
Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
11. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2009. július 9-én 19 órakor tartott  
               képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak:  Kucsera András polgármester  
                          Zachar Zénó alpolgármester   
                          Balogh István képviselő 
                          Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő 
                          Szarka Péter képviselő        
 
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző   
 
Távol volt:       Balázs Ferenc képviselő 
                          Pazsitni Tünde képviselő               
               Majer Csaba képviselő 
 
Meghívottak: Dr.Mesterházy Balázs pályázatíró 
                        Bekel Zoltán pályázatíró 
                        Székely Beatrix pályázatíró 
                        Kucsera Andrásné igazgató 
 
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:  Kovácsné Bóbis Klaudia képviselőt 
 képviselő-testület  ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.                                       
                                                                 Szarka Péter képviselőt 
A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
 
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét: 
 

1.) Tájékoztató településfejlesztési pályázatokról 
      Előterjesztő: Dr. Mesterházy Balázs 
2.)  Beszámoló nyári karbantartási munkákról 

           Előterjesztő: Kucsera András polgármester 
3.)  Telekvásárlási kérelmek elbírálása 
       Előterjesztő: Kucsera András polgármester 

      



     
 
A képviselő-testület ( 5  fős jelenléttel 5 igen ) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi 
javaslatot elfogadja. 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
 
Dr. Mesterházy Balázs: végeztem Nézsa számára egy kis kutatást rendelkezésre álló 
források tárgyában. Sajnos a kistelepülések szennyvízkezelése egyelőre csak LHH 
kistérségeknek van nyitva Észak-Magyarországon.  
Az általam összeállított csomag lényegében egy kb. 100-110 milliós Ft értékű fejlesztést tesz 
lehetővé kb. 5 millió Ft önrésszel. 
Amit ebből létre lehetne hozni (ún. fejlesztési vízió), az 

a.) egy megújított faluközpont, külső felújításon átesett épületeivel, megújított parkokkal, 
zöldterületekkel, új játszótérrel és kerítésekkel (önrész 0%) 

b.) Modernizált csapadékvíz-elvezetési rendszere az átfolyások megszüntetésével, (önrész 
10%) 

c.) Egy település akadálymentesített hivatalokkal, iskolával, óvodával és egészségügyi 
intézményekkel (önrész 10%) 

 
 
Zachar Zénó alpolgármester: az önrész biztosítása a probléma. Mindhárom fejlesztési 
pályázat jó lenne a falunak. 
 
Balogh István képviselő: sajnos a Gesztenye sor-i lakást nem sikerül értékesíteni. Az önrészt 
abból lehetne biztosítani. 
 
Kucsera András polgármester: a képviselő-testület megtárgyalja az elhangzottakat és  
legkésőbb jövő hét végén tájékoztatjuk a döntésről.  
 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 
 
Kucsera András polgármester: az iskola tetőfelújítása megkezdődött, azóta szakad az eső. 
Sok kár keletkezett a beázás miatt, de a kivitelező vállalja a rendbetételt. Augusztus végén 
lesz az elszámolás.  
Az iskola vizesblokk felújítására 10 millió forintot kaptunk, 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. 
 
 
 



 
45/2009.(VI.9.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy az iskola vizesblokk felújítására kapott 10.000.000,-Ft támogatásra az önkormányzat 
bankszámláját vezető pénzintézetnél összevont értékpapírszámlát nyisson és OTP 
Tőkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegyet vásároljon. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 
A falunapi elészámolás folyamatban van a DIPO-val. Önkormányzatunknak nem került 
semmibe ez a rendezvény. 
 
Az élelmiszersegély a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével kiosztásra került. 
 
A nyári karbantartási munka döcögve halad, mert Dolniczki Ferenc karbantartó eltörte a 
bokáját. Külső segítséget veszünk igénybe a munkálatok végzéséhez. 
 
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Váci 
Jávorszky Ödön Kórház csak beutalóval fogadja a járó beteg szakellátásra a Nézsa-i 
betegeket.  
Beutaló nélkül csak sürgősségi ellátást nyújt, utána átirányítják az illetékes kórházba.  
A probléma még mindig az, hogy a normatívát a Balassagyarmati Kórház kapja, de az ellátás 
Vácon történik. 2007 óta folyamatosan kérvényezi az önkormányzat a területi átcsatolást, de 
érdemi válasz ez idáig nem érkezett. Meg kell sürgetni az intézkedést az ANTSZ Közép-
magyarországi Regionális Intézeténél. 
  
