Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2008. november 6-án 19.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester (késve érkezett)
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Távol volt: Majer Csaba képviselő
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: Kovácsné Bóbis Klaudia képviselőt
A képviselő-testület ( 5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Pazsitni Tünde 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. Beszámoló Nézsa Községi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3. „Idősek Napja” megszervezése.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
4. Egyebek (óvoda, polgármesteri hivatal alapító okirat felülvizsgálat, belső ellenőrzési terv
jóváhagyása)
5. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
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Kucsera András polgármester: megjelentek a vidék fejlesztési pályázatok 4 területet
érintően:
1. 135/2008.(X.18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételiről;
2. 136/2008.(X.18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes
feltételiről;
3. 137/2008.)X.18. FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről;
4. 138/2008.(X.18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről.
Ezeknek a pályázatoknak a figyelésére és elkészítésére alakult a LÉDER csoport, melynek mi
is tagjai vagyunk. Összesen 16 önkormányzat tagja a csoportnak. Már kértek be fejlesztési
programokat. A temető felé vezető régi út rendbetétele, tér, park, séta út kialakítását az
örökségvédelemnél épületek tetőfelújítását javasoltuk.
Telekkialakítás: nagyon görcsösen megy az ügy, a mai napon lett kikérve a tulajdoni lap és a
térképmásolat. A közművek kiépítése után már lehet telekárakat meghatározni.
A Gödöllő-i hulladékgazdálkodási társulattól kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy részt
vennénk-e a Gödöllő által szervezett begyűjtési tervben – átmeneti időre - , ameddig a lerakók
az üzemeltetési engedélyt megkapják. Erre egy stábot szerveztek.
Paszterovics János tájékoztatott, hogy meg van hosszabbítva az engedélyük, ezt le is faxolták.
A jövőben ugyanígy tudja vállalni a hulladék begyűjtését.
Gödöllőre visszajeleztünk, hogy Nézsának megoldott a hulladékszállítása.
Polyák Ferenc nézsai lakó kifogásolja, hogy amióta a gáz, víz közműveket bevezették és a
földmunkákat elvégezték, nem állították helye az eredeti állapotot. A Szondi út és a Kis utca
találkozásánál nincsen áteresz, sem árok, sem híd. Ebből kifolyólag ingatlanára jelentős
csapadékvíz folyik. A házán 2-6 cm-es repedések keletkeztek, falsüllyedés is keletkezett és az
első szoba fala is felázott.
Kérése, hogy a híd és áteresz az eredeti állapotába legyen visszaállítva ellenkező esetben
peres úton érvényesíti kifogásait.
Az önkormányzat közhasznú munkásai kiásták az árkot, valamint híd lett kiépítve. Reméljük
a lakó megelégedésére.
Balázs Ferenc képviselő: az ott lakók társadalmi munkában is elvégezhették volna. Nincs
árok a Kis utcában. Probléma az egész faluban a csapadékvíz elvezetése. A Petőfi utcában
sincs árok, de már út se. A lakók rossz szokása, hogy az útpadkát földdel töltik fel, így a víz
biztos, hogy nem fog az árokban folyni csak az úton.
Balogh István képviselő: a Béke utcában árok sincs és az út is járhatatlan.
Kucsera András polgármester: A Széchenyi bérlakásba az új lakók beköltöztek. A
karbantartási munkákat az önkormányzat elvégezte, a többit a bérlők végzik. A fürdőszobában
a kádnál volt dugulás és ettől ázott a fal, de már szárad.
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Pazsitni Tünde képviselő: a Művelődési Házban mikor lesz fűtés és takarítás?
Kucsera András polgármester: Deákné betegállományban van, megoldjuk a takarítást
közhasznú foglalkoztatottal. Dolniczki Ferenc is beteg, de a fűtést azért megoldjuk.
Elindult a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás. Nyolc idős ember már megkapta a
segédeszközt. Folyamatosan hozzák a többi igénylő részére is.
Az iskola felújítási pályázata nem nyert támogatást, ezért levelet írtunk a
Pénzügyminisztériumba. Azt a segítséget kaptuk, hogy igényünket az ún. Beruházási tartalék
keret címen nyújtsuk be. Ebben az illetékes ügyintéző Fejér Levente úr nagyon készségesen
közreműködött velünk. Kérelmünket 31/2008. sorszám alatt nyilvántartásba vették. Bízunk a
kedvező elbírálásban.
Fejlesztési hitel meghosszabbításáról döntött a képviselő-testület az elmúlt ülésen. Az OTP
Bank ügyintézője meggyőzött arról, hogy van az önkormányzat számára egy kedvezőbb
feltételű hitel amelyet inkább javasol. Pl.: nincs rendelkezésre tartási díj.
A képviselő-testület egyhangú (6 igen) kézfelemeléssel a beszámolót elfogadja.
2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: 2007. évben nyert 5.667 eFt ÖNHIKI támogatás
visszafizetésére a Magyar Államkincstár 5.376.558 Ft összegű inkasszót nyújtott be. Ezzel az
intézkedésével ellehetetlenítette az önkormányzat működését. Minden számlánkra érkező
pénz inkasszálásra került. Azonnal – írásban – megkerestük az Önkormányzati
Minisztériumot. Jeleztük, hogy a benyújtott „Működésképtelen önkormányzatok egyéb
támogatása” című pályázatunk elbírálásra vár, továbbá ingatlanértékesítésünk még nem
realizálódott. Kértük a Minisztérium segítségét. Ezzel egyidejűleg a Magyar Államkincstár
főosztályvezetőjével is felvettük a kapcsolatot. Az inkasszó felfüggesztésre került a
pályázatunk elbírálásáig.
Pazsitni Tünde képviselő: miért buktuk el az ÖNHIKI pályázatot?
Kucsera András polgármester: a fejlesztési mérleg bevételi és kiadási oldala nem volt
egyensúlyban. A bevétel elmaradt a kiadás pedig teljesült. Sajnos beruházási számlákat kellett
már kifizetni, amelyeket tologattunk magunk előtt. A bázis év adataira épül a pályázat. A
tervezés jó volt a teljesítés maradt el. Például a betervezett ingatlant nem értékesítettük.
Egyszer már sikerült megvédeni a nyert támogatást, de már korábban is volt rá példa, hogy
vissza kellett fizetni. Nem csak Nézsa járt így. A pályázati pénzre szükség volt, a
működésünket segítette. Ezt most visszafizetjük, de már várjuk a benyújtott pályázat sikeres
elbírálását. Ez egy ördögi kör.
Pazsitni Tünde képviselő: ki ezért a felelős? Ezt mi megszavaztuk?
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: itt nincs semminek felelőse.
Pazsitni Tünde képviselő: az iskolában mást sem lehetett hallani, csak azt, hogy nem lesz
fizetés.
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Kucsera András polgármester: ezt mi is így láttuk. Sajnos hónapról-hónapra meg kell
oldani a bérfizetések és a közüzemi számlák kifizetését. Bízunk a benyújtott pályázat
sikerében, és a Gesztenye sori lakás rövid időn belüli értékesítésében.
Balázs Ferenc képviselő: a lakásértékesítés csak pár hónapja került meghirdetésre.
Kucsera András polgármester: minden évben a költségvetés tervezésében szerepelt a lakás
eladása. Eddig igyekeztünk megoldani hitellel az anyagi nehézségeinket. Mára hiteleink
kifeszítettek, ezért vált indokolttá az ingatlanértékesítés.
Zachar Zénó alpolgármester megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 7 főre változik.
3. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: javasolom november 21-én az idősek napi rendezvény
megtartását. Erre a napra egy zenés műsorral Orsi-Zsuzsi énekesek el tudnának jönni bruttó
35 eFt-ért. Penc, Bánk, Patak, Ipolyvece, Tereske, Felsőpetény, Rád, Vác, Csővár és a
környék településein is fellépnek. Lehetne az idén egy színvonalasabb műsorral kedveskedni
az időseknek. Az óvodások és az iskolások is készülnek. Megvendégelésükről Zénó
gondoskodik.
Az elnök javasolja a zenés műsor megrendelését.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
54/2008.(XI.6.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 21-én megtartja az
„Idősek Napja” ünnepi rendezvényt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Zsuzsi-Orsi énekel”című zenés műsort megrendelje
bruttó 35.000,-Ft-ért.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester
4. Napirend tárgyalása
Turcsán Mónika jegyző: ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő–testület 2008. november 6-i ülésére,
Tárgy: az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési terve
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján nyílt
ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
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A költségvetésből gazdálkodó szervezetek ellenőrzési feladatát, annak célját és szervezeti
rendszerét az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az
Ötv. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
határozza meg.
Az Ötv. 92. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint: „A jegyző köteles olyan pénzügyi
irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat
rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős
miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a
felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”
Az Ötv. 92. § (6) bekezdésének előírása szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja jóvá.
A belső ellenőrzés célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és
szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és
egyben érdeke is) saját egyéni ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és
megállapításait folyamatosan hasznosítani.
Önkormányzatunk belső ellenőrzési feladatait a Rétság Kistérség Többcélú Társulása Belső
Ellenőrzési Csoportja látja el, a csoporton belül 2 fő belső ellenőr végzi e feladatokat. A belső
ellenőrzést ellátó csoport az Ötv. 92. § (11) bekezdése alapján ellenőrzést végez a képviselőtestület hivatalánál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan,
ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél.
A belső ellenőrzési terv az előterjesztés és a határozati javaslat mellékletét képezi.
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: elfogadja az
Önkormányzat – jelen határozat mellékletét képező - 2009. évi belső ellenőrzési tervét.
Határidő:
Felelős:
Határozat végrehajtását végzi:

