
Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
5. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2009. március 17-án 18 órakor tartott 
képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak:  Kucsera András polgármester    
                          Balázs Ferenc képviselő (késve érkezett) 
                          Balogh István képviselő  
                          Majer Csaba képviselő 
                          Pazsitni Tünde képviselő  
                          Szarka Péter képviselő        
 
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző   
 
Távol volt: Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő (beteg) 
                   Zachar Zénó alpolgármester  
 
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:  Pazsitni Tünde képviselőt 
 képviselő-testület  ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.                                       
                                                                  Majer Csaba képviselőt 
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.)       Társulási Megállapodás jóváhagyása 

     Előterjesztő: Kucsera András polgármester 
3.) Javaslat a Közfoglalkoztatási Terv elfogadására 

Előterjesztő: Kucsera András polgármester 
4.) Iskola tetőrekonstrukció (ajánlati felhívás, műszaki ellenőr). 

Előterjesztő: Kucsera András polgármester 
5.) Egyebek  

 
 
 



 

Zárt ülés: 
 
   1.) Kérelmek elbírálása 
 
 
 
A képviselő-testület ( 5  fős jelenléttel 5 igen ) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi 
javaslatot elfogadja. 
 
 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
 

Kucsera András polgármester: pénteken megünnepeltük a március 15-ét, köszönöm 
azoknak, akik jelen voltak Igen színvonalas beszédeket tartott Mózsi Ferenc író és Balla 
Mihály országgyűlési képviselő. Az iskolások műsora is nagyon szép volt.  
 
Újra alakult az egyházi képviselő-testület 6 fővel. Két bizottság alakult: 
Gazdasági bizottság tagjai: Zachar Zénó, Pazsitka József, Rapavi István,  
Lelkipásztori bizottság tagjai: Maszlik László, Petyerák István, Papanek Ferenc. 
Az egyháztanács elnöke: Maszlik László. 
 
Stációk: Prontvai Sándor vállalkozó bemutatta a képvázlatokat. A pénzek gyűjtésére 
szervezkednek. 
 
Lengyel Zoltán MDF országgyűlési képviselő levelet küldött, amelyben tájékoztat, hogy 
az országgyűlés jelenleg tárgyalja a T/7042 sz. törvényjavaslatot, az egyes agrártárgyú 
törvények módosításáról. Napirendre veszi a géntechnológiai tevékenység szabályozását.  
A képviselő-testület lehetőség szerint tiltsa meg közigazgatási területükre vonatkozóan a 
genetikailag manipulált vetőmagok használatát. 
A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Elküldtük a Közép-magyarországi ANTSZ-nek a levelünket, melyben kérjük a Váci 
Kórházhoz történő csatlakozásunk jóváhagyását. 
 
D.Széll Anikó háziorvos a mai napon telefonon keresett fel és tájékoztatott arról, hogy 
április 1-től be fogja vezetni a „vizitdíjat”. Nem jön ki a TB finanszírozásból, nagyon sok 
a plusz munkája és ezért anyagi megbecsülést nem kap.  
 
2009. január 6-án írásban értesültünk, hogy az iskola épülete tetőszerkezetének 
rekonstrukciója céljára 20 millió forint központi támogatást kapunk. A támogatást az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium bocsátja rendelkezésünkre. A Támogatási Szerződést 
aláírtuk. A támogatás összege tartalmazza az ÁFA-t. A támogatás folyósítása: 2009. 
április 1-ig 10 millió forint, 2009. május 1-ig 10 millió forint. A támogatás 
felhasználásának véghatárideje: 2009. június 30.  
 
A szociális alapellátásokról aláírtuk a megállapodást a Rétság Kistérség Többcélú 
Társulásával. Biztosítja a családsegítést, a házi segítségnyújtást, és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást.  



 

A szociális gondozó munkakörre lehet jelentkezni, 6 vagy 8 órás foglalkoztatás lesz. 
Tanfolyamot is el kell végezni. 
 
A Magyar Telekom Nyrt. –vel kötött Bérleti Szerződés módosításra került. A Nézsa 
231/3 hrsz-ú ingatlanon álló kémény és 20m2 terület bérbevételére kötöttünk 2003. április 
1-től. 
 
2009. április 1-től az éves bérleti díj 950.000,-Ft/év+ÁFA. 
A bérleti szerződés lejárta: 2014. március 14. 
 
Pályázatok: újabb iskola felújítási pályázat van 20%-os önrészt kell biztosítani. 
Infrastrukturális fejlesztés külső-belső felújítás: akadálymentesítésre és a vizesblokk 
cseréjére pályázunk. 
Megjelent a Jövővár Pályázat: építőanyag Társadalmi célú pályázatok Wienerberger 
Téglaipari ZRT. 
Pályázhatnak gyermekintézmények építési/felújítási tevékenységükhöz. Műemlékek 
felújítására.  
Akadálymentesítésre 90%-os pályázati felhívás érkezett faxon. 
Orvosi és fogorvosi rendelő felújítására is lehet pályázni. 
Nagyon szigorú az elszámolása, ezt hallottuk Alsópetény és Legénd polgármestereitől. 
 
Fizetnünk kell a Zöld-híd-nak 40,-Ft/fő/év összeget. Ez a tétel a költségvetésben szerepel. 
 
Balázs Ferenc képviselő:az ülésre megérkezett. 
A képviselő-testület létszáma 6 főre változott. 
 
Nem hivatalos értesítés szerint a járdapályázataink nyertek,12 millió forint. Kossuth-
Szondi-Táncsics út. 
 
Felvettük a kapcsolatot Dános Tamással, a fát kivágj és helyette másikat ültet. 
 
Majer Csaba képviselő: a szociális gondozói állás milyen lesz, határozott vagy 
határozatlan idejű? 
 
Kucsera András polgármester: 6 vagy 8 órás munkakör lesz, ez attól függ mennyi 
ellátott lesz. Helembai Istvánné jelentkezett erre a feladatra. A Kistérségnél lesz 
állományban. 
 
Pazsitni Tünde képviselő: a Legénd-i óvoda ügyben történt-e lépés? 
 
Kucsera András polgármester: igen, írásban megkerestük az óvodák társulása ügyében. 
A közeljövőben egy megbeszélésre hívjuk a polgármestereket és intézményvezetőket. 
Alsópetény Önkormányzata 2009. szeptember 1. napjával bezárja az iskoláját, mert 
tovább nem tudja fenntartani. Az óvodákat lehetne külön társulásban működtetni. 
 
Balogh István képviselő: mi lesz a pedagógusokkal? 
 
Kucsera Andrásné igazgató: létszámleépítésre kerül sor. Létszámcsökkentési pályázatot 
fogunk benyújtani és a felmentési idő, valamint a végkielégítés 50%-ára. Ezt mulasztotta 
el annak idején a legéndi önkormányzat. 
 



 

Balázs Ferenc képviselő: össze kéne ülni és számolni kell. Az intézmények 
működtetésén lehetne takarékoskodni. 
 
Kucsera Andrásné igazgató: egy nagy társulást kellene létrehozni és még a kultúrházat 
is az iskolának kellene átadni. Vannak problémák a takarítással. 
 
Pazsitni Tünde képviselő: a művelődési házban rendszeresen nincs kitakarítva. Pókháló, 
por, kösz  mindenhol. Valamit tenni kell. 
 
Majer Csaba képviselő: ha hasznot hoz a társulás, akkor támogatjuk. 
 
Balázs Ferenc képviselő: mennyi a nézsai tanuló az iskolában? 
 
Kucsera Andrásné igazgató: 116 fő a nézsai, 15 fő legéndi, 20 fő alsópetényi. 
 
Az elnök beszámolójának elfogadását kéri. 
 
A képviselő-testület (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel a beszámolót elfogadja. 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Kucsera András polgármester: Előterjesztés 
 
Nézsa és környéke általános Iskola és Óvoda   közös fenntartására  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nézsa, Alsópetény, Keszeg, Legénd  községek önkormányzata az önkormányzat kötelező 
alapfeladatát jelentő  közoktatási feladatok  egy részének   gazdaságosabb ellátása  érdekében még 
1997. évben közoktatási intézményirányító  társulást, majd 2003. február 28-tól 
intézményfenntartó társulást  hozott létre.  Az intézményi társulások támogatására vonatkozó 
jogszabályok változása, a közösen alapított oktatási intézmény feladatkörének, szervezetének  
módosítása  indokolja  a korábban megkötött társulási megállapodás felülvizsgálatát, annak 
hatályon kívül helyezésével  új  megállapodás elfogadását.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ( továbbiakban: Ötv.)  43. §-a és a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény lehetővé 
teszi, hogy két vagy több képviselő-testület – többek között-  közoktatási feladatinak  közös 
ellátására intézményfenntartó társulást hozzon létre.   
 
Az intézményfenntartó társulást illető kiegészítő központi támogatás többcélú kistérségi társulás 
keretében történő igénylésének feltétele – a  Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 
2008. évi CII. törvény  8. számú melléklet  kiegészítő szabályok 2.1. pontja -  hogy a helyi 
önkormányzatok  társulásairól és együttműködéséről szóló  1997.. évi CXXXV. törvény  
(továbbiakban: Ttv) 8., 9. és 16 §-a alapján  jöjjön létre a társulási megállapodás.   
A Ttv. 8. §-a  szerint létrejövő társulásnál  a megállapodás   közös fenntartásra, egyes alapítói 
jogok  gyakorlására, munkavállalók közös foglalkoztatására vonatkozhat  azzal, hogy  a közös 
fenntartással kapcsolatos  feladat-hatásköröket  a megállapodásban  meghatározott képviselő-
testület gyakorolja. Ennél a formánál a társult önkormányzatok  beleszólási joga sérülhet, vagy  ha 
valamennyi képviselő-testület  megkapja a közös döntési jogot, a döntés időben igen elhúzódhat, 
az akadályozhatja  a működtetést.  



 

 A Ttv. 16. §-a alapján  az érintett képviselő testületek  jogi személyiséggel rendelkező  társulást 
hozhatnak létre. Ez a forma akkor indokolt, ha  az intézmény  fenntartása szükségessé teszi , hogy 
a társulás önállóan  vállaljon  kötelezettségeket és rendelkezzen vagyoni jogokkal. 
 
Jelen esetben a közösen alapított, tagintézményekkel rendelkező nézsai  Általános Iskola és 
Óvoda  közös fenntartásáról van szó,  melyre vonatkozó társulás a  Ttv. 9. §-a  alapján, közös 
döntéshozó szerv létrehozásával  megoldható. Ennél a társulási formánál  az érintett képviselő-
testületek  a  közös döntéshozó szervre, a Társulási Tanácsra ruházhatják  át  az intézmény 
fenntartásával, működtetésével, vezetőjének kinevezésével stb. kapcsolatos egyes 
jogosítványaikat,  melyet az Ötv.  9. § (3) bekezdése, valamint  a Ttv. 20.§ (3) bekezdése is  
lehetővé teszi.  
 
A társuló önkormányzatok  jogszabályi keretek között  állapíthatják meg az intézményfenntartó 
társulásra vonatkozó  rendelkezésiket.  Az előterjesztés mellékletét képező társulási megállapodás 
tervezet  a Ttv. vonatkozó előírásainak, a közösen alapított intézmény  alapító okirat szerinti  
feladatkörének, szervezetének, valamint a megváltozott jogszabályi előírások  figyelembe 
vételéve került összeállításra és tartalmazza a Ttv. 15.§-ban meghatározott rendelkezések.  
 
Keszeg Községi Önkormányzat  az iskolai tagintézményt megszüntette,  óvodai, iskolai feladatait 
Penc községi önkormányzattal társulva  látja el, nem kíván az intézményfenntartó társulásnak 
tagja lenni.  
 