Kucsera András polgármester: Zsíros Csaba a búcsúkor - július 26. - diszkó rendezvényre 
szeretné bérbe venni a Művelődési Házat. 
 
Az elnök szavazást kér az épület bérbeadására. 
A szavazás eredménye: a Képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 4 nem 1 
tartózkodás) a javaslatot nem fogadja el. 
 
46/2009(VII.9.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zsíros Csaba részére diszkó 
rendezvény céljára nem adja bérbe a Művelődési Házat. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Kucsera András polgármester: Dr.Szabó Sándor ügyvéd fax-on tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a Nézsa belterületi 388/2/A hrsz-ú ingatlan átruházására 2009. április 
29. napján kötött adásvételi szerződést felbontották és az eredeti állapotot helyreállították. 
Az ingatlan esetében az önkormányzatnak elővásárlási joga van, amiről nem mondott le és a 
Földhivatal ezért a bejegyzést elutasította.  
Házi Flórián új eladási ajánlatot tett 2.200.000,-Ft összegben.  
 
A képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy él-e elővásárlási jogával vagy sem. 
 
Zachar Zénó alpolgármester: javasolja, hogy erről döntés akkor szülessen, ha minden 
képviselő jelen lesz. 



 
A képviselő-testület a javaslattal egyetért.  
 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
 
 
Kucsera András polgármester: telekvásárlás iránti kérelmet nyújtott be Kocsi Mónika Anna 
Vác-i lakos és Zachar Zalán Nézsa-i lakos. 
 
A képviselő-testület 30/2009.(V.12.) számú határozatában úgy döntött, hogy 700,-Ft/m2 – 
2.000,-Ft/m2  + áfa ár között hirdeti meg a telkeket. 
A képviselő-testület egyedi elbírálással dönt a kérelemről. Kedvezmény a gyermekes és a 
nézsai lakosoknak van. 
 
Kocsi Mónika Anna és Janecskó Tamás 1.700.000,-Ft maximum áron szeretné a 082/28 hrsz-
ú telket megvásárolni. Javasolom bruttó 1.7000.000,-Ft vételár megállapítását, ami 
tartalmazza az áfa-t + ügyvédi költséget. 

 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
47/2009.(VII.9.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa Községi Önkormányzat tulajdonát 
képező 082/28 hrsz-ú építési telket eladja Kocsi Mónika Anna ( 32131. Göd, Fürdő u. 1/A) és 
Janecskó Tamás (2600. Vác, Munkácsy M. u. 64.) részére. 
Az ingatlan vételára: 1.700.000,-Ft, a vételár az áfa-t tartalmazza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: a polgármester. 
 
Zachar Zénó alpolgármester: a nézsai fiatalok azt hitték, hogy 200-300 ezer forint körül 
lesz a telek ára. Az aki nekem ezt mondta, ezen az áron nem fog vásárolni. Véleményem 
szerint felül kellene vizsgálni a döntésünket és alacsonyabb árat kellene meghatározni. A 
fiatalok el fognak menni és nem lesz gyerek a faluban. 
 
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: nem magas a meghirdetett vételár. Ingyen azért nem 
adhatjuk oda. 
 
Turcsán Mónika jegyző: a telek árban kizárólag a telekkialakítással összefüggő kiadás 
szerepel. Emlékeztetőül, 10 millió forint fejlesztési hitel lett felvéve erre a célra, azt valamiből 
vissza kell fizetni. 
 
Balogh István képviselő: Zénónak igaza van magas az ár a nézsai fiataloknak. El fognak 
menni.  
 
Szarka Péter képviselő: véleményem szerint nem magas a meghatározott vételár.  
 
Zachar Zénó alpolgármester: öcséméknek nem sürgős a döntés, ráér a következő ülésen. 



 
Kucsera András polgármester: javasolom, hogy akkor döntsünk a telekárról, amikor 
minden képviselő-jelen van az ülésen. 
A képviselő-testület a javaslattal egyetért.  
 
