Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2009. február 18-án 18.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester (késve érkezett)
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Távol volt:

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő (munkahelyi elfoglaltság)
Majer Csaba képviselő (munkahelyi elfoglaltság)

Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Meghívottak: Wágnerné Fejes Mária könyvelő
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Kucsera Andrásné igazgató
Págyor Józsefné pénzügyes
Zachar Kázmérné vezetőóvónő
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő
képviselőből 5 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú (5 igen szavazat) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Balogh István képviselőt
képviselő-testület ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Balázs Ferenc képviselő
A képviselő-testület (4 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.Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről (általános vita)
Kucsera András polgármester
Előterjesztő:
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A képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 igen ) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot
elfogadja.

1. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: beszámol a február 17-én Rétság Rendőrkapitányságon
tartott megbeszélésről. Gubó Zoltán rendőr alezredes kapitányságvezető meghívta a térség
polgármestereit azzal a céllal, hogy mondják el a településüket érintő problémákat. A
Rendőrkapitányságnak ún. „Akció Terv”-et kell készítenie és ehhez gyűjtik az információkat,
kéréseket. 15 polgármester volt jelen a megbeszélésen. Több téma is felvetődött, többek
között a roma ügy, különösen Diósjenő, Szátok vonatkozásában. Egy polgármester asszony
beszámolt arról, hogy terjed a higítós kábítószerezés a gyerekek körében.
Elhangzott, hogy kicsi a rendőrség állománya, nem tudnak a járőrök mindenhol ott lenni.
Gyakori a rendszám nélküli gépjárművek különösen a qvadosok rongálnak meg turista
útvonalakat és védett természeti területeket.
Elterjedőben van a hulladék fémgyűjtögetők.
Pozitív hírként hangzott el a jelzőrendszeres segítségnyújtás.
Jeleztem, hogy településünkön újraszerveződik a polgárőrség. Jó lenne, ha a képviselők közül
is lennének akik ebben részt vesznek.
Iskola tetőrekonstrukciója: az Oktatási Minisztérium Beruházási Osztályára megküldtük a
kért dokumentumokat. Végh Zsuzsanna foglalkozik vele és jónak tartja a beküldött anyagot,
de még két revízión megy keresztül.
A munkákhoz szükség lesz bádogosra, ácsra és tetőfedőre. Aki tud olyan vállalkozót, aki
referenciával is rendelkezik jelezze. Közbeszerzési eljárás lefolytatására is készülni kell.
FRIGOLAND KFT ügye: felszámolás alatt áll, elrendelte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Bíróság 2008. 12. 09.-től. Hitelezői igényünket bejelentettük a felszámolónak A+P Módszer
Gazdasági Tanácsadó Kft. (1111. Budapest, Budafoki út 16.) . A 38.425,-Ft regisztrációs díj
befizetésre került. Összes tartozás: 3.853.118,-Ft.
Hitelezői értekezletre kaptunk meghívást, amely 2009. 02. 24-én 11 órakor lesz Budapesten.
Ezen személyesen részt kívánunk venni.
Gere József Rétsági Vízmű munkatársával a jövő héten Balassagyarmatra megyünk a NyugatNógrád Vízmű vezetőjéhez szennyvízügyben tárgyalni. Próbál segítséget nyújtani a
szennyvízberuházás kivitelezésében. Dudás Mihály vállalkozó is jön.
Rétsági Többcélú Kistérségi Társulás ülésezett, amelyen a költségvetés feltételesen kerület
elfogadásra. Áprilisban újra tárgyalják a pedagógus szakszolgálat normatíva ügyét. 19 eFt/fő
éves díjat terveztek, ami nagyon magas összeg.
Pénteken 9 órakor ülésezik a Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás.