A tervezet IV. fejezet 1.) pontjában a Tanács 7 főben van megjelölve, mely természetesen 
módosítható. A 7 fős javaslat oka – melyből a polgármestereken  kívül  Nézsa 2 képviselőt, 
Alsópetény,  Legénd  1-1 képviselőt delegál -  hogy ne csak a polgármesterek képviseljék a 
testületet az átruházott hatáskörben eljáró  Tanácsban, de még könnyen összehívható, 
működtethető legyen.  Egyébként a Ttv. nem határozza meg, hogy hány tagúnak kell lennie a 
Tanácsnak.  Minden  Tanács tagnak 1 szavazata lenne, de természetesen lehet olyan megoldás is, 
hogy  pl. a költségvetési hozzájárulás arányában, lakosság arányosan rendelkeznek a tagok  
szavazati joggal, de legáttekinthetőbbnek az  tűnik, hogy  Nézsának 3, a többi tagnak 2-2 
szavazata van a Tanácsban.   
A Ttv. a határozatképességre vonatkozóan annyi előírást tartalmaz, hogy a megállapodásban  
rögzített számú, de legalább a szavazatok  több mint a felével rendelkező  képviselőnek kell  jelen 
lennie, tehát 4 főnek. A tervezet  IV. fejezet 10.) pontjában a határozatképességre vonatkozó 
javaslat: ha legalább  3 tag  4 képviselője  jelen van.  Ez a javaslat  azt szolgálja,  hogy minden tag 
részt vegyen  a döntésekbe.  A döntés meghozatalához szükséges szavazatszámot  - Ttv. 14. § (1) 
bekezdése  -  szintén a megállapodásban kell rögzíteni, de az nem lehet kevesebb a jelenlévő 
képviselők felétől.  A  tervezet a javaslat elfogadásához 4 igen szavazatot tartalmaz, melynek 
indoka, hogy a társulást érintő döntéseket ne hozhassa meg egy, vagy két tagönkormányzat.    
 
A  tanácsra átruházott feladatokat a tervezet  V. fejezete tartalmazza, mely az intézmény  
működésével kapcsolatos. Az  intézmény alapító okirata szerint a Társulási Tanács nevezi ki 
nyilvános pályázattal az intézmény vezetőjét, ezért  ez is az átruházott hatáskörök között lett 
nevesítve. Lehet olyan megoldás is, hogy  az igazgatót Nézsa Községi Önkormányzat  Képviselő-
testülete nevezi ki, melyhez  kikéri a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét,  de 
ennek elfogadása esetén az alapító okiratot is kellene  módosítani. A társuló önkormányzatok 
jogszabályi keretek között  szabadon dönthetik el,  hogy  mely feladatokat, hatásköröket ruházzák 
át a tanácsra.  A társulási  megállapodás  elfogadásával  egyidejűleg  a képviselő-testület  
szervezeti és működési szabályzatát  is módosítani kell, és  társulási tanácsra átruházott 
hatásköröket  nevesíteni kell.   
 
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló CVXIX. törvény 8. számú mellékletének 
kiegészítő szabály 2.5. pontja szerint a közoktatáshoz  kapcsolódó  támogatások igénylésének 
további feltétele intézményi társulások esetében, :„….az érintett  nevelési-oktatási intézmény 
írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös 
üzemeltetése,  



 

intézmény költségvetésének közös meghatározása. E szabályozásnak megfelelően szükséges a 
társulás tagjainak az intézmény közös fenntartáshoz hozzájárulni.  A kistérségben működő 
intézményfenntartó társulások különbözőképpen szabályozzák  a hozzájárulás mértékét.  Van 
ahol a központi támogatással és saját bevétellel nem fedezett  kiadások 1 főre eső különbözetét  
a tag önkormányzatok  az ellátotti létszám alapján térítik meg. Van ahol konkrét összeggel 
járulnak hozzá  a feladat közös ellátásához, és van ahol  az önkormányzati alapfeladatok jelentő 
közoktatási  szolgáltatásért  az annak ellátására kötelezett önkormányzat semmit nem fizet, bár 
ez esetben  erősen vitatható a támogatási feltételként előírt – hivatkozott törvényi 
rendelkezésnek való megfelelés.     
Az 1 ellátottra jutó bevétel és kiadás különbözetének  összegét több tényező befolyásolja, de 
meghatározó  az egy osztályra jutó tanulólétszám.  A teljesítménymutatón alapuló finanszírozás 
bevezetésével a kis létszámú osztályokkal működő közoktatási intézmények központi 
támogatása  lényegesen csökkent. Az intézményben  és  tagintézményben is  alacsony az egy 
osztályra jutó tanulók száma, és a napközis csoportok létszáma sem éri el a Kotv.-ben 
meghatározott 25 főt.  A központi támogatás és egyéb bevétel  több mint 20 millió Ft-tal  
elmarad  a működéshez nélkülözhetetlen  intézményi kiadásoktól.   
A tervezet VIII. fejezet 3.) pontja  50.000 Ft/fő/év  fix összegű, a tényleges különbözettől 
lényegesen   elmaradó hozzájárulást  tartalmaz, mely az adott településéről bejárók  számát 
figyelembe véve  az alapfokú közoktatási feladat ellátásra kötelezett   tag önkormányzatra  még 
elviselhető  terhet róna, ugyanakkor némileg csökkentené a székhely településre eső költséget. 
A Ttv.  előírása alapján  a megállapodásban rendelkezni kell  az önkormányzati hozzájárulás 
nem fizetése  esetén követendő eljárással, melyet a tervezet VIII. fejezet 5.)  pontja   az azonnali 
beszedési megbízás lehetőségével rögzít.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodás tervezetet megtárgyalni és 
elfogadni, valamint  a Társulási Tanácsba egy fő képviselőt delegálni szíveskedjen..   
 
Határozati javaslat: 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nézsa és Környéke közoktatási 
intézmény közös fenntartására vonatkozó  társulási megállapodást, azt támogatja.  

 
1.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a -  közoktatási feladatellátásra 2003. február 28-án. 

megkötött intézményfenntartó társulási megállapodás hatályon kívül helyezése mellett –  
Nézsai Általános Iskola és Óvoda valamint tagintézményei közös fenntartására, határozatlan 
időre   közoktatási  intézményfenntartó  társulás  jöjjön létre  Nézsa, Alsópetény, Legénd 
Községi Önkormányzatokkal.  

2.) A  képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy  az előterjesztés mellékletét 
képező  „Nézsa és környéke közoktatási intézmény  közös fenntartására” vonatkozó 
társulási megállapodást  a jegyző ellenjegyzésével  aláírja.   

3.) A képviselő-testület Pazsitni Tünde és Zachar Zénó képviselőt  delegálja az 
intézményfenntartó társulás Társulási Tanácsába. 

4.) A képviselő-testület egyetért az alsópetényi - alsó tagozatos -  Általános Iskola 2009. 
szeptember 1. napjával történő beintegrálásával – a nézsai - Általános Iskola és Óvoda 
intézménybe. Az intézmény alapító okiratának módosítását 2009. augusztus 30-ig elvégzi. 

5.)  A képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy  a Szervezeti és Működési Szabályzat átruházott 
hatáskörökre vonatkozó rendelkezésének  módosítását - a  társulási megállapodás  V. 
fejezetében  rögzített, a Tanácsra átruházott  feladat és hatáskörök  átruházására vonatkozóan-  
készítse elő.  A hatáskör  átruházásra vonatkozó  rendelet tervezetet  a testület következő 
ülésén elő kell terjeszteni. 
 
 

Határidő:  1-3. pont  azonnal   
                  5. pont szöveg szerint 
Felelős:  1-4. pont  polgármester , 4. pont jegyző 
 



 

Az elnök szavazást kér.  
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen ) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli: 
 
14/2009.(III.17.) számú kt határozat 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nézsa és Környéke közoktatási 
intézmény közös fenntartására vonatkozó  társulási megállapodást, azt támogatja.  

 
2.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a -  közoktatási feladatellátásra 2003. február 28-án. 

megkötött intézményfenntartó társulási megállapodás hatályon kívül helyezése mellett –  
Nézsai Általános Iskola és Óvoda valamint tagintézményei közös fenntartására, határozatlan 
időre   közoktatási  intézményfenntartó  társulás  jöjjön létre  Nézsa, Alsópetény, Legénd 
Községi Önkormányzatokkal.  

2.) A  képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy  a határozat mellékletét 
képező  „Nézsa és környéke közoktatási intézmény  közös fenntartására” vonatkozó 
társulási megállapodást  a jegyző ellenjegyzésével  aláírja.   

3.) A képviselő-testület Pazsitni Tünde és Zachar Zénó képviselőt  delegálja az 
intézményfenntartó társulás Társulási Tanácsába. 

4.) A képviselő-testület egyetért az alsópetényi - alsó tagozatos -  Általános Iskola 2009. 
szeptember 1. napjával történő beintegrálásával – a nézsai - Általános Iskola és Óvoda 
intézménybe. Az intézmény alapító okiratának módosítását 2009. augusztus 30-ig elvégzi. 

5.)  A képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy  a Szervezeti és Működési Szabályzat átruházott 
hatáskörökre vonatkozó rendelkezésének  módosítását - a  társulási megállapodás  V. 
fejezetében  rögzített, a Tanácsra átruházott  feladat és hatáskörök  átruházására vonatkozóan-  
készítse elő.  A hatáskör  átruházásra vonatkozó  rendelet tervezetet  a testület következő 
ülésén elő kell terjeszteni. 

 
Határidő:  1-3. pont  azonnal   
                  5. pont szöveg szerint 
Felelős:  1-4. pont  polgármester, 4. pont jegyző 
  
     

           Társulási Megállapodás  
 

Nézsa és környéke közoktatási intézmény közös fenntartására  
 
 

A Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) I/2. pontjában részletesen megjelölt 
települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 43. §-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 9-15. §-aiban foglalt 
rendelkezések szerint, az Ötv. 8. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kötelező közoktatási 
feladatinak ellátására  a  mai napon, a közösen alapított közoktatási intézmény  közös 
fenntartásában állapodnak meg az alábbiak szerint.  
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1.)  A társulás neve, székhelye: Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás  
                                                     2618. Nézsa, Szondi út. 99. 
2.) A társulás tagjainak neve és székhelye:  

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2618. Nézsa Park u. 1.  
Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  2617. Alsópetény, Petőfi út. 24. 
  
Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2619. Legénd, Dózsa út 77. 



 

 
3.) A társulás működési területe: a 2. pontban megnevezett társult települési önkormányzatok 

(továbbiakban: tagok) közigazgatási területe. 
 
4.) A társulás  döntéshozó szerve:  a Társulási Tanács.   
 
5.) A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
 
6.)  A társulási megállapodás  határozatlan időtartamú. 
 
 

II. fejezet 
A társulás célja 

 
A közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok fenntartásában működő, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 20. § (1) bekezdés  a) és b) pontja szerinti intézmények 
hatékonyabb, költségtakarékosabb működésének szervezése, az intézményekben folyó nevelés-
oktatás szakmai színvonalának javítása,  az egy gyermekre, tanulóra jutó fajlagos költségek 
csökkentése.  Az intézményfenntartó társulás biztosítja azt, hogy a közoktatási intézmény 
megfeleljen az átlaglétszámokra vonatkozó feltételeknek. 

 
 

III. 
A társulás tevékenységi köre, feladata, feladatellátás módja 

 
1. )  A társulás tevékenységi köre, feladata: 
      A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1), (4) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény  ( továbbiakban: Kotv.)  86. § (1)-(2) bekezdésében  meghatározott kötelező 
közoktatási feladataikat,   az 1-8. évfolyamon történő általános iskolai nevelést-oktatást, 
valamint az alsópetényi óvodai nevelést  közösen látják el, a közös feladatellátásra létesített  
nevelési-oktatási intézményt közösen tartják  fenn. 

 
2.) A feladatellátás módja:  
     A települési önkormányzatok képviselő-testületei kötelező közoktatási közfeladataikat a 

közoktatási törvény 88. § (4) bekezdésben foglaltak alapján társulásban való részvétellel, 
intézményfenntartó társulás keretében látják el. 

      A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az 1-8 évfolyamon történő általános 
iskolai nevelési-oktatás, valamint az  alsópetényi óvodai nevelési  feladataikat 
intézményfenntartó társulás útján, a nézsai  Általános Iskola és Óvoda intézményének közös 
fenntartásával gondoskodnak, oly módon, hogy az Alsópetényi  Általános Iskola és  Napközi-
otthonos  Óvoda  a nézsai  Általános Iskola  és Óvoda tagintézményeiként működik.  