2009. december 31.- ig folyamatos
Belső Ellenőrzési Csoport vezetője
Belső Ellenőrzési Csoport

Határozatról értesítést kap:

Polgármester
Jegyző
Belső Ellenőrzési Csoport

A támogató döntéshez az Ötv. 14. § (1) bekezdés második mondata alapján egyszerű
szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Ötv. 12. § (6) bekezdés első mondata alapján nyílt szavazással történik.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
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55/2008.(XI.6.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: elfogadja az
Önkormányzat – jelen határozat mellékletét képező - 2009. évi belső ellenőrzési tervét.
Határidő:
Felelős:
Határozat végrehajtását végzi:

2009. december 31.- ig folyamatos
Belső Ellenőrzési Csoport vezetője
Belső Ellenőrzési Csoport

Határozatról értesítést kap:

Polgármester
Jegyző
Belső Ellenőrzési Csoport
55/2008.(XI.6.) számú kt határozat melléklete

RÉTSÁG KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÉS
NÉZSA ÖNKORMÁNYZAT
2009. évi belső ellenőrzési terve
A Belső ellenőrzés által tervezett tevékenység bemutatása
Rétság Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei elkészítették a 2009. évi ellenőrzési
tervét a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 21. §. előírásai alapján.
1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok
A 2009. évi ellenőrzési tervben 44 db ellenőrzési feladat szerepel. A belső ellenőrök által
tervezett végrehajtandó ellenőrzések az ellenőrzés típusa alapján az alábbiak:
• 8 db Rendszer ellenőrzés;
• 1 db Szabályszerűségi ellenőrzés;
• 35 db Pénzügyi ellenőrzés.
• Az Ellenőrök terven felül, tartalékidő keretében, 4-5 db soron kívüli ellenőrzést is
beterveztek.
A 2009. évben tervezett ellenőrzések típusa szerinti megosztását az 1. számú táblázat mutatja.
1.számú táblázat
Ellenőrzés típusa

Ellenőrzés
száma (Db)

Erőforrás szükséglet (munkanap)
Belső erőforrás

Külső erőforrás

Összesen

Rendszer ellenőrzés

8

42

20

62

Szabályszerűségi ellenőrzés

1

0

20

20

Pénzügyi ellenőrzés

35

298

20

Összesen:

44

340

60

400
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Rendszer ellenőrzés magába foglalja az étkezési nyilvántartások és hozzá kapcsolódó
rendszer vizsgálatát. Romhányban és Diósjenőn az Idősek klubjában, Alsópetényben, Bánkon,
Keszegen, Borsosberényben az oktatási intézményekben végzünk ilyen jellegű vizsgálatot.
Kétbodonyi Körjegyzőséghez csatlakozott Kisecset, ennek rendszer vizsgálatát végezzük
2009-ben. Rétság Kistérség Többcélú Társulása új intézménye a Pedagógiai Szakszolgálat,
ennek vizsgálatára kerül sor rendszer és szabályszerűségi vizsgálat keretében a következő
évben. A 35 db pénzügyi vizsgálat a normatívák 2008. évi elszámolását, és egyéb pénzügyi
elszámolásokat és ezek alapját szolgáló számviteli nyilvántartások megfelelőségét
tartalmazza. Igyekszünk 2007 és 2008 évben megállapított jelentős hibák javítására tett
intézkedések hatását vizsgálni.
Rétság Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és társult önkormányzatai 2009. évi
ellenőrzési tervét táblázatos formában az „1” számú melléklet tartalmazza.
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Munkaerő és időmérleg 2009. évre
A belső ellenőrök által készített ellenőrzési terv alapját képezi a munkaerő- és
munkaidőmérleg (2. számú táblázat.)
2.számú táblázat
Munkaidő mérleg és kapacitás 2009.évben
Be lsőe ll.ve z Be lsőe lle nőr Külsőme gbízott Össze se n
Naptári napokszáma
365
365
730
LE:szombat -vasárnap
-104
-104
-208
LE:fize te tt ünne p
-10
-10
-20
Törvényes munkanapok
251
251
502
LE:fize te tt szabadság
-36
-28
-64
LE:be te gállomány
-10
-10
-20
LE:társulási-,ké pvise lő-bizottságiülé se k, konfe re ncia stb.
LE:továbbké pzé s
LE:te rve zé s, össze foglaló
LE:tartalé k idő
Ellenőrzésre fordítható
Külsős munkatárs be vonás
Ellenőrzésre fordítható idő összesen
külső munkatárs bevonásával