Az elnök ismerteti a rendezési terv módosítását. 
Az elnök szavazást kér a módosító javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: a Képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
48/2009.(VII.09.) számú kt. határozat 
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hogy a településrendezési tervet 
módosítani kívánja az alábbiak alapján: 
A tervezett módosítások: 

o nem érintik a település fő infrastruktúra hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, 
morfológiáját, védett természeti értékeit, a kulturális örökség védelmét és nem növeli a 
felhasználási intenzitását 

o területfelhasználási változást nem jelent 
o az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Étv.) 9. § (2) bekezdés szerinti véleményeztetéshez részletesen 
kidolgozásra került és véleményeztetése megtörtént 

Fentiek alapján az Étv. 9. § (3) bekezdése szerinti véleményeztetés elhagyható, a rendezési 
terv módosítása 1 körben lehetséges. 
 
A módosítás az alábbiakat érinti: 
A 067/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és megosztása megtörtént, ennél a területnél az 
alábbi módosítások, pontosítások szükségesek: 

o A jelenlegi rendezési terv valamennyi GKSZ besorolású területen előírja, hogy tóra 
nyíló nyitott terasz létesítése esetén az csak fából készíthető. A HÉSZ pontosítása 
szükséges, mely szerint a fenti előírás a tó közvetlen partján, a 705 hrsz-ú ingatlanon 
megvalósuló épület esetén betartandó előírás. 

o A belterületbe vont ingatlanok esetében valamennyi lakóingatlannál (lakóövezetnél), 
valamint a 725-727, illetve 810 hrsz-ú ingatlanon (GKSZ besorolás) az előkert 
minimális mérete 3,00 m, a 705 hrsz-ú ingatlan (GKSZ besorolás) esetében 10,00 m. 
A 705 hrsz-ú ingatlan a tó partján található „félsziget”, 10,00 m-es előkert 
betartásával épület elhelyezése jelentősen korlátozott, ezért a területen máshol már 
elfogadott, min. 3,00 m-es előkerti előírást erre az ingatlanra is biztosítani szükséges. 

o A jelenlegi HÉSZ-ben szerepel, hogy GKSZ övezetben az építményekre 
látványtervet, zöldfelületi rendezési, kertépítészeti tervet kell készíteni. A látványterv 
készítése továbbra is szükséges, azonban kertépítészeti terv készítése nem szükséges, 
az őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásával elkészített helyszínrajzot az építész 
tervező is elkészítheti. 

A település teljes egészén a közművek kiépítésével kapcsolatosan pontosítás szükséges: 
o A településen részleges közmű megléte esetén építési tevékenység végezhető 

(sportpálya területén is részleges közmű megléte elegendő), amennyiben a villamos-
energia szolgáltatás, ivóvíz szolgáltatás, csapadékvíz-elvezetés megoldott, illetve 
megoldható. Nézsa községben még a szennyvízcsatorna-hálózat nem kiépített, ezért a 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig egyedi közművel biztosítható a 
szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés (hatósági engedély már nem szükséges a 
zárt rendszerű szennyvíztárolóhoz). A 702-810 hrsz-ú ingatlanok esetében (067/3 



hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és megosztása után alakult ki) a használatbavételi 
engedély megkéréséig a szennyvízcsatorna-hálózatot ki kell építeni úgy, hogy a 
községi szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozás, annak elkészülte után 
megoldható  
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legyen. A vezetékes gáz kiépíthető, azonban a használatbavételi engedélynek nem feltétele, 
amennyiben a fűtés más módon megoldható. 
A település területére vonatkozó előírások alábbi pontokon módosulnak, pontosításra 
kerülnek: 

o Nézsa községben a hagyományos, népi építészet emlékei a település ékei, a 
parasztházak egyedi arculatot adnak a településnek. A jelenlegi szabályozással ezek 
az értékek elvesznének (a jelenlegi szabályozás értelmében 500 m2 alatti telekméret, 
illetve 14 m-nél keskenyebb telek esetén építési engedély nem adható), ezért a 
településrendezési terv módosítása szükséges. Már kialakult telekméret esetén az 
építési tevékenységet nem kívánja az Önkormányzat korlátozni, kialakult valamennyi 
telek esetében (telekméret és telekszélesség) építési tevékenység végezhető az 
építésügyi jogszabályok előírásainak betartása esetén (beépítési %, oldalkert 
mérete….). Az oldalkert méretét az OTÉK előírásai szerint kell értelmezni (6,00 m-
nél kisebb oldalkert is engedélyezhető). 

