Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2009. április 28-án 18 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Balázs Ferenc képviselő (késve érkezett)
Balogh István képviselő
Majer Csaba képviselő
Szarka Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Távol volt: Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő (beteg)
Pazsitni Tünde képviselő
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: Balogh István képviselőt
képviselő-testület ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Balázs Ferenc képviselőt
A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás)
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Beszámoló a 2008. évi belső ellenőrzési tervben meghatározottak teljesítéséről
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
Iskola tetőrekonstrukció
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
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6.)

Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának
jóváhagyása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

7.)

Egyebek

A képviselő-testület ( 5
javaslatot elfogadja.

fős jelenléttel 5 igen ) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi

1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a vasárnapi viharos szél a fogorvosi rendelő előtt lévő
gesztenyefát kitörte és az épületre dőlt. A biztosítóval felvettük a kapcsolatot. A kárról
fényképek készültek.
Balázs Ferenc képviselő: véleményem szerint ki kell vágni a többi fát is, és helyette újakat
kell ültetni. A többi fa is balesetveszélyes.
Kucsera András polgármester: megnyitott a mini coop üzlet. Reméljük, hogy a lakosság
ellátást javítja és egy egészséges verseny alakul ki a kereskedők között.
Temetői stációkról: május 1-jén megkezdődnek a munkálatok. A Műemlék Hatóság
képviselőjével lesz megbeszélés a templom- és plébánia tetőfelújításáról. Erre a célra
adományokat gyűjt az egyházközség. Pályázatot is készítenek.
Földcserére is szükség lesz az önkormányzat és Styevó család között. Ennek a költségét az
önkormányzat vállalhatná. Földmérési + ügyvédi + illeték díja kb. 70.000,-Ft + ÁFA.
Pályázatok: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott pályázatok
eredményéről egyelőre nincs hír. A hiánypótlásokat megküldtük.
Út a munkához program keretében foglalkoztatott közcélú munkások foglalkoztatása
megkezdődik.
A 8 órás közcélú foglalkoztatás – önrész - költsége: 5%, azaz 4.196,-Ft.
A 6 órás közcélú foglalkoztatás – önrész - költsége: 5%, azaz 3.147,-Ft.
A rendszeres szociális segélyben részesülők – önrész – költsége 10 %, azaz 2.565,-Ft
Rendelkezési állási támogatásban részesülők – önrész – költsége 20%, azaz 5.700,-Ft
Madách utcai telkek: a vízóraaknákat szeretnénk megcsináltatni a közcélú munkásokkal.
A közfoglalkoztatási tervben meghatározott tevékenységeket fogjuk velük végeztetni.
A Szondi út 108. szám alatti bérlakások szennyvízaknájával kapcsolatban bejelentést tett Bíró
Attila. A probléma abból adódik, hogy nincs megfelelően szippantva. Folyamatosan
ellenőrizzük és mérjük a vízórákat és az aknában összegyűlt szennyvizet.
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Turcsán Mónika jegyző: a lakók egy hete elvitették a szennyvizet, a két vízórán 3 m3 víz
fogyasztás után az akna 95%-ban már megtelt. Zárt rendszerű tároló megépítése indokolt.
Balogh István képviselő: támogatom a zártrendszerű akna kiépítését. Bíró Attila kifogása
indokolt, mert a szennyvíz az árokban áll és büdösít. A talajvíz is probléma.
Majer Csaba képviselő: lehet az időt húzni, lehet a fejünket a homokba dugni a probléma
nem fog magától megoldódni. Elmérgesedik a helyzet és mehetünk bíróságra.
Kucsera András polgármester: a járdafelújításra benyújtott pályázatunk ÉMOP-3.1.3-20080450 jelű pályázatunk nyert: 8.829.594,-Ft.
A Kossuth-Szondi-Táncsics út járdaszakaszait érinti. Az önrész 30%.
Lehetőség van akadálymentesítésre pályázatot benyújtani közintézményekre, kivéve
egészségügyi intézményt. Javaslatokat kérek melyik intézményre készítsük el a pályázatot.
Polgármesteri hivatal, óvoda, iskola? A pályázat beadási határideje folyamatos. A pályázat
lehetőséget biztosít nyílászárók cseréjére, vizesblokk felújításra, padló felújításra.
Balázs Ferenc képviselő: javasolom a hivatal nyílászáróinak cseréjét.
Kucsera András polgármester: a tető is beázik és a vizesblokk is elavult.
Megérkezett az iskola tetőfelújítására a 2 x 10.000.000,-Ft, melyet értéklevélben helyeztünk
el. A felhasználásig egy kis kamatot nyerhetünk.
Kéri a javaslat elfogadását.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
23/2009.(IV.28.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy az iskola tetőfelújítására az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott 20.000.000,-Ft
támogatásra az önkormányzat bankszámláját vezető pénzintézetnél összevont
értékpapírszámlát nyisson és OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegyet vásároljon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester
Az Ady út és az Óvoda felújítási számlái ki vannak fizetve.
A Magyar Telekom Nyrt. Bérleti szerződés 2. számú módosítása megérkezett. 2009. április 1től az éves bérleti díj 950 eFt + áfa. A bérleti szerződés 2014.március 31-ig érvényes.
Pénzügyi helyzetünk: 3 millió forint kiegyenlítetlen számla és 5 millió forint visszatérítendő
támogatás. A Hűtőház felszámolása miatt jelentős adókiesése van az önkormányzatnak, de
normatív támogatás is csökkent. Az idén is benyújtjuk a működésképtelen helyi
önkormányzatok egyéb támogatása című pályázatot.
Az Óvoda gyesen lévő alkalmazottja jelezte, hogy szeretne dolgozni. Érdeklődik az
intézmény esetleges átszervezéséről, és ez mennyiben érinti őt.
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Balázs Ferenc képviselő: az óvoda udvarán lévő fát ki kellene vágni, mert az a szomszéd ház
csatornájába ér és helyette lehetne másikat ültetni.
Kucsera András
élelmiszersegélyre.