-10
-5
-18
-10
162

-10
-5
-10
-10
178

162

178

0
60

-20
-10
-28
-20
340
60

60

400

Munkaidő mérleg havi bontásban 2009. évben

Hó

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Össz.
Külsős
ÖSSZES

Te rve
Tarta
Munka Szabad Be te g Érte ke z Tovább- zé s,
Elle nőr
lé k
Össze s
nap
ság
sé g
le t ké pzé s be szá
zé s
idő
moló
44
42
40
42
42
42
44
40
44
44
38
40
502
60
562

4
4
2
2

20
20

4
4

4

2

2

2

2
2

2

10
12
2

2
2
2

2

8
2
2

2
10
64

2
20

2
2
4
2
20

64

20

20

2
2

2
2

10

10
28

20

10

28

20

20
22
32
38
38
36
22
12
36
38
30
16
340
60
400

44
42
40
42
42
42
44
40
44
44
38
40
502
60
562

Me gje gyzé s

Ré tság 18 ;Ape té ny 2
Ape té ny 14;Romh. 8
Bbe r.16;Romhány 16
Dje nő24;Szhe ly 14
Szhe ly6;Nsáp20;Le g.12
Fpe té ny 16;Nőtincs 20
Nőt4;Ősa12;Kise cs6
Sze nte 12
Ké tb16;Szátok8;Te re 12
Nógr20;Be rk12;Ke sz6
Bán8;Tol12;Ré t6;Né zs4
Né zsa16

Az ellenőrzések lefolytatásához rendelkezésre álló belső és külső ellenőri kapacitás 400
munkanap a tervezett 44 db ellenőrzés időigényét foglalja magába.
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A munkaerő- és időmérleg tervezésekor 20 nap tartalékidő került meghatározásra az
ellenőrzési tervben. Ez az idő mennyiség a nem tervezett 4-5 db soron kívüli ellenőrzés
lefolytatására elegendő.
A tartalékidőn felül 28 munkanap áll rendelkezésre a 2009. évben készítendő előző évi belső
ellenőri tevékenységet összefoglaló jelentés, valamint a 2010. évre vonatkozó belső ellenőri
terv elkészítéséhez.
A belső ellenőrök szakmai továbbképzését a belső ellenőrzési vezető összehangolja az
elvégzendő feladatokkal, annak érdekében, hogy a szakmai tudás gyarapítása, a minőségi
fejlődés a csoportnál lehetővé váljon. Szakmai képzésre a munkaerő- és időmérleg
tervezésekor 10 munkanap került meghatározásra. Az ellenőrzési tevékenység megkönnyítése
érdekében szakmai értekezleteken, megbeszéléseken való részvételre további 20 munkanap
lett betervezve. Az 3. táblázat tartalmazza a továbbképzési tervet.
3. számú táblázat
Képzési terv
Regisztrált mérlegképes továbbképzés
Jogszabályváltozást követő továbbképzés
Struktúra és/vagy ETK BEMSZ szervezte belső
ellenőri továbbképzés

Napok
száma
2
4
4

Esedékessége
Évente
Évente 2 alkalommal
Évente 2 alkalommal

2. Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei
A Belső Ellenőrzési Csoport a 2009. évi munkaterv készítésekor a feladatokat 2 fő
közalkalmazotti jogviszonyban álló, függetlenített belső ellenőr és 1 fő külső - vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr részére határozta meg. Rétság Kistérség Többcélú
Társulása jelenleg rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek megfelelnek az ellenőrzési
terv végrehajtásához.
A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott ellenőrök munkavégzéséhez önálló helyiség
és megfelelő berendezésű, felszereltségű munkahely biztosított.
A belső ellenőrök végzettsége megfelel a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet előírásainak.
Az ellenőrök felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. Mérlegképes iskolai végzettséggel
a vezető ellenőr rendelkezik. Az ellenőrzések során belső ellenőrzési vezető adótanácsadói
képesítését, míg a külső – vállalkozási – szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr
államigazgatási, jegyzői tapasztalatait tudja hasznosítani.
A külső – vállalkozási – szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr az ellenőrzések során saját
irodájában, saját munkaeszközeivel, felszereléseivel dolgozik.
Külsős munkatárs megbízatása a munkaszervezet, pedagógiai szakszolgálat és a társulás belső
ellenőrzésére terjed ki. Aktív szerepet vállal szakmai tanácsadásban is.
A Kistérség szervezeti hierarchiájában a belső ellenőrzés függetlensége biztosított. A
függetlenség biztosítása érdekében a belső ellenőr és a külső – vállalkozási - szerződéssel
foglalkoztatott belső ellenőr közvetlenül a belső ellenőrzési vezetőjének irányítása alá
tartozik. A belső ellenőrzési vezető közvetlenül a társulás elnökének és a települési
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jegyzőknek alárendelten végzi feladatait. A belső ellenőrök nem rendelkeznek semmilyen, az
ellenőrzött tevékenység feletti hatáskörrel, nem felelősek az ellenőrzött tevékenységért.
3. A 2009. évi ellenőrzési terv összeállításának főbb szempontjai
A belső ellenőrzési feladatterv kockázat elemzésen alapul, amelyben a felső vezetés javaslatai
is érvényre jutottak. A 2. számú mellékletben szerelő Adatlapot töltötték ki a jegyzők,
melyben igényeiket tolmácsolhatták a belső ellenőrök felé.
Az ellenőrzési célok és irányok összehangolása biztosítja, hogy a társulás és az önkormányzat
felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzés megállapításait, az elemző
összegzéseket és helyzetértékeléseket, segíti, hogy az ellenőrzötteknél a lehető legkisebb
legyen az ellenőrzésből adódó leterheltség.
Az ellenőrzések célja összhangban áll a stratégiai célkitűzésekkel, ennek megfelelően:
•
•
•

vizsgálja és értékeli, hogy a folyamatba épített ellenőrzési rendszerek kiépítése és
működése a jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően történt e;
nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
megfelelő ellenőrzési módszerek és technikák alkalmazásával visszajelzéseket,
értékelések ad az intézményi feladatok megoldásáról, a szolgáltatások színvonaláról, a
gazdálkodás szabályszerűségéről.
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1.számú me llé kle t

Rétság Kistérség Többcélú Társulása 2009.évi belső ellenőrzési terve településenként
Ellenőrizendő
önkormány. intézmény

Ré tság

Nógrádsáp

Le gé nd

Romhány

Óvoda
Iskola
Hivatal
Hivatal

Ellenőrzés
tárgya
Normatív mutatók
Normatív mutatók
Normatív mutatók
II/B Pü. Elszámolások

Iskola
Normatív mutatók
GAMESZ II/B Pü. Elszámolások
Hivatal II/B Pü. Elszámolások
Körje gyz. II/B Pü. Elszámolások
Óvoda
Hivatal

Normatív mutatók
II/B Pü. Elszámolások

Óvoda
Normatív mutatók
Iskola
Normatív mutatók
Időse k.o.
Normatív mutatók
Időse k.o.
II/E Étke zé si nyilv.
Körje gyz. II/B Pü. Elszámolások

Alsópe té ny

Óvoda
Iskola
Hivatal

Normatív mutatók
Normatív mutatók
II/E Étke zé si nyilv.

