
        Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
7. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2010  április 27-én 18.00 órakor tartott  
               képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak:  Kucsera András polgármester  
                          Zachar Zénó alpolgármester   
                          Balázs Ferenc képviselő 
                          Balogh István képviselő                     
                          Pazsitni Tünde képviselő               
 
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző   
 
Távol volt:       Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő                                       
                         Szarka Péter képviselő        
                         Majer Csaba képviselő 
 
Meghívottak:  Tóth József SE elnök 
                         Tóth Károly egyházi elnök 
                          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:  Balázs Ferenc képviselőt 
 képviselő-testület  ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.                                        
                                                                 Balogh István képviselőt 
A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
 
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét: 
 
 
     1.)        Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről. 
                 Előterjesztő: Kucsera András polgármester      
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2.) Beszámoló Nézsa Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről          
             (zárszámadás) 

                   Előterjesztő: Kucsera András polgármester 
 

3.) Beszámoló a Nézsa Sportegyesület 2009. évi gazdálkodásáról 
Előterjesztő:  Tóth József SE elnök 
 

4.) Nézsa Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolója 
Előterjesztő: Kucsera András polgármester 

 
5.) Döntés az intézmények átszervezéséről, megszűntetéséről, valamint az alapító okirat 

módosítása, társulási megállapodás módosítása, önkormányzati intézkedési terv 
módosítása. 

                 Előterjesztő: Kucsera András polgármester 
 

6.) Tájékoztató a Nézsa községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. negyedévi    
            teljesítéséről 

Előterjesztő: Kucsera András polgármester 
 
7.) Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emelése 

                 Előterjesztő: Kucsera András polgármester 
 

8.) Beszámoló az önkormányzatnál és intézményeinél végzett ellenőrzésekről. 
Előterjesztő: Kucsera András polgármester 

 
9.) Egyebek 

 
     10.)         Kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

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

 
1. Napirend tárgyalása 

 
Kucsera András polgármester: 2010. április 15-én egy ad hoc megbeszélést tartottunk a 
képviselőkkel erről emlékeztető is készült. Sürgősen dönteni kellett a kivitelező kiválasztása 
tárgyában. Két pályázó volt és nyújtott be árajánlatot: az iskola külső homlokzatának javítására: 
 Fal-Épszer Kft. 10.839.281,-Ft., a ZS&ZS BAU Kft. 12.500.000,-Ft. a HA-KAP-ESZIK Kft. 
Dunakeszi 13.500.000,-FT, és a Szondy Lakatos és Szerelő Ipari Szöv. Drégelypalánk 11.750.000,-
Ft 
 
A beérkezett árajánlatokat áttanulmányoztuk és a legolcsóbb árajánlat elfogadására szavazott 
mindenki.  
 
Javasolom, hogy a képviselő-testület utólagosan határozattal is erősítse meg a FAL-ÉPSZER Kft 
10.839.281 Ft összegű iskola külső homlokzat felújítására vonatkozó árajánlatának elfogadását. 
 
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. 
 
 
19/2010.(IV.27.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FAL-ÉPSZER KFT (2648. 
Patak, Kossuth út 3.) árajánlatát fogadja el, amely 10.839.000,-FT (bruttó) összeg, és egyben 
megbízza az Általános Iskola (2618. Nézsa, Szondi út 99.) külső homlokzat felújítási munkának 
elvégzésével. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal. 
Felelős. a polgármester. 
 
 
Vizes blokk felújítását végzi: HA-KAP-ESZIK COMPANY Kft 
 
20/2010.(IV.27.) számú kt határozat 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HA-KAP-ESZIK COMPANY 
Kft. (2120.Dunakeszi, János út 2..) árajánlatát fogadja el, amely 67.973.41,-FT (bruttó) összeg, és 
egyben megbízza az Általános Iskola (2618. Nézsa, Szondi út 99.) vizesblokk felújítási munkának 
elvégzésével. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal. 
Felelős 
 
Húsvét nagypénteken személyesen járt Nézsán a Finn nagykövet és családja. Megnézték a 
műemléképületeinket. Szeretnének kastélyt vásárolni. Az üggyel kapcsolatban megfogalmaztunk egy 
tájékoztató levelet, amelyet megküldtünk. 
 
Szó esett ezen a megbeszélésen a szemétszállítás problémájáról. Itt járt az. AVE Hulladékszállító 
Kft. képviselője, és kifogásoltuk, hogy minden ingatlantulajdonosnak egységesen 120 l-es edénynek 
megfelelő szállítási díjat állapítottak meg. A lakosság joggal háborodott föl és várják az intézkedést. 
Több mint egy éve jogutódja az RÖNÉ-HP-nek nem volt semmi gond. Minden előzetes egyeztetés 
nélkül 2010-től egységesen számláznak mindenkinek. Balázs Ferenc képviselő is jelen volt ezen a 
megbeszélésen. Kértük, hogy írásban tájékoztassák a lakosságot ajánlatukról. Több település 
polgármesterével felvettük a kapcsolatot ez ügyben, várjuk más szolgáltatók árajánlatát. 
 
Az orvosi rendelő felújítására benyújtott pályázatot befogadták, hiánypótlást küldtek ezt teljesítettük. 
Utólagosan jutott tudomásunkra, hogy Alsópetény is akart pályázni, de egy orvosi körből csak egy 
település pályázhat. Egyeztetve Laluja Imre polgármesterrel, visszalépett. 
 
A járdák felújítása jól halad, a Kossuth, Táncsics és Szondi út betonozása folyik. 
 
 
Pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati Miniszter Úrhoz az iskola nyílászáróinak, padlóburkolat 
és külsőhomlokzat felújítására. Sajnos forráshiány miatt elutasításra került. 16 MFt-ot pályáztunk. 
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A Madách úti építési telkek előtt készül az út tükör, kőterítés történt, amelyet Balázs Ferenc végzett. 
Hamarosan megkezdődik az építkezés és a megfelelő utat biztosítani kell. 
 
 

 
2. Napirend tárgyalása 

 
Szöveges előterjesztés Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi zárszámadási rendeletének 

elfogadásához 
 
Kucsera András polgármester:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Nézsa Község Önkormányzatának az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. 
évi XXXVIII. tv. 28 §-a alapján, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, 
beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 249/2000. (XII.24.)  
Kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével az önkormányzat zárszámadását a 
következő év április 30-áig el kell fogadtatni. 
Ezen kötelezettségemnél fogva az alábbiakban tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet községünk 
2009. évi gazdálkodásáról: 
 
 Önkormányzatunk 2009. évben  hitelek felvétele nélkül nem tudta volna ellátni alapvető 
feladatát.  Záró működési hitelállományunk: 12 909 eFt, fejlesztési hitelállományunk: 5 267 eFt. 
Fejlesztési kiadásaink mértéke igen szép szám 28 828 eFt. 
- vizmű közművesítési költség:  3 500 eFt 
- informatikai eszköz vásárlás óvoda:    160 eFt 
- iskola informatikai fejlesztése  1 090 eFt 
- iskola tetőfelújítás             21 145 eFt 
- szolgálati lakás felújítása      700 eFt 
- fejlesztési hitel törlesztés   2 233 eFt 
 
Az iskola tetőfelújításához 20 millió forint támogatást nyertünk, az iskola informatikai 
eszközfejlesztése 100 %-os támogatottságú. A többi forrás hitelből és saját erőből lett biztosítva. 
 
 Iskolánk intézményfenntartó társulásban működik, elengedhetetlen az óvoda bevonása is, 
hiszen kezdettől fogva ennek elmaradása jelentős többletbevétel  kiesést eredményezett. 
 
 Igazgatási feladatainkat önálló polgármesteri hivatal fenntartásával látjuk el, ahol a 
köztisztviselők középfokú végzettségűek, de szakmailag képzettek. A bérek vonatkozásában e tény 
miatt nem magasak a személyi juttatások. 
 
Működési kiadásunk 167 521 eFt, a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezet kiemelt 
előirányzatonként részletezi ezen összeget.  
 
Szociálpolitikai kiadásunk  előző évben 14 272 eFt volt, idén 14 893 eFt. Itt nem tud mutatkozni 
csökkenés, hiszen sajnos a rászorultak köre a világgazdasági válság miatt inkább nő. Bár átlagosan 
90 %-ban igényelhető ezen kiadás fedezete, de ha az ország nehéz helyzetben van, az kihat egyes 
településekre és polgárok egyes rétegére. 
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 Vagyonunk 2009. évben növekményt  mutat, hiszen az előzőekben felsorolt beruházások, 
felújítások 20 974 nettó növekedést eredményeztek (az amortizáció nettósít). 
 
2008. évben nettó vagyonunk könyv szerinti értéke: 340 578  eFt volt, 
2009. évben nettó vagyonunk könyv szerinti értéke: 361 552  eFt. 
 
 Előterjesztésem mellékletét képezi a 2009. évi zárszámadási rendelet-tervezet mellékleteivel 
együtt, nem tartom  szükségesnek a számokat megismételni. 
 
 
 Tartalékot nem tudtunk képezni, sajnos pénzmaradványunk a zárszámadási rendelet 8. sz. 
melléklete szerint kötelezettséggel terhelt. 
1.199 eFt működési kiadások céljából, 
8.488 eFt felhalmozási kiadások miatt. 
Teljes egészében a működési kiadások fedezetére nem elég. 
 
 Bevételeink szinte teljes mértékben állami támogatásból erednek, helyi adó bevételünk előző 
évhez viszonyítva csökkent. Nincs vállalkozói kedv, egyre kevesebb az iparűzési adóalany. 
2008 évben a helyi adó bevételek 3 809 eFt-ot tettek ki, idén 3 162 eFt.  
 
 
Személyi juttatások vonatkozásában 2008. évhez képest növekedés mutatható ki, ugyanis a 
közfoglalkoztatás támogatása bérnövekményt okoz.   
2008. évben a személyi juttatások összege 79 509 eFt volt, 2009. évben 85 339 eFt, a növekedést 
ellensúlyozza a 95 %-os támogatás. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 Nagyvonalakban ismertettem önkormányzatunk előző évi helyzetét, illetve zárszámadási főbb 
adatait. A mellékelt irásos anyag – törekedve a teljesség igényére - és jelen beszámolóm ismeretében 
kérem megvitatni és elfogadni Nézsa 2009. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletét. 
 
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. 
 

Nézsa Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

5/2010 (IV.28.) rendelete 
az Önkormányzat 2009. 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 2009. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja 
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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 melléklet tartalmazza. 

 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009 évi költségvetésének teljesítése: 
 
 

3. § 
 
A képviselő – testület az önkormányzat 2009 évi költségvetése teljesítésének 
 
 a) kiadási főösszegét: 193.229 eFt-ban, 
 b) bevételi főösszegét 205.256 eFt-ban 
  
 állapítja meg. 
 
 

I.  Költségvetési bevételek 
 

4. § 
 
Az önkormányzat 2009 évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 
felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.számú melléklet tartalmazza. 
 

5. § 
 
 Az önkormányzat költségvetési szervei 2009 évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit 
forrásonként – külön – külön címenként- a  3. számú melléklet tartalmazza. 
 

II.  Költségvetési kiadások 
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6. § 
(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirány- 
      zat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a  
      képviselő – testület a következők szerint hagyja jóvá: 
 
 
 Megnevezés:            eFt. 
 
Működési kiadások teljesített előirányzata összesen:  167.521 
 Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:              85.339 
- munkaadókat terhelő járulékok     25.735 
- dologi jellegű kiadások:      37.538 
- műk. c. pe. átadások:        3.027 
- társadalom- és szoc.pol.jutt.:     14.893 
- rövid lejáratú hitel törl.           989 

 
 (2) A képviselő – testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített 
                működési kiadásait 
      kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 
 

7. § 
 

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 28.828 eFt  
 
 
       - felújítás      21.845 eFt. 
 
       - intézményi beruházási kiadás:    4.750 eFt. 
 
       - felhalmozási célú hitel visszafizetése   2.233 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 költségvetési teljesítését szakfeladatonként az 6. számú melléklet tartalmazza – 
eredeti és módosított előirányzattal együttesen – bevételi és kiadási, illetve működési, felhalmozási 
szempontból. 

 
9. § 
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 Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási 
tételek, valamint külön tételben a pénz-forgalom 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 49 főben hagyja jóvá. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 
      képviselő – testülete 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja 
      meg. 
 
 

V. Pénzmaradvány 
 
 

11. § 
12.  

(1) Az önkormányzatnak 2009. évi gazdálkodása során 9 687 eFt pénzmaradványa keletkezett, 
részletezését a 8.sz. melléklet tartalmazza 
 
(2) Az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 9.sz. melléklet,    egyszerűsített pénzforgalmi jelentését 
a 10.sz. melléklet, mérleg leltárát a 11.sz. melléklet tartalmazza. 
 

Záró rendelkezések 
 

13. § 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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                    1.számú melléklet 
 
 
 
 

Címrend a zárszámadási rendelet 2.§. (3) bekezdéséhez 
 
 
 
 
 
 

  CÍM SZÁMA    CÍM NEVE 
 
 

1. Polgármesteri Hivatal 
 
 
2. Általános Iskola 

 
 

3.      Óvoda 
         
 
 
 
 
 

TÉTELES KIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEG ÁLLOMÁNYI ÉR TÉKEINEK 
ALÁTÁMASZTÁSÁRA 
2009. DECEMBER 31. 
TÖRZSSZÁM:451666 

 
          Adatok eFt 
 
3. sor: Szellemi termékek:        248  
 111411:  Forgalomképtelen szellemi termékek   564 
 112411:  Forgalomképtelen szellemi termékek terv sz. ÉCS  316  
 
8. sor: Ingatlanok 
és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok:       353 219  
 121121:  Földterületek             10 116 
 
 12131:  Egyéb épületek                     218 803 
 122311: Egyéb épületek terv szerinti ÉCS                     21 144 
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 12149:  Különféle egyéb építmények         167 986 
 12149.             Különféle egyéb építmények (iskola)            250 
 122419: Egyéb építmények terv szerinti ÉCS                     22 803 
 
 1219492:         0-ra leírt egyéb építmények állománya      11 
                  
9. sor: Gépek, berendezések és felszerelések:              7 017 
 13111:  Ügyviteli, számítástechnikai eszközök            2 834  
            1312111: Ügyviteli, szám.techn.eszközök terv szerinti ÉCS              1 501 
                
 13112:  Egyéb gépek, berendezések, felszerelések            1 961 
 1312121: Egyéb gépek, berend.,felszer. terv sz. ÉCS               798 
               
 131191:  0-ra leírt ügyviteli, szám.techn.eszközök                            2 589 
 131192: 0-ra leírt egyéb gép, berend.felsz.             1 932 
 
10.sor: Járművek                  1 038 
 132113: Forgalomképes járművek              2 595 
 132213: Forgalomképes járművek terv szerinti ÉCS            1 647 
 
 132191: 0-ra leírt forgalomképtelen járművek      90  
  
12. sor: Beruházások, felújítások:                       0    
 127311: Épületek folyamatban lévő felújítása (. ing.felúj.)                  
 127411: Egyéb építmények foly.lévő felúj. ( út)                       
 
38. sor: Követelések áruszállításból és szolgáltatásból:              0 
 28211:  Előző évek term.ért.és szolg. követelés        
                                         szemétdíjak:        

- KTV díjak:     
- Csatorna bekötések:        
- Lakbérek:    

28212:  Tárgyévi term.ért. és szolg.követelés        
   -     KTV díjak:            
   -     Lakbérek:             
   -     Gázdíjak:    
 
 
 
39. sor: Adósok:          5 176 
 281192: Előző évek helyi adóval kapcs. követelések              5 191 2881192:
 Egysz. Értékvesztés         576 
              
 
 281292: Tárgyévi helyi adóval kapcs. követelések              2 393 2881292:
 Egysz. Értékvesztés                 1 832    
        
 
54. sor: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:                     42       
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 311:  Pénztár                       42  
 31101:  Kisebbségi Önkormányzat pénztár             
 
55. sor: Költségvetési bankszámlák                9 793 
 321:  Költségvetési elszámolási számla                   21 
 32101:  Beruházási elkülönített számla                         8 100 
 3228:  Állami hozzájárulások elszámolási számla                    - 
 3235:  Egyéb bevételek elsz. számla     1 672 
 
57. sor: Idegen pénzeszközök                   0 
 35121:  Közműtársulati lebonyolítási számla           
 35122:  Társ.összefog.megval.közműfejlesztési számla       
 
59-63. sorok: Aktív elszámolások                 5 838  
          392921: Költségvetési egyéb átfutó kiadások                  
   - Ápolási díjak:         
   - Személyi juttatások (iskola is):                                           7 611  
   - Elszámolásra kiad.pe:                                                   200  
   - Fizetési előleg:    
    - Átfutó elszámolás iskolával (bérek terhei):            -1 973  
   
           
71. sor: Tárgyévi költségvetési tartalék                 9 543 
 
89,112. sor: Beruházási és fejlesztési hitelek:                5 267  
 4321111:  Beruházási és fejlesztési hitelek               5 267  
      
94. sor: Rövid lejáratú hitelek               12 909  
 45111:  Pénzügyi váll-tól felvett likvid hitelek            12 909 
 
97. sor: Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                    0 
 44142:  Tárgyévet terhelő e.szállítói kötelezettségek   
 
98. sor: Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                      0 
 44113:  Beruházási szállítói kötelezettségek    
 44142:  Egyéb szállítói kötelezettségek       
 
103. sor:   Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek                 176 
 4471:  Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség                  176 
 
104. sor:  Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek               1 666    
 4472:  Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség               1 666 
 
115. sor: Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek                 36 
 44991:  Előző évi egyéb rövid lejáratú kötelezettség                     
 44992:  Tárgyévi egyéb rövid lejáratú kötelezettség                   36 
 
125. sor: Költségvetési passzív átfutó elszámolások                6 130 
 48211:  Passzív átfutó elszámolások            
   - Áll.tám.előleg         6 010 
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   - Passzív kiegyenlítő elszámolások          120 
 
122. sor: Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások                      0 
 488:  Idegen pénzeszközök elszámolása            
 
 
 
Készült az önkormányzat 2009. december 31-i fordulónappal készített tárgyi eszköz leltára, 
analitikus nyilvántartásai és a helyi adók zárási összesítője alapján. 
 