polgármester:

a

Gyermekjóléti

Szolgálat

ismét

pályázott

Kucsera Andrásné igazgató: több mint tíz pályázatot nyújtottunk be, reméljük a fele
legalább nyer.
Majer Csaba képviselő: a temetői szemételhelyezés ügye hol tart?
Kucsera András polgármester: a hely már ki van jelölve. Egy nagyobb létszámú
közfoglalkoztatott lesz felvéve, akkor kezdődik meg a munka.
Majer Csaba képviselő: az állattartásról szóló rendeletet mikortól kívánjuk betartatni?
Neveket tudok sorolni, akiknek a kutyája kóborol.
Balázs Ferenc képviselő: az új telkek ki vannak már mérve?
Kucsera András polgármester: igen, már a vízóra-aknák kiásása és betonozása a következő
feladat.
Majer Csaba képviselő: árat tudunk már?
Kucsera András polgármester: hamarosan meg lesznek a költségek és abból lehet árat
meghatározni.
Balázs Ferenc képviselő: bérbe lehetne adni a Gesztenye sor 1. szám alatti lakást.
Tudomásom szerint két gyerek elmegy más iskolába. Meg lettek keresve a szülők?
Zachar Kázmérné vezető óvónő: két ballagó óvodás szeptembertől nem a nézsai iskolába
jár. Az egyik szülő már korábban jelezte, hogy Vácra fogja vinni gyermekét iskolába.
Kucsera Andrásné igazgató: annyit elvártam volna ezektől a szülőktől, hogy bejönnek az
iskolába és jelzik, hogy nem íratják be gyermekeiket. Nem lettek felkeresve, mivel az egyik
szülő már régóta mondta az óvodába, de a másik egy képviselő gyermeke, akiről
információnk nem volt.
Majer Csaba képviselő: az én gyermekemről van szó, de nem én döntöttem így, hanem a
feleségem. Az óvodás korú gyermekemet is el akartuk vinni, de ő kijelentette, hogy ide
szeretne járni.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: ennek örülök. Koncz Katalin tanítónő járt az óvodában és
beszélt a szülőkkel.
Majer Csaba képviselő: az a baj, hogy több szünet volt az óvodában, mint amennyi
feleségemmel együtt a szabadságunk. Egyébként nagyon rossz a kommunikáció a szülők és a
pedagógusok között. A szülők nem mernek véleményt mondani, mert akkor „csúnyán”
néznek rájuk. Egyébként az iskolai délutáni gyermekfelügyelet sincs biztosítva. Vannak
szülők, akik 16-17 óra között érkeznek haza. Addig hol legyenek a gyerekei?
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Kucsera Andrásné igazgató: sajnos mivel nem érdeklődtél, azért nem tudod, hogy
megoldanánk, ha igény van rá.
Balázs Ferenc képviselő: az így van, nekem is mondják, hogy korábban kellene az óvodát
kinyitni. A nyári 1 hónapos zárva tartás is indokolatlan. A szülőknek problémát jelent a
gyerekek elhelyezése. Nem mindenkinek vannak szülei vagy nagyszülei akik ebben tudnak
segíteni.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: megkérdeztük a szülőket, többek között Majer Andreát is,
de nem igényelte senki. Akkor pedig minek legyen elrendelve a 6 órai nyitás?
A dolgozóknak nyáron tudjuk csak kiadni a szabadságot.
Majer Csaba képviselő: a legnagyobb baj, hogy nem halad az óvoda és az iskola a világgal.
Megváltoztak a munkahelyi követelmények, ehhez kellene az intézményeknek is igazodni,
mert ha nem teszi, elviszik a gyerekeket másik iskolába.
Balázs Ferenc képviselő: a szülők nem merik a szemetekbe mondani a problémát. Ennek
pedig oka van.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: aki eddig hozzám fordult, mindig segítettem a problémát
megoldani, de aki nem szól annak nem tudok segíteni.
Kucsera Andrásné igazgató: az iskola minden pedagógusa nyitott a szülők felé, és ha tudnak
segítenek, de jelezni kell a problémát. Én sokat dolgozok a faluért, én ott vagyok minden