Sze nde he ly

Óvoda
Iskola
Hivatal

Normatív mutatók
Normatív mutatók
II/B Pü. Elszámolások

Nőtincs

Óvoda
Normatív mutatók
Iskola
Normatív mutatók
Időse k.o.
Normatív mutatók
Körje gyz. II/B Pü. Elszámolások
Hivatal II/B Pü. Elszámolások

Fe lsőpe té ny

Óvoda
Iskola
Hivatal

Normatív mutatók
Normatív mutatók
II/B Pü. Elszámolások

Ősagárd

Óvoda
Hivatal

Normatív mutatók
II/B Pü. Elszámolások

Diósje nő

Óvoda
Normatív mutatók
Iskola
Normatív mutatók
Időse k.o.
Normatív mutatók
Időse k.o. II/E Étke zé si nyilvánt.

terjedel.
Té ma
Cé l
Té ma
Cé l
Té ma
Cé l
Té ma
Cé l
Té ma
Cé l
Té ma
Cé l
Té ma
Cé l
Té ma
Cé l
Té ma
Cé l
Té ma
Cé l

típusa

módja

Té te le s
Té te le s
Pé nzügyi
Té te le s
Szúrópr.

ideje

Erőforrás
igény
ellenőri
nap

Jan .

24

Nov.

Té te le s
Szúrópr.
Pé nzügyi
Szúrópr.
Szúrópr.

Máj.

20

Té te le s
Szúrópr.

Máj.

12

Pé nzügyi

Té te le s
Pé nzügyi Té te le s
és
Té te le s
re ndsze r Szúrópr.
Szúrópr.

Fe br.Márc.

24

Márc.

Pé nzügyi Té te le s
Jan-Fe br.
és
Té te le s
re ndsze r Szúrópr. Fe br.

16

Té te le s
Pé nzügyi Té te le s Ápr.- Máj.
Szúrópr.

20

Té te le s
Té te le s
Pé nzügyi Té te le s Jún.-Júl.
Szúrópr.
Szúrópr.

24

Té te le s
Pé nzügyi Té te le s
Szúrópr.

Jún.

16

Té te le s
Szúrópr.

Júl.

12

Té te le s
Pé nzügyi
Té te le s
és
Té te le s
re ndsze r
Szúrópr.

Ápr.

24

Pé nzügyi

Átvite l

192
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Rétság Kistérség Többcélú Társulása 2009.évi belső ellenőrzési terve településenként
Ellenőrizendő
önkormány. intézmény

Ellenőrzés
típusa

módja

ideje

Erőforrás
igény
ellenőri
nap
192
8

tárgya

terjedel.

Hivatal

II/B Pü. Elszámolások

Cé l

Pé nzügyi Szúrópr.

Munkasz.

Normatív mutatók

Té ma

Pé nzügyi Té te le s

Szaksz.

Szabályzatok é s
me gállapodások

Cé l

Re ndsze r
és
Té te le s
szabálysz

Hivatal

II/B Pü. Elszámolások

Bánk

Hivatal

II/E Étke zé si nyilvánt.

Cé l

Pé nzügyi Szúrópr.
és
Szúrópr.
re ndsze r

Nov.

8

Tolmács

Óvoda
Hivatal

Normatív mutatók
II/B Pü. Elszámolások

Té te le s
Szúrópr.

Nov.

12

Ké tbodony

Körje gyz.

Körje gyzősé g
Átfogó Re ndsze r Té te le s
működé sé ne k re ndsz.

Sze pt.

16

Sze nte

Óvoda
Hivatal

Normatív mutatók
II/B Pü. Elszámolások

Té ma
Cé l

Té te le s
Szúrópr.

Aug.

12

Kise cse t

Hivatal

II/B Pü. Elszámolások

Cé l

Pé nzügyi Szúrópr.

Júl.

6

Óvoda

Normatív mutatók

Té ma

Borsosbe ré ny Hivatal

II/E Étke zé si nyilvánt.

Cé l

Pé nzügyi Té te le s
és
Szúrópr.
re ndsze r

Márc.

16

Óvoda
Iskola
Hivatal

Normatív mutatók
Normatív mutatók
II/B Pü. Elszámolások

Té te le s
Pé nzügyi Té te le s
Szúrópr.

Okt.

20

Óvoda
Iskola
Hivatal

Normatív mutatók
Normatív mutatók
II/B Pü. Elszámolások

Okt.

12

Cé l

Té te le s
Pé nzügyi Té te le s
Szúrópr.

Ke sze g

Óvoda

II/E Étke zé si nyilvánt.

Cé l

Re ndsze r Szúrópr.

Okt.

6

Né zsa

Óvoda
Iskola
Hivatal

Normatív mutatók
Normatív mutatók
II/B Pü. Elszámolások

Áthozat
Szátok
Munkasze rv.
és
szakszolgálat

Nógrád
Be rke nye

Te re ske

Bázis int.
Normatív mutatók
Hivatal II/B Pü. Elszámolások
Pé nzügyi e lle nőrzé s
Re ndsze r e lle nőrzé s
Szabálysze rűsé gi

Összesen

Té ma
Cé l

Té ma
Cé l
Té ma

Té ma
Cé l

Pé nzügyi

Pé nzügyi

Sze pt.

60

Té te le s
Pé nzügyi Té te le s Nov.-De c.
Szúrópr.

20

Té te le s
Szúrópr.

12

Té ma
Cé l

Pé nzügyi

db
db
db
db

35
8
1
44

Sze pt.

400

2. számú melléklet
12

ADATLAP
Kérjük megjelölni, hogy a „ I .”vagy „ II. ”megoldás szerint kívánja 2009-ben a belső
ellenőrzési munkát igénybe venni:
I. Az elmúlt évek gyakorlatát követően, minden önkormányzatra és
intézményre egységes éves programmal dolgozunk, adott időpontban,
évente egy alkalommal helyszíni ellenőrzéssel.
II. Évente a legfontosabb feladatokhoz igazítjuk a munkát, de ez azt jelenti,
hogy minimum két alkalommal végzünk helyszíni ellenőrzést.
Amennyiben a „ II. ”megoldást választotta, az alábbi táblázatban jelölje meg azt az
intézményt, amelyben 2009-ben ellenőrzést kíván végeztetni, célvizsgálat esetén 1 intézményt
jelöljön 1 feladathoz, témavizsgálat esetén ugyanazon konkrét feladatra több intézményt is
jelölhet.
Hivatal
A.

