Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2009. augusztus 27-én 19 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balogh István képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Távol volt:

Balázs Ferenc képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Majer Csaba képviselő

Meghívottak: Zachar Kázmérné vezető óvónő
Kucsera Andrásné igazgató
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Wágnerné Fejes Mária könyvelő
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.
Szarka Péter képviselőt
A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:
1.) 2009.I. félévi pénzügyi beszámoló és költségvetés módosítás.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2.) Madách úti telkek értékesítése
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
3.) Tanévnyitással kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Kucsera Andrásné igazgató
4.) Temetői stációk felszentelésével kapcsolatos ünnepség szervezése

Előterjesztő: Kucsera Andrásné igazgató
5.) Egyebek
A képviselő-testület ( 5
javaslatot elfogadja.

fős jelenléttel 5 igen ) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi

1. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. augusztus 27-i ülésére
Tárgy:Tájékoztató a Nézsa Községi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetésének
teljesítéséről
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 12. §. (3) bekezdése alapján nyílt
ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nézsa Községi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló
tájékoztatót – 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 6/2009. (II. 25.) számú Ör. rendelet
alapján készült – az alábbiak szerint terjesztem elő:

KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
2. Munkaadói járulék
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Végleges pü.eszk..átadás egyéb tám.
6. Felújítás
7. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése
9. Hitelek, értékpapírok kiadásai
10. Pénzforgalom nélküli kiadások
11. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
12. Továbbadási lebony. célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti Módosított

Tény

84 029
25 947
42 939
0
8 798
26 400
1 640
0
2 155
0
0
0

89 727
28 043
46 997
0
13 968
36 400
1 640
0
2 155
0
0
0

42 198
13 643
17 784
0
7 637
7 900
440
0
11 498
0
403
0

191 908

218 930

101 503

BEVÉTELEK
13. Intézményi működési bevételek
14. Önkormányzat sajátos működési bevételek
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
16. Önkormányzat sajátos felhalomzási bevételek
17. Támogatások, kiegészítések, átvett
pénzeszközök
18. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
19. Hitelek, értékpapírok bevételei
20. Pénzforgalom nélküli bevétel
21. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
22. Továbbadási lebony. célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 477
49 483
6 000
1 200

6 631
49 483
6 000
1 200

3 949
25 600
12
451

102 692

129 560

87 313

0
25 255
801
0
0

0
25 255
801
0
0

0
4 294
0
-6 762
0

191 908

218 930

114 857

Tisztelt Képviselő-testület!
Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79 § (1) bek.
alapján a 2009. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót.
Kérem a tájékoztató megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt.
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. I. félévi
költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt
elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
Intézmények Vezetői
A támogató döntéshez az Ötv. 14. § (1) bekezdés és az SZMSZ 44. § (3) bekezdés l) pontja
alapján egyszerű többség szükséges.
A határozathozatal az Ötv. 12.§ (6) bekezdés első mondata és az SZMSZ 45. § (2) bek.
alapján nyílt szavazással történik.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 igen) egyhangú szavazattal a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
50/2009.(VIII.27.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. I. félévi
költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt
elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős. a polgármester.

BEVÉTELEK

eredeti

módosított

tény

6 477
49 483
6 000
1 200

6 631
49 483
6 000
1 200

3 949
25 600
12
451

102 692

129 560

87 313

0
25 255
801
0
0

0
25 255
801
0
0

0
4 294
0
-6 762
0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

191 908

218 930

114 857

KIADÁSOK

Eredeti Módosított

13. Intézményi működési bevételek
14. Önkormányzat sajátos működési bevételek
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
16. Önkormányzat sajátos felhalomzási bevételek
17. Támogatások, kiegészítések, átvett
pénzeszközök
18. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
19. Hitelek, értékpapírok bevételei
20. Pénzforgalom nélküli bevétel
21. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
22. Továbbadási lebony. célú bevétel

1. Személyi juttatások
2. Munkaadói járulék
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Végleges pü.eszk..átadás egyéb tám.
6. Felújítás
7. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése
9. Hitelek, értékpapírok kiadásai
10. Pénzforgalom nélküli kiadások
11. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
12. Továbbadási lebony. célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Tény

84 029
25 947
42 939
0
8 798
26 400
1 640
0
2 155
0
0
0

89 727
28 043
46 997
0
13 968
36 400
1 640
0
2 155
0
0
0

42 198
13 643
17 784
0
7 637
7 900
440
0
11 498
0
403
0

191 908

218 930

101 503

Kucsera András polgármester: ELŐTERJESZTÉSE

Tárgy:Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 6/2009.
(II.25.) Ör.sz. rendelet módosítása

Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján nyílt
ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Nézsa község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II.25.)
Önkormányzati rendeletnek megfelelően mellékelten előterjesztem a 2009. I. félévben
végrehajtott előirányzat-módosításokat, az időközben meghozott testületi
határozatoknak megfelelő, valamint a jelenleg érvényben lévő költségvetési rendelet
felülvizsgálatával kapcsolatos korrekciós tételeket.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi módosítását a
• a központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások,
• a többlet bevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele
• Képviselő-testület határozatainak végrehajtása
• egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések,

• önálló intézmény költségvetésének felülvizsgálata
teszi szükségessé.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az előirányzat-módosítások feladatonkénti bontását tételesen az előterjesztés, összesítését a
rendeletmódosítási javaslat táblázatai tartalmazzák.
Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását.
Rendeletalkotási javaslat:
A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.