 
 
     Wágnerné Fejes Mária         Turcsán Mónika 
   ………………………….   ………………………. 

készítette                                                     ellenőrizte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eredeti Módosított Sor- 
szám Megnevezés 

előirányzat 
Teljesítés 

01 Személyi juttatások 84 029 88 085 85 339 
02 Munkaadókat terhelő járulék 25 947 26 724 25 735 
03 Dologi és egyéb folyó  kiadások 42 939 45 008 37 538 
04 Támogatásértékű működési kiadások,egyéb támogatás 5 864 16 968 17 086 
05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 1 230 835 834 
06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 833  14 892  14 893  

07 Felújítás 26 400 21 844 21 845 
08 Felhalmozási kiadások 1 640 4 750 4 750 
09 Támogatásértékű felhalmozási kiadások, egyéb támogatások       
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 1 704     
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása       
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása       
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) 189 753  204 214  193 127  

14 Hosszú lejáratú hitelek 2 155  2 233 2 233 
15 Rövid lejáratú hitelek   989  989  

16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő  értékpapírok kiadásai       

17 Egyéb finanszírozás kiadásai       

18 Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 2 155  3 222  3 222  

19 Költségvetési pénzforgalmi és finanszírozási kiadások összesen (13+18) 191 908  207 436  196 349  

20 Pénzforgalom nélküli kiadások       

21 Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások)       

22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások      -3 120 
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23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…22) : 191 908  207 436  193 229  

24 Intézményi működési bevételek 5 877 6 215 6 293 
25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 50 683 48 969 48 969 
26 Támogatásértékű bevétel 17 900 14 276 14 277 
27 Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel 600 1 064 1 064 
28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 000 1 328 1 340 
29 29-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 200 863 863 
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 20 000 20 250 20 250 
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek       
32 Támogatások, kiegészítések 64 792 103 278 103 278 
33 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása 64 792 103 278 103 278 
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése       
35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése       

36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 165 852  195 380  195 471  

37 Hosszúlejáratú hitelek felvétele   5 267 5 267 
38 Rövidlejáratú hitelek felvétele 25 255  1 639    

39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő  értékpapírok bevételei       

40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevégtelei       

41 Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 25 255  6 906  5 267  

42 Költségvetési pénzforgali és fianszírozási bevételek összesen (36+41) 191 107  202 286  200 738  

43 Pénzforgalom nélküli bevételek 801  5 150 5 149 
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek       

45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek     -631 
46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN( 42+….+45): 191 908  207 436  205 256  

47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) - 23 100  - 3 684  7 493  

48 Továbbadási (lebonyolítási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)       

49 Finanszírozási műveletek eredménye(41-18) 23 100  3 684  2 045  

50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)     2 489  

     

E S Z K Ö Z Ö K 
Előző évi 

költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Auditálási 
eltérések                

( ± ) 

Előző év 
auditált 

egyszerűsített 
beszámoló záró 

adatai 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Auditálási 
eltérések                

( ± ) 

1. l.   Immateriális javak 339    339  248    

2. ll.  Tárgyi eszközök 340 209    340 209  361 274    

3. lll. Befektetett pénzügyi eszközök 30    30  30    

4. lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök           

5. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 340 578    340 578  361 552     

6. l.   Készletek            

7. ll.  Követelések 3 790    3 790  5 176     

8. lll. Értékpapírok            

9. IV.Pénzeszközök 2 957    2 957  9 835     

10. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 958    8 958  5 838     

11. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 705    15 705  20 849     

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 356 283    356 283  382 401     

F O R R Á S O K 
Előző évi 

költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Auditálási 
eltérések                

( ± ) 

Előző év 
auditált 

egyszerűsített 
beszámoló záró 

adatai 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Auditálási 
eltérések                

( ± ) 

13. 1. Induló tőke 30 442    30 442  30 442     
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14. 2. Tőkeváltozások 296 184    296 184  316 232     

15. 3. Értékelési tartalék            

16. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 326 626    326 626  346 674     

17 l. Költségvetési tartalékok 5 154    5 154  9 543     

18. ll. Vállalkozási tartalékok            

19. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 5 154    5 154  9 543     

20. l. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 233    2 233  4 214     

21. ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 15 509    15 509  15 840     

22. lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 6 761    6 761  6 130     

23. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 24 503    24 503  26 184     

24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 356 283    356 283  382 401     

8. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉNZMARADVÁNY 2009. ÉVRŐL 

 
 
 
 
  e Ft-ban 
01. Záró pénzkészlet  9.835 
02. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás záró egyenlege 200 
03. Ktg.vet.aktiv átfutó elszámolások záró egyenlege 5.638 
04. Aktív függő elszámolások záró egyenlege 5.838 
05. Passzív függő elszámolások záró egyenlege 6.130 
06. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: -292 
      (02+03+04-05) 
07. .Előző é.tartalékok.maradványa     0 
08. Tárgyévi helyesb.pénzmaradv.(01+06-07) 9.543 
09. .Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt  -907 
10. .Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt 1.051 
 
11. Módositott pénzmaradvány 9.687 
     (08-9+10) 
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 9.687 
      - ebből működési célra kötelezettséggel terh.pénzmaradv.      1.199 
                  felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradv.       8.488 
 
0    
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Bevételek teljesítése előző évhez viszonyítva                                                     Kiadások teljesítése el

     

Sor-
sz. B E V É T E L E K 

2008. évi 
tény 

  2. 3. 

1. Intézményi működési bevételek űködési bevételek 6 747

2.   ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés   

3.     - ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja   

4.     - áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata   

5. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei 48 054

6.   ebből: - illetékek, helyi adók 3 809

7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 012

8. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15) 100 487

9.   - normatív állami hozzájárulások 62 295

10.   - központosított előirányzatok 8 727

11.   - felhalmozási célú támogatások 2 500

12.   - működésképtelenné vált önkorm. tám. 9 000

13.         

14.   - normatív, kötött felhasználású 13 195

      támogatások és színházak támogatása   

15.   - egyéb központi támogatások 4 770

16. Működési célú pénzeszközátvételek, tám. ért. bev. 19 941

17.   ebből: OEP finanszírozás   

18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. ért. bev.   

19. Hitel, kötvény (20+21) 12 122

20.   - működési célú hitel, kötvény kibocsátás * 12 122

21.   - felhalmozási c. hitel, kötvény kibocsátás *   

22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása (1)   

23. Előző évi pénzmaradvány, eredmény 829

24.   ebből: felhalmozási célú maradvány * 829

25. 
Korábban nyújtott kölcsönök 
visszatérülése       

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek     -1 102

27. B E V É T E L E K   Ö S S Z E S E N    188 090

  (1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26)      

28.   ebből: vállalkozási bevételek összesen   
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI TÉNYLEGES BEVÉTELEI FORRÁ SO
    
    

    

Bevételi forrás  Előirányzat összege 
megnevezése Összes Működési Felhalmozási
Alaptevékenység bevételei 2 879 2 879  

Bérleti díj bevételek 1 507 1 507  

Egyéb bevételek 684 684  

Kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja 1 172 840 

Kamatbevételek 51 5 

Intézményi működési bevételek  6 293 5 915 

Helyi adók 3 162 2 299 

Gépjárműadó 4 248 4 248  

Pótlékok, bírságok 1 616 1 616  

Önkormányzat felhalmozási bevételei 1 340  

Önkorm. költségvetési támogatása és áteng. SZJA bevételei  143 221 139 742 

Működési célú pénzeszköz átvételek 15 341 15 341  

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 20 250  

Hitelfelvétel 5 267 0 

Pénzmaradvány igénybevétele 5 149 5 149 

Kiegyenlitő,függő, átfutó bevételek 631 631   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 205 256 173 679 31 577
       
       

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI - CÍMENKÉNTI - 2009 ÉVI 
TÉNYLEGES BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 

      
      

Cím Gazdálkodási Bevételi forrás  Bevételi előirányzat 
Száma Neve jogkör megnevezése Működési Felhalmozási Összesen

1. 
Polgármesteri 
Hivatal önálló Összes bevétel 173 679 31 577 205 256

    Bevétel forrásonként    
    1.Int.műk.bevételek 5 915 378 6 293
    2.Önkorm.saj.műk.bev. 48 106  48 106
    3.Önkorm.ktg.vet.tám. 99 799 3 479 103 278
    4.Műk.célú pe.átvétel 15 341  15 341
    5.Felhalmozási bev.  2 203 2 203
    6.Felhalm.célú pe.átv.  20 250 20 250
    7.Hitelfelvétel  5 267 5 267
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    8.Pénzmaradv.ig.vétele 5 149  5 149
    9.Kiegy.függő,átf.bev. 630  
2. Általános Iskola  önálló Összes bevétel 72 264 1 090 73 354
    Bevétel forrása    
    1.Önkorm. támog. 17 114  17 114
         ebből kp-i ktg.vet. 43 812 1 090 44 902
         kistérségi tám. 11 338  11 338

3. Óvoda 
részben 
önálló Összes bevétel 11 048   11 048

    Bevétel forrása    
    1.Önkorm.támogatás 3 629  3 629
          ebből kp-i ktgvetési 7 419   7 419
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI - CÍMENKÉNTI - 2009. ÉVI 
TÉNYLEGES KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT 

      
      

Cím Gazdálkodási  

Működési kiadás megnevezése 
(összesen és kiemelt 

előirányzatok szerint) és a 
ktg.vetési 

Működési kiadások 
előirányzata 

Száma Neve jogkör létszámkeret Összesen Részben 
önálló intézm.

1. 
Polgármesteri 
Hivatal önállóan gazd. Összes működési kiadás 167 521   

    Működési kiadások részletezése   
    1.Személyi juttatások 85 339  
    2.Munkaadókat terhelő járulékok 25 735  
    3.Dologi jellegű kiadások 37 538  
    4.Műk.c.pe.átadás 3 027  
    5.Szociálpolitikai jutt. 14 893  
    6.Műk.célú hitel törlesztés 989  
    Létszámkeret (fő) 49  
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2. Általános Iskola  önálló Összes működési kiadás 72 264   
    Működési kiadások részletezése   
    1.Személyi juttatások 47 818  
    2.Munkaadókat terhelő járulékok 14 552  
    3.Dologi jellegű kiadások 9 894  
      Létszámkeret (fő) 24   
       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Cím Gazdálkodási  

Működési kiadás megnevezése 
(összesen és kiemelt 

előirányzatok szerint) és a 
ktg.vetési 

Működési kiadások 
előirányzata 

Száma Neve jogkör létszámkeret Összesen Részben 
önálló intézm.

3. Óvoda részben önálló Összes működési kiadás 10 888 10 888
    Működési kiadások részletezése   
    1.Személyi juttatások 6 823 6 823
    2.Munkaadókat terhelő járulékok 2 085 2 085
    3.Dologi jellegű kiadások 1 980 1 980
    Létszámkeret (fő) 3 
       
            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

     5. számú melléklet
      

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI - CÍMENKÉNTI - 2009. ÉVI 
TÉNYLEGES FELÚJÍTÁSI ÉS FE LHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
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Cím Gazdálkodási  Felújítási és felhalmozási kiadás Kiadási 
előirányzat 

Előirányzat jellege

Száma Neve jogkör megnevezése Összesen Rendes

1. 
Polgármesteri 
Hivatal önállóan gazd. Összesen 28 828 28 828

    Összesenből:   
    Beruházási kiadások* 4 750 4 750
    Felújítások** 21 845 21 845
    Felhalmozási hitel törlesztés 2 233 2 233
    Felhalmozási hitel kamata   

2. Általános Iskola 
Önállóan 
gazd. Összesen 1 090 1 090

    Összesenből:   
    gép, berend.felsz.vás. 1 090 1 090

3. Óvoda 
Részben 
önálló Összesen 160 

    Összesenből:   
    Felújítás    
      Szám.techn.eszköz vásárlás 160 
* Vízmű közm.díj 3500 **  épületek felújítása   

 szennyvizelvez.terv  Isk.tető felújitása 21 145  

 inform.eszk.fejl.óvoda 160 szolg.lakás felújitása 700  

 telkek vásárlása  önkorm.út felújitása   
 külterület, útrész vás.     
 iskola gép,ber.felsz.vás. 1090    
    6.(1) sz. melléklet

    
 

    
adatok ezer 

forintban

 

2009. évi eredeti 
ei. 

2009. évi 
módosított ei. 

2009. évi telj. 
 

2009. teljesítés %

     

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés     
- Egyéb sajátos bevétel 1 104 1 744 1 745 100,05 

Összesen: 1 104 1 744 1 745 100,05 
     

55232-3 Iskolai  intézményi közétkeztetés     

- Egyéb sajátos bevétel 998 961 961 100,00 

- Támogatás é. bev. - 65 65 100,00 

Összesen: 998 1 026 1 026 100,00 
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75115-3 Önkormányzati és többcélú kist. társ. 
igazgatási tev. 