Költségvetési

szerv

Iskola

Óvoda

……

…….

költségvetésének

tervezési folyamata, számításokkal való
megalapozása.
B.

Pénzügyi elszámolások pontossága, az
ezek

alapján

szolgáló

számviteli

nyilvántartások megfelelősége .
C.

Munkaerő

gazdálkodás,

munkaerő

összetétele.

A

juttatások

személyi

alakulása, a besorolások, kinevezések
jogszerűségének áttekintése.

D.

Pénztár- és bankkezelés szabályozása,
gyakorlati működése.

E.

Étkezési

tevékenység,

gyermek

és

időskorúak étkeztetése.

Egyéb kérés, megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kelt:………………………
……………………………...
Jegyző
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Kucsera András polgármester: a tulajdoni lapot megtekintve megállapítást nyert, hogy a
gáz nyomásszabályozó elhelyezését szolgáló ingatlan önálló helyrajzi számra került, de az
még jelenleg nincs az önkormányzat tulajdonában. Az önálló helyrajzi számra, gázfogadóként
nem lett bejegyezve a terület, így a Tigáz javára szolgalmi jog földhivatali átvezetésére ez
idáig nem is kerülhetett sor. Az érintett ingatlan kisajátítása, így a tulajdonos kártalanítása, a
terület művelési ágból történő kivonása sem történt meg.
Javasolom a szükséges intézkedés megtételét: a Magyar Állam tulajdonát képező 04/2 hrsz-ú
gázfogadó művelési ágú 228 m2 nyomásszabályozó területi jogi rendezését.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
56/2008.(XI.6.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TIGÁZ ZRt.
IP526-7334/2008. számú levelét és az alábbi döntést hozza.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonát képező Nézsa
külterület 04/2 hrsz-ú gázfogadó művelési ágú 228 m2 területű ingatlan jogi rendezése
céljából kezdeményezi az ingatlan helyi önkormányzat tulajdonba adását.
A 04/2 hrsz-ú gázfogadó művelési ágú 228 m2 területet teljes egészében a meglévő nyomás
szabályzó üzemeltetési céljára kéri.
Az ingatlan tulajdonjogi megszerzésével kapcsolatosan felmerülő összes költség megfizetését
az Önkormányzat vállalja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: a polgármester
Kucsera András polgármester:
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 12. § (3) és (6) bekezdése
alapján nyílt ülésen történik és a határozati javaslat elfogadása nyílt szavazással
történik.
Határozati javaslat az Óvoda alapító okiratának módosítására:
„A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88.§ (3)
bekezdésében foglaltak és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§
figyelembevételével a Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint
határozza meg:”
1.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 3. pontjában foglaltakat kiegészíti:
„Az alapító fenntartó szerv címe: 2618. Nézsa, park u. 1.”
2.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 4. pontjában foglaltakat módosítja:
„Az intézmény OM azonosítója: 032144”
3.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 5. pontjában foglaltakat módosítja:
„Az intézmény típusa: óvoda”
4.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 6. pontjában foglaltakat módosítja:
„Az intézmény felügyeleti szervének neve és címe: Nézsa Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