 
      Közösen fenntartott  intézmény és tagintézmények  ( továbbiakban: intézmény) 

megnevezése : 
      Általános Iskola és Óvoda  2618 Nézsa Szondi út 99.  
      Tagintézményei: Általános Iskola 2617 Alsópetény,  Arany János út 13. 
                                  Óvoda  2617 Alsópetény, Arany János út 13. 
 
      Az intézmény és tagintézmények   tevékenységi körét,  a tevékenységi körébe  tartozó 

szakfeladatokat, működésének részletes szabályait  az alapító okirat tartalmazza.  
 

IV. fejezet 
A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok 

 
1.)    A Társulás döntéshozó szerve a 7 tagú Tanács.  



 

 
2.)  A Tanács tagjai: a  tag önkormányzatok polgármesteri és  Nézsa Községi Önkormányzat 

képviselő-testülete  áltat delegált két fő képviselő, valamint  Alsópetény, Legénd Községi 
Önkormányzatok Képviselő-testületei által delegált 1 -1 fő képviselő. 

         A Tanácsban  Nézsa Községi Önkormányzat 3 szavazattal, Alsópetény és Legénd Községi     
Önkormányzat  2-2 szavazattal rendelkezik.  

 
3.)  A Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult képviselő-testületek mindegyike minősített 

többséggel jóváhagyta jelen megállapodást, delegálják képviselő tagjait,  és a Tanács 
alakuló ülése kimondta a megalakulását. Az alakuló ülést Nézsa Községi  Önkormányzat 
Polgármestere hívja össze, jelen megállapodás valamennyi tag képviselő-testülete elfogadó 
határozatának meghozatalát követő 8 napon belül. 

 
4.)     A Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  
 

5.)    Szavazni személyesen, vagy a Társulás  tagja  által írásban meghatalmazott 
helyettes képvisel ő útján lehet, aki a helyi képvisel ő-testület tagja. 

 
6.)   A Tanács tagjai közül maga választja meg elnökét, és elnökhelyettesét, valamint  elfogadja 

szervezeti és  működési szabályzatát.  
 
7.)    A Tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes  hívja össze és vezeti. 
 
8.)  A Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni  az intézmény,  valamint a tagiskola és 

tagóvoda vezetőjét. 
 
9.)    Az ülést össze kell hívni: 

        a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, az intézmény és tagintézmények  éves 
költségvetésének  megállapításakor, valamint az éves költségvetési beszámoló 
elfogadásakor.          

     b) a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára; 
     c)  az illetékes államigazgatási hivatal kezdeményezésére. 
 
10.)   A Tanács akkor határozatképes,    ha  legalább 3 tag  4 képviselője jelen van.  
11.)  A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített 

jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök 
és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg 
kell küldeni az Észak-magyarországi  Regionális Államigazgatási Hivatal Salgótarjáni 
Kirendeltségének.  

 
12.)  A javaslat elfogadásához    4 igen  szavazat kell. 
 
13.) A Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a Nézsa Községi    

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 
  
14.) A  Tanács működésének részletes szabályait – a Ttv. és e megállapodás keretei között – 

Szervezeti és Működési Szabályzatban maga állapítja meg.  
 
 
 

V. fejezet 
A Tanácsra  átruházott önkormányzati feladat és hatáskörök 

 
A  Tanács  - a társult képviselő-testületek által átruházott  hatáskörben -  dönt: 



 

a) az intézményvezető kinevezéséről, felmentéséről, összeférhetetlenségéről,  fegyelmi és 
kártérítési felelősségre vonásáról 

b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, minőségirányítási  
programjának   jóváhagyásáról 

c)   az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének jóváhagyásáról 
d)   azokban a kérdésekben, amit  a Kotv. fenntartói hatáskörbe utal, 
e)    az intézmény költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról,  az érintett képviselő-

testületek  előzetes vélemény nyilvánítása mellett.   
f)    az intézmény minőségirányítási programjának  elfogadásáról 
f)   meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá 

engedélyezi a maximális osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott 
tanítási évben az iskolában indítható osztályok, nemzetiségi csoportok, napközis 
osztályok (csoportok) számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;  

e)   meghatározza az óvodai tagintézményi, valamint az általános iskolai beiratkozás 
időpontját. 

g)  az intézmény szakmai munkájáról, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a tanuló- 
és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló 
elfogadásáról,,  

 
 

VI. fejezet 
Munkáltatói jogok 

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat az  
Tanács elnök gyakorolja.  
 
Az intézményben és a tagintézményeiben foglalkoztatott alkalmazottak felett a kinevezési és az 
egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja. A tagintézmények vezetőjének 
megbízása előtt  Alsópetény község  polgármesterének véleményét ki kell kérni..  
 

 VII. fejezet 
A társulás vagyoni viszonyai 

 
1.) A feladatellátását szolgáló, a közösen fenntartott Intézmény és tagintézmények térítésmentesen 

használatba adott ingó és ingatlan vagyona az azt átadó  önkormányzat tulajdonát képezi. 
Ezen ingóságok és ingatlanok karbantartási, javítási, felújítási és beruházási kötelezettségéről 
a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik. 
a) A Nézsai Általános Iskola épülete, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései 

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonában állnak.  
b) Az Alsópetényi Általános Iskola és a Napközi Otthonos Óvoda épülete, leltár szerinti 

ingóságai, felszerelései és berendezései Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-
testületének tulajdonát képezik. 

      A térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó előírásai 
szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban meghatározott 
feladatot szolgálják. 

2.) Az intézménynél és tagintézményeknél  a nevelés-oktatás biztosításához, fejlesztéséhez 
szükséges tan- és segédeszközök beszerzése, pótlása az intézmény kötelezettsége.  

3.)  A kizárólag egyéni pályázattal  a Tag önkormányzat által biztosított  saját önerővel szerzett 
vagyon aTag önkormányzat tulajdonát  képezi. 

4.)  Az intézmény, vagy tagintézmény  részére juttatott  ajándék  a megajándékozott  intézmény 
vagy tagintézmény  helye szerinti  önkormányzat  tulajdonát képezi. 

5.) Az intézményi társulás működése során – az 1.), 3.) és 4. pontban foglaltak kivételével - 
keletkezett vagyon gyarapodás  a társult önkormányzatok közös tulajdonát képezi.  

6.) A társulás megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon megszűntetésére 
vonatkozó szabályai szerint járnak el a társult képviselő-testületek. 

 
 



 

  VIII. fejezet 
Költségek viselése és megosztása 

 
1.) A tagok megállapodnak abban, hogy a közösen fenntartott Intézmény és tagintézmények  

évenkénti költségvetése   és zárszámadása a Nézsa Községi  Önkormányzat tárgyévi 
költségvetésének és zárszámadásának  részét képezi.  

       Az intézmény  által elkészített  költségvetési javaslatot  a tanács elnöke az érintett képviselő-
testületek véleményének kikérése érdekében  február  5-ig  megküldi a Tanács  tagjainak.  

      A Tanács  az intézmény és  ezen belül a tagintézmények költségvetését   legkésőbb  tárgyév 
február  14.  napjáig állapítja meg annak érdekében,  hogy az önállóan gazdálkodó intézmény 
költségvetése a  nézsai  önkormányzat  költségvetési rendeletébe,  a tag önkormányzatokat 
terhelő pénzügyi hozzájárulás összege a  saját önkormányzatuk költségvetésébe  tervezhető 
legyen.    

 
2.) A székhely intézmény és a tagintézmények közös fenntartásával és működésével kapcsolatos 

pénzügyi fedezetet a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben a helyi 
önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások, támogatások - az éves költségvetési 
törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulások, és a közoktatási célú normatív 
hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő támogatások, hozzájárulások, tovább a 
központosított előirányzatok, a kötött felhasználású támogatások-   pályázati támogatások, 
valamint  intézményi  saját bevételek  biztosítják.   

 
3.) A Társulásban fenntartott intézmények központi költségvetési/pályázati forrásokból és 

intézményi saját bevételből  nem fedezett részéhez a tagok a következők szerint kötelesek 
hozzájárulni: 
a.)  Alsópetényi óvodai tagintézmény és  iskolai  tagintézmény jóváhagyott  költségvetési 

kiadásának és  tagintézmények után számított,   2.) pontban részletezett központi 
támogatásának és intézményi saját bevételének  különbözetét Alsópetény Községi 
Önkormányzat  havonta egyenlő részeltekben,  minden hónap 25. napjáig  átutalja  Nézsa 
Községi Önkormányzat  1741031-15461660 számú számlájára. Az adott év  
költségvetésének elfogadása előtt, január-február hónapra az előző évre megállapított  
havi hozzájárulás összegét  kell megfizetni azzal, hogy a megfizetett és jóváhagyott  
költségvetés alapján számított egy havi összeg különbözetét a márciusban esedékes 
hozzájárulással együtt  kell átutalni. 

       Az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egyidejűleg ki kell mutatni  a tényleges  
kiadások és a 2.) pontban részletezett tényleges  központi támogatások  és egyéb 
bevételek  különbözetét..  

      Az éves költségvetési   beszámoló  jóváhagyását követő 10 napon belül  el kell számolni  
a tervezett és tényleges  hozzájárulást  és biztosítani kell  a különbözet  pénzügyi 
rendezését.  

 
b.) Alsópetény, Legénd  Községek Önkormányzatának Képviselő-testülete  a településükről  

Nézsára  bejáró  általános iskolai ellátottakra  10.000 Ft/fő/év összegű hozzájárulást fizet 
átadott pénzeszközként, pénzügyi hozzájárulás címén. Az ellátott létszám figyelembe 
vételével megállapított éves hozzájárulás  összegét Legénd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete  négy egyenlő részletben - április, július, október és december hónap 
10. napjáig, Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testület két egyenlő részletben 
október és december hó 10. napjáig utalja át Nézsa Községi Önkormányzat 11741031- 
15461660 számú számlájára. 

      Az ellátotti létszám az adott költségvetési évet megelőző év október 1-jei tényleges tanuló 
létszámát jelenti.  

 
     c.)  A b.) szerinti  hozzájárulás  mértékét a Tag önkormányzatok  az  Intézmény  

gazdaságosabb működtetési lehetőségeinek feltárására vonatkozó  vizsgálat  
megállapításait figyelembe véve  május 25-ig felülvizsgálják.    

 



 

4.)  Nézsa Községi Önkormányzata az állami támogatás és egyéb bevétel,  valamint Alsópetény, 
és Legénd önkormányzatának hozzájárulása által nem fedezett, az Intézmény  működéséhez 
szükséges forrást saját bevételei terhére köteles biztosítani. Az önkormányzat az intézmény 
finanszírozás keretén belül biztosítja a reá háruló, az állami támogatás és egyéb bevétel 
valamint  működési kiadás közötti különbözetet. 

 
5.)  Az év végi intézményi költségvetési beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a  

zárszámadás határnapja  előtt 20 nappal  az önállóan gazdálkodó  intézmény vezetője készíti 
el és küldi meg a  Tanács részére. A Tanács  a beszámoló  elfogadásáról olyan időpontban 
dönt, hogy az a Nézsai Önkormányzat  zárszámadási rendeletébe beépíthető legyen. 

       
6.) A tagok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, az 

irányadó eljárásként az azonnali beszedési megbízást – inkasszót - alkalmazzák.  
 
     

IX. fejezet 
A társulás ellenőrzése 

 
1.) A társulás tagjainak polgármesterei évente egyszer beszámolnak képviselő-testületeiknek a 

társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 
 
2.) A társult önkormányzatok – szükség esetén – célszerűségi és gazdasági szempontból 

ellenőrizhetik a társulás, ezzel együtt az intézmény működését. Az ellenőrzés kiterjedhet az 
intézmény költségvetésének, az egyes tételek indokoltságának, a törvényes működésnek a 
vizsgálatára és a szakmai munkára is. Amennyiben külső szakértő végzi el ezen 
ellenőrzéseket, úgy annak költségeit a társult önkormányzatok közösen biztosítják. 