    

- Egyéb saját bevétel 1 000 656 656 100,00 

- Hozam- és kamatbevétel 15 51 51 100,00 

- Tám. é. műk. 3 600 936 936 100,00 

- Tám. é. kistérs. 10 000 11 338 11 338 100,00 

- EU parlamenti választás - 287 287 100,00 

Összesen : 14 615 13 268 13 268 100,00 
     
     
75184-5 Város - és községgazdálkodási szolgáltatás     

- Tám. ért. bev. elk. á. 4 300 1 341 1 341 100,00 

Összesen: 4 300 1 341 1 341 100,00 
     
75196-6 Önk. feladatra nem tervezhető     

- Önk. saj. műk. bev. 49 483 48 106 48 106 100,00 

- Ktg.vet. tám. 64 792 103 278 103 278 100,00 

- Saj.tőke bevétel 1 200 863 863 100,00 

Összesen: 115 475 152 247 152 247 100,00 
     
     

80121-4 Általános iskolai  nappali rendszerű oktatás     

- Int. egy. saját bevétel -   78   

- Műk. c. pe. átv. - 382 383 100,26 

Összesen: - 382 461 120,68 
     
     
85121-9 Háziorvosi szolgálat     

- Műk. c. pe. átvétel 600 550 550 100,00 

Összesen: 600 550 550 100,00 
     
     
85325-5 Szociális étkeztetés     

- Int. egyéb saj. bev. 960 749 748 99,87 
     
     
     
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások     

- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - 441 441 100,00 

Összesen: - 441 441 100,00 
     
     
92181-5 Művelődési központok, - házak 
tevékenysége 

    

- Egyéb saját bevétel 600 1 722 1 722 100,00 

Összesen: 600 1 722 1 722 100,00 
     
     

Működési célú hitel felvétel 25 255 1 639 - - 

     

Függő bevételek - - -631 - 

     

Műk.célú pénzmaradvány igénybevétele  4 349 4 348 99,98 
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 163 907 179 458 177 266 98,78 
     

     

     

 

2009. évi eredeti 
ei. 

2009. évi 
módosított ei. 

2009.évi telj. 2009. teljesítés %

     

Tárgyi eszköz ért. 7 200 1 660 1 672 100,72 

Felhalmozási célú támogatás 20 000 20 250 20 250 101,25 

Felhalmozási célú hitel felvétel - 5 267 5 267 100,00 

Felhhalmozási célú pénzmaradvány 801 801 801 100,00 

         

 28 001 27 978 27 990 100,04

     

 191 908 207 436 205 256 98,95 
 
 
     
 

3. Napirend tárgyalása 
 
Tóth József SE elnök: a Nézsai Sportegyesület elnöke Fridrik János, jelenleg külföldön dolgozik, 
ezért én látom el ügyvezetőként az elnöki feladatokat.  
1992-ben alakult az SE. Egy labdarúgó szakosztály működik ifi és felnőtt csapattal. Eredményeik az 
elmúlt 10 évben meghatározó volt jó közepes eredményt értek el. Kb 300-400 labdarúgó futott ki az 
egyesülettől. Gazdálkodásunk nagyon szűkös. Az 1%-okból és az önkormányzati támogatásból, 
valamint némi szponzori adományból tartjuk fenn magunkat.  
 
Bevétel: 500 ezer Ft önkormányzati támogatás 
                 80 ezer Ft éves bevétel rendezvényekből 
               104 ezer Ft 1%- adóból  
 
Kiadások: játékengedélyek minden játékosnak 
                   tagdíjak befizetése 
                   kötelező orvosi igazolások 
                   játékvezetői díjak 
                   utiköltségek 
 
 

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő megérkezett az ülésre. 
A képviselő-testület létszáma 6 főre változott. 

 
 
Adószám:………………….. 
Pk…………………………. 
Nyilvántartási szám: ……… 
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a) számviteli beszámoló 
 
A Sportegyesület beszámolójának formája az egyszerűsített éves beszámoló. Ennek részei a 
mérleg, az eredmény levezetés, valamint a kiegészítő melléklet. 
 
b) költségvetési támogatás felhasználása nem volt. 
c) A vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatás: vagyona nincs. 
d) A cél szerinti juttatás kimutatása: nem volt. 
e) Helyi önkormányzattól kapott támogatás:2003. évben 499.946 Ft 

       2004. évben  520.000 Ft 
       2005. évben  713.960 Ft 
       2006. évben 
       2007. évben 
       2008. évben 
       2009. évben 

      f)   Az SE működtetésében résztvevők közül mindenki társadalmi munkában végzi feladatát, így 
jelen jogcímen kifizetésre nem került sor. 
 
 
 
Minden évben megállapodást kötünk az önkormányzattal a támogatási összegre. Megköszönjük az 
anyagi és minden támogatást, amit nyújtani tud a képviselő-testület. 
 
Kucsera András polgármester: megköszönöm az SE vezetőségének és a játékosoknak, hogy 
képviselik Nézsát, bár ez nem olcsó az önkormányzatnak. 
Javasolom a beszámoló elfogadását és 2010. évi megállapodás jóváhagyását. 
 
A megállapodásban vállalt feladatok leírását, valamint a feladatok teljesítéséről készült rövid 
összefoglalót, mint beszámolót, a fent nevezett egyesület tekintetében a határozati javaslat 
mellékletei tartalmazzák. 
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére: 
 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező a 
sportegyesülettel kötött megállapodásban foglaltak teljesítéséről szóló beszámolót. 
Felhatalmazza a polgármestert a 2010. évre szóló megállapodás aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester. 
 

A támogató döntéshez az Ötv. 14.§ (1) bekezdés második fordulata és az SZMSZ 
44.§ (3) bekezdése alapján egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 
A határozathozatal az Ötv. 12.§ (6) bekezdés első fordulata és az SZMSZ 45.§ (2) 

bekezdése alapján nyílt szavazással történik. 
 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
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21/2010.(IV.27.) számú kt határozat 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező a 
sportegyesülettel kötött megállapodásban foglaltak teljesítéséről szóló beszámolót. 
Felhatalmazza a polgármestert a 2010. évre szóló megállapodás aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester. 
 
 

1.sz. melléklet 
Adószám:………………….. 
Pk…………………………. 
Nyilvántartási szám: ……… 
 

f) számviteli beszámoló 
 
A Sportegyesület beszámolójának formája az egyszerűsített éves beszámoló. Ennek részei a 
mérleg, az eredmény levezetés, valamint a kiegészítő melléklet. 
 
g) költségvetési támogatás felhasználása nem volt. 
h) A vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatás: vagyona nincs. 
i) A cél szerinti juttatás kimutatása: nem volt. 
j) Helyi önkormányzattól kapott támogatás:2003. évben 499.946 Ft 

       2004. évben  520.000 Ft 
       2005. évben  713.960 Ft 
       2006. évben 
       2007. évben 
       2008. évben 
       2009. évben 

      f)   Az SE működtetésében résztvevők közül mindenki társadalmi munkában végzi feladatát, így 
jelen jogcímen kifizetésre nem került sor. 
 

2.sz.melléklet 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 
Mely létrejött Nézsa Község Önkormányzat képviseletében eljáró Kucsera András polgármester és a 
SPORTEGYESÜLET NÉZSA képviseletében eljáró Tóth József elnök (továbbiakban: Támogatott) 
között a képviselő-testület által megállapított 2010. évi önkormányzati támogatás felhasználása 
tárgyában: 
 
1.Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. 
(II.25.) számú rendeletével a Sportegyesület Nézsa részére 2009. évre elszámolási kötelezettséggel 
működési kiadásokra 
 
a) működési költség, 
b) nevezési díj, játék engedély, 
c) tagdíj, bírói költség 
 
   800.000,-Ft támogatást biztosít.  
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  A támogatás fele az I. félévben, a másik fele a II. félévben vehető igénybe. 
 
2. A támogatást a Polgármesteri Hivatal az egyesületek támogatására tervezett keret terhére a   
    Támogatott  Nézsa-i Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett  
     63600502-11000080 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
 
3. Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás az 1. pontban megjelölt   
    költségekre használható fel. A felhasználásáról támogatási célonként, a támogatás összegét   
    elérő, Támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás   
    kiutalását követő 3 hónapon belül elszámol. A támogatás több részletben történő igénylése  
    esetén a következő támogatási összeg csak akkor kerül kiutalásra, ha az előző támogatás  
    elszámolása megtörtént. 
 
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve   
    belső ellenőre  a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is   
    ellenőrizheti. 

 
 
 
 

4. Napirend tárgyalása 
 
Kucsera András polgármester: 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2010. április 27-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Nézsa Község Önkormányzatának 2009. 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 2009. 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 
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2009. éves költségvetési beszámolóját, amely a Képviselő-testület 2010. április 27-i ülésére  szintén 
beterjesztésre került. 
 
Az egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolót - könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített 
formában - a jóváhagyásra beterjesztett éves beszámoló alapján terjesztem elő. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített 
mérlegbeszámolója elfogadására. 
 
HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
 A Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1.) Baracskainé Dr. Boór Judit könyvvizsgáló által hitelesített és a határozat mellékletét képező 

melléklet szerint Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját 
elfogadja. 

 
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott egyszerűsített mérleg-beszámoló közzétételéről, és 

egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről 2010. május 31-ig 
gondoskodjon. 

  
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2010. május 31. 

 
 
A támogató döntéshez az Ötv  14. §. (1) bek. a) pont és az SZMSZ 44 §. (3) bek. alapján egyszerű  
szótöbbség 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 (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
22/2010.(IV.27.) számú kt határoztat 
 
 A Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1.) Baracskainé Dr. Boór Judit könyvvizsgáló által hitelesített és a határozat mellékletét képező 

melléklet szerint Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját 
elfogadja. 

 
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott egyszerűsített mérleg-beszámoló közzétételéről, és 

egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről 2010. május 31-ig 
gondoskodjon. 

  
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2010. május 31. 
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5. Napirend tárgyalása 
 
 

Kucsera András polgármester: 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
Nézsa Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. április 27-iki ülésére 

 
Tárgy:  Gyermeki Csodakert Óvoda (2618. Nézsa, Szondi út 48.) megszüntetése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 26-ai ülésen döntött a Gyermeki 
Csodakert Óvoda átszervezéséről a 37/2009. /V.26./ képviselő-testületi határozattal, majd a 
12/2010.(II.3.) számú elvi nyilatkozatot tartalmazó határozatot hozott, mely szerint az óvoda az 
Általános Iskola és Óvoda tagintézményként működne 2010. augusztus 1-től. 
Az óvoda üzemeltetése társulásban történne. 
A  döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Az óvoda részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, gazdálkodását tekintve a  
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási egysége. 
A határozat végrehajtásához szükséges a megszüntetés és jogutódlás kérdésének rendezése. 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a Gyermeki Csodakert Óvodát a mellékelt Megszüntető Okirat 
tervezete szerinti tartalommal szüntesse meg és a megszüntetett intézmény jogutódjaként a Általános 
Iskola és Óvoda-t határozza meg.  
A Gyermeki Csodakert Óvoda 64/2009.(IX.17.) számú Alapító Okiratát meg kell szüntetni. 
 
 A jogutód Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát és a Társulási megállapodást módosítani kell. 
 
Legénd Önkormányzatának Képviselő-testülete is úgy döntött, hogy az óvodáját tagintézménnyé 
teszi a nézsai Általános Iskola és Óvoda-nak 2010. augusztus 1-től. 
 
A megszűnt intézmény óvodapedagógusai és minden dolgozója átvételre kerül azonos bérrel és 
besorolással a jogutódhoz. 
 
A többször módosított Közoktatási Törvény 88. §-a szerint a helyi önkormányzat a közoktatási 
intézményé , illetve egyes szolgáltatás ellátását akkor szervezheti át, illetve szüntetheti meg, ha az 
adott tevékenységről továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak 
igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. A Képviselő-testület 
döntése előtt meg kellett kérni a Nógrád Megyei Önkormányzat –fejlesztési tervre épített – 
szakvéleményét.  
A véleményezésre felkért közoktatási szakértő ( Angyalné Sándor Katalin ) megállapítása szerint  
az óvoda megszüntetésére javasolt megoldás továbbra is biztosítja  a megfelelő színvonalú 
feladatellátást Nézsa, Legénd és Alsópetény nevelési, oktatási intézményeinek összevonása. 
 
A megszűntetett költségvetési intézmény iratait, gépeit, berendezési tárgyait, tárgyi eszközeit a az 
Általános Iskola és Óvoda veszi át. 
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A végleges pénzügyi elszámolásra  2010. július 31. napjáig kerül sor. 
         
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozattervezet megvitatása után 
hozza meg döntését. 
A döntéshez minősített többség kell. 
 
HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
1. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa, Szondi út 48. szám alatti 

Gyermeki Csodakert Óvodát, mint önálló költségvetési szervként működő intézményt - a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 88. § (5)-(6) bekezdése, a 102.§ (3) bekezdése 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 11. 
§-a alapján - 2010. július 31-ei hatállyal, jogutóddal megszünteti. 

 
2. 2010. augusztus 1-től jogutódnak a Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulást jelöli meg. 
A jogutód intézmény székhelye: 2618. Nézsa, Szondi út 99. 
 

3. Nézsa Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. §. /3/ bekezdése alapján a Gyermeki Csodakert Óvoda megszüntető okiratát 
a mellékelt tartalommal és formában fogadja el. 

 
4. A megszüntetett intézmény iratait, gépeit, berendezési tárgyait, tárgyi eszközeit a jogutód   

veszi át  2010. július 31-ig. 
           Vagyon feletti rendelkezési jog: az intézmény ingatlan vagyona – ideértve a követeléseket és   
           kötelezettségeket is – felett továbbra is Nézsa Község Önkormányzatát illeti meg a      
           rendelkezési jog. 
 
      5.  A végleges pénzügyi elszámolás határidejét 2010. július 31. napjában jelöli meg. 
 

6. A Gyermeki Csodakert Óvoda megszűnésének időpontjával az óvoda pedagógusokat és 
alkalmazottakat a jogutód változatlan bér és besorolással továbbfoglalkoztatja. 

 
7. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a megszüntető okiratot a 

költségvetési és gazdálkodási szervekre vonatkozó szabályok szerint 8 napon belül juttassa el 
az érdekeltekhez (érintett intézmény, Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális 
Igazgatósága). 

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

23/2010. /IV.27./ Képviselő-testületi 
H a t á r o z a t 

 
 
5. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa, Szondi út 48. szám alatti 

Gyermeki Csodakert Óvodát, mint önálló költségvetési szervként működő intézményt - a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 88. § (5)-(6) bekezdése, a 102.§ (3) bekezdése 
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valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 11. 
§-a alapján - 2010. július 31-ei hatállyal, jogutóddal megszünteti. 

 
6. 2010. augusztus 1-től jogutódnak a Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulást jelöli meg. 
A jogutód intézmény székhelye: 2618. Nézsa, Szondi út 99. 
 

7. Nézsa Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. §. /3/ bekezdése alapján a Gyermeki Csodakert Óvoda megszüntető okiratát 
a mellékelt tartalommal és formában fogadja el. 

 
8. A megszüntetett intézmény iratait, gépeit, berendezési tárgyait, tárgyi eszközeit a jogutód   

veszi át  2010. július 31-ig. 
           Vagyon feletti rendelkezési jog: az intézmény ingatlan vagyona – ideértve a követeléseket és   
           kötelezettségeket is – felett továbbra is Nézsa Község Önkormányzatát illeti meg a      
           rendelkezési jog. 
 
      5.  A végleges pénzügyi elszámolás határidejét 2010. július 31. napjában jelöli meg. 
 

8. A Gyermeki Csodakert Óvoda megszűnésének időpontjával az óvoda pedagógusokat és 
alkalmazottakat a jogutód változatlan bér és besorolással továbbfoglalkoztatja. 

 
9. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a megszüntető okiratot a 

költségvetési és gazdálkodási szervekre vonatkozó szabályok szerint 8 napon belül juttassa el 
az érdekeltekhez (érintett intézmény, Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális 
Igazgatósága). 

 
Határid ő: azonnal, majd folyamatosan 
Felelős: Kucsera András polgármester 
              Turcsán Mónika jegyző 
              Zachar Kázmérné vezető óvónő 
 
Kucsera András polgármester: javasolja az óvoda alapító okiratának hatályon kívül helyezését 
2010. július 31. napjával. 
 