falurendezvényen.
Majer Csaba képviselő: én nem veszek részt a rendezvényeken, mert így mennek a dolgok.
Ne abban merüljön ki a feladatunk, hogy szerepelünk, hanem társadalmi munkában, amiből
kiveszem a részemet.
Ha nem fogunk változtatni a dolgokon akkor elviszik a gyerekeket. Mi itt képviselők gyengék
vagyunk.
Zachar Kázmérné vezető óvónő: te benyújtottál már előterjesztést a változtatásra? Nem csak
beszélni kell róla, hanem konkrétan mondd meg.
Balázs Ferenc képviselő: az iskola igazgatója ígérte, hogy a pedagógusokkal összeülünk és
megbeszéljük a problémákat. Erre nem került sor.
Majer Csaba képviselő: miért nem ülünk le a helyi vállalkozókkal, a szomszédos
önkormányzatokkal?
Balogh István képviselő: a helyi vállalkozók meg vannak sértődve, hogy nem ők kapják a
munkákat, hanem idegenek. Így nem várhatjuk el, hogy segítsenek adományokkal.
Majer Csaba képviselő: 15-20 ember jön el a falugyűlésre. Személyesen kellene a
vállalkozókat meghívni egy kötetlen beszélgetésre.
Kucsera Andrásné képviselő: ezt te is megteheted szervezd meg. Balogh István nyugdíjas
tanár úr is megszervezheti.
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2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester:
Beszámoló a Nézsa Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről
(zárszámadás)
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdés alapján nyílt
ülésen történik.
Az önkormányzat könyvvizsgálója az ülésre nem tudott eljönni. de megküldte a „Független
könyvvizsgálói jelentés”-ét, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tisztelt Képviselő-testület!

A Nézsa Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót –
mely az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990.évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.)
Kormányrendelet, valamint a többször módosított 3/2008. (II.28.) számú Ör. rendelet alapján
készült – az alábbiak szerint terjesztem elő:

A. BEVÉTELEK ALAKULÁSA
(rendelet-tervezet 2. sz. táblázata)
B. KIADÁSOK ALAKULÁSA
(rendelettervezet 4. sz. táblázata)

Tisztelt Képviselő-testület!
Beterjesztettem Önök elé az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §
alapján a 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót. Kérem a
beszámoló megtárgyalását és annak a mellékelt rendelet-tervezet szerinti elfogadását.

A támogató döntéshez az Ötv 15. §. (1) bekezdés és az SZMSZ 44 §. (5) bekezdés a) pontja
alapján minősített többség szükséges.
A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 45. § (2) bekezdése alapján nyílt
szavazással történik.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye A képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
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Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2009.(IV.29.)
Rendelete
Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 82 §-a alapján
figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított –
249/2000. (XII.24.) Korm.r.10.§-ában meghatározottakat a
2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal
- Általános Iskola
b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
- Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó
intézmények külön – külön címet alkotnak.
(3) A címrendet az 1. számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése:
3. § A képviselő – testület az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét:
b) bevételi főösszegét

186.222 eFt-ban,
188.090 eFt-ban

állapítja meg.
I.

Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2008. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti,
illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2.számú melléklet
tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi teljesített működési és
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felhalmozási bevételeit forrásonként – külön – külön címenként- a
3. számú melléklet tartalmazza.
II.

Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
képviselő – testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés:

eFt.

Működési kiadások teljesített előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
járulékok:
25.678
- dologi jellegű kiadások:
- műk. c. pe. átadások:
- társadalom- és szoc.pol.jutt.:

168.665
79.509 munkaadókat terhelő
44.036
5.170
14.272

(2) A képviselő – testület az önkormányzat költségvetés szervei teljesített
továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait
kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 9.229 eFt

- felújítás

5.922 eFt.

- intézményi beruházási kiadás:

292 eFt.

felhalmozási célú hitel visszafizetése
felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.155 eFt

860 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és
módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a
5. számú melléklet tartalmazza.

III.

Költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesítését szakfeladatonként az 6.
számú melléklet tartalmazza
9. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és
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kiadásait – működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételek, függő bevételek, pénzforgalom nélküli kiadások,
függő kiadások szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 7. sz. melléklet
tartalmazza.

IV.

Költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat létszámkeretét 41 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a
képviselő – testülete 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja
meg.
(3) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban hagyja
jóvá.

V.

Pénzmaradvány

11. § (1) Az önkormányzatnak 2008. évi gazdálkodása során szabad pénzmaradványa
nem keletkezett, részletezését a 8.sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1.számú melléklet
Címrend a zárszámadási rendelet 2.§. (3) bekezdéséhez

CÍM SZÁMA

CÍM NEVE

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Általános Iskola

3.

Óvoda
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI TÉNYLEGES BEVÉTELEI FORRÁS

Bevételi forrás
megnevezése
Alaptevékenység bevételei
Bérleti díj bevételek
Egyéb sajátos bevételek
Kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja
Kamatbevételek
Műk.célú pénzeszk.átvétel non-profit szervtől
Intézményi működési bevételek
Helyi adók
Gépjárműadó
Pótlékok, bírságok
Önkormányzat sajátos működési bevételei
Önkormányzat felhalmozási bevételei
Önkorm. költségvetési támogatása és áteng. SZJA bevételei
Működési célú pénzeszköz átvételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek
Hitelfelvétel
Pénzmaradvány igénybevétele
Kiegyenlitő,függő, átfutó bevételek

Előirányzat összege
Összes Működési Felhalm

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

ESZKÖZÖK

Előző évi
költségvetési
beszámoló záró
adatai

2 310
534

2 310
534

2 435

2 435

479

479

9

9

980

980

6 747

6 747

3 809

2 797

4 375

4 375

1 822

1 822

10 006

8 994

139 547

139 547

19 941

19 941

0

Auditálási
eltérések
(±)

12 122

12 122

829

829

1 102

1 102

188 090

187 078

Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

1.
2.
3.

l. Immateriális javak
ll. Tárgyi eszközök
lll. Befektetett pénzügyi eszközök

430
345 791
30

430
345 791
30

339
340 209
30

4.
5.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

346 251

346 251

340 578

6.
7.
8.
9.

l. Készletek
ll. Követelések
lll. Értékpapírok
IV.Pénzeszközök

3 276

3 276

3 790

1 918

1 918

2 957

10.
11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

630
5 824

630
5 824

8 958
15 705

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

352 075

352 075

356 283
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Aud
elté
(

Előző évi
költségvetési
beszámoló záró
adatai

FORRÁSOK

Auditálási
eltérések
(±)

Előző év
auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

13.
14.

1. Induló tőke
2. Tőkeváltozások

30 442
310 593

30 442
310 593

30 442
296 184

15.
16.

3. Értékelési tartalék
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

341 035

341 035

326 626
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l. Költségvetési tartalékok

- 5 315

- 5 315

5 154

18.
19.

ll. Vállalkozási tartalékok
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

- 5 315

- 5 315

5 154

20.
21.

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek
ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 388
4 104

4 388
4 104

2 233
15 509

22.
23.

lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

7 863

6 761

16 355

7 863
16 355

24 503

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

352 075

352 075

356 283

Aud
elté
(

0

Bevételek teljesítése előző évhez viszonyítva

Sorsz.