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. § (4), (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.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
10/2009. (VIII.28.)
rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 6 /2009.(II.25)
rendelet módosításáról
1. számú módosítás
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 28 §-a alapján – figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának
rendszeréről szóló – többször módosított249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben
meghatározottakat a 6/2009. (II.25.) 2009. évi költségvetésről alkotott rendeletét az alábbiak
szerint módosítja
1. §
A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ A képviselő – testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét:
b.) bevételi főösszegét:
c.) működési hiányát:

191.908 eFt-ról
218.930 eFt-ban
191.908 eFt-ról
193.675 eFt-ban
25.255 eFt-ban

állapítja meg.”
2. §
A költségvetési rendelet 6. §-a működési kiadásainak helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ Az önkormányzat működési kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a következők
szerint határozza meg:
- működési kiadások előirányzata összesen:

177.031 eFt.

Ebből:
- személyi jellegű juttatások:
89.727 eFt.
- munkaadókat terhelő járulékok:
28.043 eFt.
- dologi jellegű kiadások:
46.997 eFt.
- szociálpolitikai célú támogatások
. 8 003 eFt
- műk.célra átadott pénzeszközök:
4.261 eFt ”

3. §
A költségvetési rendelet 7. §-a felhalmozási kiadásainak helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§Az önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a következők
szerint határozza meg:
- felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

41.899 eFt

Ebből:
felújítás
intézményi beruházási kiadás
felhalmozási célú pénzeszk.átad.
felhalmozási hitel törlesztés

36.400 eFt
1.640 eFt
1.704 eFt
2.155 eFt

Kiemelt előirányzatonként összesítve az 1. sz. melléklet tartalmazza az előirányzat
módosításokat bevételi, kiadási és teljesítési szempontból”.
4. §
A 2.sz.és 3.sz. melléklet szakfeladatonként tartalmazza a kiadási, illetve bevételi előirányzat
módosításokat, valamint a 2009. I. félévi tényleges teljesítéseket.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2009 január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő megérkezett az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 6 főre változott.
2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: az építési telkeken a fejlesztési munkák folynak. Elkészült a
Gázvezeték, nyomáspróba is volt és a hónap végén átadás lesz. A telekhatáron belül vannak a
vezetékek. A vízóra aknákat az önkormányzat elkészítette 95%-ban. A fedlapokat is gyártjuk
A földben lévő aknák falainak betonozása is elkészült.
Az ivóvízhálózat kivitelezése: kértünk árajánlatokat, három érkezett. 1. Rétság Vízmű, 2. Vác.
3.PENTA Gödöllő. A legkedvezőbb ajánlat a Rétság-i.
Földmunka nélkül kértük az ajánlatokat.. Reméljük, hogy Dudásék és Balázs Ferenc is vállal
Ebből a munkából.
Újabb kiadások várhatóak: földminőségi vizsgálatot kell készíttetni, ahhoz, hogy a
Földhivatal tulajdoni lapot és belterületbe vonási határozatot tudjon kiadni.
Előszerződést már kell íratni a telekvásárlókkal.
Jelenleg öten adták be telekvásárlás iránti kérelmüket. Két kérelmező esetében döntés is
született.
Zachar Zénó alpolgármester: javasolom felülvizsgálni a telekárban hozott határozatunkat,
mert néhány fiatal csalódott, olcsóbb árra számítottak. Ezen az áron nem akarnak telket
vásárolni. Át kell újra gondolni, hogy valóban azt akarjuk-e, hogy a fiatalok ne menjenek el a
faluból. Jobban kell őket támogatni a letelepedésben.
Döntést akkor kellene hozni, amikor minden képviselő jelen van az ülésen.
Szarka Péter képviselő: véleményem szerint nem sok a megállapított telek ár.
Kucsera Andrásné igazgató: ingyen nem lehet oda adni, aki építkezni akar, annak nem lehet
sok 1 millió forint a telekért.
Pazsitni Ferencné pénzügyi ea: 10 millió forint fejlesztési hitel lett felvéve, azt vissza kell
fizetni.
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: véleményem szerint ingyen nem adhatjuk oda a
telkeket. Úgy emlékszem, hogy a tényleges kialakítási költségek lettek bekalkulálva az árba.
Pazsitni Tünde képviselő: csökkentsük az árat: 500 eFt/m2 +ÁFA.=625.000,-Ft.
Kucsera Andrásné képviselő: javasolom, hogy csak a nézsaiaknak legyen olcsóbb.
Kucsera András polgármester: a soron következő ülésen újra napirendre tűzzük a telekárak
megbeszélését..