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: 
 
24/2010.(IV.27.) számú kt. határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeki Csodakert Óvoda (2618. Nézsa, 
Szondi út 48.) Alapító Okiratát, - amelyet a 64/2009.(IX.17.) számú határozatával fogadott el - 2010. 
július 31. napjával hatályon kívül helyezi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 
 

a Gyermeki Csodakert Óvoda Alapító Okiratáról 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2010. (IV.27.) határozata alapján 
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Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 12. §-ában, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. /XII.19./ Kormányrendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a megszüntető 
okiratot  az alábbi tartalommal adja ki:  

 
1. Az intézmény elnevezése: GYERMEKI CSODAKERT ÓVODA 

 
2. Székhelye: 2618. Nézsa, Szondi út 48. 

 
3. Az irányító szerv neve: Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
4. Az irányító szerv címe: 2618. Nézsa, Park u. 1. 

 
5. Az intézmény megszüntetője:Nézsa Községi Önkormányzat 

             2618. Nézsa, Park u. 1. 
 

6. A megszüntetés oka: szervezeti változás. A Gyermeki Csodakert Óvoda nevű költségvetési 
intézmény megszüntetésére a 2008. évi CV. törvény 12.§ (1) bekezdés d) pontja alapján kerül 
sor. 

 
7. A megszűntetés időpontja:   2010. július 31. 

 
8. A megszűnés módja: jogutód, Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

 
9. A jogutód címe: 2618. Nézsa, Szondi út 99. 

 
10. Alapfeladatok ellátása: az intézmények hatékonyabb, költségtakarékosabb működésének 

megszervezése, az intézményekben folyó nevelés-oktatás szakmai színvonalának javítása, az 
egy gyermekre, tanulóra jutó fajlagos költségek csökkentése. 

 
11. A foglalkoztatottak jogviszonya: a megszűnő intézmény alkalmazottait a jogutód intézmény 

veszi át. 
 
12. Vagyon feletti rendelkezési jog: az intézmény ingatlan vagyona – ideértve a követeléseket 

és kötelezettségeket is – felett továbbra is Nézsa Község Önkormányzatát illeti meg a 
rendelkezési jog.  

 
13. Rendelkezés a tartozások tekintetében: A megszűnő intézmény valamennyi elismert   

            vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifizetett tartozását a költségvetési szerv    
            megszűnését követően a Nézsa Község Önkormányzat köteles rendezni.  

 
14. A megszüntető okirat:  2010. július 31-én lép hatályba. 

 
 

 
 
 
Kucsera András polgármester:  
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2010. április 27-i ülésére 
 

Tárgy: Javaslat Nézsa és környéke közoktatási intézmény közös fenntartására vonatkozó Társulási 
Megállapodás a módosítására  
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján nyilvános 
ülésen történik. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Nézsa és környéke közoktatási intézmény közös fenntartásáról szóló Társulási Megállapodás 
módosítása azért indokolt, mert a legéndi és a nézsai óvoda megszüntetésre kerül és beintegrálódik a 
nézsai iskolába és 2010. augusztus 1-től kezdődően a társulásban tagintézményként működik. 
 
A támogató döntéshez az Ötv. 15. § (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. § (2) 
bekezdése alapján nyílt szavazással történik. 
 
 
I. Határozati javaslat a Képviselő-testület részére: 
 
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. Jóváhagyja a Nézsa és környéke közoktatási intézmény közös fenntartására vonatkozó Társulási 

Megállapodás módosítását és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást, melyek a 
határozat 1. és 2. számú mellékletei. 

2. Felkéri a Polgármestert a módosító és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2010. május 15. 
Végrehajtást végzi: jegyző 
 
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: 
 
25/2010.(IV.27.) számú kt határozat 
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. Jóváhagyja a Nézsa és környéke közoktatási intézmény közös fenntartására vonatkozó Társulási 

Megállapodás módosítását és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást, 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: 2010. május 15.. 
Végrehajtást végzi: jegyző 
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I. számú határozati javaslat 1. számú melléklete 
 

Társulási megállapodás 
 módosítása 

 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1) A Társulási Megállapodás 1. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
1. )  A társulás tevékenységi köre, feladata: 
      A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

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

 
2) A Társulási Megállapodás 2. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

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

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

      A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az 1-8 évfolyamon történő általános iskolai 
nevelési-oktatási feladataikat intézményfenntartó társulás útján, a nézsai  Általános Iskola és Óvoda 
intézményének közös fenntartásával gondoskodnak, oly módon, hogy az „alsópetényi. legéndi és nézsai  
óvoda”  a nézsai  Általános Iskola  és Óvoda tagintézményeként működik.  

 
      Közösen fenntartott  intézmény és tagintézmények  ( továbbiakban: intézmény) megnevezése : 
      Általános Iskola és Óvoda  2618 Nézsa Szondi út 99.  
      Tagintézményei:  
                                  Óvoda  2617 Alsópetény, Arany János út 13. 
          „ Óvoda  2619. Legénd, Petőfi út 4. 
           Óvoda  2618. Nézsa, Szondi út 48.” 
 
      Az intézmény és tagintézmények  tevékenységi körét, a tevékenységi körébe  tartozó szakfeladatokat, 

működésének részletes szabályait  az alapító okirat tartalmazza.  
 

3) A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban     
      maradnak. 

 
        Kucsera András 
         polgármester 
 
Záradék: 
Jelen Alapító Okirat módosítását a Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
25/2010. (IV..27.) önk. számú határozatával hagyta jóvá 
 
 
        Turcsán Mónika 
                jegyz



 
 

I. számú határozati javaslat 2. számú melléklete 
 
 

 
Társulási Megállapodás  

 
Nézsa és környéke közoktatási intézmény közös fenntartására  

 
 

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

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

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

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

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

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

II. fejezet 
A társulás célja 

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

 
 

III. 
A társulás tevékenységi köre, feladata, feladatellátás módja 

 
1. )  A társulás tevékenységi köre, feladata: 
      A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

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

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

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

      A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az 1-8 évfolyamon történő általános iskolai 
nevelési-oktatási feladataikat intézményfenntartó társulás útján, a nézsai  Általános Iskola és Óvoda 
intézményének közös fenntartásával gondoskodnak, oly módon, hogy az alsópetényi. legéndi és nézsai  
óvoda  a nézsai  Általános Iskola  és Óvoda tagintézményeként működik.  

 
      Közösen fenntartott  intézmény és tagintézmények  ( továbbiakban: intézmény) megnevezése : 
      Általános Iskola és Óvoda 2618 Nézsa Szondi út 99.  
      Tagintézményei:  
                                  Óvoda  2617 Alsópetény, Arany János út 13. 
           Óvoda  2619. Legénd, Petőfi út 4. 
           Óvoda  2618. Nézsa, Szondi út 48. 
 
      Az intézmény és tagintézmények tevékenységi körét, a tevékenységi körébe  tartozó szakfeladatokat, 

működésének részletes szabályait  az alapító okirat tartalmazza.  
 

IV. fejezet 
A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok 

 
1.)    A Társulás döntéshozó szerve a  7 tagú Tanács.  
 
2.)  A Tanács tagjai: a  tag önkormányzatok polgármesteri és  Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-

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

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

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

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

 
4.)     A Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  
 

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

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

szervezeti és működési szabályzatát.  
 

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

vezetőjét. 
 
9.)    Az ülést össze kell hívni: 
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        a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, az intézmény és tagintézmények  éves 
költségvetésének  megállapításakor, valamint az éves költségvetési beszámoló elfogadásakor.          

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

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

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

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

Működési Szabályzatban maga állapítja meg.  
 
 
 

V. fejezet 
A Tanácsra  átruházott önkormányzati feladat és hatáskörök 

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

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

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

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

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

e)   meghatározza az óvodai tagintézményi, valamint az általános iskolai beiratkozás időpontját. 
g)  az intézmény szakmai munkájáról, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a tanuló- és 

gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról,,  
 
 

VI. fejezet 
Munkáltatói jogok 

 
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat az  Tanács elnök 
gyakorolja.  
 
Az intézményben és a tagintézményeiben foglalkoztatott alkalmazottak felett a kinevezési és az egyéb 
munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.  
 

 VII. fejezet 
A társulás vagyoni viszonyai 
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1.) A feladatellátását szolgáló, a közösen fenntartott Intézmény és tagintézmények térítésmentesen használatba 
adott ingó és ingatlan vagyona az azt átadó  önkormányzat tulajdonát képezi. Ezen ingóságok és 
ingatlanok karbantartási, javítási, felújítási és beruházási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat 
saját forrásai terhére gondoskodik. 
a) A Nézsai Általános Iskola épülete, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Nézsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonában állnak.  
b) Az Alsópetényi Napközi Otthonos Óvoda épülete, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és 

berendezései Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonát képezik. 
      A térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó előírásai szerint 

mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban meghatározott feladatot szolgálják. 
2.) Az intézménynél és tagintézményeknél  a nevelés-oktatás biztosításához, fejlesztéséhez szükséges tan- és 

segédeszközök beszerzése, pótlása az intézmény kötelezettsége.  
3.)  A kizárólag egyéni pályázattal és saját önerővel szerzett vagyon a pályázó önkormányzat tulajdonát  

képezi. 
4.)  Az intézmény, vagy tagintézmény  részére juttatott  ajándék  a megajándékozott  intézmény vagy 

tagintézmény  helye szerinti  önkormányzat  tulajdonát képezi. 
5.) Az intézményi társulás működése során – az 1.), 3.) és 4. pontban foglaltak kivételével - keletkezett 

vagyon gyarapodás  a társult önkormányzatok közös tulajdonát képezi.  
6.) A társulás megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon megszűntetésére vonatkozó 

szabályai szerint járnak el a társult képviselő-testületek. 
 
 

  VIII. fejezet 
Költségek viselése és megosztása 

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

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

      A Tanács  az intézmény és  ezen belül a tagintézmények költségvetését   legkésőbb  tárgyév február  5. 
napjáig állapítja meg annak érdekében,  hogy az önállóan gazdálkodó intézmény költségvetése a  nézsai  
önkormányzat  költségvetési rendeletébe,  a tag önkormányzatokat terhelő pénzügyi hozzájárulás összege  
saját önkormányzatuk költségvetésébe  tervezhető legyen.    

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

fedezetet a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben a helyi önkormányzatok számára 
biztosított hozzájárulások, támogatások képezik. Ezek elsődlegesen az éves költségvetési törvényben 
meghatározott normatív állami hozzájárulások, és a közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal 
összefüggő kiegészítő támogatások, hozzájárulások, tovább a központosított előirányzatok, a kötött 
felhasználású támogatások, valamint a pályázati támogatások.  

 
3.) A Társulásban fenntartott intézmények központi költségvetési/pályázati forrásokból nem fedezett részéhez 

a tagok a következők szerint kötelesek hozzájárulni: 
a.)  Alsópetényi óvodai tagintézmény és  iskolai  tagintézmény jóváhagyott  költségvetési kiadásának és  

tagintézmények után számított,   2.) pontban részletezett központi támogatásának különbözetét 
Alsópetény Községi Önkormányzat  havonta egyenlő részeltekben,  minden hónap 25. napjáig  
átutalja  Nézsa Községi Önkormányzat 11741031-15451660-00000000 számú számlájára. Az adott év 
költségvetésének elfogadása előtt, január-február hónapra az előző évre megállapított  havi 
hozzájárulás összegét  kell megfizetni azzal, hogy a megfizetett és jóváhagyott  költségvetés alapján 
számított egy havi összeg különbözetét a márciusban esedékes hozzájárulással együtt  kell átutalni. 

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

      Az éves költségvetési beszámoló jóváhagyását követő 10 napon belül  el kell számolni  a tervezett és 
tényleges  hozzájárulást  és biztosítani kell  a különbözet  pénzügyi rendezését.  
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b.)  Alsópetény, Legénd Községek Önkormányzatának Képviselő-testülete a településükről  Nézsára  
bejáró  általános iskolai ellátottakra  10.000 Ft/fő/év összegű hozzájárulást fizet átadott 
pénzeszközként, pénzügyi hozzájárulás címén. Az ellátott létszám figyelembe vételével megállapított 
éves hozzájárulás összegét Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete négy egyenlő 
részletben – április, július, október és december hónap 10. napjáig, Alsópetény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete két egyenlő részletben október és december hó 10. napjáig utalja át 
Nézsa Községi Önkormányzat 11741031-15451660-00000000 számú számlájára. 

      Az ellátotti létszám az adott költségvetési évet megelőző év október 1-jei tényleges  gyermek, 
tanulólétszámát jelenti.  

 
c.) A b) pont szerinti hozzájárulás mértékét a Tag önkormányzatok az Intézmény gazdaságosabb   
     működési lehetőségeinek feltárására vonatkozó vizsgálat megállapításait figyelembe véve május   
     25-ig felülvizsgálják. 

 
4.)  Nézsa Községi Önkormányzata az állami támogatás és egyéb bevétel, valamint Alsópetény,  Legénd 

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

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

határnapja  előtt 20 nappal  az önállóan gazdálkodó  intézmény vezetője készíti el és Nézsa Községi 
Önkormányzat polgármestere terjeszti a  Tanács elé. A Tanács  a beszámoló  elfogadásáról olyan 
időpontban dönt, hogy az a Nézsai Önkormányzat  zárszámadási rendeletébe beépíthető legyen. 

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

eljárásként az azonnali beszedési megbízást – inkasszót - alkalmazzák.  
 
     

IX. fejezet 
A társulás ellenőrzése 

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

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

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

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

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

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

ellenőrzési szolgáltatása  végzik.   
 
 
 

X. fejezet 
A Társulás tagsági viszonyai 

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

- elfogadják a társulás célját, 
- hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában. 
- ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

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

tartalmazó határozatát a tagok képviselő-testületeinek megküldi. 
 

c) A b) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési önkormányzat 
képviselő-testületének, hogy 
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el 
- vállalja a rá háruló, költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését 
- amennyiben a települési önkormányzat - amelynek a területén  önkormányzati fenntartásban  nem 

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

 

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

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

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

 
 2.)  A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

a) Ezen társulási megállapodás – társulás – megszűnik: 
    - a társulásban részt vevő képviselő-testületek közös megegyezésével történő megszüntetésével,  
    - amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken, 
    - bíróság jogerős döntése alapján. 
 
b) A társulási megállapodást a tagnak felmondani naptári év utolsó napjával  lehet  és a Kotv. 102.§ 

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

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

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

       Fontos oknak minősítik a tagok, ha: 
- a képviselőtestület költségvetési hozzájárulását nem, avagy sorozatosan – legalább 3 esetben 

– határidőben nem utalja át. 
- a képviselőtestületek az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési – 

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

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

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

                                                                      Vegyes rendelkezések 
 

1.) A társulási megállapodás 2009. szeptember 1-jén napján lép hatályba. A megállapodás hatálybalépésével 
egyidejűleg hatályát veszti a Nézsa, Alsópetény, Legénd Önkormányzatok  által  2009.03. 20-án 
megkötött intézményfenntartó társulási megállapodás.  

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

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

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

 
E társulási megállapodást  
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 25./2010.(IV. 27.) kt. határozatával,  
Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12./2010.(IV.16.) kt. határozatával, 
Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2010.(V.10.) kt. határozatával jóváhagyta, és a 
határozatokban foglalt felhatalmazással élve a polgármesterek és a jegyzők azt, mint az önkormányzati 
akarattal teljesen megegyezőt saját kezűleg aláírták.  
Hatályos: 2010.08.01-től. 
 
Kelt: Nézsa, 2010. május 15. 
 

Nézsa Község Önkormányzata részéről 
 

 
                  Kucsera András                                                              Turcsán Mónika 
                    polgármester                                                                           jegyző 
 
 

Alsópetény Község Önkormányzata  részéről 
 
 
 

                  Laluja Imre                                                              Pleváné Szabó Marianna  
                   polgármester                                                                        körjegyző 
  

Legénd Község Önkormányzata részéről 
 
 
 
                 Szavlik Zoltán                                                                        Koplányi János  
                 polgármester                                                                          körjegyző                     
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Kucsera András polgármester:  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2010. április 27-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Alapító okirat módosítására  
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján nyilvános 
ülésen történik. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása azért indokolt, mert a legéndi és a 
nézsai óvoda megszüntetésre kerül és beintegrálódik a nézsai iskolába és tagintézményként működik. 
 