o Meglévő telek megosztása abban az esetben engedélyezhető, ha az új telek mérete az 
500 m2-t, az utcafronti szélessége a 14 m-t eléri, illetve az egyéb építésügyi előírások 
(útról történő megközelíthetőség, közművek kiépíthetősége…) biztosíthatóak 
(használatbavételi engedély megkéréséig). A szabályozási terven szereplő 
megszüntető vonalak csak javaslatok, az egyes építési engedélyek kiadásánál 
figyelmen kívül hagyhatók. 

o Az oldalkert mérete nem minimum 1,00 m, hanem maximum 1,00 m, vagyis: 
oldalhatáron álló beépítésnél az oldalsó telektől max. 1 m-re helyezhető el az épület 
(lakó-, intézmény). 

o Az ipari gazdasági területnél lakás az OTÉK előírásainak betartásával elhelyezhető. 
o Építmények erdőben történő elhelyezéséhez be kell szerezni az illetékes erdészeti 

hatóság engedélyét (jelenlegi szabályozás már nem létező jogszabályra hivatkozik). 
o Külterületen történő építéshez be kell szerezni az illetékes környezetvédelmi hatóság 

engedélyét (jelenlegi szabályozás már nem létező jogszabályra hivatkozik). 
 
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, a további intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnali  
Felelős: a polgármester 
 
 
 
Kucsera András polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet Alsópetény 
Önkormányzatának döntéséről, amely szerint 2009. szeptember 1-től megszünteti az 1-4. 
évfolyamos alsó tagozatos iskoláját. Sajnos anyagi okok miatt erre a döntésre kényszerült. 
Ennek következménye, hogy az iskola alapító okiratából törölni kell mint tagintézményt. 
Az alapító okiratot módosítani szükséges. 
 
I. Határozati javaslat a Képviselő-testület részére: 
 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  



1. Jóváhagyja az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását és az egységes 
szerkezetű alapító okiratot, melyek a határozat 1. és 2. számú mellékletei. 

2. Felkéri a Polgármestert a módosító és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2009. augusztus 20. 
Végrehajtást végzi: jegyző 
 
 
A támogató döntéshez az Ötv. 14. § (1) bekezdés és az SZMSZ 44. § (5) bekezdés e) pontja 
alapján minősített többség szükséges. A határozathozatal az Ötv 12. § (6) bekezdése és az 
SZMSZ 45. § alapján nyílt szavazással történik. 
 
Javaslat: Az Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosításának elfogadására. 
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. 
 
49/2009.(VII.09.) számú kt határozat 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. Jóváhagyja az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását és az egységes 

szerkezetű alapító okiratot, melyek a határozat 1. és 2. számú mellékletei. 
2. Felkéri a Polgármestert a módosító és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2009. augusztus 20. 
Végrehajtást végzi: jegyző 
 
 
 
 

49/2009.(VII.09.) számú kt határozat 1. számú melléklete 
 

Általános Iskola és Óvoda 
Alapító Okiratának  

módosítása 
 

 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. alapján az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat bevezető része kiegészül az alábbi c.) ponttal: 
„c.) Alsópetény Önkormányzata 2009. szeptember 1. napjával  - az 1-4 évfolyamos iskola - 
tagintézményként történő működtetését megszünteti.” 
 
2) Az alapító okirat jelenlegi 2.6. pontja az alábbiakra módosul: 
„Egy telephelyen – 2009.09.01-től – egy tagintézmény működik: 
                                                            - óvodai nevelés feladatellátást végez. 
Címe: Alsópetényi Óvoda 
          2617. Alsópetény, Arany János út 13.” 
 



 
3) Az alapító okirat 2.7.a) pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
 „ Székhelyen: 131 fő 
   Telephelyen, a tagintézményben: 30 fő.” 
 
 
4) Az alapító okirat 2.7.b) pontja az alábbiakra módosul: 
„ Az intézményben maximálisan működtethető osztályok száma: 8.”  
 
 
5) Az alapító okirat 2.8 pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
„- Alsópetény Arany János út 13.  439 Hrsz, 
                (tagiskola)                                            terület 180m2 
      2 tanterem, 1 iroda.” 
 