14

2618. Nézsa, Park u. 1.”
5.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 7. pontjában foglaltakat módosítja:
„Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása:
Iskolai előkészítő oktatás
TEÁOR száma
85.10
Szakágazat száma, elnevezése
851020 Óvodai nevelés
Szakfeladat száma, megnevezése:
80111-5
óvodai nevelés”
6.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 8. pontjában foglaltakat módosítja
„Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:
Szakfeladat száma, megnevezése:
552312
óvodai intézményi közétkeztetés
552323
iskolai intézményi közétkeztetés
552411
munkahelyi vendéglátás
751950
intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
853255
szociális étkeztetés”
7.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 9. pontjában foglaltakat módosítja
„Az intézmény főzőkonyhával rendelkezik.”
8.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 10. pontjában foglaltakat módosítja
„Az intézmény nevelési-oktatási feladatait az óvodai nevelési program határozza meg.
a) iskolai oktatást megelőző szakszerű csoportos foglalkoztatás, nevelés
b) ápolja a népszokásokat, néphagyományokat
c) szlovák nemzetiségi nyelvet oktat
d) hitoktatás (a szülők igényeihez igazodva)
e) napközi otthoni jellegű ellátás, napi többszöri étkeztetés, pihentetés.”
9.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 11. pontjában foglaltakat módosítja
„Az intézmény működési, kötelezően ellátandó közigazgatási területe:
Nézsa község és vonzáskörzete”
10.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 12. pontjában foglaltakat módosítja
„Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám (férőhelyek száma):
50 gyermek”
11.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratának 13. pontjában foglaltakat módosítja
„Az intézményben maximálisan működtethető csoportok száma:
2007. szeptember 1-től 1 csoport. „
12.) a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okirata az alábbi pontokkal egészül ki:
„ 14. Az intézmény jogállása:
Az intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 87. § (1) bekezdése
alapján önálló jogi személy. Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján a
rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik. Az Áht. 88.§ (5) bekezdése alapján a Magyar
Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel
jön létre. A nyilvántartásba vételt a felügyeleti szerv kéri a Magyar Államkincstár észak-
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magyarországi Regionális Igazgatóságtól.
15. Az intézmény gazdálkodási jogállása:
Az intézmény részben önálló költségvetési szerv.
Gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetés-tervezési, beszámolási,
ellenőrzési és ellátási feladatait a Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
látja el.
16. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje:
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
Részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önálló
költségvetési szerv. Önállóan gazdálkodik a személyi juttatás előirányzatával, a szakmai
célú előirányzatokkal és az e célra átvett pénzeszközökkel.
17. A feladatellátást szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon:
A feladat ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak a székhelyén lévő, az
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi
eszközök.
18. Az intézmény képviselete:
Az intézmény teljes körű képviseletére az óvoda vezetője jogosult.
19. Vagyon feletti rendelkezési jogkör:
Az intézmény épülete az Önkormányzat törzsvagyonának része, korlátozottan
forgalomképes, így az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul
felhasználni. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató munka feladatainak
ellátásához szabadon felhasználhatja. Egyéb célú hasznosítás Nézsa Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján történhet.
20. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 9.§ (4)
és 12.§ (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102.§
(2) e) pontja alapján a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázat útján. A pályázati
eljárással kapcsolatos feladatokat a Kt. 91.§ (4) d) pontja alapján a jegyző, valamint a
polgármester látja el.
22. Az intézményt az alapító (fenntartó) megszüntetheti, ha:
a) feladatait, alaptevékenységét ellátni nem tudja, illetve ha nem az alapító okirat szerint
végzi, vagy
b) a szolgáltatásai iránti szükséglet megszűnt, illetve
c) az ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.
Az intézmény a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – megszűnik.
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlését a felügyeleti szerv kéri a Magyar
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságtól.
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23. Záró, illetve hatályba léptető rendelkezések:
Az intézmény jogi személy. Vezetője a jogszabályok által előírt feladat- és hatáskörrel
rendelkezik. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője
gyakorolja.”
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
A támogató döntéshez az Ötv. 15. § (1) bekezdés g) pontja alapján minősített többség
szükséges.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület: (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
57/2008.(XI.6.) számú kt határozat
A Képviselő-testület jóváhagyja az intézmény alapító okiratának módosítását és az egységes
szerkezetű alaptó okiratot, mely a határozat melléklete, valamint felkéri a polgármestert az
okirat aláírására.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
azonnal
57/2008.(XI.6.) számú kt határozat melléklete
ÓVODA
Alapító Okirata
(egységes szerkezetben)
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88.§ (3)
bekezdésében foglaltak és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§
figyelembevételével a Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint
határozza meg:
1. Az intézmény neve: Gyermeki Csodakert Óvoda
2. Az intézmény székhelye: 2618. Nézsa, Szondi út 48.
3. Alapító – fenntartó szerv neve: Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az alapító – fenntartó szerv címe: 2618. Nézsa, Park u. 1.
4. Az intézmény OM azonosítója: 032144
5. Az intézmény típusa: óvoda
6. Az intézmény felügyeleti szervének neve és címe: Nézsa Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
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7. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása:
Iskolai előkészítő oktatás
TEÁOR száma
85.10
Szakágazat száma, elnevezése
851020 Óvodai nevelés
Szakfeladat száma, megnevezése:
80111-5
óvodai nevelés
8. Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:
Szakfeladat száma, megnevezése:
552312
óvodai intézményi közétkeztetés
552323
iskolai intézményi közétkeztetés
552411
munkahelyi vendéglátás
751950
intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
853255
szociális étkeztetés
9. Az intézmény főzőkonyhával rendelkezik.
10. Az intézmény nevelési-oktatási feladatait az óvodai nevelési program határozza meg.
a) iskolai oktatást megelőző szakszerű csoportos foglalkoztatás, nevelés
b) ápolja a népszokásokat, néphagyományokat
c) szlovák nemzetiségi nyelvet oktat
d) hitoktatás (a szülők igényeihez igazodva)
e) napközi otthoni jellegű ellátás, napi többszöri étkeztetés, pihentetés.
11. Az intézmény működési, kötelezően ellátandó közigazgatási területe:
Nézsa község és vonzáskörzete
12. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám (férőhelyek száma):
50 gyermek
13. Az intézményben maximálisan működtethető csoportok száma:
2007. szeptember 1-től 1 csoport.
14. Az intézmény jogállása:
Az intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 87. § (1) bekezdése
alapján önálló jogi személy. Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján a
rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik. Az Áht. 88.§ (5) bekezdése alapján a Magyar
Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel
jön létre. A nyilvántartásba vételt a felügyeleti szerv kéri a Magyar Államkincstár északmagyarországi Regionális Igazgatóságtól.
15. Az intézmény gazdálkodási jogállása:
Az intézmény részben önálló költségvetési szerv.
Gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetés-tervezési, beszámolási,
ellenőrzési és ellátási feladatait a Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
látja el.
16. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje:
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Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
Részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önálló
költségvetési szerv. Önállóan gazdálkodik a személyi juttatás előirányzatával, a szakmai
célú előirányzatokkal és az e célra átvett pénzeszközökkel.
17. A feladatellátást szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon:
A feladat ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak a székhelyén lévő, az
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi
eszközök.
18. Az intézmény képviselete:
Az intézmény teljes körű képviseletére az óvoda vezetője jogosult.
19. Vagyon feletti rendelkezési jogkör:
Az intézmény épülete az Önkormányzat törzsvagyonának része, korlátozottan
forgalomképes, így az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul
felhasználni. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató munka feladatainak
ellátásához szabadon felhasználhatja. Egyéb célú hasznosítás Nézsa Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján történhet.
20. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
21. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 9.§ (4)
és 12.§ (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102.§
(2) e) pontja alapján a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázat útján. A pályázati
eljárással kapcsolatos feladatokat a Kt. 91.§ (4) d) pontja alapján a jegyző, valamint a
polgármester látja el.
22. Az intézményt az alapító (fenntartó) megszüntetheti, ha:
a) feladatait, alaptevékenységét ellátni nem tudja, illetve ha nem az alapító okirat szerint
végzi, vagy
b) a szolgáltatásai iránti szükséglet megszűnt, illetve
c) az ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.
Az intézmény a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – megszűnik.
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlését a felügyeleti szerv kéri a Magyar
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságtól.
23. Záró, illetve hatályba léptető rendelkezések:
Az intézmény jogi személy. Vezetője a jogszabályok által előírt feladat- és hatáskörrel
rendelkezik. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője
gyakorolja.
Záradék.
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Jelen Alapító Okiratot Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2008.(XI.6.) számú határozatával
hagyta jóvá, az abban foglaltakat 2008. január 1. napjától alkalmazni kell.

Határozati javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására:
A Polgármesteri Hivatal alapító Okiratának 1-15. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv neve:
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala
2. A költségvetési szerv székhelye:
2618. Nézsa, Park u. 1.
3. A költségvetési szerv szakágazati besorolása, ellátandó alaptevékenysége:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
4. A költségvetési szerv feladatai, ellátásához szükséges tevékenységi körök:
Szakfeladat száma, megnevezése:
552312
552323
631211
751153
751175
751186
751757
751845
751922
751966
751878
801115
801214
805113
853255
851219
851286
852018
853233
853288
853311
853322
853333
853344
853355
853288
901116
902113

Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolása
Közvilágítási feladatok
Óvodai nevelés
Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Szociális étkeztetés
Háziorvosi szolgálat
Fogorvosi ellátás
Állategészségügyi tevékenység
Házi segítségnyújtás
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Szennyvízelvezetés- és kezelés
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
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921815
923127
924014
924047
926018