 
3.) A Tanács a hatáskörébe utalt szakmai felügyeletet Nézsa  Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának közreműködésével látja el. 
 
4.)  Az intézmény és tagintézmények vonatkozásában a  Kotv. 91. § (4) bekezdésében  

meghatározott feladat- és hatásköröket Nézsa község jegyzője látja el 
 
5.) A társulás általa fenntartott intézmények belső ellenőrzését a Rétság Kistérség Többcélú 

Társulás belső ellenőrzési szolgáltatása  végzik.   
 
 
 
 
 

X. fejezet 
A Társulás tagsági viszonyai 

 
1.)  A társuláshoz történő csatlakozás: 

a.) A társult képvisel ő-testületek kizárólag azon önkormányzatok képvisel ő-
testületei részére teszik lehet ővé a társuláshoz történ ő csatlakozást,  
melyek: 

- elfogadják a társulás célját, 
- hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő 

megvalósításában. 
- ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 
b) A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete társulási 

nyilatkozatot tartalmazó határozatát a tagok képviselő-testületeinek megküldi. 



 

 
c) A b) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési 

önkormányzat képviselő-testületének, hogy 
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el 
- vállalja a rá háruló, költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését 
- amennyiben a települési önkormányzat - amelynek a területén  önkormányzati 

fenntartásban  nem működik közoktatási intézmény vagy intézményegység-  tagja más 
intézményfenntartó társulásnak, akkor mely társulásban vegyék figyelembe az 
átlaglétszám  és támogatás számításnál.  

 

d) A társulásban részt vev ő önkormányzatok mindegyikének min ősített 
többséggel hozott döntése szükséges a társuláshoz t örtén ő csatlakozáshoz 
való hozzájáruláshoz; 

 
d) A társult képviselőtestületek Kotv.102.§ (9) bekezdése értelmében kikötik, hogy a 

csatlakozás kizárólag a tanév, nevelési év kezdeti időpontjával, azaz évente szeptember 1-
i hatállyal történhet. Ennek eldöntéséhez a csatlakozás szándékára való döntést június 30-
ig meg kell hozni, melyről 15 napon belül az érintetteket értesíteni kell 

 
 2.)  A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

a) Ezen társulási megállapodás – társulás – megszűnik: 
    - a társulásban részt vevő képviselő-testületek közös megegyezésével történő 

megszüntetésével,  
    - amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken, 
    - bíróság jogerős döntése alapján. 
 
b) A társulási megállapodást a tagnak felmondani naptári év utolsó napjával  lehet  és a 

Kotv. 102.§ (9) bekezdésére figyelemmel szeptember 1-i hatállyal gyakorolható, 
melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatot 
április 30-ig  kell meghozni, s a társult képviselő-testületekkel közölni. 

 
c) A társult képviselőtestületek több mint fele – 2 képviselőtestület – minősített 

többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja 
azt a tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. 
A kizárást megelőzően a társulási tanács legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja 
fel az érintett képviselőtestületet kötelezettségei teljesítésére. 

       Fontos oknak minősítik a tagok, ha: 
- a képviselőtestület költségvetési hozzájárulását nem, avagy sorozatosan – 

legalább 3 esetben – határidőben nem utalja át. 
- a képviselőtestületek az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési – 

rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, 
illetőleg azt megelőzően a társult képviselőtestületekkel nem egyeztetnek. 

-  
d) A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését vagy felmondását bármelyik fél 

kezdeményezheti, a társult tagoknak erről a kezdeményezés megküldésétől számított 
60 napon belül dönteniük kell. 

  
  

 
XI. fejezet 

                                                                      Vegyes rendelkezések 
 

1.) A társulási megállapodás 2009. március 20. napján lép hatályba. A megállapodás 
hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nézsa, Alsópetény, Keszeg és Legénd 



 

Önkormányzatok  által  2003. február 28-án megkötött, módosított  intézményfenntartó 
társulási megállapodás.  

 
2.) A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., 

valamint a Kotv. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
3.) A  társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a 

társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, egymás 
közti egyeztetéssel rendezik, s bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak 
eredménytelensége esetén élnek.  

 
 
E társulási megállapodást  
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  14/2009.((III.17.)  kt. határozatával,  
Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  5/2009. (III.18.).kt. határozatával, 
Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  19/2009.(III.18.) kt. határozatával   
jóváhagyta, és a határozatokban foglalt felhatalmazással élve a polgármesterek és a jegyzők azt, 
mint az önkormányzati akarattal teljesen megegyezőt saját kezűleg aláírták.  
 
 
  

Nézsa Község Önkormányzata részéről 
 
 

 
                  Kucsera András                                                              Turcsán Mónika 
                    polgármester                                                                           jegyző 
 
 

Alsópetény Község Önkormányzata  részéről 
 
 

                  /Laluja Imre/                                                                  Pleváné Szabó Marianna  
                   polgármester                                                                        körjegyző 
  
 
 
 

Legénd Község Önkormányzata részéről 
 
 
                 Szavlik Zoltán                                                                        Koplányi János  
                   polgármester         körjegyző                
                                                                                          



 

Kucsera András polgármester: a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslata is ki 
lett küldve javasolom annak elfogadását. 

 
Az elnök szavazást kér.  
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen ) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 

 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

7/2009. (III.18)  
Rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2007. (VIII.29.)rendelet módosításáról 

  
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2007. (VIII. 29.) rendeletét (továbbiakban „R”) az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A „R” 2. számú melléklete, a Képviselő-testület törvényben és kormányrendeletben megállapított 
feladat- és hatásköreiből a polgármesterre, a bizottságaira  a részönkormányzat testületére, a 
kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására átruházott 
feladat és hatáskörök jegyzéke az alábbiakkal kiegészül: 
 

„Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa 
A tanács – a társult képviselő-testületek által átruházott hatáskörben – dönt: 

 
a) az intézményvezető kinevezéséről, felmentéséről, összeférhetetlenségéről, fegyelmi és 

kártérítési felelősségre vonásáról 
b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, minőségirányítási 

programjának jóváhagyásáról 
c) az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének jóváhagyásáról 
d) azokban a kérdésekben, amit a Kot. fenntartói hatáskörbe utal, 
e) az intézmény költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról, 
f) az intézmény minőségirányítási programjának elfogadásáról 
g) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá 

engedélyezi a maximális osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott 
tanítási évben az iskolában indítható osztályok, nemzetiségi csoportok, napközis 
osztályok (csoportok) számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést, 

h) meghatározza az óvodai tagintézményi, valamint az általános iskolai beiratkozás 
időpontját, 

i) az intézmény szakmai munkájáról, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységéről, a 
tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló 
elfogadásáról.” 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
Nézsa, 2009. március 17. 
 
                    Kucsera András       Turcsán Mónika 
          polgármester               jegyző 



 

 
Záradék:   A rendeletet a Képviselő-testület a 2009. március 17.-i ülésén fogadta el. 

A rendelet kihirdetve: 2009. március 18. 
Hatálybalépés: 2009. március 18. 
Kihirdetés megtörténtét igazolja: 
 

 
Turcsán Mónika 
       jegyző 

 
 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
 
 

Kucsera András polgármester: Javaslat a község közfoglalkoztatási terv elfogadására 
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. §  (3) bekezdése alapján 
nyílt ülésen történik. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. év CVII. 
törvénnyel módosított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 36.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: 
„A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata.” A törvény 
módosította a Szt. 37/A. § (1) bekezdését is, mely tartalmazza az önkormányzatok 
kötelezettségét a közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint tételesen meghatározza a 
közfoglalkoztatási terv tartalmát.  

Szt. 37/A. § 
 
  37/A. § (1) A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását 
magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az 
álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami 
foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések 
alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv 
tervezetét a polgármester, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt 
személy előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, illetve a 
2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami 
foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével 
kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a 
települési önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv és a 
szociálpolitikai kerekasztal határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy 
a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A települési önkormányzat 
képviselő-testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve az állami foglalkoztatási szerv és 
a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente 
február 15-éig, a 2009. évben április 15-éig fogadja el. 

(2) A közfoglalkoztatási terv tartalmazza 
a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható 

összetételét, 



 

b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 
megjelölését és várható ütemezését, 

c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot, 
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 
 

A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás végett megkerestük a 
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltségét 
(továbbiakban: Munkaügyi Központ). A terv elkészítéséhez a rendelkezésünkre álló 
adatokból elemeztük a rendszeres szociális segélyezettek, valamint az aktív korúak 
ellátására jogosultak létszámát, életkorát, iskolai végzettségét, háztartásuk formáját, stb. 
A rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzését, értékelését az előterjesztés 1. 
számú melléklete tartalmazza. Az aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének 
tervezését, értékelését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 
Miután a közfoglalkoztatási tervnek többek között tartalmaznia kell a részben vagy 
egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható 
ütemezését, megkerestük az intézményvezetőket, valamint a  Berceli Erdészet vezetőjét 
és tájékoztatást kértünk az alábbiakról: 

- az intézményekben milyen közfeladatot szeretnének elláttatni 
- a feladatok ellátásához hány főre van igény  
- a feladatok várható havi ütemezését 

 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium felkérésére a Jegyzők Országos Szövetsége a 
közfoglalkoztatási terv egységes elkészítése, az önkormányzatok tervezési munkájának 
megkönnyítése érdekében sematikus táblákat készített a rendszeres szociális segélyben 
részesülők helyzetének elemzésére, az aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni 
helyzetének elemzésére és a közfoglalkoztatási terv elkészítésére. A terv elkészítéséhez e 
táblákat használtuk. 
 
A Munkaügyi Központ adatszolgáltatása, az intézmények és az erdészet. által beküldött 
anyagok, valamint a rendelkezésünkre álló egyéb információk alapján elkészítettük a 
közfoglalkoztatási terv tervezetét, melyet előzetes véleményezésre megküldünk a 
Munkaügyi Központnak. A Szt. 37/A. § (1) bekezdése szerint, amennyiben az állami 
foglalkoztatási szerv a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatban határidőben nem 
nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében 
foglaltakkal egyetért.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben 
foglaltakat tárgyalja meg és Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi 
közfoglalkoztatási tervét fogadja el, mely a határozati javaslat mellékletét képezi. 
 
 
 
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére: 

 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 
Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási tervét jóváhagyja.  
 
Határid ő: a közfoglalkoztatási terv kiadására 2009. március 31. 
Felelős: polgármester 
A határozat végrehajtását végzi: a jegyző 
 



 

A határozat elfogadásához az 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 14.§ (1) bekezdése és az 
SZMSZ 44.§ (3) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges. 
 
A határozathozatal az Ötv.12.§ (6) bekezdése, valamint az SZMSZ 45.§ (2) bekezdése 
alapján nyílt szavazással történik. 
 
 
 

Az előterjesztés 1. számú melléklete 
 

Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése 
(2008. december 31-i adatok alapján) 

 

Közcélú 
foglalkoztatá

s 

Rendszere
s szociális 
segélyre 
kifizetett 

S
or

sz
ám

 

Megnevezés 

Rendszere
s szociális 
segélyben 
részesülő 

(fő) 

Közcélú 
foglalkoztatásba

n részt vett 
(fő) 

Közcélú 
foglalkoztatá

s 
összeg 
(Ft/év) 

Létszáma 
(a+b+c): 

22 3    

a) 
egészségkárosodot
t 

0     

b) nem 
foglalkoztatott 

22 3    
1. 

c) támogatott 
álláskereső 

0     

2. 

Életkora: 
a) 35 évnél 
fiatalabb 
b) 35-55 év 
közötti 
c) 55 évnél 
idősebb 

            
4                                                  
 

15 
3 

 
 
 

3 
 

   

Neme:      
a) férfi 17 3    3. 
b) nő 5     

Iskolai 
végzettsége: 

     

a) 8 ált. iskola 
alatti 

2     

b) 8 általános  4     
c) 
szakmunkáskép
ző vagy 
szakiskolai 
végzettséggel 
rendelkezik 

 
 

14 

 
 
2 

   

d) gimnázium      
e) 
szakközépiskol
a 

2     

f) technikum      

4. 

g) főiskola, 
egyetem 

 1    

5. Háztartás 
formája: 

     



 

a) családban 
élő 

6 1    

b) egyedül élő 16 3    

6. 
Folyósított segély 
átlagos összege 
(Ft/hó/fő)  

 
27.300 

   7.239.612 
723.900 
önrész 

7. 