 
6) Az alapító okirat 1 számú mellékletéből törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
„Tagiskola: 
2617. Alsópetény, Arany János út 13. Hrsz: 439 Terület: 180m2 
2 tanterem, 1 iroda található” 
 
 
Záradék: 
Jelen Alapító Okirat módosítást Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49./2009. 
(VII.09.) önk. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 Az alapító okirat módosítása 2009. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 

49/2009.(VII.09..) számú kt határozat 2. számú melléklete 
 

Általános Iskola és Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

egységes szerkezet 
 

Nézsa Község Önkormányzata  
- 1962-ben a Községi Közös Tanács által létesített Körzeti Általános Iskola  
- 1985-1991-ig Általános Művelődési Központ 
- 1992 –1997. július 3-ig Általános Iskola 
- 1997. július 4-től Nézsa és Környéke Oktatási Intézményfenntartó Társulás 
 
neveket viselő önálló jogi személyiségű intézmény jogutódja számára – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§-a (1) bekezdésének g) pontja, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88.§ §-ának (3) bekezdése, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 37.§-a (2) és (5) bekezdése, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. Törvény  értelmében – az alábbi 
okiratot adja ki. 
 
a.)  Keszeg Önkormányzata 2008. július 31. napjával az 1-4 évfolyamos   
      tagiskoláját megszüntette.  
 
b.) Alsópetény Önkormányzata 2008. szeptember 1. napjával óvodájával és 1-4 évfolyamos   
     iskolájával tagintézményként csatlakozik a társuláshoz. 



 
c.) Alsópetény Önkormányzata 2009. szeptember 1. napjával  - az 1-4 évfolyamos iskola -   
      tagintézményként történő működtetését megszünteti. 
 
 
1. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE,  
    AZ ALAPÍTÓ, ILLETVE A FENNTARTÓ NEVE ÉS CÍME 
 
 
1.1.Az intézmény neve, székhelye: 

Általános Iskola és Óvoda 
2618. Nézsa, Szondi út 99. 

 
1.2. Az intézmény alapítójának neve és címe: 

Nézsa Község Önkormányzata 
2618. Nézsa, Park u. 1. 
Alsópetény Község Önkormányzata 
2617 Alsópetény, Petőfi út 24. 
Legénd Község Önkormányzata 
2619 Legénd, Dózsa György út 77. 

 
1.3. Az intézmény fenntartójának neve és címe: 

Nézsa Község Önkormányzata 
2618. Nézsa, Park u. 1. 
Alsópetény Község Önkormányzata 
2617 Alsópetény, Petőfi út 24. 
Legénd Község Önkormányzata 
2619 Legénd, Dózsa György út 77. 

 
1.4.Az intézmény működési területe: 

Nézsa község, és a társulásban részt vevő - Alsópetény, Legénd – önkormányzatok 
közigazgatási területe - ezen túlmenően fenntartói egyeztetés után további felvételi 
lehetőség a maximális létszámig van -. 

 
2. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI, TEVÉKENYSÉGE 
 
2./1/a. Az intézmény típusa: Nyolc évfolyammal rendelkező Általános Iskola 
2./1/b. Az intézmény a tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató közintézmény 
2.2Az általános iskola évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam 
2.3.Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 
2.4 OM azonosítója: 032273 
2.5.Az intézmény székhelye: 2618. Nézsa, Szondi út 99. 
                                    Címe: Általános Iskola és Óvoda 
    2618. Nézsa, Szondi út 99. 
 
 
 
  2.6.A közoktatási intézmény tagintézményei, - telephelyei, telephelyeinek címe: 
     Egy telephelyen – 2009.09.01-től – egy tagintézmény működik: 
                                                            - óvodai nevelés feladatellátást végez. 
     Címe: Alsópetényi Óvoda 



               2617. Alsópetény, Arany János út 13. 
 
2.7.a)Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 161 fő  
 
     b)Az intézményben maximálisan működtethető osztályok száma:8 
 
    c) Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő. 
 
2.8. A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: 
 

-  Nézsa, Szondi út 99.                                   204/3 Hrsz,      
                 (székhely)                                          terület 5,8949 ha 

                                                                                8 tanterem, 2 szaktanterem, 
                                                                               1 könyvtárterem, ebédlő, melegítőkonyha 
 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Nézsa Község Önkormányzatának 
tulajdona. 
 
    -          Alsópetény Arany János út 13.               440  Hrsz.  
                                 (tagóvoda)                             terület: 80 m2 
 
                                                                               1 foglalkoztató, konyha, raktár, iroda. 
                             
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Alsópetény Község Önkormányzatának 
tulajdona. 
        