Művelődési központok, házak tevékenysége
Közművelődési könyvtári tevékenység
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
Sportcélok és feladatok
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
A szerv gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel
önállóan gazdálkodó, s ebből következően az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörű.
6. A költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Gyermeki Csodakert Óvoda, 2618. Nézsa, Szondi út 48.
Szakágazati besorolása: 851020 – óvodai nevelés
7. A költségvetési szerv felügyeleti szerve:
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (2618. Nézsa, Park u. 1.)
8. Alapító szerv neve, címe:
8/a. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
8/b. A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet vezetője a polgármester, mint
igazgatási apparátus vezetője a jegyző.
A polgármestert Nézsa község választópolgárai közvetlenül választják.
A Képviselő-testület a jegyzőt határozatlan időtartamra nevezi ki a jogszabályban
rögzített pályázati eljárás és a szükséges képesítési követelmények
figyelembevételével.
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti (hivatalvezető). A jegyző felett a munkáltatói
jogkört Nézsa Község Képviselő-testülete gyakorolja.
A Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
9. Az alapítás célja:
A település lakosságának hatósági ügyintézés iránti igényének kielégítése, az
önkormányzati döntések végrehajtásának előkészítése, végrehajtása; az önkormányzat
hivatala hatósági ügyeinek teljes körű intézése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján.
10. Működési területe:
Nézsa község közigazgatási területe, a jogszabályokban foglalt kivételek
figyelembevételével.
11.Jogállása:
A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv, önálló jogi személy.
12. A költségvetési szerv által ellátatható vállalkozási tevékenység köre, mértéke:
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A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
13. A költségvetési szerv bankszámlaszámai:
Országos Takarékpénztár Nyrt. Rétsági Fiók:
11741031-15451660
Költségvetési Elszámolási Számla
11741031-15451660-00930000
TÁRS. ÖSSZ.MEGV. KÖZMŰFEJL.
11741031-15451660-02820000
Nézsa Magánszemélyek Kommunális Adó
11741031-15451660-03470000
Nézsa Község Illetékek
11741031-15451660-03540000
Nézsa Iparűzési Adó
11741031-15451660-03610000
Bírság számla
11741031-15451660-03780000
Késedelmi Pótlék Számla
11741031-15451660-05120000
Állami Hozzájárulások
11741031-15451660-06530000
Letéti Számla
11741031-15451660-06910000
Egyéb Elkülönített Számla
11741031-15451660-00110000
BEF.VIZIKÖZMŰ BERUH. ELSZ.
11741031-15451660-08800000
Egyéb Bevételek Beszedési Számla
11741031-15451660-08970000
Gépjárműadó Beszedési Számla
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bankszámlával nem rendelkezik.
14. ÁFA alanyisága:
ÁFA alany, adószáma: 15451660-2-12
15. A költségvetési szerv megszüntetése:
A költségvetési szerv átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés vagy az alapító döntése
szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki.”
Az alapító okirat kiegészül 16. és 17. ponttal:
„16. A költségvetési szerv létrejöttének időpontja:
1992. január 01.
17. Jogelőd költségvetési szerv: 1991. január 1. - 1991. december 31.
Nézsa, Alsópetény, Keszeg Körjegyzőség.”
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
A támogató döntéshez az Ötv. 15. § (1) bekezdés g) pontja alapján minősített többség
szükséges.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület: (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
58/2008.(XI.6.) számú kt határozat
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A Képviselő-testület jóváhagyja az intézmény alapító okiratának módosítását és az egységes
szerkezetű alaptó okiratot, mely a határozat melléklete, valamint felkéri a polgármestert az
okirat aláírására.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
azonnal
58/2008.(XI.6.) számú kt határozat melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
Nézsa községi Polgármesteri Hivatal létrehozásáról
1. A költségvetési szerv neve:
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala
2. A költségvetési szerv székhelye:
2618. Nézsa, Park u. 1.
3. A költségvetési szerv szakágazati besorolása, ellátandó alaptevékenysége:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
4. A költségvetési szerv feladatai, ellátásához szükséges tevékenységi körök:
Szakfeladat száma, megnevezése:
552312
552323
631211
751153
751175
751186
751757
751845
751922
751966
751878
801115
801214
805113
853255
851219
851286
852018
853233
853288
853311
853322

Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolása
Közvilágítási feladatok
Óvodai nevelés
Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Szociális étkeztetés
Háziorvosi szolgálat
Fogorvosi ellátás
Állategészségügyi tevékenység
Házi segítségnyújtás
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
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853333
853344
853355
853288
901116
902113
921815
923127
924014
924047
926018

Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Szennyvízelvezetés- és kezelés
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Művelődési központok, házak tevékenysége
Közművelődési könyvtári tevékenység
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
Sportcélok és feladatok
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
A szerv gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel
önállóan gazdálkodó, s ebből következően az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörű.
6. A költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Gyermeki Csodakert Óvoda, 2618. Nézsa, Szondi út 48.
Szakágazati besorolása: 851020 – óvodai nevelés
7. A költségvetési szerv felügyeleti szerve:
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (2618. Nézsa, Park u. 1.)
8. Alapító szerv neve, címe:
8/a. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
8/b. A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet vezetője a polgármester, mint
igazgatási apparátus vezetője a jegyző.
A polgármestert Nézsa község választópolgárai közvetlenül választják.
A Képviselő-testület a jegyzőt határozatlan időtartamra nevezi ki a jogszabályban
rögzített pályázati eljárás és a szükséges képesítési követelmények
figyelembevételével.
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti (hivatalvezető). A jegyző felett a munkáltatói
jogkört Nézsa Község Képviselő-testülete gyakorolja.
A Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
9. Az alapítás célja:
A település lakosságának hatósági ügyintézés iránti igényének kielégítése, az
önkormányzati döntések végrehajtásának előkészítése, végrehajtása; az önkormányzat
hivatala hatósági ügyeinek teljes körű intézése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján.
10. Működési területe:
Nézsa község közigazgatási területe, a jogszabályokban foglalt kivételek
figyelembevételével.
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11.Jogállása:
A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv, önálló jogi személy.
12. A költségvetési szerv által ellátatható vállalkozási tevékenység köre, mértéke:
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
13. A költségvetési szerv bankszámlaszámai:
Országos Takarékpénztár Nyrt. Rétsági Fiók:
11741031-15451660
Költségvetési Elszámolási Számla
11741031-15451660-00930000
TÁRS. ÖSSZ.MEGV. KÖZMŰFEJL.
11741031-15451660-02820000
Nézsa Magánszemélyek Kommunális Adó
11741031-15451660-03470000
Nézsa Község Illetékek
11741031-15451660-03540000
Nézsa Iparűzési Adó
11741031-15451660-03610000
Bírság számla
11741031-15451660-03780000
Késedelmi Pótlék Számla
11741031-15451660-05120000
Állami Hozzájárulások
11741031-15451660-06530000
Letéti Számla
11741031-15451660-06910000
Egyéb Elkülönített Számla
11741031-15451660-00110000
BEF.VIZIKÖZMŰ BERUH. ELSZ.
11741031-15451660-08800000
Egyéb Bevételek Beszedési Számla
11741031-15451660-08970000
Gépjárműadó Beszedési Számla
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bankszámlával nem rendelkezik.
14. ÁFA alanyisága:
ÁFA alany, adószáma: 15451660-2-12
15. A költségvetési szerv megszüntetése:
A költségvetési szerv átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés vagy az alapító döntése
szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki.
16. A költségvetési szerv létrejöttének időpontja:
1992. január 01.
17. Jogelőd költségvetési szerv: 1991. január 1. - 1991. december 31.
Nézsa, Alsópetény, Keszeg Körjegyzőség.
Záradék:
Az Alapító Okiratot Nézsa község Képviselő-testülete 58/2008.(XI.6.) számú határozatával elfogadta és az
abban rögzítetteket 2008. január 1-től alkalmazni kell.