Kiadások telj

20

BEVÉTELEK
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Intézményi működési bevételek

űködési bevételek
ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés
- ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja
- áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata

Önkormányzatok sajátos műk. bevételei
ebből: - illetékek, helyi adók
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15)
- normatív állami hozzájárulások
- központosított előirányzatok
- felhalmozási célú támogatások
- működésképtelenné vált önkorm. tám.
- normatív, kötött felhasználású
támogatások és színházak támogatása
- egyéb központi támogatások
Működési célú pénzeszközátvételek, tám. ért. bev.
ebből: OEP finanszírozás
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. ért. bev.

19. Hitel, kötvény (20+21)
20.

- működési célú hitel, kötvény kibocsátás *
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21.

- felhalmozási c. hitel, kötvény kibocsátás *

22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása (1)
23. Előző évi pénzmaradvány, eredmény
24.
Korábban nyújtott kölcsönök
25. visszatérülése
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
27. B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N
(1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26)
28.

ebből: felhalmozási célú maradvány *

ebből: vállalkozási bevételek összesen

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI - CÍMENKÉNTI
TÉNYLEGES BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Cím
Száma
Neve
Polgármesteri
1.
Hivatal

2.

3.

Általános Iskola

Óvoda

Gazdálkodási
jogkör
önálló

önálló

részben
önálló

Bevételi forrás
megnevezése

Bevételi előirányzat
Működési Felhalmozási Ös

Összes bevétel
Bevétel forrásonként
1.Int.műk.bevételek
2.Önkorm.saj.műk.bev.
3.Önkorm.ktg.vet.tám.
4.Műk.célú pe.átvétel
5.Felhalmozási bev.
6.Felhalm.célú pe.átv.
7.Hitelfelvétel
8.Pénzmaradv.ig.vétele
9.Kiegy.függő,átf.bev.
Összes bevétel
Bevétel forrása
1. Ktg.vetési tám.
2. Saját bev./fogl.alap/
3. Kistérségi tám.
4. Önkorm.támog.

187 078

Összes bevétel
Bevétel forrása
1.Ktg.vetési támogatás
2.Önkorm.támog.

14 332

1 012

6 747
8 994
139 547
19 941

1 012

12 122
829
1 102
70 549
40 741
1 921
9 568
13 473

10 761
3 571
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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI - CÍMENKÉNTI
TÉNYLEGES KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Cím

Száma

1.

2.

Neve
Polgármesteri
Hivatal

Általános Iskola

Cím

Száma

Neve

Gazdálkodási

Működési kiadás megnevezése
(összesen és kiemelt
előirányzatok szerint) és a
ktg.vetési

jogkör

létszámkeret

Működési kiad
előirányzat

Eredeti ei.

Mód

157 220

1

önállóan gazd. Összes működési kiadás
Működési kiadások részletezése
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok
3.Dologi jellegű kiadások
4.Műk.c.pe.átadás
5.Szociálpolitikai jutt.
Létszámkeret (fő)
önálló
Összes működési kiadás
Működési kiadások részletezése
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok
3.Dologi jellegű kiadások
Létszámkeret (fő)

Gazdálkodási

Működési kiadás megnevezése
(összesen és kiemelt
előirányzatok szerint) és a
ktg.vetési

jogkör

létszámkeret

77 961
24 509
46 042
4 806
3 902
41
67 552
44 184
14 173
9 195
23

Működési kiad
előirányzat

Eredeti ei.

13

Mód

3.

Óvoda

részben önálló Összes működési kiadás
Működési kiadások részletezése
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok
3.Dologi jellegű kiadások
Létszámkeret (fő)

11 107
6 866
2 223
2 018
4

5

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI - CÍMENKÉNTI - 200
TÉNYLEGES FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONK
Cím
Száma
1.

Neve
Polgármesteri
Hivatal

2.

Általános Iskola

3.

Óvoda

*

Tigáz csatl.dij
szennyvizelvez.terv
inform.eszk.fejl.hivatal
Iskola nyomtató vás.
iskola kerámia tábla

Gazdálkodási

Felújítási és felhalmozási kiadás

Eredeti ei.

jogkör

megnevezése

eFT

önállóan gazd. Összesen
Összesenből:
Beruházási kiadások*
Felújítások**
Felhalmozási hitel törlesztés
Felhalmozási célú pe.átad.
Önállóan
gazd.
Összesen
Összesenből:
gép, berend.felsz.vás.
Részben
önálló
Összesen
Összesenből:
Felújítás
fűtés korszerüsités
0 ** épületek felújítása
0 óvoda felújitása
0 kultúr felújitása
83 önkorm.út felújitása

18 180
1 200
15 261
1 719

3 500
3 500

3 520
0
2 402

83
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Mó

iskola sz.gép vás.