Konkrét 
munkafeladatok 
megnevezése, 
felsorolása (pl. 
köztisztasági, 
adminisztratív 
stb.) 

   
 
Kommunális 
munka 
 
 

  

Munkák 
teljesülése: 

     

I. negyedév 
 2 Kommunális 

munka 
  

II. negyedév 
 7 Kommunális 

munka 
  

III. negyedév 
 7 Kommunális  

munka 
  

8. 

IV. negyedév 
 2 Kommunális 

munka 
  

9. 
Foglalkoztatók 
köre (felsorolás) 

   
 
Polgármesteri 

Hivatal 
 

  

10
. 

Foglalkoztatások 
átlagos időtartama 
(nap) 

   
80 

  

Közcélú 
foglalkoztatás: 

     

a) tervezett 
összeg (saját 
forrással 
együtt) 

    
2.565.843 

 

b) felhasznált 
összeg 

   2.827.800  

11
. 

c) ebből saját 
forrás 

   2.331.207  

Kifizetett 
rendszeres 
szociális segély: 

     
7.239.612 

a) központi 
forrásból 

    6.515.651 
12
. 

b) helyi 
forrásból 

     723.961 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Az előterjesztés 2. számú melléklete 
 

Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 
(2009. március 1-jei adatok alapján) 

 
*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével 
 
 
 
 
 
 

Sor-
szám 

Megnevezés 
Aktív korúak 

ellátására 
jogosultak (fő) 

(Köz)foglal-
koztatásba 
bevonhatók 

(fő) 

(Köz)foglal-
koztatásba 

nem 
bevonhatók 

(fő) 

Elsősorban 
képzésre 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Aktív korúak ellátására jogosultak 
létszáma (a+b): 22    

a) rendszeres szociális segélyezettek 
összesen: 

3  3  

ebből:     
• egészségkárosodott 0  0  
• 55. életévét betöltötte 3  3  
• 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel 

és a gyermek ellátását napközbeni 
ellátást biztosító intézményben  nem 
tudják biztosítani 

0  0  

1. 

b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók 19 19   
Foglalkoztatásba bevonhatók életkora 
(a+b): 

 19   

a) 35 évnél fiatalabb  3   

2. 

b) 35-55 év közötti  16   
Neme (a+b):  19   

a) férfi  16   
3.* 

b) nő  3   
Iskolai végzettsége:     

a) 8 ált. iskola alatti  2   
b) 8 általános  3   
c) szakmunkásképző vagy szakiskolai 
végzettséggel rendelkezik 

 14   

d) gimnázium  -   
e) szakközépiskola  1   
f) technikum  -   

4.* 

     g) főiskola, egyetem  -   
Háztartás formája:     

a) családban élő  5   
5.* 

b) egyedül élő  14   
Képzésre kötelezett 35 éven aluliak 
létszáma iskolai végzettségük szerint 
(a+b): 

 -  0 

a) 8 ált. iskola alatti  0  0 

6.* 

b) 8 általános  0   



 

 
 
 
 
 

A  15/2009. ( 03.17.) önk. sz. határozat melléklete 

Nézsa Községi Önkormányzat 

2009. évi közfoglalkoztatási terv 
 

Rendelkezés-
re állási 

támogatásra 
jogosultak 
nemenkénti 
megoszlása 

(fő) 

Sor-
szám 

Megnevezés 

férfi nő 

Közfeladatok megjelölése 
Foglal-
koztatás 

szervezése 

Finanszíro
zás összege 

Ft 

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult 
személyek életkor szerinti várható összetétele 
összesen (a+b)*: 

16           3               

a) 35 évnél fiatalabb 2 1    

1. 

b) 35-55 év közötti 14 2    

Részben vagy egészben közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó közfeladatok: 

    

a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása  
 
 
 

Bútorjavítás 
Bútormozgatás 
Ételkiszállítás 
Falfirkák eltüntetése 
Honlap frissítése 
Hóeltakarítás 
Intézmény környezetének 
rendben tartása 
Jégmenetesítés 
Kerítésfestés 
Kerítésjavítás 
Kerti munkák 
Kézbesítés 
Portaszolgálat 
Takarítás 
Udvar rendben tartása 
Udvari játékok festése 

  

b) feladatok várható ütemezése     
I. negyedév  Kerti munkák   

2. 

II. negyedév  Bútorjavítás 
Bútormozgatás 
Ételkiszállítás 
Falfirkák eltüntetése 
Gyomtalanítás 
Honlap frissítése 
Intézmény környezetének 
rendben tartása 
Kerítésfestés 
Kerítésjavítás 
Kerti munkák 
Kézbesítés 
Portaszolgálat 
Sétány- és parktakarítás 

  



 

* Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltsége által szolgáltatott 
adatok alapján.                                                               

Takarítás  
 

III. negyedév 
  

Bútormozgatás 
Ételkiszállítás 
Falfirkák eltüntetése 
Gyomtalanítás 
Honlap frissítése 
Intézmény környezetének 
rendben tartása 
Kerítésfestés 
Kerítésjavítás 
Kerti munkák 
Kézbesítés 
Sétány- és parktakarítás 
Takarítás  

  

IV. negyedév  Ételkiszállítás 
Falfirkák eltüntetése 
Honlap frissítése 
Hóeltakarítás  
Intézmény környezetének 
rendben tartása 
Jégmentesítés  
Kerti munkák 
Kézbesítés 
Portaszolgálat 
Sétány- és parktakarítás 
Takarítás  

  

c) megjelölt munka szakképesítési 
szükséglete: 

    

a) 8 általános  3     
b) szakképesítés  12 2    
c) középiskola - 1    
d) felsőfokú képesítés 1 -    

3. A 2. pont szerinti feladatok ellátásához 
szükséges létszám: Összesen: 19 fő 

16 3    

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 
képzettség szerinti összetétele: 

     

a) 8 általánosnál kevesebb 
b) 8 általános 

2 
3       

 
 

   

c) szakmunkásképző 
d) szakiskola 

11 
 

2 
 

   

e) szakközépiskola 
f) technikum 
g) gimnázium 

 
 
 

1 
 
 

   

4. 

h) főiskola 
i) egyetem 

1 
 

 
 

   

Foglalkoztatás szervezésének módja:     

a) önkormányzat   +  

b) önkormányzati társulás     

c) e célra létrehozott szervezet     

5. 

d) meglévő más szervezet     

Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges 
forrás: 

    

a) önkormányzati    1075932   

6. 

b) központi költségvetés    21518640 



 

 
Az elnök szavazást kér.  
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen ) 
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli: 
 
15/2009.(III.17.) számú kt határozat 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 
Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási tervét jóváhagyja.  
 
Határid ő: a közfoglalkoztatási terv kiadására 2009. március 31. 
Felelős: polgármester 
A határozat végrehajtását végzi: a jegyző 
 
 

A  15/2009. ( 03.17.) önk. sz. határozat melléklete 

Nézsa Községi Önkormányzat 

2009. évi közfoglalkoztatási terv 
 

Rendelkezés-
re állási 

támogatásra 
jogosultak 
nemenkénti 
megoszlása 

(fő) 

Sor-
szám 

Megnevezés 

férfi nő 

Közfeladatok megjelölése 
Foglal-
koztatás 

szervezése 

Finanszíro
zás összege 

Ft 

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult 
személyek életkor szerinti várható összetétele 
összesen (a+b)*: 

16           3               

a) 35 évnél fiatalabb 2 1    

1. 

b) 35-55 év közötti 14 2    

Részben vagy egészben közfoglalkoztatás 
keretében ellátandó közfeladatok: 

    

a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása  
 
 
 

Bútorjavítás 
Bútormozgatás 
Ételkiszállítás 
Falfirkák eltüntetése 
Honlap frissítése 
Hóeltakarítás 
Intézmény környezetének 
rendben tartása 
Jégmenetesítés 
Kerítésfestés 
Kerítésjavítás 
Kerti munkák 
Kézbesítés 
Portaszolgálat 
Takarítás 
Udvar rendben tartása 
Udvari játékok festése 

  

b) feladatok várható ütemezése     
I. negyedév  Kerti munkák   

2. 

II. negyedév  Bútorjavítás 
Bútormozgatás 
Ételkiszállítás 

  



 

Falfirkák eltüntetése 
Gyomtalanítás 
Honlap frissítése 
Intézmény környezetének 
rendben tartása 
Kerítésfestés 
Kerítésjavítás 
Kerti munkák 
Kézbesítés 
Portaszolgálat 
Sétány- és parktakarítás 
Takarítás  

 
III. negyedév 

  
Bútormozgatás 
Ételkiszállítás 
Falfirkák eltüntetése 
Gyomtalanítás 
Honlap frissítése 
Intézmény környezetének 
rendben tartása 
Kerítésfestés 
Kerítésjavítás 
Kerti munkák 
Kézbesítés 
Sétány- és parktakarítás 
Takarítás  

  

IV. negyedév  Ételkiszállítás 
Falfirkák eltüntetése 
Honlap frissítése 
Hóeltakarítás  
Intézmény környezetének 
rendben tartása 
Jégmentesítés  
Kerti munkák 
Kézbesítés 
Portaszolgálat 
Sétány- és parktakarítás 
Takarítás  

  

c) megjelölt munka szakképesítési 
szükséglete: 

    

a) 8 általános  3     
b) szakképesítés  12 2    
c) középiskola - 1    
d) felsőfokú képesítés 1 -    

3. A 2. pont szerinti feladatok ellátásához 
szükséges létszám: Összesen: 19 fő 

16 3    

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 
képzettség szerinti összetétele: 

     

j) 8 általánosnál kevesebb 
k) 8 általános 

2 
3       

 
 

   

l) szakmunkásképző 
m) szakiskola 

11 
 

2 
 

   

n) szakközépiskola 
o) technikum 
p) gimnázium 

 
 
 

1 
 
 

   

4. 

q) főiskola 
r) egyetem 

1 
 

 
 

   

Foglalkoztatás szervezésének módja:     5. 
a) önkormányzat   +  



 

* Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltsége által szolgáltatott 
adatok alapján.                                                               
 
 
 
 
 
 

4. Napirend tárgyalása: 
 
 
 
 

Kucsera András polgármester: az általános iskola tető épületének rekonstrukciója 
céljára történő 20 millió forint támogatás felhasználásához egyszerű közbeszerzési 
eljárást kell alkalmazni. A jogszabály szerint erre akkor van lehetőség, ha a beszerzési 
érték (becsült értéke) eléri az egyszerű közbeszerzési értékhatárt, ami jelenleg építési 
beruházás esetében nettó 15 millió forint. de nem éri el a nemzeti értékhatárt 90 millió 
forintot. Az eljárás indulhat hirdetmény közzétételével vagy anélkül, közvetlenül ajánlati 
felhívással a Kbt. 299.§-a szerint. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium bocsátja 
rendelkezésünkre a támogatást. A korábbi megbeszélésekre hivatkozva Ajánlati felhívást 
javasolok az alábbi feltételekkel 5 vállalkozás részére megküldeni. Javasolom az ajánlati 
felhívás elfogadását és legkésőbb március 31-ig 5 vállalkozás részére megküldeni. 
 
Az elnök szavazást kér.  
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen ) 
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli: 
 
 
16/2009.(III.17.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általános iskola 
tetőszerkezetének rekonstrukciójához az egyszerű közbeszerzési eljárást 2009. 
március 31-ig megindítja. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentációt állítassa össze és küldje meg az 5 
vállalkozás részére. 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: a polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

b) önkormányzati társulás     

c) e célra létrehozott szervezet     

d) meglévő más szervezet     

Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges 
forrás: 

    

a) önkormányzati    1075932   

6. 

b) központi költségvetés    21518640 



 

 
 

5. Napirend tárgyalása 
 
 

Kucsera András polgármester:  belső ellenőrzés  
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján 
nyílt ülésen történik. 
 