A támogató döntéshez az Ötv. 15. § (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. § (2) 
bekezdése alapján nyílt szavazással történik. 
 
 
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: 2010. május 15. 
Végrehajtást végzi: jegyző 
 
 
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: 
 
26/2010.(IV.27.) 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. szeptember 20. 
Végrehajtást végzi: jegyző 
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I. számú határozati javaslat 1. számú melléklete 

 
Általános Iskola és Óvoda  

Alapító okiratának módosítása 
 

 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

4) Az alapító okirat 2.6 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
  2.6.A közoktatási intézmény tagintézményei, - telephelyei, telephelyeinek címe: 
       „ 2009.09.01-től  tagintézmény működik: 
                                 - óvodai nevelés feladatellátást végez. 
                                  Címe: Alsópetényi Óvoda 
                                  2617. Alsópetény, Arany János út 13. 
 
       2010.08.01-től   tagintézményként működik 
                                - óvodai nevelés feladatellátást végez. 

      Címe: Napközi Otthonos Óvoda 
                                          2619. Legénd, Petőfi út 4. 
 
       2010.08.01-től   tagintézményként működik 
                                - óvodai nevelés feladatellátást végez. 

      Címe: Gyermeki Csodakert Óvoda 
                                          2618. Nézsa, Szondi út 48.” 
 
 

5) Az alapító okirat 2.7 pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
 
2.7.    c) „Alsópetényi” Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő. 
 
      „ d) Legéndi Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő 
 
        e) Nézsa Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő.” 
   
 
 
3)Az alapító okirat 2.8 pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
 
  „  -          Legénd Petőfi út 4.                               111 Hrsz.  
                            (tagóvoda)                                 terület: 1477 m2 
 
                                                                               1 foglalkoztató, konyha, raktár, iroda. 
                             
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Legénd Község Önkormányzatának  
tulajdona. 
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    -          Nézsa , Szondi  út 48.                                   290 Hrsz.  
                            (tagóvoda)                                       terület: 1876 m2 
 
                                                                               2 foglalkoztató, konyha, raktár, 2 iroda. 
                             
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Nézsa Község Önkormányzatának  
tulajdona 
 
Az önkormányzatok ingó vagyonának nyilvántartását a mindenkori éves leltár képezi.” 
 
 
4)Az alapító okirat 2.11 pontjának harmadik bekezdésében szereplő alábbi mondat törlésre 
kerül:  
 
 

„ Alaptevékenységek a 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint:” 
 
        Alapfokú oktatás 
                       TEÁOR száma 85.20 
                        Szakágazata 852.010 Alapfokú oktatás 
                        Szakágazati besorolása 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 

kivételével)    
5)Az alapító okirat 2.11 pontjának negyedik bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki: 

 
„Alaptevékenységek a 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint:” 

 
 

6)Az alapító okirat 2.11 pontjának ötödik bekezdése az alábbi szakfeladatokkal egészül ki:  
 
 
 Alaptevékenységek a 2010. január 1-jétől érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint: 

Szakfeladat száma Neve 
 

„851011  Óvodai nevelés, ellátás 

851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
  
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása” 
 
 
 
7)Az alapító okirat 4. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:  
 
 
4.Az intézmény „kisegítő és” vállalkozási tevékenysége: 
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8)Az alapító okirat 1. számú melléklete az alábbi szöveggel egészül ki:  
 
              
                               
1. számú melléklet 
 
„Az önkormányzatok ingó vagyonának nyilvántartását a mindenkori éves leltár képezi.” 
 
 
„Tagóvodák:” 
 
 
 
„2619. Legénd, Petőfi út 4. Hrsz: 111   Terület: 1477 m2, 1 foglalkoztató, konyha, raktár, iroda. 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Legénd Község Önkormányzatának tulajdona.  
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával Legénd Tagóvoda vezetője 
rendelkezik. 
 
 
 
2618. Nézsa, Szondi út 48. Hrsz: 290 terület: 0,1876 ha 2 foglalkoztató, konyha, raktár, 2 iroda. 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Nézsa Község Önkormányzatának tulajdona.  
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával Nézsa Tagóvoda vezetője 
rendelkezik.” 
 
 
9) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 
 
 
 
 
 
        Kucsera András 
         polgármester 
 
Záradék: 
Jelen Alapító Okirat módosítását a Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
26/2010. (IV..27.) önk. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
        Turcsán Mónika 
                jegyző 
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I. számú határozati javaslat 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 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
 
neveket viselő önálló jogi személyiségű intézmény jogutódja számára – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§-a (1) bekezdésének g) pontja, 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 iskolája -   
      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 
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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:  Általános Iskola és Óvoda 
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: 
        2009.09.01-től  tagintézmény működik: 
                                 - óvodai nevelés feladatellátást végez. 
                                  Címe: Alsópetényi Óvoda 
                                  2617. Alsópetény, Arany János út 13. 
 
       2010.08.01-től   tagintézményként működik 
                                - óvodai nevelés feladatellátást végez. 

      Címe: Napközi Otthonos Óvoda 
                                          2619. Legénd, Petőfi út 4. 
 
       2010.08.01-től   tagintézményként működik 
                                - óvodai nevelés feladatellátást végez. 

      Címe: Gyermeki Csodakert Óvoda 
                                          2618. Nézsa, Szondi út 48. 
 
 
2.7.a)Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 161 fő  
 
     b)Az intézményben maximálisan működtethető osztályok száma:8 
 
    c) Alsópetényi Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő. 
 
   d) Legéndi Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő 
 
   e) Nézsa Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő. 
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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. 
 
 
 
    -          Legénd Petőfi út 4.                                   111 Hrsz 
                            (tagóvoda)                                 terület: 1477 m2 
 
                                                                               1 foglalkoztató, konyha, raktár, iroda. 
                             
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Legénd Község Önkormányzatának  
tulajdona. 
 
 
 
    -          Nézsa , Szondi  út 48.                                   290 Hrsz.  
                            (tagóvoda)                                       terület: 1876 m2 
 
                                                                               2 foglalkoztató, konyha, raktár, 2 iroda. 
                             
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Nézsa Község Önkormányzatának  
tulajdona 
 
Az önkormányzatok ingó vagyonának nyilvántartását a mindenkori éves leltár képezi 
 
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. 
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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) 24.§-a 
szerinti óvodai nevelés és a 26. §-a szerinti általános iskolai nevelés és oktatás tanköteles korú 
tanulók számára 
 
 
2.11. Alaptevékenysége:   
       Nevelési-oktatási feladatait Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete által  

határozatban foglalt feltételek szerint jóváhagyott Pedagógiai program és Helyi tanterve 
határozza meg. 

 
Kiemelt feladata: Szlovák nemzetiségi nyelvoktató kisebbségi oktatás. Az iskola részt vesz 
a szlovák nemzetiségiek nevelésében és oktatásában. Célja iskolai keretek között biztosítani 
a szlovák nemzetiségiek nevelését, oktatását. 

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

művészetoktatás kivételével)    
Alaptevékenységek a 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint: 

 
        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 étkeztetés 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
 Az általános iskolai tanulók számára szervezett intézményi 

étkeztetés biztosítása. 
 
 Alaptevékenységek a 2010. január 1-jétől érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint: 

Szakfeladat száma Neve 
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851011  Óvodai nevelés, ellátás 

851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

 
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés 
 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
 
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
 811000 Építményüzemeltetés 
 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
  
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 
2.12. Kiegészítő tevékenysége: 

Kiegészítő tevékenységek a 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrend 
szerint: 
 

55241-1 Munkahelyi étkeztetés  
                            TEÁOR száma                    55.51 
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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). 
 

 
Kiegészítő tevékenysége a 2010. január 1-jétől érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint: 

Szakfeladat száma Neve 
 
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
            682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
 
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 kisegítő és vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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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. 
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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, 2010. május  15. 
 
 
A fenntartói aláírások és bélyegzőlenyomatai: 
 
 
 
Kucsera András   Laluja Imre   Szavlik Zoltán 
polgármester    polgármester   polgármester 
  
 
 
Záradék: 
 
Az  alapító okiratot Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2010.(IV.27.) 
határozatával, Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2010.(IV.16.) 
határozatával Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2010.(V.10.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
Hatályos 2010. 08. 01.  
 
Nézsa, 2010. május 15. 
 
                                                                                 Turcsán Mónika 
              jegyző 
   
            
Melléklet: 
 
1.  ingatlanvagyon, ingó vagyon  nyilvántartás. 
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2 .Megállapodás közös intézményirányító társulás létrehozására 
      Kelt, Nézsa, 1997. július 4. 
 
                               

1. számú melléklet 
 
 
Az önkormányzatok ingó vagyonának nyilvántartását a mindenkori éves leltár képezi 
 
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. 
 
Tagóvodák: 
 
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 Tagóvoda vezetője 
rendelkezik. 
 
2619. Legénd, Petőfi út 4. Hrsz:111  Terület:1477m2, 1 foglalkoztató, konyha, raktár, iroda. 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Legénd Község Önkormányzatának tulajdona.  
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával Legénd Tagóvoda vezetője 
rendelkezik. 
 
 
2618. Nézsa, Szondi út 48. Hrsz: 290 terület: 0,1876 ha 2 foglalkoztató, konyha, raktár, 2 iroda. 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Nézsa Község Önkormányzatának tulajdona.  
 
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával Nézsa Tagóvoda vezetője 
rendelkezik. 
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6.Napirend tárgyalása 
 
 
 

Kucsera András polgármester: 
ELŐTERJESZTÉS  

a Képvisel ő-testület 2010. április 27-i ülésére 
 

 
Tárgy:  Tájékoztató a Nézsa községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. negyedévi 

teljesítéséről.  
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján nyílt 
ülésen történik. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Nézsa Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. negyedévi alakulásáról szóló 
tájékoztatót az alábbiak szerint terjesztem elő:  
 

1. sz. melléklet 
I. Bevételek és Kiadások alakulása 
  

 
Kiadási előirányzat növekedés      7 960 eFt 
 
Szakfeladat előirányzata 
 
Iskola személyi juttatások növekedése        931 eFt 
Iskola foglalkoztatói járulék növekedése        245 eFt 
Iskola dologi kiadások előirányzat növekedése       104 eFt 
 
 
Város- és községgazdálkodás személyi juttatások ei.növeke- 
dése közfoglalkoztatás miatt       3 180 eFt 
Város- és községgazdálkodás foglalkoztatói járulékok ei.nö- 
vekedése közfoglalkoztatás miatt         400 eFt  
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Normatív ápolási dij                                      600 eFt 
Rendelkezésre álló támogatás       2 000 eFt 
Átmeneti segély                     500 eFt 
 
  
 
 
Bevételi előirányzat növekedés      7 960 eFt 
 
 
Szakfeladat előirányzata 
 
Önkormányzatok, valamint többc.kist.társ.feladatra nem terv.elszámolásai 
- egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása   7 725 eFt 
- eredeti előirányzatként nem tervezhető központosított           137 eFt 
 
Iskola műk.célú pénzeszköz átvétele         98 eFt 
 

2. sz. melléklet 

KIADÁSOK Eredeti Módosított Tény 
        

1. Személyi juttatások 69 742 73 853 21 453 
2. Munkaadói járulék 18 080 18 725 4 886 
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 44 948 45 052 14 343 
4. Szociálpolitikai kiadások 3 446 6 546 3 283 

5. Végleges pénzeszk.átadás egyéb tám. 4 335 4 335 780 
6. Felújítás 26 000 26 000   
7. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés 1 704 1 704   
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 

9. Hitelek, értékpapírok kiadásai 1 053 1 053 25 418 
    ebből működési célú hitel törl.       
10. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 

11. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 -1 129 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 169 308 177 268 69 034 
        

BEVÉTELEK       

13. Intézményi működési bevételek 9 086 9 086 2 444 

14. Önkormányzat sajátos működési bevételek 50 325 50 325 13 632 
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 20 000   
16. Önkormányzat sajátos felhalomzási bevételei 900 900 492 
17. Támogatások, kiegészítések, átvett 
pénzeszközök 

62 668 70 628 25 063 
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      ebből ktg.vetési tám. 51 468 59 330 21 771 

18. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 0 0 
19. Hitelek, értékpapírok bevételei 26 329 26 329 26 522 
20. Pénzforgalom nélküli bevétel       
21. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 1 060 

22. Továbbadási lebony. célú bevétel 0 0 0 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 169 308 177 268 69 213 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről a mellékelt táblázatoknak megfelelően fogadja el. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
A Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének I. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a határozat mellékletei szerint 
elfogadja.  
 

Határozat mellékletei :  
1. sz. melléklet 

                                                           2. sz. melléklet 
 

 
A támogató döntéshez az SZMSZ 44.§.(3) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség 
szükséges 
A határozathozatal az SZMSZ 45.§. (2) bekezdés alapján nyílt szavazással történik. 

 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
27/2010.(IV.27.) számú kt határozat 
A Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének I. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a határozat mellékletei szerint 
elfogadja.  

1. sz. melléklet 
I. Bevételek és Kiadások alakulása 
  

 
Kiadási előirányzat növekedés      7 960 eFt 
 
Szakfeladat előirányzata 
 
Iskola személyi juttatások növekedése        931 eFt 
Iskola foglalkoztatói járulék növekedése        245 eFt 
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Iskola dologi kiadások előirányzat növekedése       104 eFt 
 
 
Város- és községgazdálkodás személyi juttatások ei.növeke- 
dése közfoglalkoztatás miatt       3 180 eFt 
Város- és községgazdálkodás foglalkoztatói járulékok ei.nö- 
vekedése közfoglalkoztatás miatt         400 eFt  
 
Normatív ápolási dij                                      600 eFt 
Rendelkezésre álló támogatás       2 000 eFt 
Átmeneti segély                     500 eFt 
 
  
 
 
Bevételi előirányzat növekedés      7 960 eFt 
 
 
Szakfeladat előirányzata 
 
Önkormányzatok, valamint többc.kist.társ.feladatra nem terv.elszámolásai 
- egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása   7 725 eFt 
- eredeti előirányzatként nem tervezhető központosított           137 eFt 
 
Iskola műk.célú pénzeszköz átvétele         98 eFt 
 

2. sz. melléklet 

KIADÁSOK Eredeti Módosított Tény 
        

1. Személyi juttatások 69 742 73 853 21 453 
2. Munkaadói járulék 18 080 18 725 4 886 
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 44 948 45 052 14 343 
4. Szociálpolitikai kiadások 3 446 6 546 3 283 

5. Végleges pénzeszk.átadás egyéb tám. 4 335 4 335 780 
6. Felújítás 26 000 26 000   
7. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés 1 704 1 704   
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 

9. Hitelek, értékpapírok kiadásai 1 053 1 053 25 418 
    ebből működési célú hitel törl.       
10. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 

11. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 -1 129 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 169 308 177 268 69 034 
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BEVÉTELEK       

13. Intézményi működési bevételek 9 086 9 086 2 444 
14. Önkormányzat sajátos működési bevételek 50 325 50 325 13 632 

15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 20 000   
16. Önkormányzat sajátos felhalomzási bevételei 900 900 492 
17. Támogatások, kiegészítések, átvett 
pénzeszközök 

62 668 70 628 25 063 

      ebből ktg.vetési tám. 51 468 59 330 21 771 
18. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 0 0 

19. Hitelek, értékpapírok bevételei 26 329 26 329 26 522 
20. Pénzforgalom nélküli bevétel       
21. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 1 060 

22. Továbbadási lebony. célú bevétel 0 0 0 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 169 308 177 268 69 213 
 
 
 
Kucserea András polgármester: javasolja  a 2010. évi költségvetés módosítását az ismertetett 
előirányzat módosítások miatt. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 
 

 
Képviselő – testületének  

6/2010. (IV.28.) 
rendelete 

az önkormányzat költségvetéséről szóló 3 /2010.(II.24.)rendelet módosításáról 
 

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 módosított 
249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottakat a 3/2010. (II.24.) 2010.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 2010. évi költségvetésének 
 

a.) kiadási főösszegét:  169.308 eFt-ról 
     177.268 eFt-ban 
b.) bevételi főösszegét:  169.308 eFt-ról 



 /76 57 

     150.939 eFt-ban 
c.) működési hiányát:                        26.329 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:   148.511 eFt. 
 