126

8. számú melléklet

PÉNZMARADVÁNY 2008. ÉVRŐL

e Ft-ban
2.957
0
8.868
90
-6.761

01. Záró pénzkészlet
02. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás záró egyenlege
03. Ktg.vet.aktiv átfutó elszámolások záró egyenlege
04. Aktív függő elszámolások záró egyenlege
05. Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege
06. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:
(02+03+04-05)
07. .Előző é.tartalékok.maradványa
08. Tárgyévi helyesb.pénzmaradv.(01+06-07)
09. .Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
10. .Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt

2.197
-6.147
11.301
-2.851
224

11. Módositott pénzmaradvány
(08+09-10)
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
mely összegből 801 eFt felhalmozási célra,
7.873 eFt működési célra fordítandó

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb folyó kiadások
Támogatásértékű működési kiadások,egyéb támogatás
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások, egyéb támogatások
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

8.674
8.674

Eredeti

Módosított

előirányzat
77 961
80 562
24 509
27 438
46 042
43 036
2 956
3 332
1 850
1 889

Teljesítés
79 509
25 678
44 036
3 259
1 911

3 902

14 273

14 272

15 261
1 200

5 922
566

5 922
292

1 719

860

860

175 400

177 878

175 739

2 155

2 155

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )
Hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú hitelek
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

6 000

7 319
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Egyéb finanszírozás kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
Költségvetési pénzforgalmi és finanszírozási kiadások összesen (13+18)

6 000

9 474

2 155

181 400

187 352

177 894

Pénzforgalom nélküli kiadások
Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások)
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…22) :
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Támogatásértékű bevétel
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek
Támogatások, kiegészítések
32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

8 328
181 400

187 352

186 222

7 810
51 430
14 363

5 601
48 095
20 466

5 767
48 054
20 921

6 837
920

1 012
1 012

1 012
1 012

64 694
64 694

100 487
100 487

100 487
100 487

145 134

175 661

176 241

36 266

10 863

12 122

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

Hosszúlejáratú hitelek felvétele
Rövidlejáratú hitelek felvétele
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevégtelei
Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)
Költségvetési pénzforgali és fianszírozási bevételek összesen (36+41)

36 266

10 863

12 122

181 400

186 524

188 363

828

829

181 400

187 352

188 090

30 266

- 1 389

1 331

30 266

- 1 389

9 967

Pénzforgalom nélküli bevételek
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN( 42+….+45):
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)
Továbbadási (lebonyolítási célú bevételek és kiadások különbsége (4421)
Finanszírozási műveletek eredménye(41-18)
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

-1 102

7 226
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3. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester:
Előterjesztés
Tárgy: Nézsa Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerűsített tartalmú
mérlegbeszámolója
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV Törvény (Ötv.) 12. §. 3. bek. alapján nyílt ülésen
történik
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nézsa Községi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolója,
könyvviteli mérlege,
éves pénzforgalmi jelentése,
pénzmaradvány kimutatása,
eredmény-kimutatása,
a számviteli, az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai
szerint elkészültek.
A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 92/A., C. §a alapján Baracskainé Dr. Boór Judit könyvvizsgáló megvizsgálta a Nézsa Községi
Önkormányzat 2008. éves költségvetési beszámolóját, amely a Képviselő-testület 2009.
április 28-i ülésére beterjesztésre került.
Az egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolót - könyvvizsgálói záradékkal ellátott
egyszerűsített formában - a jóváhagyásra beterjesztett éves beszámoló alapján terjesztem elő.
Kérem a T. Képviselő-testületet Nézsa Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerűsített
mérlegbeszámolója elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
1.) A Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baracskainé Dr.Boór Judit
könyvvizsgáló által hitelesített és a határozat mellékletét képező mellékletek szerint
Nézsa Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott egyszerűsített mérleg-beszámoló
közzétételéről, és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről 2009.
május 31.-ig gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2009. május 31.
Határozat végrehajtást végzi: Jegyző
A támogató döntéshez az Ötv 14. §. (1) bek. a) pont és az SZMSZ 44 §. (3) bek. alapján
egyszerű szótöbbség szükséges.
Az elnök szavazást kér .
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
24/2009.(IV.28.) számú kt határozat
A Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baracskainé Dr.Boór Judit
könyvvizsgáló által hitelesített és a határozat mellékletét képező mellékletek szerint
Nézsa Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját elfogadja.
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Felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott egyszerűsített mérleg-beszámoló
közzétételéről, és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről 2009.
május 31.-ig gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2009. május 31.
Határozat végrehajtást végzi: Jegyző

4. napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a képviselők írásos előterjesztést kaptak a Nézsa
Önkormányzat 2008. évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről.
Javasolom az abban foglaltak jóváhagyását.
Az elnök szavazást kér .
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
25/2009.(IV.28.) számú kt határozat
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2008.
évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentését és azt elfogadja.
Az ellenőrzést Rétság Kistérség Többcélú Társulása által foglalkoztatott belső ellenőrök
végezték.
Felelős. a polgármester.
5. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: a beszámolóban elhangzottakat kívánja kiegészíteni, hogy
amennyiben az iskola tetőfelújítása az előírt határidőre nem fejeződik be – pl. időjárás miatt –
kezdeményezni fogja a határidő módosítását.

6. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: ismerteti a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat (2645. Nagyoroszi. Kertész u. 45.) alapító okiratának módosítását. Javasolja annak
elfogadását.
Az elnök szavazást kér .
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
26/2009.(IV.28.) számú kt határozat
A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat (székhely: 2645.Nagyoroszi, Kertész u. 45.) alapítójának, a Nézsa
Község Önkormányzatának (2618. Nézsa, Park u.1.) döntésre jogosult testületi szerve(a
továbbiakban: Alapító) úgy dönt, hogy
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módosítja a Nyugat Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratát –
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: a polgármester

7. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: ismerteti a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (Salgótarján)
hiánypótlásra felhívó levelét. A képviselő-testület 56/2008.(XI.6.) számú határozatában úgy
döntött, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező Nézsa külterület 04/2 hrsz-ú gázfogadó rendeletetésű - művelési ágú 228 m2 területű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását kezdeményezi. A határozat tartalmát kell kibővíteni az ide vonatkozó jogszabályokkal.
A korábbi határozat helyett egy újabb határozat meghozatalára van szükség.
Javaslat: a 56/2008.(XI.6.) számú kt határozat visszavonása, és új határozat meghozatala.
Határozati javaslat:
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Magyar Állam tulajdonát képező Nézsa külterület 04/2 hrsz-ú
gázfogadó - rendeletetésű - művelési ágú 228 m2 területű ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi, a 2007. évi
CVI. Törvény 36.§ (2) bekezdés c.) pontja, valamint az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet
VIII. fejezet 50, 51.§ szerint.
2. Az ingatlant az Önkormányzat, az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. Törvény 36.§-a alapján, vállalt önkormányzati feladatainak, a
településen meglévő nyomás szabályozó üzemeltetési céljára kívánja
felhasználni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8.§ (1) bekezdésében foglalt feladatok közül a lakossági igények
figyelembe vétele alapján.
„8.§ (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások
körében különösen a településfejlesztés, a közreműködés a helyi
energiaszolgáltatásban.”
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat
részére történő megszerzése érdekében.
4. Az Önkormányzat a saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan
környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és az
ingatlan vonatkozásában a Magyar Állammal szemben semmiféle
követelést nem támaszt. Az önkormányzati tulajdonba adás érdekében
folyó eljárás során a felmerült minden költség megtérítését vállalja.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan
tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt szerzi meg.
6. A 56/2008.(XI.6.) számú kt határozatát hatályon kívül helyezi.
Az elnök szavazást kér .
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A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

27/2009.(IV.28.) számú Kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
7. a Magyar Állam tulajdonát képező Nézsa külterület 04/2 hrsz-ú
gázfogadó - rendeletetésű - művelési ágú 228 m2 területű ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi, a 2007. évi
CVI. Törvény 36.§ (2) bekezdés c.) pontja, valamint az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet
VIII. fejezet 50, 51.§ szerint.
8. Az ingatlant az Önkormányzat, az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. Törvény 36.§-a alapján, vállalt önkormányzati feladatainak, a
településen meglévő nyomás szabályozó üzemeltetési céljára kívánja
felhasználni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8.§ (1) bekezdésében foglalt feladatok közül a lakossági igények
figyelembe vétele alapján.
„8.§ (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások
körében különösen a településfejlesztés, a közreműködés a helyi
energiaszolgáltatásban.”
9. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat
részére történő megszerzése érdekében.
10. Az Önkormányzat a saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan
környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és az
ingatlan vonatkozásában a Magyar Állammal szemben semmiféle
követelést nem támaszt. Az önkormányzati tulajdonba adás érdekében
folyó eljárás során a felmerült minden költség megtérítését vállalja.
11. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan
tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt szerzi meg.
12. A 56/2008.(XI.6.) számú kt határozatát hatályon kívül helyezi.