 
A belső ellenőrzés lefolytatásának eredményéről készült jelentést megkapták a 
képviselők. Az intézkedési terv elkészült.  
 
Javasolom a jelentés és az intézkedési terv elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére: 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri 
hivatalban, valamint az önkormányzat intézményeiben (óvoda, iskola) Papp Katalin és 
Kristóf Judit belső ellenőrök által végzett ellenőrzési jelentést, és annak végrehajtására a 
melléklet szerinti intézkedési tervet hagyja jóvá. 
 
Határozatról értesítést kap:  Belső Ellenőr 

Igazgató 
Óvodavezető 
 

 
A határozat elfogadásához az Ötv. 14. § (1) bekezdés második mondata és az SZMSZ 44. 
§ (3) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges. 
 
A határozathozatal az Ötv. 12. § (6) bekezdés első mondata és az SZMSZ 45. § alapján 
nyílt szavazással történik 



 

Az elnök szavazást kér.  
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen ) 
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli: 

 
 

17/2009.(III.17.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri 
hivatalban, valamint az önkormányzat intézményeiben (óvoda, iskola) Papp Katalin és 
Kristóf Judit belső ellenőrök által végzett ellenőrzési jelentést, és annak végrehajtására a 
melléklet szerinti intézkedési tervet hagyja jóvá. 
 
Határozatról értesítést kap:  Belső Ellenőr 

Igazgató 
Óvodavezető 

 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
 

A polgármesteri hivatalban 2008. évben végzett 
 

1.  A normatívák igénylése, elszámolása és dokumentálása a 2007. évi költségvetési 
törvény és az ágazati törvények előírásainak megfelelően történt-e? 

2.  Lakossági közműfejlesztési támogatás;  
3.  Pályázati alapokra adott részelszámolások vizsgálata 

 
 ellenőrzés vizsgálati jelentés végrehajtására 

 
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a – 2007.01.01.- 
2008.08.31. ellenőrzött időszak – a vizsgálati jelentést és az alábbi intézkedési tervet 
hagyja jóvá: 
 
 
 Az önkormányzati intézményeknél (óvoda, iskola) a hozzájárulások igénybevételére 
jogosító okmányok és a gyakorlati feladatellátás összhangja, az intézményi 
nyilvántartások vezetése és a kapcsolódó adatszolgáltatások megfelelősége: 
 
„A tanügyi nyilvántartások nem minden esetben támasztották alá a statisztikai jelentések 
adatait. 
 
A normatív hozzájárulás év végi elszámolásához a fenntartó önkormányzat 
adatszolgáltatást kért az óvodától és iskolától. A szolgáltatott adatok valódiságát a 
fenntartó ellenőrzés keretében nem ellenőrizte”. 
 
Az intézményektől bekért adatok valódiságát a jövőben ellenőrizni fogjuk. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Turcsán Mónika jegyző 
 
Szociális étkeztetés jogcímen az önkormányzat 8 fő ellátott után járó normatív 
hozzájárulást vett igénybe. Külön összesítő kimutatás nem készült, de rendelkezett 
szociális étkezési nyilvántartással. 
1 fő ellátott nem rendelkezett szociális étkezésre jogosító határozattal. Ezért  81.200,-
Ft jogosulatlan normatíva támogatás lett igénybe véve. 



 

 
A jövőben készül külön összesítő kimutatás. 
1 fő részére (Fridrik József) szociális étkezésre jogosító határozat kiadásra került. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. Zachar Kázmérné vezetőóvónő 
 
 
 
 Az óvodában a felvételi és mulasztási napló vezetése nem felel meg az előírásoknak. 
Hiányzik a gyermek óvodába történő felvételének az időpontja, vagy helyette az 
óvodai beiratkozás dátumát szerepeltetik. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Zachar Kázmérné vezetőóvónő 

 
 
 

 Iskolai oktatás: 
 
1-4 évfolyamon 1 fő nem rendelkezik törzslappal és az osztálynaplóban sem 
szerepel, valamint rögzítésre került 1 fő SNI tanuló 
Jogosulatlanul igénybe vett normatíva. 272.000,-Ft 
 
Felelős. Kucsera Andrásné igazgató 
 
A 4. évfolyamon jogtalanul igénybe vett normatíva: 10.625,-Ft 
 
Felelős: Kucsera Andrásné igazgató 
 
Az iskolai statisztikai jelentés néhány esetben eltér  a tanügyi nyilvántartásoktól. 

 
Felelős: Kucsera Andrásné igazgató 
 
1 fő(keszegi gyermek)SNI tanuló után jogtalanul igénybe vett normatíva: 
187.733,-Ft 
 
Felelős: Kucsera Andrásné igazgató 
 

 
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás kiegészítő kisebbségi oktatás 
jogcímen igénybe vett jogosulatlan normatíva: 15.000,-Ft 

 
Felelős: Kucsera Andrásné igazgató 
 

 
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez jogosulatlanul 
igénybe vett normatíva: 480,-Ft 
 
 
Felelős: Zachar Kázmérné vezetőóvónő 



 

              Kucsera Andrásné igazgató 
 
 
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 
támogatása jogcímen jogosulatlanul igénybevett normatíva: 60.000,-Ft 
 
 
Felelős: Zachar Kázmérné vezetőóvónő 

        Kucsera Andrásné igazgató 
 

 
Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása jogcímen jogtalanul 
igénybe vett normatíva: 30.000,-Ft 
 
Felelős: Kucsera Andrásné igazgató 
 
 
Az óvodában, iskolában és kollégiumban szervezett 50%-os kedvezményre 
jogosultak intézményi étkeztetése jogcímen tartós beteg és fogyatékos gyermekek, 
tanulók kategóriában jogosulatlanul igénybe vett normatíva: 220.000,-Ft. 
 
Felelős: Zachar Kázmérné vezetőóvónő 

        Kucsera Andrásné igazgató 
 
Az 5. évfolyamtól az iskolai oktatásban résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő tanulóknál jogtalanul igénybe vett normatíva 605.000,-Ft. 
 
Felelős: Kucsera Andrásné igazgató 
 
 
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett étkeztetés 100%-os kedvezményre 
jogosultak intézményi étkeztetése jogcímen jogosulatlanul igénybe vett normatíva 
55.000,-Ft 
 
Felelős: Kucsera Andrásné igazgató 
 
 
Az óvodában és az iskolában készüljön étkezési napok összesítő táblázat. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Zachar Kázmérné vezetőóvónő 

        Kucsera Andrásné igazgató 
 
A nyilvántartást vezető vezesse egy jogcímen belül kategóriánként (pl. napközi 
esetében kedvezmény nélküliek, 50%-os kedvezményezettek, 100%-os 
kedvezményezettek) a nyilvántartást 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Zachar Kázmérné vezetőóvónő 

        Kucsera Andrásné igazgató 
 



 

Az intézményvezető a kedvezményes étkeztetésre és az ingyenes tankönyvellátásra 
jogosító határozatok másolatait szerepeltesse mindkét jogcímnél, illetve a 3 vagy 
többgyermekes jogcímhez a szülői nyilatkozatok bekérését, mely megkönnyíti az 
elszámolást. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Kucsera Andrásné igazgató 
 
 
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatívájának megállapításához 2006. 
október 1-i és 2007. október 1-i statisztika szerinti teljes munkaidőre átszámított 
pedagógus, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatott 
létszám és névsor nem állt rendelkezésre. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Kucsera Andrásné igazgató 
 
 
 
 

Mozgókönyvtári feladatok: 
 
A képviselő-testület a 75/2006.(XII.5.) számú határozatával döntött a mozgókönyvtári 
szolgáltatás igényléséről, valamint felhatalmazta a „polgármestert, hogy a Rétság 
Kistérség Többcélú Társulással  a mozgókönyvtári feladatok támogatására vonatkozó 
megállapodást kösse meg, és az abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon”. 
A megállapodás a 75/2006.(XII.5.) számú határozattal együtt érvényes. A 
megállapodás nevesíti mindkét fél pontos megnevezését. 
A képviselő-testület határozatára törvényességi észrevétel nem érkezett. 
 
 
Az elszámolásokhoz a jövőben készítünk összesítőt, és az aláírásra jogosult írja alá. A 
számlákra felvezetjük, hogy „mozgókönyvtári feladatra elszámolva” szöveget. A 
fénymásolatokat hitelesítjük.  
Amennyiben rezsi költséget fogunk elszámolni, azt dokumentáljuk a hivatal és könyvtár 
költség megosztásának megfelelően. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Turcsán Mónika jegyző 

 
 

Utóellenőrzés: 2009. május 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kucsera András polgármester: ismerteti Dudás Dániel kérelmét: 
Nézsa TAVIRÓZSA LAKÓPARKBAN a 705 hrsz-ú Gksz jelű Kereskedelmi, szolgáltató 
területen ingatlanon létesítendő Étterem, Konyha és Konferenciaterem rendeltetésszerű 
többfunkciós épület az ÖRT-ben lévő 10,00 m előkerti méret helyett 3,00 m előkerti 
mérettel kerüljön elhelyezésre. 
Javasolja a kérelem támogatását. 
 
Az elnök szavazást kér.  
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen ) 
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli: 
 
 
18/2009(III.17.) számú kt határozat 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Dudás Dániel tulajdonos 
által a Nézsa TAVIRÓZSA LAKÓPARKBAN a 705 hrsz-ú Gksz jelű Kereskedelmi, 
szolgáltató területen ingatlanon létesítendő Étterem, Konyha és Konferenciaterem 
rendeltetésszerű többfunkciós épület az ÖRT-ben lévő 10,00 m előkerti méret helyett 3,00 
m előkerti mérettel kerüljön elhelyezésre. 
 
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosításról az illetékes I. fokú 
hatóságot értesítse. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
 
Kucsera András polgármester: ismerteti Koszta Péter kérelmét. Az önkormányzat 
tulajdonát képező Nézsa, Szondi út 9. szám alatti lakást szeretné bérbe venni.  
 
Már több hónapja a lakás meg van hirdetve.  
 
Balogh István képviselő: javasolom a lakás bérbeadását Koszta Péter részére. 
 
Az elnök szavazást kér.  
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen ) 
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli: 
 
19/2009.(III.17.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
Nézsa Szondi út 9. szám alatti 43 m2 alapterületű komfortos lakását bérbe adja Koszta 
Péter Nézsa, Szondi út 11. szám alatti lakosnak. 
A bérleti jogviszony kezdete: 2009.04.01- 2010. március 31. 
A lakás bérleti díja: 6.579,-Ft/hó. 
Határidő: értelemszerű. 
Felelős: a polgármester. 
 
 
Majer Csaba képviselő: sok probléma van a faluban az állattartásokkal. Például: hány 
db, milyen távolságra a lakóháztól és szomszédtól stb. Szeretném az állattartásról szóló 
önkormányzati rendeltet megnézni. Szomszédom Virág István állattartását meg kellene 
vizsgálni. 
 



 

 
Balogh István képviselő: Bíró Attila jelezte felém, hogy problémája van az 
önkormányzati lakás szennyvíztárolójával, ugyanis a két ház közötti árok tele van 
szennyvízzel, ezért ő nem tud ablakot nyitni és a háza is veszélyben van. Írásban kérte az 
intézkedést, de választ nem kapott. Másik problémája a sitt telepen lévő szeméttelep. 
Szüntesse meg az önkormányzat, mert különben feljelentést tesz. 
 

 
Kucsera András polgármester: szennyvízügyben Koczka Laci járt a helyszínen és méréseket is 
végzett. A további intézkedést megtesszük. 
 
 
Ismertetésre kerül Bóbis Péter beadványa. (a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület közcélú foglalkoztatás keretében intézkedni fog az önkormányzati 
utak és árkok rendbetételéről.  
 