tanácsa. Napirend az Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetése, valamint a társulási
megállapodás elfogadása.
A mai napon faxon érkezett a Nógrád Megyei Bíróság 15.P.20.735/2007/50. sz végzése.
(a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
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Az iskolai farsang nagyon jól sikerült, igen színvonalas műsorral készültek a gyerekek és a
szülők is. Köszönet mondok minden szervezőnek és fellépőnek.
Óvodai farsang pénteken du 16 órakor lesz.
A Sportegyesület 2009. február 28-án szervez zenés műsoros rendezvényt. A bevétel a
Sportegyesület 2009. évi költségvetésének támogatását képezi.
Kucsera Andrásné igazgató: az elmúlt ülésen felvetődött, hogy az iskola tartozik a keszegi
önkormányzatnak. Akkor jeleztük, hogy az elszámolás folyamatban van. Keszeg részéről 400
e Ft összegű követelés volt. A Rétsági Kistérséggel történt egyeztetés után megállapítást
nyert, hogy Nézsának nincs tartozása, ezzel szemben Keszeg tartozik 49.102 Ft-tal. Ez az
összeg még emelkedhet. A mérlegbeszámoló márciusban készül el, ami pontos adatokat fog
tartalmazni. Személyesen egyeztettünk Fekete Katalin Keszeg Önkormányzat pénzügyesével,
aki azóta nem jelzett vissza.
Balázs Ferenc képviselő: javasolja, hogy külön ülésen tárgyalják meg az iskola
tetőfelújításával kapcsolatos dolgokat. Időben el kell kezdeni a jó szakemberek felkutatását.
Kucsera András polgármester: építőanyagot 30-45% közötti árengedménnyel árulnak. Jó
lenne, ha ez az önkormányzat haszna lenne nem pedig a vállalkozóé.
Balázs Ferenc képviselő: tudomásom van arról, hogy egy cégnél két anyuka dolgozik,
akiknek az iskolai farsang időpontja nem felelt meg. Azért, hogy itthon lehessenek a
rendezvényen másnap dolgozniuk kellett és alig aludtak 3 órát. Ezekre a dolgokra oda kellene
figyelni. Megváltozott a világ vegye tudomásul az iskola és alkalmazkodjon a szülőkhöz. Ők
nem fognak szólni. Miért pénteken vannak a rendezvények?
Pazsitni Tünde képviselő: nem jelezte egy szülő sem, hogy nem felel meg az időpont.
Kucsera Andrásné igazgató: alkalmazkodunk a szülőkhöz. Például igény volt, hogy a
ballagás szombaton legyen, azóta mindig szombaton van.
Kucsera András polgármester: el kellett volna jönni a rendezvényre, hogy lásd mennyien
voltak.
Balázs Ferenc képviselő: az óvodának is alkalmazkodnia kellene a szülők igényeihez. 6
órától is nyitva lehetne.
Zachar Kázmérné vezetőóvónő: ha volna rá igény nyitva lenne.
Balázs Ferenc képviselő: nem mernek szólni a szülők.
Zachar Kázmérné vezetőóvónő: én személyesen kérdeztem meg Majer Andreát, hogy ne
nyissunk e korábban, mert tudom, hogy Vácra jár dolgozni. Azt mondta nem kell, mert olyan
korán nem fogja felébreszteni a gyerekeit.
Balázs Ferenc képviselő: volt arra is példa, hogy 7.15 órakor még az óvodában nem volt
senki, a gyereket az Ancsi boltban kellett hagyni. Majer Andreáról van szó.
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Zachar Kázmérné vezetőóvónő: erről nem tudok, ha ilyen előfordult miért nem nekem szól?
Benne van a választmányban jelezhette volna.
A farsangot nyilvánossá nem tesszük, mert a gyerekek csak félórás műsorral készülnek. A
szülők is elhatározták, hogy készülnek, Majer Andrea is vállalt szerepet, aztán lemondta, hogy
nem ér rá. Ő csak nagyot akar, utána nem vállalja. Úgy gondolom, mivel nem lett
meghirdetve a nagymamák sütőversenye sem, ezért nincs miért belépő díjat szedni. A szülők
így is befizetnek pénzt és ők kezelik.
Balogh István képviselő: ha félórás műsor is van, azért meglehet hívni a nagyszülőket is.
Balázs Ferenc képviselő: műsor nélkül is adnának a hozzátartozók támogatást. Nógrádsápon
a kosár tele volt ötszázasokkal. Az én családom legalább 4-5 ezer forint támogatást adott.
Zachar Kázmérné vezetőóvónő: a szülők gyűjtötték az 1 forintosokat abból tudtunk
játékokat vásárolni.

2. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a részletes számszaki és szöveges költségvetési
előterjesztést minden képviselő időben megkapta. Kiegészítésként elmondom, hogy az iskola
tetőfelújítására betervezett 20 millió forint tartalmazza-e az áfát azt majd az árajánlatokból
kiderül. Elképzelhető, hogy az áfát önerőként vállalni kell.
Fejlesztési hitel - 5 millió forint - felhasználásra kerül víz, út kiépítésére.
Önrészt tervezni kell a pályázatokhoz.
Informatikai pályázatot nyújtottunk be, ahol az áfa önrészként szerepel.
Lakásértékesítés továbbra is szerepel bevételként.
Útjavításra is tervezve lett.
Zachar Zénó alpolgármester az ülésre megérkezett.
A képviselő-testület létszáma 6 főre változott.
Wágnerné Fejes Mária könyvelő: kiemelt előirányzatonként és összevontan is elkészült a
költségvetés tervezete. 26 millió forráshiány van. Torzítja a hiányt a legéndi ügy. Még egy
pedagógus nincs kifizetve. Erre pályázni kell mert önerőből nem fog menni.
Kucsera András polgármester: javasolom, hogy az iskola tervezze be a legéndi ügy kapcsán
1 fő pedagógus részére kifizetendő 4 millió forintot.
Balázs Ferenc képviselő: az óvodának az ANTSZ előírására az edénybeszerzés be van
tervezve?
Zachar Kázmérné vezetőóvónő: 3 évet kaptunk a beszerzésre.
Balogh István képviselő: javasolom, hogy a fogorvosi rendelő felújítására pályázzunk. Ezt is
tervezzük be.
Balázs Ferenc képviselő: a háziorvosi rendelő felújítására is pályázni kell.
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Kucsera András polgármester: jelenleg is vannak benyújtva elbírálatlan út és járda
pályázataink. Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat. Amire csak tudunk pályázunk.
A kazánkéményre szerelt antenna bérleti díja is lejárt. Reméljük sikerül újabb bérleti
szerződést kötni.
Balázs Ferenc képviselő: megköszöni Wágnerné Fejes Mária könyvelő által elkészített
részletes költségvetési anyagot, amely igen áttekinthető.
Balogh István képviselő: egyetért az elhangzottakkal, és megerősíti a precíz, alapos
költségvetés kidolgozását.
Wágnrné Fejes Mária könyvelő: ismerteti a költségvetés főösszegeit.
Az Általános Iskola és Óvoda költségvetési főösszege: 80 millió forint
A Gyermeki Csodakert Óvoda költségvetési főösszege: 11.985 e Ft
ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi költségvetési főösszege: 191.908 e Ft.
Forráshiány: 26 millió forint.
Kucsera András polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
(A rendeletalkotáskor 6 képviselő van jelen.)
A támogató döntéshez az Ötv 10. §. (1) bek. a) pont és a z SZMSZ 44 §. (5) bek. alapján
minősített többség szükséges.
A rendeletalkotás az Ötv 12 §. (4), (6) bekezdése és a SZMSZ 45 §. (2) bek.. alapján nyílt
szavazással történik.
Kucsera András polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal nem fogadta el Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről
szóló rendelet-tervezetét.
Balogh István képviselő javasolja, hogy a költségvetés elfogadásánál legyen jelen minden
képviselő.
Kucsera András polgármester: javaslatokat kér a következő ülés időpontjára. Minden
képviselővel egyeztetni kell az új időpontról.
A polgármester holnap minden képviselőt telefonon megkeres és időpontot egyeztet.
Zachar Zénó alpolgármester az ülésről eltávozik.
Kucsera Andrásné igazgató: pénteken a társulási ülésen ezért döntést nem lehet hozni.
Balázs Ferenc képviselő: nem értek egyet a forráshiányos költségvetéssel. Addig nem
szavazom meg még nulla nem lesz a hiány. 2006-tól kellett volna már a csökkentéseket
megtenni.
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.: lehetetlen nullára kihozni.
Balogh István képviselő: csökkenteni kellene a kiadásokat, megszorítások kellenek.
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Kucsera András polgármester: konkrét javaslatokat szeretnénk hallani.
Balázs Ferenc képviselő: én még soha nem szavaztam meg a költségvetést. Tudom, hogy
nem lehet nullára kihozni.
Zachar Kázmérné vezetőóvónő: akkor minek vagy képviselő?
Wágnerné Fejes Mária könyvelő: lehet újra tárgyalni az egészet, de a számokon sokat
változtatni aligha lehet. Amennyiben nem lesz elfogadott költségvetése a településnek, úgy
állami finanszírozást nem kap az önkormányzat.
Kucsera Andrásné igazgató: ki vállalja ezt fel? Nem lesz fizetés, nem tudunk számlákat
fizetni. Ezt akarják egyes képviselők?
Pazsitni Tünde képviselő: lehet csökkenteni a kiadásokat, el lehet küldeni embereket, de
akkor konkrétan ki kell mondani, hol legyen a megszorítás. Amíg szervezeti átalakítást nem
hajt végre a testület addig nem lehet más költségvetést összeállítani. Fel kell vállalni a
népszerűtlen döntést is.
Turcsán Mónika jegyző: szervezeti átalakítást nem lehet máról holnapra végrehajtani, Azt
elő kell készíteni. 2010-re tervezett szervezeti átalakításhoz a döntéseket már most meg kell
hozni, azt ki kell dolgozni, a pénzügyi számításokat el kell végezni.
Balázs Ferenc képviselő: sokan el lettek már küldve az önkormányzattól. Én nem akarok
haragot.
Pazsitni Tünde képviselő: fel kell vállalni, mert akkor egyhelyben topogunk. Csökkentésre
javaslat még tőled nem hangzott el.
Balázs Ferenc képviselő: volt javaslatom a körjegyzőség létrehozására, és az iskola pénzügyi
feladatainak a polgármesteri hivatalban történő ellátásra..
A jelenlévők között éles vita alakul ki.
Az elnök az ülést 23 órakor bezárja.
K.M.F.

Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Balogh István
jkv.hit.

Balázs Ferenc
jkv.hit.
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