Kucsera András polgármester:
Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Nézsa Községi Önkormányzat (2618. Nézsa, Park utca 1.)
Tel: (35) 380-101; Fax: (35) 530-041, e-mail: hivatal@phnezsa.hu
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nézsa Általános Iskola „Reviczky” kastély
épület tetőszerkezetének rekonstrukciója.
3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: az eljárás tárgyalás nélküli volt

20

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen, az eljárás eredményes volt
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: d)* Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is):
FAL-ÉPSZER KFT 2648. Patak, Kossuth út 3.
Nettó ár: 17.308.879 Ft, ÁFA: 3.461.776 FT, BRUTTÓ ÁR:: 20.770.655.- Ft)

5. A benyújtott ajánlatok száma: 1 (egy)
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont –
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak súlyszámozott
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
FAL-ÉPSZER KFT (2648. Patak, Kossuth út 3.)
Ajánlati ár: 17.308.879.- Ft + Áfa
Az eljárásban egyedül Ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.
b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot: 7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:
A nyertes ajánlattevő: FAL-ÉPSZER KFT. (2648. Patak, Kossuth út 3.)
Az ellenszolgáltatás összege: 17.308.879.- Ft + Áfa
Az ajánlat kiválasztásának az indoka: legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás
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8 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 9.* Egyéb információk: 10.* Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: 11.* Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 2009. március
31.
12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. április 24.
13. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. május 05.
14. Az összegezés megküldésének dátuma: 2009. április 29.
Mindannyiunkat meglepett, hogy csak egy pályázó volt.

Az elnök szavazást kér .
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

28/2009. (IV.28.)számú kt h a t á r o z a t
A „Nézsa Általános Iskola „Reviczky” kastély épület tetőszerkezetének
rekonstrukciója” tárgyban indított egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról
1. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlatok értékeléséről
készült összegezés szerinti tartalommal állapítja meg a „Nézsa Általános Iskola
„Reviczky” kastély épület tetőszerkezetének rekonstrukciója” tárgyban indított
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményét. Az összegezés a határozat mellékletét
képezi.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. május 05.
Felelős: Kucsera András polgármester

Balogh István képviselő: még nem hoztunk döntést a Szondi út 108. szám alatti 2 bérlakás
szennyvíztározója ügyében. Javasolom zárt rendszerű szennyvíztároló megépítését.
Kérem a polgármestert tegye fel szavazásra. Bíró Attila várja a döntésünket.
Kucsera András polgármester: javasolom, hogy Koczka Laci készítsen tervet és árajánlatot.

22

Az elnök szavazást kér .
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
29/2009.(IV.28.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nézsa, Szondi út 108.
szám alatt lévő két bérlakáshoz zártrendszerű szennyvíztárolót épít.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a terv és árajánlat elkészítésével bízza meg
Koczka László építésügyi előadót.
Határidő: azonnal.
Felelős. a polgármester.

Balázs Ferenc képviselő: javasolom, hogy a „szeméttelepre” egy fő közmunkás kerüljön és
figyelje a lerakodókat. Méfg azt is lehetne, hogy 2-3 ember rendet tesz a területen,
szétválogatja a szemetet a sittől.
Szarka Péter képviselő: rendkívüli küldöttgyűlést tartott a viziközmű társulat. Az OTP-től
megkaptuk a listát, amely név szerint felsorolva mutatja a fizetőket és nem fizetőket. 71 főnek elmaradása van, 80 fő egyáltalán nem fizet. A vízmű-társulat nem járul hozzá a
kilépésekhez. Kérés a képviselő-testület felé, hogy beszélgetéseik során szóba kerül az Ltp
fizetés, akkor mondják el ennek a lényegét. 7 év a futamidő, de ha valaki még + egy évet fizet
akkor bármire költheti a megtakarítását.

Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 23.30 órakor bezárja:
K.M.F.

Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Balogh István
Jkv.hit.

Balázs Ferenc
jkv.hit.
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