik 2008. október 5-ig
A lakás építéséhez nyújtott pénzbeli támogatást abban az esetben kötelesek visszafizetni, ha a
támogatás kifizetése napjától számított 5 éven belül a lakóház értékesítésre kerül, vagy a
házaspár a településről elköltözik.
INDOKOLÁS
Kucsera Tamás és Kucseráné Tóth Judit Bernadett 2008. július 28-án kelt és a 467/2008.
számon iktatott első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmet terjesztett elő. A képviselőtestület 2008. szeptember 23-iki ülésén megtárgyalta a kérelmet és megállapította, hogy a
5/2000.(VII.04.) számú önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek a kérelmezők
megfelelnek.
A rendelt hatálya kiterjed azokra a 35 éven aluli fiatal házasokra, akik Nézsa község
közigazgatási területén lakóházat építenek vagy vásárolnak, valamint akiknek külön-külön
vagy együttesen saját tulajdonú lakásuk nem volt.
Nézsa községben állandó lakóhellyel rendelkeznek, vagy az egyik házastárs legalább 10 éve a
településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik.
Kérelmezők 1998. 06.05-én kötöttek házasságot.
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Használatba vételi engedély száma: Rétság, 677-3/2008. sz Határozat.
A határozat a 5/2000.(VII.04.) számú önkormányzati rendeleten alapszik.
Határidő: értelemszerű.
Felelős. a polgármester
Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Balázs Ferenc
jkv.hit.

Balogh István
jkv.hit.

18