2.9. Vagyon feletti rendelkezési jogkör: 
 
Az intézmény épülete az Önkormányzat törzsvagyonának része, korlátozottan forgalomképes, 
az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul felhasználni. A rendelkezésre 
álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató munka feladatainak ellátásához szabadon 
felhasználhatja. Egyéb célú hasznosítás Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
mindenkor hatályos rendelete alapján történhet. 
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-
oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport munkáját. 
 
Az intézmény használatában lévő ingatlanvagyont az Alapító Okirat 1. számú melléklete, az 
ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 
 
2.10. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 26. §-a 
szerinti általános iskolai nevelés és oktatás tanköteles korú tanulók számára 
 
2.11.A közoktatási intézmény tevékenységei: 

Az intézmény alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása: 
Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást. 
Az intézmény 2007. szeptember 1. napjától Nézsa Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által jóváhagyott nevelési-pedagógiai program alapján működik. 

  
        Alapfokú oktatás 



                       TEÁOR száma 85.20 
                        Szakágazata 852.010 Alapfokú oktatás 
                        Szakágazati besorolása 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú 

művészetoktatás kivételével)    
 
        Szakfeladat száma, megnevezése: 

80121-4 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
Alapfokú nevelés oktatás 1-8. évfolyamon: a nem sajátos nevelési                                              
igényű tanulók általános iskolai nevelése és oktatása. 

80122-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása              

 Az intézmény a körzetéből ellátja a többi tanulóval együtt 
oktatható – elsősorban pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, 
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos 
nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását. 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi 
időben) 

 Általános iskolai napközis tanulók foglalkoztatása: napközis 
csoportok működtetése. 

80521-2 pedagógiai szakszolgálat 
 logopédiával kapcsolatos feladatok  

 
80111-5 óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés ellátása. 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
 Az általános iskolai tanulók számára szervezett intézményi 

étkeztetés biztosítása. 
 
2.12. Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége: 
 

55241-1 Munkahelyi étkeztetés (szervezett felnőtt étkeztetés) 
                            TEÁOR száma                    55.51 

 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 

    
         Egyéb sport tevékenység 
                     TEÁOR száma   92.62 
                     Szakfeladat száma, megnevezése: 
                                   92403-6 Diáksport 
 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (egyéb módszertani és szervezési, oktatási  
               feladatok. A képzési profilnak megfelelő tevékenységek, programok szervezése). 
 
A szabad kapacitások kihasználásának feltételével: 
Kezelésbe és ingyenes használatba adott ingatlan hasznosítása 
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
TEÁOR száma  85.20 
 
Szakfeladat száma, megnevezése 



75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek (az intézmény  
                       alaptevékenységével összefüggő kiegészítő tevékenységek ellátása: a szabad   
                       kapacitások kihasználása, mely nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását). 
 

        
3.További tevékenységek: 
3.1. 

- az intézmény szlovák nemzetiségi nyelvet oktat 
- a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és tehetséggondozása. 
- a képesség kibontakoztató felkészítés és az integrációs nevelés, oktatás. 
- részképességzavaros és beszédfogyatékos gyermekek fejlesztése (rehabilitációjába 

besegítés) 
3.2. Az Alsópetényi Napközi Otthonos Óvoda, mint tagintézmény tevékenységi körébe 
tartozik: 

- óvodai nevelési feladata, hogy 3 éves kortól az iskolába járásig szükséges fejlettség     
- eléréséig, legfeljebb 8 éves korig gondoskodjon a gyermek neveléséhez szükséges, 

teljes   
- óvodai életet magában foglaló foglalkozások tartásáról. 
- ápolja a népszokásokat, néphagyományokat 
- szlovák nemzetiségi nyelven nevelő intézmény 
- hitoktatás ( a szülők igényeihez igazodva) 
- napközi otthoni jellegű ellátás, napi többszöri étkeztetés, pihentetés 
- csoportok száma: 1 
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő 
- logopédiai nevelés. 

 
4.Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
5./a. Az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 

 
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, s ebből következően az előirányzatai 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű. 
 

5/b. Az intézmény jogállása: 
Az intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. § (1) bekezdése 
alapján önálló jogi személy. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján a 
rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik. 