 
Mozgóbolt fagylalt árusítás engedélyezését kérte Józsa Zoltán egyéni vállalkozó (3165. 
Endrefalva, Béke u. 7.) 2009. május 1-től szeptember 30-ig. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy szombati napokon mozgóboltból fagylaltárusítás lesz 
a településen. 
 
Szarka Péter képviselő: sajnálattal közli, hogy a néptánc megszűnt és némi tartozást sikerült az 
egyesületnek felhalmoznia. Az egyesület tagjaival úgy döntöttek, hogy a táncos ruhákat adják oda 
a tartozás fejében. Az önkormányzat is adott 42 e Ft támogatást a ruhák elkészítéséhez. Sajnos a 
fellépések elmaradtak és ezzel a bevétel is. Mivel nem utcai ruhákról van szó, ezért akik ezeket 
saját költségükön megvarratták is hozzájárulnak a ruhák átadásához. 
 
Balogh István képviselő: miből van a tartozás? 
 
Szarka Péter képviselő: Munkaügyi Központon keresztül volt a foglalkoztatás 50%-os 
támogatással. A többit az egyesületnek kellett volna biztosítani. Tehát bérjellegű kiadások 
vannak, amelyet a ruhák átadásával rendezhetünk. 
 
Balázs Ferenc képviselő: ha hozzájárulnak azok akik megvarratták saját pénzükön, akkor nincs 
gond. 
 
Szarka Péter képviselő: az önkormányzati támogatás 100 e Ft-ról szólt, de csak 42 eFt-ot 
kaptunk számla ellenében. Tájékoztatásként mondtam el ezeket. 
 
Más: szemétgyűjtést kellene szervezni, ha lehet még húsvét előtt. 
 
Kucsera András polgármester: az időjárástól függ, de meg fogjuk szervezni az iskolásokkal 
együtt. 
 
 
 

Kucsera András polgármester: Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 



 

Egyszerű közbeszerzési eljárás kiírása Nézsa Általános Iskola 
„Reviczky” kastély épület tetőszerkezet rekonstrukciójához 

 
 
Előzmények:  

- A Községi Önkormányzat 2008. október 20-án vissza nem térítendő támogatásra 
pályázatot nyújtott be az Oktatási és Kulturális Minisztérium székhelye: 1055. 
Budapest, Szalay út 10-14. a Nézsa Általános Iskola „Reviczky Kastély épület 
tetőszerkezetének rekonstrukciójára. 

- A pályázat eredménye: 20.000.000-Ft, azaz Húszmillió forint egyszeri vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk az Általános Iskola „Reviczky” kastély épület 
tetőszerkezetének rekonstrukciójához. A támogatás mértéke az ÁFA-t is 
tartalmazza. 

- A támogatási szerződés mindkét fél által aláírásra került. 
 
Az Általános Iskola „Reviczky” kastély épület tetőszerkezet rekonstrukciója egyszerű 
közbeszerzési eljárást Nézsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában 
foglaltak alapján kell lefolytatni. 
 
Javasolom, hogy Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Kucsera 
András polgármester kérje fel és bízza meg Koczka Lászlót a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával. Az öttagú tagú bíráló bizottság egyik tagjának Koczka Lászlót 
közbeszerzési referenst, további tagjainak Kucsera András polgármestert, Majer Csaba és 
Balázs Ferenc önkormányzati képviselőt, és Turcsán Mónika jegyzőt indítványozom 
megválasztani.  
 
Ajánlattételi felhívás a testületi ülésen írásban kerül kiosztásra.  
 
Támogató a támogatás összegét az alábbi ütemezés szerint utalja át: 
2009. április 01-ig 10 millió Ft 
2009. május 01.-ig 10 millió Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az egyszerű közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 
 
Nézsa, 2009.március 17.   Kucsera András 

 Polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
Nézsa Község Önkormányzat képviselő testülete az Általános Iskola „Reviczky” kastély 
épület tetőszerkezet rekonstrukciójára vonatkozóan egyszerű közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívást megtárgyalta, és elfogadta az alábbi határozatot. 
Szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) 
 
 
Szavazás eredménye: a képviselő-testület Kucsera András polgármestert (6 fős jelenléttel 
6 fő szavazott 5 igen 1 tartózkodás); Majer Csaba képviselőt (6 fős jelenléttel 6 fő 
szavazott 5 igen 1 tartózkodás); Balázs Ferenc képviselőt (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 
5 igen 1 tartózkodás); Turcsán Mónika jegyzőt (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen); 



 

Koczka Lászlót (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) szavazással a javaslatot elfogadja 
és határozatra emeli: 
 
 

Nézsa Község Önkormányzat  
20/2009(III.17). számú határozata 

 
„Nézsa Általános Iskola „Reviczky” kastély épület tetőszerkezet rekonstrukciója” 
tárgyában ajánlattételi felhívással induló egyszerű közbeszerzési eljárás kiírására 

 
1. Nézsa Község Önkormányzat megtárgyalta és a mellékletben foglalt tartalommal 

elfogadja a Nézsa Általános Iskola „Reviczky” kastély épület tetőszerkezet 
rekonstrukciójára irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. 

 
2. Nézsa Község Önkormányzat az 1. pontban meghatározott egyszerű közbeszerzési 

eljárás lefolytatására az 5 tagú Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket 
jelöli ki: 

a. Turcsán Mónika (pénzügyi szakértelem) 
b. Majer Csaba  
c. Balázs Ferenc 
d. Kucsera András. (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) 
e. Koczka László közbeszerzési referens 
 

3. Nézsa Község Önkormányzat ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel: 
 
FAL-ÉPSZER Kft. 2648. Patak, Kossuth u.3. 
ÁCSKOPÁCS Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2621. Verőce, Duna sor 9. 
ATTGOR-BAU Kft 2659. Érsekvadkert, Petőfi út 45. 
VÁR-CENTER Kft. 3170. Szécsény, Király út 1. 
G.BI-KO 2009. Kft. 2135. Csörög, Vörösmarty út 35. 
 
 
4.  Képviselő testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 
Határidő: 2009.03.31. 
Felelős: Kucsera András - Polgármester 
 
Nézsa, 2009. március 17. 
 
                                                                                                      Kucsera András 
                                                                                                          Polgármester 

 
 
 

Nézsa Községi Önkormányzat  

Ajánlattételi felhívása 

Egyszerű közbeszerzési eljárásra 



 

1. Az ajánlatkérő neve, (címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe): Nézsa Község 
Önkormányzata (2618. Nézsa, Park utca 1. telefon: (35)380-101; telefax: (35)530-
041; hivatal@phnezsa.hu) 

2. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: „Nézsa Községi Általános Iskola 
„Reviczky Kastély” tetőszerkezetének rekonstukciója” Az ajánlatkérő részére a 
2618. Nézsa, Szondi út 99. házszám és 204/3 helyrajzi szám alatti jelenleg Általános 
Iskola tetőszerkezetének rekonstrukciós munkái a tetőszerkezet tartóelemeinek 
szükséges mértékű cseréjével, tetőlécezés cseréjével, deszkázat szükséges mértékű 
cseréjével a tető héjazat teljes cseréje rombusz síkpaláról TONDACH KASTÉLY 
HÓDFARKÚ SZEGMENSVÁGÁSÚ 19x40 cm-es cserépfedésre és a bádogos 
szerkezetek teljes cseréje 0,65mm vastagságú horganylemezből, készítve. A részletes 
mennyiségi tételeket az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.     

Meghatározó főbb mennyisségek:  

• Tondach Kastély Hódfarkú szegmensvágású cserép            1283,80 m2 

• Tondach Kastély Hódfarkú Taréjcserép                                 120 fm 

• Tondach Kastély Ereszcserép                                                 100 fm 

• Fekvő eresz csatorna 0,65 mm-es horganylemezből             168 fm 

• Lefolyócső 40 cm kiterített szélességgel                               180 fm  

• Állókorcos fémlemez fedés 0,75 mm vastag                         289 m2  

• Hajlatbádog 0,65 mm –es 100 cm kiterített szélességben       58 fm  

• Hófogó tartó                                                                           168 fm 

• Tetőkibúvó                                                                                 8 db 

• Faanyagvédelem                                                                     15,65 m3 

• Tetőlécezés kettő hódfarkú fedés alá                                   1300,00 m2 

• Deszkázás készítése                                                               210,00 m2 

• Gyalult homlokdeszka 30 cm-ig                                           120,00 fm 

• Ereszdeszkázás                                                                      167,00 m2 

• Faanyagvédelem                                                                 1315,48 m2 

 

-4.- 

3. Közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, 
teljesítménykövetelmények: A közbeszerzés tárgyát képező Nézsa Községi Általános 
Iskola „Reviczky Kastély” épület tetőszerkezet rekonstrukciós munkáinak 



 

műszaki leírását és az ajánlatkérési dokumentációt az ajánlattételi felhívás csatolt 
melléklete tartalmazza. 

4. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés 

5. A teljesítés határideje: a szerződés létrejöttétől számított 55 nap. (Legkésőbb: 2009. 
június 30.) Előteljesítést elfogadunk. 

6. A teljesítés helye: 2618. Nézsa, Szondi út 99. (Hrsz: 204/3) Nézsa Községi Általános 
Iskola „Reviczky Kastély” épület ingatlana. 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: az Ajánlatkérő előleget nem biztosít, fizetési kötelezettségét az igazolt 
teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 munkanapon belül, átutalással 
teljesíti. Egy darab részszámla benyújtására van lehetőség 30 %-os készültségi fok 
elérése esetén a teljesítést követően a műszaki ellenőr által kiállított 
teljesítésigazolás alapján.   

8. Az ajánlatok bírálati szempont ja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

9. Kizáró okok: 

Jogi feltételek: 

- Nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó 
szervezet/személy, akire nézve a Kbt.60.§(1) bekezdésében felsorolt kizáró okok 
fennállnak 

- Nem lehet ajánlattevő és 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, akire nézve a Kbt.62.§(1) bekezdésében felsorolt kizáró okok 
fennállnak. 

- Megkövetelt igazolási mód: 

- Ajánlattevő (illetve erőforrást nyújtó szervezet) saját nyilatkozata arról, 
hogy vele szemben, és valamennyi alvállalkozójával szemben nem állnak fenn 
a Kbt.60.§(1) a,)-i.) pontjában felsorolt kizáró okok (minta szerinti eredeti 
vagy másolati példányban) 

Pénzügyi gazdasági alkalmasság: 

Az lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó: 
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- Akinek legutóbbi két lezárt év valamelyikében (2006,2007) pozitív vagy nulla volt a 
számviteli szabályok szerinti beszámolójának mérleg szerinti eredménye, illetve 
egyéni vállalkozó esetében pozitív vagy nulla a szokásos vállalkozási eredménye. 

- Megkövetelt igazolási mód: 



 

- Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10§-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell teljesíteniük a pénzügyi-gazdasági 
alkalmasságuk igazolására a következőket: 

- A számviteli jogszabályok szerinti hiteles (hiteles például könyvvizsgáló, vagy 
közjegyző által hitelesített vagy cégbíróság által érkeztetett példány) 
beszámolójának egyszerű másolatát a legutóbbi két (2006,2007) lezárt év 
bármelyikéről, amely megfelel az előírt feltételeknek, melyet ajánlattevő 
cégszerű aláírásával és bélyegzőjével lát el. 

- Egyéni vállalkozó esetében a legutóbbi két lezárt év (2006, 2007) egyikének évi 
adóbevallás másolata, amely megfelel az előírt feltételeknek. Az adóbevallás 
másolatát a vállalkozó aláírásával szükséges ellátni. 

Műszaki alkalmasság:  

– Nem lehet ajánlatkérő és a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó: 

– Aki nem rendelkezik legalább 1 fő jogszabályban előírt végzettségű felelős 
műszaki vezetővel, akit a szerződés teljesítésébe be kell vonni. 

– Megkövetelt igazolási mód: 

– Ajánlattevő és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell teljesíteniük a 
műszaki alkalmasságuk igazolására a Kbt.67.§(2) bekezdése szerint a 
következőket: 

– A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek, vezetők megnevezése és 
legfeljebb 1 fő felelős műszaki vezető megnevezése, szakképesítésének 
ismertetése a névjegyzékbe történő érvényes bejegyzési határozat másolatával. 