Ebből: 
  - személyi jellegű juttatások:    73.853 eFt. 
  - munkaadókat terhelő járulékok:   18.725 eFt. 
  - dologi jellegű kiadások:    45.052 eFt. 

- szociálpolitikai célú támogatások                  6 546 eFt 
- műk.célra átadott pénzeszközök:            4.335 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:                   28.757 eFt 
 
Ebből: 
           
  felújítás        26.000 eFt 
  intézményi beruházási kiadás                          0 eFt 
  felhalmozási célú pénzeszk.átad.                  1.704 eFt 
                    felhalmozási hitel törlesztés                         1.053 eFt  

 
Kiemelt előirányzatonként összesítve az 1. sz.  melléklet tartalmazza az előirányzat módosításokat 
bevételi, kiadási és teljesítési szempontból.” 
 
 

4. § 
 
A 2.sz. melléklet szakfeladatonként tartalmazza a kiadási, illetve bevételi előirányzat 
módosításokat. 
 
 
 
 

5. § 
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(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban  

     2010 január 01. napjától kell alkalmazni. 
 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Kucsera András                       Turcsán Mónika  
  polgármester                                           jegyző 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet 
 

KIADÁSOK Eredeti Módosított Tény 
        

1. Személyi juttatások 69 742 73 853 21 453 
2. Munkaadói járulék 18 080 18 725 4 886 
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 44 948 45 052 14 343 
4. Szociálpolitikai kiadások 3 446 6 546 3 283 

5. Végleges pénzeszk.átadás egyéb tám. 4 335 4 335 780 
6. Felújítás 26 000 26 000   
7. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés 1 704 1 704   
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 

9. Hitelek, értékpapírok kiadásai 1 053 1 053 25 418 
    ebből működési célú hitel törl.       
10. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 

11. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 -1 129 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 169 308 177 268 69 034 
        

BEVÉTELEK       

13. Intézményi működési bevételek 9 086 9 086 2 444 

14. Önkormányzat sajátos működési bevételek 50 325 50 325 13 632 
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 20 000   
16. Önkormányzat sajátos felhalomzási bevételei 900 900 492 
17. Támogatások, kiegészítések, átvett 
pénzeszközök 

62 668 70 628 25 063 

      ebből ktg.vetési tám. 51 468 59 330 21 771 

18. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 0 0 
19. Hitelek, értékpapírok bevételei 26 329 26 329 26 522 
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20. Pénzforgalom nélküli bevétel       

21. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 1 060 

22. Továbbadási lebony. célú bevétel 0 0 0 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 169 308 177 268 69 213 
 
 
         2.sz.melléklet 
 
 
 

Nézsa Község Önkormányzatának 2010. I. n.évi költségvetési rendelet 
módosításához 

 
 
 

Kiadási előirányzat növekedés      7 960 eFt 
 
 
Szakfeladat előirányzata 
 
Iskola személyi juttatások növekedése        931 eFt 
Iskola foglalkoztatói járulék növekedése        245 eFt 
Iskola dologi kiadások előirányzat növekedése       104 eFt 
 
 
Város- és községgazdálkodás személyi juttatások ei.növeke- 
dése közfoglalkoztatás miatt       3 180 eFt 
Város- és községgazdálkodás foglalkoztatói járulékok ei.nö- 
vekedése közfoglalkoztatás miatt         400 eFt  
 
Normatív ápolási dij                                      600 eFt 
Rendelkezésre álló támogatás       2 000 eFt 
Átmeneti segély                     500 eFt 
 
  
 
 
Bevételi előirányzat növekedés      7 960 eFt 
 
 
Szakfeladat előirányzata 
 
Önkormányzatok, valamint többc.kist.társ.feladatra nem terv.elszámolásai 
- egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása   7 725 eFt 
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- eredeti előirányzatként nem tervezhető központosított           137 eFt 
 
Iskola műk.célú pénzeszköz átvétele         98 eFt 
 
 
 

7. Napirend tárgyalása 
 
Kucsera András polgármester: az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljáró 
helyiségek 2010. évi bérleti díjának emelése indokolt. 
 
A KSH által közzétett 2009. évre vonatkozó fogyasztói árindex (inflációs ráta) mértéke 4,2%. 
 
Balogh István képviselő: 5%-os bérleti díj emelést javasol minden lakás és nem és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre.  
 
Zachar Zénó alpolgármester: támogatom a javaslatot. 
 
Az elnök szavazást kér Balogh István képviselő javaslatára. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú szavazással 
a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
28/2010.(IV.27.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonéban álló 
1.  nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2010. május1. napjától 5%-kal megemeli. 
Fodrász helyiség bérleti díja: 4.580,-Ft + áfa/hó 
Kiskastély (raktár) bérleti díja: 23.530,-Ft+áfa/hó 
Határidő: 2010. május 1. 
Felelős. a polgármester. 
 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonéban álló  
2. Széchenyi bérlakások  lakbérét  2010. május 1. napjától 5%-kal megemeli. 
 

- Kossuth út 54. sz. alatti lakás lakbére:  18.780,-Ft 
- Táncsics út 30. sz. alatti lakás lakbére:  21.675,-Ft 
- Szondi út 108. sz. földszinti lakás lakbére:  24.850,-Ft 
- Szondi út 108. sz. tetőtéri lakás lakbére:  24.850,-Ft 
 

Határidő: 2010. május 1. 
Felelős. a polgármester. 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonéban álló  
3. egyéb lakások  lakbérét  2010. május 1. napjától 5%-kal megemeli. 
Határidő: 2010. május 1. 
Felelős. a polgármester. 
 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

7/2010.(V.01.) 
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Rendelete 
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletének módosításáról 

 
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXVIII. Törvényben kapott 
felhatalmazás alapján Nézsa Község Önkormányzata a 4/2009.(I.28.) rendelettel módosított 
8/2001.(IV.4.) rendelet egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 
 

1.§ 
 
A képviselő-testület  a 8/2001.(IV.4.) rendeletének 21.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„21.§(3) A lakbér mértéke: a) összkomfortos lakás      170 Ft/m2  
                                                   b) komfortos lakás                155 Ft/m2 
                                                   c) félkomfortos                        95 Ft/m2 
                                                   d) komfortnélküli                    60 Ft/m2 
                                                   e) szükséglakás                        35 Ft/m2 
 
 
 

2.§ 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba rendelkezéseit 2010. május 1. napjától kell 
alkalmazni,  ezzel egyidejűleg hatályát veszti a          

            4/2009.(I.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak. 
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 

 
 

 
8. Napirend tárgyalása 

 
 

Turcsán Mónika jegyző: az Állami Számvevőszék a Polgármesteri Hivatalban, 2010. február 8-án 
Szilágyi Nándorné számvevő által végzett „a Nézsa község Önkormányzatánál a 2009. június 7-
én megtartott Európai Parlament tagjai választásának lebonyolításához felhasznált 
pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről”  ellenőrzést.  és annak végrehajtására a melléklet 
szerinti intézkedési tervet terjesztem elő elfogadásra. 
 
Ismertetésre kerül az ellenőrzési összefoglaló. 
 
 

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, 
JAVASLATOK 

A választás pénzügyi tervezésért felelős jegyző 2009. május 16-án elkészítette a pénzügyi tervet 
a választás lebonyolítására, melyet egy alkalommal módosított. A pénzügyi tervben 287 ezer Ft 
központi bevételi forrást tervezett, saját forrást nem, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként és 
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feladatonként részletezte. A jegyző a pénzügyi tervet egy alkalommal módosította, melynek 
során a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzatból három ezer Ft-ot csoportosított át 
dologi kiadásokra. A választás lebonyolításához nyújtott előleg az ÖM rendeletben 
meghatározott határidőn belül és az első kiadás teljesítéséig rendelkezésre állt az 
Önkormányzatnál.  
Az Önkormányzat az Ámr1-ben előírt határidőben nem végezte el a 2009. évi költségvetésében a 
választás pénzügyi megvalósításához szükséges előirányzat módosításokat a felhasználás előtt. 
A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a 2009. augusztusi ülésén módosította. A 
polgármesteri hivatal az Áht-ban előírtak ellenére a választáshoz kapcsolódó többletbevételt az 
előirányzatok módosítása nélkül használta fel, továbbá fizetési kötelezettséget a jóváhagyott 
kiadási előirányzatok mértéke felett vállalt. 

A HVI vezetője a választással összefüggő gazdálkodási és ellenőrzési jogköröket a 
rendelkezésekben és belső szabályzatban rögzítette. A jegyző az ÖM rendelet 
előírásainak megfelelően rendelkezett arról, hogy a kötelezettségvállalásra, 
utalványozásra a HVI vezetője jogosult, továbbá felhatalmazott egy fő köztisztviselőt 
az ellenjegyzési jog gyakorlására, valamint megbízta az érvényesítésre és a pénzügyi 
elszámolásra jogosultakat. A belső szabályzat tartalmazta a helyettesítés rendjét, az 
összeférhetetlenségi követelményeket, mely utóbbi egy jutalom kifizetése esetén nem 
teljesült, mert az ellenjegyző az Ámr1. előírása ellenére saját maga javára végezte el 
feladatát. A HVI vezetője rendelkezésében bízta meg az utóellenőrzésre és a szakmai 
teljesítés igazolásra jogosultakat. A HVI vezetője egy esetben – egy megbízási 
szerződés megkötésével – vállalt kötelezettséget a személyi juttatások és járulékai 
kifizetések esetében, azonban az Ámr1 előírása ellenére a jutalom és tiszteletdíj, 
valamint a dologi kiadások tekintetében a kötelezettségvállalási feladatát nem 
végezte el. Az Ámr1  előírásai ellenére nem történt meg a kötelezettségvállalás 
ellenjegyzése és az érvényesítés, valamint nem vezették a kötelezettségvállalás 
nyilvántartását. A HVI vezetője a szakmai teljesítés igazolást elvégezte, azonban a 
kötelezettségvállalások hiánya miatt nem az Ámr1-ben előírtaknak megfelelően. A 
kifizetésekhez tartozó bizonylatokon nem az Ámr1-ben előírtaknak megfelelően 
történt meg az utalványozás és annak ellenjegyzése, mert nem volt érvényesített 
okmány vagy külön írásbeli rendelkezés.  

A HVI vezetője nem gondoskodott a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek a polgármesteri 
hivatal számviteli nyilvántartásán belüli elkülönített kezeléséről. A választásra fordított 
pénzeszközöket a felmerülésükkor nem számolták el a 75117-5 országgyűlési 
képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása elnevezésű szakfeladaton. A választás 
lebonyolítására biztosított támogatást és a kiadásokat a 2009. december 29-i helyesbítés során 
rögzítették a választási szakfeladatra, melynek következtében megsértették a Számv. tv. 
előírását, mivel nem biztosították a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a 
bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségének logikailag zárt rendszerét. 
A jegyző a választási szakfeladatra elszámolt általános költségeket – önköltség számítási 
szabályzat alapján – költségkalkulációval állapította meg, azonban nem számolta el a szavazás 
napján felmerült villamos energia szolgáltatás költségeit. Ennek következtében a választáshoz 
kapcsolódó összes kiadás, illetve a központilag biztosított támogatás kiadást fedező aránya nem 
állapítható meg. A választás során nem végeztek előzetes kalkulációt a költségtakarékosabb 
megvalósíthatóság érdekében.  
A választáshoz kapcsolódóan elszámolt kiadások indokoltak voltak. Az Önkormányzat 44 ezer 
Ft élelmezési kiadást számolt el a szavazás napján a szavazókörökben, azonban a vizsgált 
bizonylatok alapján a reprezentáció összege ténylegesen 37 ezer Ft volt. A választáshoz nem 
kapcsolódó kiadásokat a kijelölt szakfeladaton nem számoltak el. A választáshoz kapcsolódó 
bizonylatok – a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés, az érvényesítés, valamint 
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a szakmai teljesítés igazolás elmaradása, vagy annak nem az Ámr1. előírása szerinti végrehajtása 
miatt – nem feleltek meg a Számv. tv-ben előirt alaki és tartalmi követelményeknek. 
Az ÖM rendelet személyi kiadásokra vonatkozó előírásait betartották. A HVB választott tagok 
részére tiszteletdíjat, a HVI köztisztviselői tagoknak jutalmat és egy közalkalmazottnak 
megbízási szerződés alapján megbízási díjat fizettek összesen 150 ezer Ft összegben, melyet 
teljes egészében a központi normatíva fedezett. A HVI köztisztviselő tagjai munkaköri 
leírásaiban szerepel a választással kapcsolatos feladatok lebonyolításában való részvétel, 
azonban a közalkalmazott munkaköri leírásában nem. 
A polgármesteri hivatal mozgóurnát, gyűjtőurnát, valamint mobil (papír) szavazófülkét a 
választás lebonyolításához nem igényelt. Az Önkormányzatnál az informatikai rendszer jól 
működött. 

A HVI vezetője gondoskodott a választás kapcsán felmerülő kiadások 
elszámolásának utóellenőrzéséről egy HVI tagjának megbízásával, mely 
ellenőrzésről jelentés készült. A TVI felé megküldött tanúsítvány adattartalma 
alátámasztott volt. Az Önkormányzat az ÖM rendeletben meghatározott módon és 
határidőben a 2009. június 15-én a feladat-típusú elszámolást a TVI részére 
továbbította. A TVI az elszámolás bizonylati ellenőrzését elvégezte, utólagos 
helyszíni ellenőrzésre nem került sor. Az ÁSZ választással összefüggő vizsgálatot a 
2004. évtől nem végzett az Önkormányzatnál. 