 
Az Áht. 88. § (5) bekezdése alapján az Államháztartási Hivatal által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A nyilvántartásba vételt a felügyeleti szerv 
kéri a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságától 

 
5/c. Az intézmény finanszírozása: 

Költségvetését évente a fenntartó állapítja meg. 
      Gazdálkodását bonyolító szervezet: Nézsa Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.” 
  
6 . Az intézmény irányító szerve:  

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   
2618. Nézsa, Park u. 1. 



 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a társulási tanács hagyja jóvá. 
 

7. Az intézmény alaptevékenységét a társulási tanács által megállapított költségvetésből látja 
el. 

 
8. A közoktatási intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a társulási tanács – nyilvános 
pályázat útján – meghatározott időtartamra nevez ki (bíz meg). Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében a társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács  
elnöke gyakorolja. 
A közoktatási intézmény képviseletét az igazgató látja el. 
 
A tagintézmény vezetője (vezető helyettes besorolás) felett a munkáltatói jogkört a Nézsai 
Általános Iskola igazgatója gyakorolja. 

 
9.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó. 

 
 10.Az intézmény törzsszáma, adószáma, számlaszáma: 
 
     Törzsszáma: 453659 
     Adószáma: 15453655-1-12 
     Számlaszáma: 11741031-15453655-00000000 
     
11.Az intézmény általános jogutódja a körzeti általános iskolának, amelynek fenntartója a 

Községi Közös Tanács volt. 
 
12.Az intézmény a napközi otthonos gyermekek ellátásának céljából tálaló konyhával 

rendelkezik. 
 
13. Az intézményt az alapító (fenntartó) megszüntetheti, ha: 

a) feladatait, alaptevékenységét ellátni nem tudja, illetve ha nem az alapító okirat szerint 
végzi, vagy 

b) a szolgáltatásai iránti szükséglet megszűnt, illetve 
c) az ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 
 
Az intézmény a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – megszűnik. 
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlését a felügyeleti szerv kéri a Magyar 
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságától.” 

 
14. Záró, illetve hatályba léptető rendelkezések: 

1. Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló jogi 
személy. A rábízott vagyonnal, költségvetésével önállóan gazdálkodik. Vezetője 
magasabb vezetői megbízással, a jogszabályok által előírt feladat- és hatáskörrel 
rendelkezik. Az iskola által foglalkoztatottak tekintetében az intézmény vezetője 



gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézmény Szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltak szerint. 

 
 
Nézsa, 2009. augusztus …... 
 
 
A fenntartói aláírások bélyegzőlenyomatai: 
 
 
 
Kucsera András   Laluja Imre   Szavlik Zoltán 
polgármester    polgármester   polgármester 
  
 
 
 
 
Záradék: 
 
Az  alapító okiratot Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2009.(VII.09) 
határozatával, Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
…./2009.(VIII…………..) határozatával Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a ……/2009.(VIII……) számú határozatával hagyta jóvá.  
Hatályos 2009. szeptember 1-től.  
 
 
Nézsa, 2009. augusztus ……. 
 
 
                                                                                 Turcsán Mónika 
                                                                                        jegyző              
              
Melléklet: 
 
1.  ingatlanvagyon, ingó vagyon  nyilvántartás. 
 
2 .Megállapodás közös intézményirányító társulás létrehozására 
      Kelt, Nézsa, 1997. július 4. 
 
                               
1. számú melléklet 
 
Általános Iskola Nézsa, Szondi út 99. Hrsz. 204/3 Terület: 5,8949 ha 
 
8 tanterem, 2 szaktanterem,  l könyvtárterem, ebédlő, melegítőkonyha. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon – ingatlan és ingó vagyon – Nézsa Község 
Önkormányzatának tulajdona 
 



A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 
 
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával az intézményvezető 
rendelkezik. 
 
Tagóvoda: 
 
2617. Alsópetény, Arany János  út 13. Hrsz: 440   Terület: 80 m2 1 foglalkoztató, konyha, 
raktár, iroda. 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Alsópetény Község Önkormányzatának 
tulajdona.  
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával Alsópetény Tagiskola 
vezetője rendelkezik. 
 
 
Az elnök az ülést bezárja 22.000 órakor. 
 

K.M.F. 
 
Kucsera András       Turcsán Mónika 
polgármester                jegyző  
    
 
                       Kovácsné Bóbis Klaudia       Szarka Péter  
   Jkv.hit.            jkv.hit.  
 