Kucsera András polgármester: javasolja az elmúlt ülésen hozott – fejlesztési hitel
meghosszabbításáról szóló 51/2008.(IX.23.) – képviselő-testületi határozat módosítását, mert
25

az OTP Bank ügyintézője kedvezőbb hitelfelvételi ajánlatot tett. MFB „Sikeres
Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramot ajánlja.
A fel nem használt összeg, amelyre a hitelt kérnénk: 5.266.996,-Ft
A hitel törlesztésének ütemezése: 2010.03.05-től 2013.12.05-ig.
A fejlesztési hitel kizárólag az építési telkek közművesítésére, tervezési számla kifizetésére
fordítható.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület: (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
59/2008.(XI.6.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2008.(IX.23.) számú kt határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
1. Képviselő-testület elhatározza, hogy 5.266.996,-Ft fejlesztési hitelt vesz fel – közművek
kiépítésére: víz, gáz, villany, tervezési számlák – a következő feltételekkel.
A hitelt nyújtó bank: a polgármesteri hivatal költségvetési számláját vezető OTP Bank
Nyrt.
A hitel törlesztésének ütemezése: 2010.03.05-től 2013.12.05-ig.
A hitel kamata: a mindenkori érvényben lévő piaci kamat.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a hitelszerződést megkösse és
megállapodjon a folyósítás ütemezésében.
3. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező
- volt Magtár Nézsa, Szondi út 97. hrsz: 231/1
É: 9.900.000,-Ft
- Kazánház, szolgáltatóház Nézsa, Szondi út 97. hrsz: 231/3
É: 28.078.000,-Ft
- gyógyszertár és 3 szolgálati lakás Nézsa, Szondi út 101. hrsz: 203
É: 17.418.000,-Ft
- Egészségház és 1 szolgálati lakás Nézsa, Szondi út 9. hrsz:446/2
É: 6.200.000,-Ft
Ingatlanokra jelzálogot jegyeztessen be. Az ingatlanok önkormányzati törzsvagyont nem
képeznek.
Az ingatlanok értéke összesen: 61.596.000,-Ft
4 .A hitelt csak az 1. pontban meghatározott célra szabad felhasználni. Törlesztő részleteinek
fedezetét minden évben a saját bevételek terhére kell az éves költségvetésben biztosítani.
5. Az önkormányzat tervezi és jóváhagyja a hitelösszeget, valamint a kamat visszafizetését.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: a polgármester.
Kucsera András polgármester: Vaszkó Katalin azzal a kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy lakbértartozására részletfizetést kérjen. A jegyző a munkáltatójától járó
munkabérének terhére letiltást kezdeményezett. Erre még a visszaigazolás nem érkezett meg
javasolom ennek megvárását.
A képviselő-testület (egyhangú kézfelemeléssel 7 igen ) a javaslatot elfogadja.
Kucsera András polgármester: ismerteti Korbélyné Tajti Erika, Piszár Tamásné, Kovács
Ilona és Kovácsné Bóbis Klaudia szülők Képviselő-testületnek címzett kérelmét.
A szülők kérése, hogy gyermekeik továbbtanulási szándékát, a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában támogatni szíveskedjen.
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2000-től immár 9. alakalommal írta ki a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját. A balassagyarmati Balassi
Bálint Gimnázium a kezdetektől részt vesz a programban az ország 21 gimnáziumával együtt.
Ötéves képzés, melynek legfőbb feladata, hogy biztosítsa a nehéz sorsú, jó képességű, tanulni
akaró gyerekek felkészítését a felsőfokú tovább tanulásra.
A programba kizárólag a települési önkormányzat delegálásával kerülhetnek be tanulók, ami
képviselő-testületi döntést igényel. A delegált tanulót lehet, de nem kötelező havi 5000 Ft
ösztöndíjjal támogatni.
Ez a megkeresés nem ismeretlen, mert Nézsáról 2 tanuló is folytatta e program keretében
középiskolai tanulmányait.
Javasolom Kovács Nóra
Piszár Eszter
Juhász Gergely
Korbély Bianka
8. osztályos tanulók elviekben történő támogatását, mert az önkormányzat anyagi támogatást
nem tud nyújtani nekik.
Az elnök szavazást kér Kovács Nóra támogatására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület: (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
60/2008.(XI.6.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Kovács Nóra nyolcadik évfolyamos tanuló (an.: Bóbis Klaudia 2618.
Nézsa, Petőfi út 19.) NÉZSA település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű
Tanulók Arany János tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani
neki.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az
első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János
Programirodának küldje meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: a polgármester.
Az elnök szavazást kér Piszár Eszter támogatására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület: (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
61/2008.(XI.6.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Piszár Eszter nyolcadik évfolyamos tanuló (an.: Fehér Hajnalka 2618.
Nézsa, Árpád út 17.) NÉZSA település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű
Tanulók Arany János tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani
neki.
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Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az
első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János
Programirodának küldje meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: a polgármester.
Az elnök szavazást kér Juhász Gergely támogatására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület: (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
62/2008.(XI.6.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Juhász Gergely nyolcadik évfolyamos tanuló (an.: Kovács Ilona 2618.
Nézsa, Szondi út 9.) NÉZSA település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű
Tanulók Arany János tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani
neki.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az
első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János
Programirodának küldje meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: a polgármester.
Az elnök szavazást kér Korbély Bianka támogatására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület: (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
63/2008.(XI.6.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Korbély Bianka nyolcadik évfolyamos tanuló (an.: Tajti Erika 2618. Nézsa,
Kossuth út 54.) NÉZSA település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű Tanulók
Arany János tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani
neki.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által az
első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János
Programirodának küldje meg.
Határidő: 2008. december 10.
Felelős: a polgármester.
Kucsera András polgármester: ismerteti Bóbis Péter és Neje első lakáshoz jutók támogatása
iránti kérelmét. Az önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek javasolja a
támogatás megállapítását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület: (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
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64/2008.(XI.6.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbis Péter és Bóbis Péterné 2618.
Nézsa, Táncsics út 31. szám alatti lakosok részére (a 104 hrsz-ú ingatlanon a valóságban:
Szondi út 62. építési engedély 1289-4/2003. és 814-4/2008. számú 2008.10.02-én kelt
lakóház használatbavételi ügye ) 100.000,-Ft azaz Egyszázezer 00/100 forint első lakáshoz
jutók támogatását állapítja meg.
A határozat az 5/2000.(VII.04.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakon alapszik.
Határidő: folyamatos.
Felelős. a polgármester
Az elnök az ülést bezárja.
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
K.M.F.

Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Kovácsné Bóbis Klaudia
Jkv.hit.

Pazsitni Tünde
jkv.hit.
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