 

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: 

a polgármesternek 

a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében  

 

1. gondoskodjon az Ámr2. 67. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően az évközi 
pótelőirányzatok biztosítása esetén legalább negyedévente (az első negyedév kivételével) a 
Képviselő-testület tájékoztatásáról; 

a munka színvonalának javítása érdekében 

2. kezdeményezze, hogy a számvevői jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tárgyalja meg 
és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidők 
és felelősök megjelölésével. Az intézkedési tervet, az elfogadását követő 30 napon belül 
küldje meg az ÁSZ Nógrád Megyei Ellenőrzési Irodája részére; 

a jegyzőnek 

a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében  

1. gondoskodjon az Áht. 99. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a többletfeladatokkal 
összefüggő többletbevétel tekintetében a Képviselő-testület tájékoztatásának elkészítéséről, a 
tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után 
annak költségvetési rendeletben szabályozott módon és feltételekkel történő 
felhasználásáról;  

2. biztosítsa az Áht. 12/A. § (1) bekezdésében előírtak betartását, mely szerint a költségvetés 
végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok 
mértékéig – saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható; 

3. biztosítsa, hogy az Ámr2. 72. § (7) bekezdésében előírtak szerinti kötelezettségvállalás a 
pénzeszközök felhasználása előtt megtörténjen; 
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4. biztosítsa az Ámr2. 74. §-ában előírtak szerint kötelezettségvállalás ellenjegyzésének 
elvégzését; 

5. intézkedjen, hogy a számviteli bizonylatok a Számv. tv. 167. § (1) bekezdés c) pontjában 
előirt alaki és tartalmi követelményeknek megfeleljenek; 

6. biztosítsa a Számv. tv. 165. § (4) bekezdése előírásának betartásával a főkönyvi könyvelés, 
az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés 
lehetőségének logikailag zárt rendszerét; 

7. gondoskodjon az Ámr2. 75. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 
nyilvántartás vezetéséről; 

8. gondoskodjon az Ámr2. 76. § (1)-(3) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően arról, hogy a 
szakmai teljesítésre kijelölt személyek a kiadások utalványozása előtt okmányok alapján, 
belső szabályzatban előírt módon végezzék el ellenőrzési feladataikat, szakmailag igazolják 
a kiadások jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magába foglaló 
kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését;  

9. intézkedjen, hogy az érvényesítő az Ámr2. 77. § (1)-(4) bekezdésekben foglaltaknak 
megfelelően belső szabályozás szerint végezze feladatát, szakmai teljesítés igazolás alapján 
ellenőrizze az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az 
Áht., az Áhsz. és az Ámr2. előírásait betartották-e, továbbá az érvényesítése tartalmazza az 
érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az 
aláírását;  

10. biztosítsa az Ámr2. 78. § (1)-(3) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően az 
utalványozáshoz szükséges érvényesített okmányt vagy külön írásbeli rendelkezést; 

11. győződjön meg arról az utalvány ellenjegyzője az Ámr2. 79. § (2) bekezdésének előírása 
alapján, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e; 

12. biztosítsa az Ámr2. 80. § (2) bekezdése szerint, hogy kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, 
érvényesítési, utalványozási és szakmai teljesítés igazolására irányuló feladatot az azzal 
megbízott saját maga javára ne végezzen; 

a munka színvonalának javítása érdekében 

13. biztosítsa az általános költségek teljes körű elszámolása révén, hogy a választáshoz 
kapcsolódó összes kiadás kimutatásra kerüljön az ehhez kapcsolódó szakfeladaton.  
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II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Pénzügyi feladatterv-készítési kötelezettség 
A HVI-nél a tervezésért felelős jegyző 2009. május 16-án készítette el a pénzügyi tervet a 
választás lebonyolítására. A jegyző a választási előleg alapján a pénzügyi tervben 287 ezer Ft 
központi bevételi forrást tervezett, saját forrással nem számolt. A pénzügyi terv a választás 
kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként tartalmazta, az ÖM rendelet 1. számú 
mellékletében rögzített – központi költségvetésből biztosított – normatíva összegének 
figyelembevételével. A jegyző a pénzügyi tervet egy alkalommal módosította – 2009. június 
11-én –, melynek során a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzatból három ezer 
Ft-ot csoportosított át dologi kiadásokra. 

2. A választás lebonyolítására biztosított el őlegek 
rendelkezésre állása és az el őirányzatok módosítása 

A választás lebonyolításához szükséges pénzeszközök terhére nyújtott előleget - 287 019 Ft – 
a TVI  az ÖM rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül utalta. Az 
előleg 2009. május 13-án került jóváírásra a polgármesteri hivatal költségvetési elszámolási 
számláján, így a választással kapcsolatban felmerült első kiadás1 teljesítéséig – 2009. június 
5. – rendelkezésre állt.  
Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésében2 a választás pénzügyi megvalósításához 
szükséges előirányzat módosításokat az Ámr1. 53. § (2) bekezdésében előírt határidőben3, a 
felhasználás előtt nem végezte el. Ennek következtében a polgármesteri hivatal megsértette 
az Áht. 99. § (1) bekezdésében előírt, a többletfeladatokhoz kapcsolódó többletbevételek 
felhasználására vonatkozó követelményt, továbbá az Áht. 12/A. § (1) bekezdését, mivel 
fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértéke felett is vállaltak. A 
Képviselő-testület a 2009. augusztus 27-i ülésén döntött4 az Önkormányzat költségvetési 
rendelete módosításáról, melynek a 2. és 3. számú melléklete tartalmazta a 287 ezer Ft 
választási szakfeladat bevételi és kiadási jogcímeit. 

3. A gazdálkodási és ellen őrzési jogkörök szabályozása 
A HVI vezetője a választással összefüggő gazdálkodási és ellenőrzési jogköröket a 2009. 
május 13-án készített 1. számú rendelkezésében rögzítette, melynek kiegészítésére 6-
1/2009./Vál. iktatószámon belső szabályzatot adott ki. A jegyző a belső szabályzatban 
kijelölte a kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre és pénzügyi 
elszámolásra jogosultakat, valamint szabályozta a helyettesítés rendjét, melyek 
meghatározásával biztosította az összeférhetetlenségi követelmények érvényesülését. A 
jegyző az ÖM rendelet 1. § 2. pontjának c) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezett a 

                                                 
1 A HVI vezető oktatáson, felkészítésen való részvételéhez kapcsolódó gépkocsi használat 
költségeit a hivatali szakfeladaton számolták el, melynek összegét a 2009. június 11-i belső 
bizonylat alapján állapították meg, azonban a főkönyvi könyvelésben 2009. december 29-én 
rögzítették a választási szakfeladatra. 
2 A Képviselő-testület a 6/2009. (II. 25.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetését.  
3 Az Ámr1. 53. § (2) bekezdésében előírtak alapján a központilag biztosított előirányzatok esetén a 
Képviselő-testület negyedévenként (az első negyedév kivételével) dönt a költségvetési 
rendeletének módosításáról.  
4 A 10/2009. (VIII. 28.) számú rendeletével. 
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szabályozásban, hogy a kötelezettségvállalásra és utalványozásra a HVI vezetője jogosult, 
tovább felhatalmazott egy fő köztisztviselőt – HVI tagot –ellenjegyzési jog gyakorlására. Az 
1. számú rendelkezés tartalmazta az utalványozással, az ellenjegyzéssel, az érvényesítéssel, az 
utóellenőrzéssel és a pénzügyi elszámolással megbízottak aláírás mintáját. A HVI vezetője a 
2. számú rendelkezésében a választási pénzeszközök felhasználásának ellenőrzési feladatait 
szabályozta, az utóellenőrzés végrehajtására egy HVI tagot és a szakmai teljesítés igazolás 
elvégzésére a HVI vezetőjét jelölte ki.  

4. A választással kapcsolatban felmerült bevételek és 
kiadások elkülönített nyilvántartása és az általáno s 
költségek elszámolása 

A HVI vezetője nem gondoskodott a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek a 
polgármesteri hivatal számviteli nyilvántartásán belüli elkülönített kezeléséről. A 
választásra fordított pénzeszközöket a felmerülésükkor nem számolták el a 75117-5 
országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása elnevezésű 
szakfeladaton, hanem helytelenül az igazgatási szakfeladatra (75115-3) könyvelték. A 
teljesített bevételt és a kiadásokat a 2009. december 29-i helyesbítés során rögzítették a 
választási szakfeladatra. A polgármesteri hivatal a választás lebonyolítására biztosított 
központi támogatást az ÖM rendelet 11. számú mellékletében előírtaknak megfelelő 
támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől elnevezésű főkönyvi 
számlára rögzítette.  
Elszámoláskor a választással összefüggő bevétel és kiadások összege az elkülönített 
szakfeladaton való főkönyvi könyvelés hiányában nem volt megállapítható és egyeztethető a 
vezetett belső nyilvántartás összesített adatával, ezzel megsértették a Számv. tv. 165. § (4) 
bekezdésének előírását, mivel nem biztosították a főkönyvi könyvelés, az analitikus 
nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségének 
logikailag zárt rendszerét. A 75117-5 szakfeladatról készített főkönyvi kivonat éves 
forgalma tartalmazta a választáshoz kapcsolódó bevételt és kiadást, melyek nem egyeztek 
meg az analitikus nyilvántartásokban rögzített választás összes bevételével és kiadásával. A 
személyi juttatások és járulékai kiadások főkönyvi könyvelésben szereplő összege 
megegyezett a bizonylatokon szereplő kifizetésekkel, azonban a reprezentáció, a 
készletbeszerzés (tisztítószer), a cégautó használat (hajtó és kenőanyag beszerzés) és az ÁFA 
kiadások nem.  

A főkönyvi könyvelésben reprezentációs kiadásként 44 ezer Ft-ot (tervezett kiadás a 
módosított pénzügyi tervben 52 ezer Ft volt) rögzítettek, mely a bizonylatok alapján 
ténylegesen 37 ezer Ft volt, a tisztítószer, és egyéb készlet beszerzés helytelen könyvelése 
miatt. A tisztítószer, és egyéb készlet beszerzés bizonylat alapján számolt összege 12 ezer 
Ft volt, a könyvelésben szereplő hat ezer Ft helyett, a pénzügyi terv ilyen kiadást azonban 
nem tartalmazott. A cégautó használat belső bizonylat szerint megállapított összege 20 ezer 
Ft volt, melyet a könyvelésben 17 ezer Ft összeggel rögzítettek az ÁFA értékének 
elkülönítése miatt. A pénzügyi terv a cégautó használatot ÁFÁ-s értéken tartalmazta. 

A HVI vezetője a felmerült általános költségek (telefon, fax, cégautó használat, 
sokszorosítási költség) választást terhelő hányadára vonatkozó számításokat végzett. A 
választási szakfeladatra elszámolt 26 ezer Ft általános költséget költségkalkulációval 
állapították meg, melyeket a 2007. január 1-től hatályos önköltség számítási szabályzat 
alapján készítettek el a HVI vezetője jóváhagyása mellett. Ezekben az esetekben a 
ténylegesen felmerült választással összefüggő általános költségeket először az igazgatási 
szakfeladaton számolták el. Az értesítők borítékolása, kihordása feladatot a közcélú 
foglalkoztatásban résztvevő alkalmazottakkal végeztették el. Nem számoltak költséget a 
szavazás napjához kapcsolódó villamos energia szolgáltatás jogcímén, melynek 
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következtében a választáshoz kapcsolódó összes kiadás, illetve a központilag biztosított 
támogatás kiadást fedező aránya nem állapítható meg. A személyi juttatások és járulékai 
kifizetéseket a normatíva fedezte, azonban a dologi kiadások teljes körű fedezettsége az 
általános költségek részbeni elszámolása miatt nem állapítható meg.  

5. A választás végrehajtásához biztosított pénzeszk özök 
felhasználása és a bevételi és kiadási bizonylatok 
ellenőrzése 

A választáshoz kapcsolódóan elszámolt kiadások indokoltak voltak, melyből az 
Önkormányzat 44 ezer Ft reprezentációs kiadást számolt el a szavazás napján a 
szavazókörökben. A választáshoz nem kapcsolódó kiadásokat a kijelölt szakfeladaton nem 
számoltak el. A választáshoz kapcsolódó bizonylatok – a kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés, valamint szakmai teljesítés igazolás elmaradása, vagy annak nem 
az Ámr1. 134-137. §-ai előírása szerinti végrehajtása miatt – nem feleltek meg a Számv. tv. 
167. § (1) bekezdés c) pontjában előirt alaki és tartalmi követelményeknek, megsértve ezzel 
a törvény előírásait. 

A HVI vezetője a pénzeszközök felhasználása során a személyi juttatások és 
járulékainál egy megbízási díj kifizetésénél vállalt szerződéssel 
kötelezettséget5, azonban az Ámr1 134. § (2) bekezdés előírása ellenére a 
tiszteletdíjak és jutalom személyi juttatások és járulékai, valamint a dologi 
kiadásokhoz kapcsolódóan a kötelezettségvállalási feladatát nem végezte el6. 
Az Ámr1 134. § (8) bekezdés előírásában, valamint a jegyzői rendelkezésben 
rögzítettek ellenére a kötelezettségvállalás ellenjegyzése nem történt meg, az 
ellenőrzött bizonylatok esetében hiányzott. A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 
nyilvántartást az Ámr1. 134. § (13) bekezdésének előírása ellenére nem vezették. 
A HVI vezetője a szakmai teljesítés igazolást elvégezte a személyi juttatások és 
járulékai, a választói névjegyzék készítése, a tisztítószerek és a reprezentációs 
kiadások kifizetéseknél. A HVI vezetője aláírása ellenére a szakmai teljesítés 
igazolást nem az Ámr1. 135. § (1) bekezdés előírtaknak megfelelően végezte, 
mert az igénybevett szolgáltatás, a vásárolt áruk esetén a teljesítés megtörténtét, a 
személyi juttatások kifizetésénél – egy fő megbízási díjának kifizetése kivételével 
– a feladat elvégzését, illetve azok jogosultságát, összegszerűségét a 
kötelezettségvállalások hiánya miatt nem ellenőrizte. 
Az érvényesítő az Ámr1. 135. § (3) bekezdésének előírását megsértve nem 
végezte el feladatát, mert – a kötelezettségvállalás bizonylatainak hiánya miatt – 
nem ellenőrizte az összegszerűséget, – az előirányzat hiány miatt – a fedezet 
meglétét és azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. A banki 
bizonylatokhoz tartozó utalványrendeletek tartalmazták az érvényesítő aláírását, a 
megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi 
számlaszámot, de nem tartalmazta a „érvényesítve” megjelölést. A pénztári 
bizonylatokon az érvényesítés nem történt meg, mert hiányzott az érvényesítő 
aláírása és az érvényesítéshez tartozó adatok (főkönyvi számlakijelölések, 
összegek). 

                                                 
5 A személyi juttatások kifizetései esetén a jegyző által kötött megbízási szerződést nem előzte 
meg azok ellenjegyzése, ezáltal elmaradt a kötelezettségvállalás jogszerűségének, a fedezet 
meglétének az ellenőrzése. 
6 Az 50 ezer Ft-ot el nem érő kifizetések esetében nem szabályozták a kötelezettségvállalás rendjét 
és nyilvántartási formáját belső szabályzatban, így az általános szabályok alapján hiányoztak a 
kötelezettségvállalás írásbeli dokumentumai. 
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A kifizetésekhez tartozó bizonylatokon szabálytalanul történt meg az 
utalványozás és annak ellenjegyzése, mert nem teljesült az Ámr1. 136. § (3) 
bekezdésének előírása, nem volt érvényesített okmány vagy külön írásbeli 
rendelkezés, melynek alapján az utalványozás megtörténhetett volna. A 
jegyzőkönyvvezetői feladatokra jutalom kifizetésnél az ellenjegyzéssel megbízott 
HVI tag az Ámr1. 138. § (3) bekezdésének előírása ellenére saját maga javára 
végezte el az ellenjegyzési feladatot. 

6. A választási feladat ellátása 
Az ÖM rendelet személyi kiadásokra vonatkozó előírásait betartották. A HVB választott 
tagok részére tiszteletdíjat, a HVI köztisztviselői tagoknak jutalmat és egy közalkalmazottnak 
megbízási szerződés alapján megbízási díjat fizettek. Az HVI köztisztviselő tagjai munkaköri 
leírásaiban szerepel a választással kapcsolatos feladatok lebonyolításában való részvétel, 
azonban a közalkalmazott munkaköri leírásában nem. 
A személyi juttatások kiadásra az Önkormányzat 150 ezer Ft-ot fordított, melyet teljes 
egészében a központi normatíva fedezett, saját forrásból történő kiegészítés nem volt. Az 
Önkormányzatnál a dologi kiadások előirányzatából nem csoportosítottak át a személyi 
jellegű juttatások előirányzatra. 
A központi normatívából a dologi kiadások között a választás napján 44 ezer Ft élelmezési – 
reprezentációs – kiadást számoltak el. A bizonylatok alapján a reprezentációs kiadások 
értéke 31 ezer Ft volt, mert egyéb készletet (tisztítószert) is elszámoltak reprezentációs 
kiadásként. Ebben az esetben az érvényesítés során az Áhsz. 47. § (1) bekezdésében foglalt 
előírtakkal ellentétesen a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot nem a 
gazdasági esemény tartalmának megfelelően jelölték ki. A TVI megkeresésére válaszolva, a 
polgármesteri hivatal a 2008. évi ügydöntő népszavazásnál alkalmazott gyakorlattól nem 
kívánt eltérni a névjegyzékek és értesítők elkészítésének rendjét illetően. A választói 
névjegyzék és értesítők elkészítésére az Önkormányzat igényelte a RÁH közreműködését, 
de szerződés vagy megállapodás nem állt az Önkormányzatnál a helyszíni vizsgálat 
rendelkezésére. 
A választás során nem végeztek előzetes kalkulációt (gazdaságossági számítást), a 
költségtakarékosabb megvalósíthatóság érdekében.  
A polgármesteri hivatal papír mozgóurnát és gyűjt őurnát, valamint mobil (papír) 
szavazófülkét a választás lebonyolításához nem igényelt. 
Az Önkormányzatnál az informatikai rendszer jól működött, annak használata során nem 
merült fel olyan probléma, amely feldolgozási fennakadást, tájékoztatási hiányt vagy 
összesítési hibát okozott volna, így a választás lebonyolítása során a HVI-re háruló feladat 
biztosítása érdekében választott szervezési és feladat-ellátási megoldások megfelelőek voltak. 