10. Az ajánlattételi határidő: az ajánlattételi felhívás megküldését követő naptól 
számított 20. nap 1130 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő munka 
nap 1130 óra.  

11. Az ajánlat benyújtásának címe: Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala (2618. Nézsa, Park utca 1.) 

12. Az ajánlattétel nyelve: Magyar. Az ajánlattal kapcsolatos valamennyi iratot, 
dokumentumot magyar nyelven kell csatolni. Amennyiben az ajánlattevő 
ajánlatában idegen nyelvű iratot kíván szerepeltetni, az ajánlathoz csatolnia 
kell ezen iratok magyar nyelvű fordítását is. 

-6.- 

13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Az ajánlatok nyilvános felbontására 
az ajánlattételi határidő lejártakor a Nézsa Község Polgármesteri Hivatal 
Hivatali helyiségében kerül sor.(2618. Nézsa, Park utca 1.) A nyilvános 
bontáson felolvasásra kerül az ajánlattevők neve, székhelye (címe), valamint 
az ajánlati ár.  



 

Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet az ajánlatkérő a bontási 
eljárást követő öt napon belül megküld valamennyi ajánlattevőnek.  

14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a 
benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el : ajánlatkérő a beérkezett 
ajánlatokat tárgyalás tartása nélkül bírálja el.  

15. Ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menetét és az 
ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:  - 

16. Az ajánlattételi kötöttség időtartama:  az ajánlattételi kötöttség az ajánlattételi 
határidővel kezdődik és a szerződéskötés tervezett időpontjáig tart. 

17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlattételi határidő lejártát követő 15. 
napon.  

18. Egyéb rendelkezések: 

Tájékoztatás:  

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás 
útján megvalósítani kívánt beruházás ellenértékére a Magyar Köztársaság 
2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény 51.§ (4) 
bekezdésében foglalt hatáskörben az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
(1055. Budapest, Szalay utca 10-14.) mint támogató a rendkívüli beruházási 
tartalék előirányzat átcsoportosításának rendjéről szóló 9/20066.(III.23.) PM 
rendelet alapján megítélt vissza nem térintendő támogatásából valósul meg. 
Amennyiben a forrás felett rendelkező szerv a támogatást bármilyen okból 
visszavonja, a Kbt. (2003.CXXIX.tv.) 82.§-át (az ajánlatok értékelése alóli 
mentesülés), a 99.§(3) bekezdését (a szerződés megkötése alóli mentesülés) és 
a 303.§-t (szerződés módosítása) úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, 
illetve körülményeknek minősül a támogatás elmaradásának ténye. 

Ajánlatkérő egyebek mellett kéri csatolni az ajánlathoz az alábbi nyilatkozatokat 
magában foglaló Ajánlattevői nyilatkozatot eredeti vagy másolati példányban, a  

– Kbt.70§(1) bekezdésére tekintettel, 
– 71§(1)b.)pontjára tekintettel, a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezéséről 
– Kbt.71§(3) bekezdésére tekintettel 
– Kbt.306.§(2) bekezdésére tekintettel 
– Kbt.10§-a szerinti összeférhetetlenségről 
– Kizáró okokról 
– Kbt.72.§ -ra való tekintettel 
– Egyéb csatolni kért dokumentumok: 
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– Cégkivonat egyszerű másolata 
– A cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát (egyszerű 

másolatban)  
– Az ajánlathoz ajánlati adatlapot (felolvasólap minta szerint) 

 
– Kérjük, hogy az ajánlatokat az alábbi feltételeknek megfelelően állítsák össze: 



 

– Összekötve vagy fűzve, az ajánlat minden lapját kitörölhetetlenül tintával vagy 
géppel elkészítve, 

– Tartalomjegyzékkel ellátva, 
– Egy eredeti és egy másolati példányban, 
– Zárt borítékban vagy dobozban, 
– Az ajánlati példányokon szíveskedjenek az „eredeti” vagy „másolati” 

megjelölést feltüntetni. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma mérvadó. 
– Az ajánlati példányokat zárt, sértetlen csomagolásban szíveskedjenek 
benyújtani / megküldeni a 13. pontban feltüntetett címre/. A boríték (doboz) 
csomagolásán a „Nézsa Községi Általános Iskola „Reviczky Kastély” 
tetőszerkezet rekonstrukciója” pályázati címet szíveskedjenek feltüntetni. 

 
– Ajánlatkérő ajánlattevő nyilatkozatát kéri a Kbt.10.§-ában foglalt 

összeférhetetlenségi okokra nézve, valamint a felhívás és dokumentációja, 
illetve az ellenszolgáltatásra nézve a Kbt.70.§(1) bekezdése szerint . 

– Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. §(1) bek. alapján korlátozott körben 
biztosítja. A műszaki tartalom nem pótolható, a kizáró okokra és alkalmasság 
igazolására vonatkozó nyilatkozatok pótolhatók.  

 
– Ajánlatkérő, az eljárás nyertesének visszalépése esetén, a következő 

legkedvezőbb érvényesen ajánlatot tevő ajánlattevővel kötheti meg a 
szerződést. 

 
– Részajánlatot, alternatív ajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el 

 
– Az ajánlattételi felhívásnak és a dokumentációnak nem megfelelő ajánlat 

érvénytelen 
 

– Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos minden költség ajánlattevőt terheli. 
 

– A Kbt.306.§(2) bekezdése értelmében az ajánlattevőként szerződő fél 
köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni. 

 
– Az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyv készül, melyről az ajánlattevők 

másolatot kapnak. Az ajánlattevő az ajánlathoz a szerződéskötés tervezett 
időpontjáig kötve marad. 

 
 

19. Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2009. március 31. 
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       1. számú melléklet 
Felolvasólap1 

 

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. 



 

Az ajánlatot a felolvasólapon feltüntetett adatok kitöltésével, a beszerzés tárgyát 
képező beszerzés értékében, forintban (HUF) kell megadni.  

 
Ajánlattevő neve:    .......................................................... 2 

Székhelye:     .......................................................... 3 

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: .......................................................... 4 

Ajánlattevő kapcsolattartójának  

telefon száma:  .......................................................... 

telefax száma:  .......................................................... 

e-mail címe:   .......................................................... 

 

 

 
A megajánlott építési beruházás megnevezése: Nézsa Községi Általános Iskola 
„Reviczky kastély” épületének tetőszerkezet rekonstrukciója. 

 

Nettó ajánlati ár:     …………………………………….. 
 
ÁFA összege:    …………………………………….. 
 
Bruttó ajánlati ár:   …………………………………….. 
 

 

 
 

 

………………..…., 2009. ………… ….. 

…………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
2 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő nevét meg kell adni. 
3 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő székhelyét meg kell adni. 
4 Kapcsolattartóként az a személyt javasoljuk ajánlattevőnek megjelölni, akihez az eljárással kapcsolatos 
iratokat, dokumentumokat ajánlatkérő képviselői eljuttathatják. 
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2. számú melléklet 

Ajánlati levél5 
 
 
Tisztelt Ajánlatkér ő! 
 
 

Miután az Önök ajánlattételi felhívása alapján a felhívás feltételeit a mellékletekkel 

együtt megvizsgáltuk, melyek kézhezvételét ezennel rendben igazoljuk, mi alulírottak 

ajánlatot teszünk az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő teljesítésére. 

 

Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a 

megajánlott feltételek mindenben megfelelnek a szerződéskötés esetén teljesítendő 

feltételeknek, vagy előnyösebbek annál.  

 

Kijelentjük, hogy a szerződéskötés tervezett időpontjáig tartjuk ajánlatunkat. 

Ajánlatunk második helyezettként történő kihirdetése esetén ezen időszak lejárta előtt – 

a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén – változatlan tartalommal 

bármikor elfogadható. 

 

 
Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a jelen ajánlat, 

valamint az ajánlattételi felhívás tartalma szerint, az ajánlatételi felhívás 17. 

pontjában meghatározott időpontban az ajánlattételi felhívás 13. számú mellékletében 

található építési szerződést Önökkel megkötni. 

 

                                                 
5 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. 



 

A kért ellenszolgáltatás összege: …………………………………..forint + 
………………….. forint ÁFA, azaz összesen …………………………….. 
…………………………………………………………………… Ft6 

 

 
.........................., 2009. ....................... ....... 
 

 
..................................... 

cégszerű aláírás

                                                 
6 Kitöltendő 
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Kucsera András polgármester: javasolja pályázat benyújtását a 8/2009(II.26.) ÖM rendelet 
alapján a Nézsa Általános Iskola és Óvoda (2618. Nézsa, Szondi út 99.) infrastrukturális 
fejlesztésére. 
Saját erőként: 3.930 eFt összeget költségvetéséből biztosítja 
 
Az elnök szavazást kér a  javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: : a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen ) 
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli: 
 
 
21/2009.(III.17.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot nyújt a 8/2009(II.26.) ÖM 
rendelet alapján a Nézsa Általános Iskola és Óvoda (2618. Nézsa, Szondi út 99.) 
infrastrukturális fejlesztésére. 
A pályázat tartalma az intézményi vizes blokkok felújítása, akadálymentesítése, vezetékek 
cseréje, vizesedés okozta falazati és homlokzati javítások elvégzése.  
A fejlesztés kalkulált beruházási költsége 19.650 e Ft.  
Az Önkormányzat a fenti rendelet alapján 15.720.- eFt –ra pályázatot  nyújt be, és a 
fennmaradó 3.930 eFt összeget költségvetéséből biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2009. április 3. 
Felelős: Kucsera András polgármester 
 
 
 
Kucsera András polgármester: ismerteti Matus Jánosné kérelmét. 
Javasolja a rendezési terv módosítását az alábbiak szerint: A településrendezési tervéről szóló  
13/2004.(X.1.)önkormányzati rendelet szerint:  
7. §. Falusias lakóterület övezetei. 
 
„A tervezett legkisebb telekszélesség min. 18 m, a legkisebb telekmélység min. 40 m. 
Kialakult esetben építési engedély (bővítés, felújítás, átépítés) csak akkor adható, ha 
a telekszélesség min 14 m. A keskeny telkeket összevontuk, hogy a min. 14 m 
biztosítható legyen. Amennyiben nem éri el a 14 m-es szélességet, úgy csak 
művelés céljára lehet használni” 
 
Módosítási javaslat: 
 
„A tervezett legkisebb telekszélesség min. 18 m, a legkisebb telekmélység min. 40 m. 
Kialakult esetben építési engedély (bővítés, felújítás, átépítés) csak akkor adható, ha 
a telekszélesség min 14 m.” 
 
 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta Matus Jánosné Nézsa, 
Csővári út szám alatti lakos kérelmét és azt támogatja. 



 44 

A 13/2004.(X.1.) számú önkormányzati rendelet 7.§ (9) bekezdését módosítja az alábbiak 
szerint  
A tervezett legkisebb telekszélesség minimum 18 m, a legkisebb telekmélység minimum 40m. 
Kialakult esetben építési engedély (bővítés, felújítás, átépítés) csak akkor adható, ha a 
telekszélesség minimum 10 m.  
 
Az elnök szavazást kér a módosító javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: 
 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

8/2009.(III.18.) 
Rendelet 

A 8/2006.(IX.14.) és 2/2009.(I.28.) számú rendelettel módosított 13/2004.(X.1.) számú 
helyi építési szabályzatának módosításáról 

 
1.§ 

 
13/2004.(X.1.)önkormányzati rendelet 7.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„7. §. Falusias lakóterület övezetei. 
 
A tervezett legkisebb telekszélesség min. 18 m, a legkisebb telekmélység min. 40 m. 
Kialakult esetben építési engedély (bővítés, felújítás, átépítés) csak akkor adható, ha 
a telekszélesség min 10 m.” 
 

(2)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
 
Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 21 órakor bezárja 
 
 
 
 
 

K.M.F. 
Kucsera András        Turcsán Mónika 
polgármester                           jegyző 
 
   Pazsitni Tünde  Majer Csaba 
                                    Jkv.hit.                                       jkv.hit. 
 
 
 
 