3. Napirend tárgyalása
Zachar Kázmérné vezető óvónő: a következő nevelési évre 30 fő gyermek van beíratva az
óvodába. 26 főre kapunk állami támogatást.
Az óvoda nevét fogjuk az intézmény épületére kiírni.
A nyári karbantartási munkák elvégzésre kerültek. Az udvari játékok javítása is megtörtént.
Kucsera Andrásné igazgató: az iskola épületének tetőfelújítása során a felső szinten egy
tanterem kivételével mind beázott. Az időjárás nem kedvezett, sokat esett az eső. Fazekas
József szülő egy tanterem felújítását felvállalta és elvégezte. A takarítással 95%-ban készen
vagyunk. A tanév megkezdésével nem lesz gond.
110 fővel indul a tanév ez 13 fő csökkenést jelent. Alsópetény óvodában: 20 fő óvodás, 5 fő
kisegítő dolgozik. Az iskola szeptember 1-től megszűnt.
3 óraadó van foglalkoztatva.
Minden képviselőt szeretettel várunk szeptember 1-jén a tanévnyitóra.
Az Alsópetény tagiskola megszűnt a 2008/09-es tanévvel.
Alsópetényi tagóvoda működik 20 fő gyermeklétszámmal.
A bejáró tanulók létszáma: 40 fő
-Alsópetény 22 fő
-Legénd 13 fő
-Keszeg 3 fő
-Galgaguta 2 fő
Iskolabusszal utazott: 38 fő.
Tanulólétszámunk a 2009/10-es tanévben: 111 fő + 1 gyermek SNI-s.
Kucsera András polgármester: az iskola tetőfelújítása elkészült és a műszaki átadás
megtörtént. A tető ünnepélyes átadása és szentelése szeptember 1-jén lesz. Aki részt tud venni
az ünnepségen kérem jöjjön reggel 9 órára az iskolába.
4. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: a temetőben épülő stációk megszentelése szeptember 20-án
lesz. Már készülnek a meghívók és a plakátok. A munkálatok jól haladnak, sokan kiveszik
részüket a munkákból.
5. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: Házi Flórián levélben kereste meg hivatalunkat eladási
ajánlatával. A korábban megjelölt 388/2/A hrasz alatt található 272m2 területű pince eladási

ára 500 eFt-ról 2,200 eFt-ra változott. Az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Dönteni
kell abban, megvásároljuk-e a pincét.
Zachar Zénó alpolgármester: nem javasolom a pince megvásárlását, mivel nincs rá
pénzünk.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
51/2009.(VIII.28.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Házi Flórián 2.200.000,-Ft összegű eladási
ajánlatát a Nézsa 388/2/A hrsz alatt található 272m2 területű Kossuth úti pince
megvásárlására vonatkozóan megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem kíván élni elővásárlási
jogával, azaz nem kívánja megvásárolni az pince megnevezésű ingatlant.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester.
Kucsera András polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Gesztenye sor 1.
szám alatti önkormányzati lakás bárbeadásra került mindaddig, amíg vevő nem jelentkezik rá.
A játszótér építésére benyújtott pályázat nem nyert.
Az Alsópetényi és Legéndi polgármesterekkel felkerestük a Váci Jávorszky Ödön Kórház
igazgatóját. Megérdeklődtük, hogy mire számíthatunk mi Nógrád megyei települések.
Súlyponti kórházunk Balassagyarmat és Salgótarján. A nagy távolság és a tömegközlekedés
miatt indokolt lenne a Váci Kórházhoz tartozásunk. Nézsa önkormányzatának képviselőtestülete már 2008-ban kérte a területi ellátás megváltoztatását. Kérésünket elutasította a
Nógrád Megyei Önkormányzat és a Balassagyarmat Város Önkormányzat. Az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete
megküldte támogató határozatát, amelyet – nem támogatóink – megfellebbeztek, tehát a
határozat nem jogerős.
A 4854-10/2009. számú határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Az ügy az Országos Tisztifőorvoshoz kerül.
A Váci Kórház igazgatója úgy nyilatkozott, hogy fogadják a települések betegeit, de
beutalóval küldjék a háziorvosok.
Értesítést kaptunk a hulladékkezelési díj változásról. Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft,
mint közszolgáltató, a RÖNÉ-HP Kft. jogutódjaként értesítést küldött, hogy az Erdőkürti
hulladék ártalmatlanító július 15-től bezárásra került. 2009. július 15-től a hulladék a Jobbágyi
hulladéklerakó telepre kerül beszállításra. A hulladéklehelyezési díj 2009. évben 5.200,Ft/tonna +ÁFA. Az elhelyezési díj kifizetése miatt a cég 2009. július 15-től 2009. december
31-ig terjedő időszakra egységesen az alábbi díjat alkalmazza:
Lakossági hulladékszállításra lakott ingatlanok esetén:
Heti 1 db 110-120 l kuka egyszeri ürítési díja:

247,70,-Ft+Áfa

3.220,-Ft + ÁFA /n.év
Heti 1 db 80 l kuka egyszeri ürítési díja:

196,90,-Ft+Áfa
2.560,-Ft + ÁFA /n.év

Heti 1 db 50-600-120 l kuka egyszeri ürítési díja: 187,-Ft+Áfa
2.432,-Ft + ÁFA /n.év
A kukákon kívül a plusz hulladék elszállítása erre külön kialakított céges logóval ellátott
zsákban történik. a zsák ára: 250,-Ft+ÁFA/db

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Zöld Híd Program tagdíj tartozásunk van:
2009. évi tagdíj első részlet:
69.720,-Ft
2009. évi tagdíj második részlet
67.800,-Ft
2009. évi önrész 60%-a
663.864,-Ft

és

Szűrőbusz projekt: a Mátrai Gyógyintézet levélben kereste meg hivatalunkat. A Mátrai
Gyógyintézet részt kíván venni egy nemzetközi Európai Uniós Projektben, mely a Heves,
Nógrád megyei valamint szlovák települések számára egy jelentős egészségügyi fejlesztést
tesz lehetővé.
A projekt célja egy szűrőbusz hosszú-távú üzemeltetése, a lakosság folyamatos egészségügyi
szűrése.
A programban részt vevő önkormányzatoknak csekély mértékű hozzájárulására van szükség,
mely hozzájárulások nem kizárólag anyagi természetűek lehetnek (helyi szervezés, levelezés,
energia és közműszolgáltatás, esetleg munkabérek.
A pályázat beadása 2009 őszén lesz..
Javasolom a projekt 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:
52/2009.(VIII.27.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Mátrai Gyógyintézet Európai
Uniós Projektben való részvételét.
Nézsa Község Önkormányzata részt kíván venni a projektben és egy szűrőbusz hosszú-távú
üzemeltetéséhez is hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

Kucsera András polgármester: ismerteti Koctka László építésügyi előadó előterjesztését,
amelyben Tóth Károly kérelmének elfogadását javasolja.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

53/2009.(VIII.27.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a …../2009.(VIII. 27.) számú
határozatában Tóth Károly és Felesége 2618 Nézsa, Árpád út 8. szám alatti lakos kérelmének
hely ad és úgy döntött, hogy a Nézsa 03/2 (belterületbe csatolás után 411 hrsz-ú) ingatlanokat
érintő telekalakítás engedélyezése során Nézsa község Hatályos településrendezési terve,
illetve annak mellékletét képező helyi építési szabályzat (HÉSZ) és szabályozási terve alapján
a 03/2 hrsz-ú, Tóth Károly és Felesége Nézsa, Árpád út 8. szám alatti lakos saját tulajdonában
lévő külterületi ingatlan belterületbe csatolásával egyidejűleg a 02/4 hrsz-ú, Önkormányzati
tulajdonban lévő külterületi útterület rendezési tervben jelölt részét is belterületbe kell vonni
és az előírt szabályozási szélességet is biztosítani kell.
.
• A közút kialakításához a szükséges szabályozási szélesség biztosítása céljából Tóth
Károly 2618 Nézsa, Árpád út 8. szám alatti lakos a tulajdonát képező 03/2 hrsz-ú,
külterületi ingatlanomból Nézsa Községi Önkormányzat részére ingyenesen
felajánlott Dombai Gábor ingatlanrendező földmérő mérnök (Ing. rend. min. sz.:
0062/90) által készített változási vázrajzban foglaltaknak megfelelő 193 m2 területet a
Képviselő-testület köszönettel elfogadja.
•

A Képviselő-testület a Nézsa 03/2 hrsz-ú, külterületi ingatlan valamint a 02/4 hrsz-ú,
külterületi útterület rendezési tervben jelölt részének belterületbe csatolásához
hozzájárul azzal, hogy a telekalakítással illetőleg belterületbe csatolással kapcsolatban
felmerülő összes költség megfizetése Tóth Károlyt terheli.

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a telekalakítással illetőleg belterületbe
csatolással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnali
Felelős: Polgármester
Az elnök az ülést bezárja.
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
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