7. A feladattípusú elszámolási kötelezettség teljes ítése 
Az ÖM rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-típusú elszámolást 
az Önkormányzat 2009. június 12-én elkészítette és 2009. június 15-én 
továbbította a TVI részére az ÖM rendeletben meghatározott határidőn – 2009. 
június 17-ig – belül. A HVI-nél feladatelmaradás illetve többletköltség nem volt. 
A TVI vezetője a felülvizsgált feladattípusú elszámolás elfogadásával egyidejűleg 
az ÖM rendeletben rögzített módon intézkedett a HVI vezető díjazásának 
kifizetéséről, melynek teljesítéséről az Önkormányzatnál nincs információ. 
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8. A választási pénzeszközök felhasználásának bels ő és 
küls ő ellenőrzése 
A HVI vezetője gondoskodott a választás kapcsán felmerülő kiadások 
elszámolásának utóellenőrzéséről egy HVI tagjának megbízásával. Az 
ellenőrzéssel megbízott HVI tag a választás belső ellenőrzését a 2. számú 
rendelkezés figyelembevételével végezte el, a megállapításait az ellenőrzési 
jelentése tartalmazta, szabálytalanságra vonatkozó észrevételt nem tett. Az 
utóellenőrzést végző HVI tag a jelentésében rögzítette, hogy a főkönyvi 
könyvelésben a választási feladatokkal kapcsolatos szakfeladaton nyilvántartást 
vezettek, azonban a főkönyvi könyvelésben a választási szakfeladaton az 
előirányzatok és a teljesítések 2009. december 29-i dátummal kerültek 
elszámolásra. A TVI felé megküldött tanúsítvány adattartalma alátámasztott.  
A TVI a HVI által összeállított feladattípusú elszámolás számszaki ellenőrzését 
elvégezte. A TVI részéről a feladat-típusú elszámolás utólagos helyszíni 
ellenőrzésére nem került sor. 

Az ÁSZ választással összefüggő vizsgálatot a 2004. évtől nem végzett az Önkormányzatnál.  
 
Salgótarján, 2010. február 22. 
 
 
Az elnök szavazást kér az intézkedési terv elfogadására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
29/2009.(IV.27.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban, 
2010. február 8-án Szilágyi Nándorné számvevő által végzett a Nézsa község 
Önkormányzatánál a 2009. június 7-én megtartott Európai Parlament tagjai választásának 
lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről készült számvevői 
jelentést, és annak végrehajtására a melléklet szerinti intézkedési tervet hagyja jóvá: 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
 

A polgármesteri hivatalban 2010. évben végzett 
 

a Nézsa község Önkormányzatánál a 2009. június 7-én megtartott Európai Parlament tagjai 
választásának lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről 

készült 
 

 számvevői jelentés végrehajtására 
 
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a – 2009. március 26.-2009. 
december 31. ellenőrzött időszakról készült - számvevői jelentést és az alábbi intézkedési 
tervet hagyja jóvá: 
 
 
 
 
 
 



 /76 70

 
 
1. A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 
 

Gondoskodjon az Ámr2. 67. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően az évközi 
pótelőirányzatok biztosítása esetén legalább negyedévente (az első negyedév kivételével) a 
Képviselő-testület tájékoztatásáról; 

Határidő: értelemszerű. 
Felelős: Kucsera András polgármester 
 
 
1. A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 
 

a) gondoskodjon az Áht. 99. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a többletfeladatokkal 
összefüggő többletbevétel tekintetében a Képviselő-testület tájékoztatásának elkészítéséről, 
a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás 
után annak költségvetési rendeletben szabályozott módon és feltételekkel történő 
felhasználásáról;  

b) biztosítsa az Áht. 12/A. § (1) bekezdésében előírtak betartását, mely szerint a költségvetés 
végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok 
mértékéig – saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható; 

c) biztosítsa, hogy az Ámr2. 72. § (7) bekezdésében előírtak szerinti kötelezettségvállalás a 
pénzeszközök felhasználása előtt megtörténjen; 

d) biztosítsa az Ámr2. 74. §-ában előírtak szerint kötelezettségvállalás ellenjegyzésének 
elvégzését; 

e) intézkedjen, hogy a számviteli bizonylatok a Számv. tv. 167. § (1) bekezdés c) pontjában 
előirt alaki és tartalmi követelményeknek megfeleljenek; 

f) biztosítsa a Számv. tv. 165. § (4) bekezdése előírásának betartásával a főkönyvi könyvelés, 
az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés 
lehetőségének logikailag zárt rendszerét; 

g) gondoskodjon az Ámr2. 75. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 
nyilvántartás vezetéséről; 

h) gondoskodjon az Ámr2. 76. § (1)-(3) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően arról, hogy a 
szakmai teljesítésre kijelölt személyek a kiadások utalványozása előtt okmányok alapján, 
belső szabályzatban előírt módon végezzék el ellenőrzési feladataikat, szakmailag igazolják 
a kiadások jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magába foglaló 
kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését;  

i) intézkedjen, hogy az érvényesítő az Ámr2. 77. § (1)-(4) bekezdésekben foglaltaknak 
megfelelően belső szabályozás szerint végezze feladatát, szakmai teljesítés igazolás alapján 
ellenőrizze az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az 
Áht., az Áhsz. és az Ámr2. előírásait betartották-e, továbbá az érvényesítése tartalmazza az 
érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az 
aláírását;  

j) biztosítsa az Ámr2. 78. § (1)-(3) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően az 
utalványozáshoz szükséges érvényesített okmányt vagy külön írásbeli rendelkezést; 

k) győződjön meg arról az utalvány ellenjegyzője az Ámr2. 79. § (2) bekezdésének előírása 
alapján, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e; 
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l) biztosítsa az Ámr2. 80. § (2) bekezdése szerint, hogy kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, 
érvényesítési, utalványozási és szakmai teljesítés igazolására irányuló feladatot az azzal 
megbízott saját maga javára ne végezzen; 

a munka színvonalának javítása érdekében 

m) biztosítsa az általános költségek teljes körű elszámolása révén, hogy a választáshoz 
kapcsolódó összes kiadás kimutatásra kerüljön az ehhez kapcsolódó szakfeladaton.  

 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Turcsán Mónika jegyző 

 
 

Utóellenőrzés: 2010. december 31. 
 
 
Kucsera András polgármester: 2010. február 16-án felügyeleti ellenőrzést tartott az Észak-
magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala két 
tárgykörben:  
1. a 164/1995.(XII.27.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedési kedvezmények 

megállapításával, illetve az 1993. évi III. törvényben meghatározott közgyógyellátással 
kapcsolatos ügyiratok és intézkedések ellenőrzése 

2. az 1993. évi III. törvényben meghatározott időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása és a 
jegyzői hatáskörbe tartozó ápolási díj jogszerű megállapításának, a vonatkozó ügyiratok és 
intézkedések ellenőrzése. 

 
A vizsgált időszak: a 2009. március 1. után keletkezett és a vizsgálat időpontjáig jogerősen 
lezárult ügyek. 
 
Az ellenőrzés megállapítása – néhány észrevétel kivételével – törvényes és megalapozott. 

 
 

 
A Magyar Államkincstár is végzett ellenőrzést 2009.09.21-től 2009. 10. 02-ig. 
A vizsgált intézmény: az Általános Iskola és Óvoda (intézmény) volt. 
 
A 2007. és 2008. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások 
és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául 
szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálata: 
 - szociális étkeztetés, térítési díjak, nyilvántartási dokumentumok (alapító okirat, társulási 
megállapodás, önkormányzati rendeletek, törzskönyvi nyilvántartás), közoktatási statisztikai 
jelentések,törzslapok, beírási naplók, osztálynaplók,KIR listák, napközis, tanulószobai 
foglalkozások naplói, szülői igénybejelentések, nyilatkozatok a nemzeti, etnikai kisebbséghez 
tartozó tanulók oktatása, gyógypedagógiai ellátás, magántanulók dokumentumai, élelmezési 
nyilvántartások, elszámolások, segédtáblák, számítások.  
 
A vizsgálat eredménye: 2007. évben 1.466.733,-Ft összegű többlet támogatást vett igénybe 
az iskola, amelyet vissza kell fizetni. Kamat: 2008. március 27. napjától a teljesítés napjáig a 
2007. évi jegybanki alapkamat (mértéke 7,8034% kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi 
kamatot is meg kell fizetni. Számításaink szerint kb. 400-500 ezer forint körüli összeg lesz. 
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2008. évben 595.667,-Ft-tal kevesebb támogatást igényelt oktatási és szociális támogatásként 
az iskola, ezt az összeget a Magyar Államkincstár utólag leutalja. 
 
 

9. Napirend tárgyalása 
 

 
Tóth Károly egyházközségi elnök: vasárnap ülésezett az egyházközség képviselő-testülete 
és megbízást kaptam arra, hogy kezdeményezem a temető karbantartására a két testület 
összefogását. A plébániának kevés a bevétele egy főállású gondnokot nem tud alkalmazni. 
Bánhegyesi Gyula egészségügyi okokra hivatkozva bejelentette, hogy nem tudja tovább ezt a 
feladatot ellátni. Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a temető fenntartása. A 
fűnyírás önkormányzati feladat lehetne. A ravatalozó az önkormányzat tulajdona, arra is 
ráférne a felújítás. A plafont be kellene fedni. A temetőben van egy régi kút, azt is be kellene 
takarni. Az önkormányzat a közmunkásai közül, ha kijelölne egy embert, aki a 
temetőgondnoki feladatokat ellátná nem lenne probléma. A szemétlerakással is probléma van  
A szilva felszedését is meg kell oldani, az nem baj ha valaki felszedi, de az már baj, ha senki 
nem fogja szedni. A temető bekerítését is el kellene kezdeni szakaszosan. 2008 novemberétől 
nem kell építési engedély, de ki kell méretni. Javasolom, hogy közös erővel oldjuk meg a 
feladatokat és problémákat. Javasolom, hogy készüljön egy megállapodás az egyház és az 
önkormányzat között a feladatok vállalásáról. Ha szükséges a két testület üljön le és 
tárgyaljon. 
 

 
Kucsera András polgármester: elkészült Angyalné Sándor Katalin oktatási szakértő 
szakértői véleménye a közoktatási intézmények átszervezése Nézsa-Legénd-Alsópetény 
települések vonatkozásában. A szakértői díj 35.000,.Ft, melyet Legénd önkormányzattal 
közösen megfelezve fogunk kifizetni.  
 
Támogató nyilatkozatot adtunk Lestyánné Tóth Mária postamester részére, mivel a posta 
működtetésére pályázatot írtak ki. A falu jól ismeri Marikát a munkájával mindenki meg van 
maximálisan elégedve. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot nyújtott be a volt Nagyoroszi laktanya épületének 
felújítására. A társulási tanács támogatta ezt a pályázatot. A Megemelt áfa összegnek nincs 
meg a fedezete, ehhez kérnek majd segítséget. 
 
A Nézsa és Keszeg közötti külterületi úttal kapcsolatban rendkívül sok probléma van, 
amelyről a Közútkezelő is tud. Ürmös Ákos út levélben tájékoztatta az önkormányzatot .  
A levél ismertetésre kerül. ( a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A Madách úti építési telkekből újabb 4 telek belterületbe vonása van folyamatban ennek 
várható költsége 415 eFt. 
 
AZ AVE Hevesi Városfenntartó, mint szolgáltatónk felé levelet intéztünk, melyben 
kifogásoljuk a kialakult áldatlan helyzetet, amit tudtunk nélkül teremtettek a településen. 
Ismertetésre kerül a levél, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zachar Kázmérné vezető óvónő: az óvoda működésének átszervezését a szülői közösség 19 
fő igen 2 fő tartózkodással támogatja. Az alkalmazott közösség 3 fő igen 3 fő tartózkodással 



 /76 73

döntött. A tartózkodó alkalmazottak meg is indokolták véleményüket: a legéndi óvoda 
beintegrálásával nem értenek egyet, mert Legénd Önkormányzata nagyon sok problémát 
okozott eddig is és ez csak halmozódni fog.  A jegyzőkönyvek elkészültek és Kucsera 
Andrásné igazgatóak átadtam. 
 
Petyerák Mária gyes-en lévő óvónő 2010. szeptember 10-én áll munkába. Ettől az időponttól 
kell majd ismét 2 csoportra bontani a gyerekeket.  
 
Sajnos a technikai feltételeket nem tudjuk megteremteni az egységes óvoda-bölcsöde 
működéséhez. A személyi feltételek is problémát jelentenének. 2010. szeptember 1-től a 2,5 
éves gyerekeket is fel kell venni az intézménybe. Csupán fél évről van szó, reméljük ez nem 
jelent majd akkora problémát. 
 
 
Kucsera Andrásné igazgató: részt vettem Legénden a szülői közösség ülésén, ahol 
egyhangú ( 11 igen) szavazattal támogatták az óvoda tagintézménnyé válását. 
 
A legéndi peres üggyel kapcsolatban beszéltem Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes ügyvéddel és 
megbíztam a kártérítési per megindításával.  
 
Kucsera András polgármester: veszélyben van a dolgozók bérfizetése. Minden hónapban 
változó bér és annak járulék vonzata miatt hol több hol kevesebb állami finanszírozást kap az 
önkormányzat. Ez a hónap olyan szerencsétlenül jött össze, hogy szinte ellehetetlenítette a 
bérek kifizetését. Egy hete keményen ezen dolgozunk, hogy a hiányzó pénzt előteremtsük.  
A munkabérhitelt megemeltük, a kistérségi előleget megsürgettük, az elkülönített számláról 
kellett a hiányzó összeget igénybe venni 500 e Ft-ot, amelyet amint tudunk visszautalunk. 
Sikerült egy teleket értékesíteni. A működésképtelen pályázatot elkészítjük és soron kívüli 
elbírálást kérünk. Sajnos a következő hónapban is hasonló problémákkal kell majd 
megküzdeni. Rengeteg a kiegyenlítetlen számla.  
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazza meg, hogy az elkülönített lakbérszámláról 
szükség szerint igénybe vehessük az elkülönítetten kezelt összeget azzal a kikötéssel, hogy 
azt, vissza kell utalni a számlára. 
 
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. 
 
30/2010.(IV.27.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 
11741031-15451660-06910000 Egyéb elkülönített számláról munkabér kifizetéséhez szükség 
szerinti mértékben igénybe vegyen pénzösszeget, azzal a kikötéssel, hogy azt visszautalja. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
 
Kucsera András polgármester: javasolja pályázat benyújtását Illegális Hulladéklerakó 
felszámolására. A pályázat címe: „Állítsuk meg az illegális szemétlerakást!” 
A projekt bruttó bekerülési költsége:    3.711.125.-Ft 
Igényelt támogatás összege:     2.961.625.-Ft 
Rendelkezésre álló önerő:        749.500.-Ft 
Ebből bank által igazolt készpénz:       187.500.-Ft. 



 /76 74

 
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. 
 
31/2010.(IV.27.) Kt. számú határozat 
 
Nézsa Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium által kiírt „Illegális hulladéklerakó felszámolás” című pályázatra. 
A pályázat címe: „Állítsuk meg az illegális szemétlerakást!” 
A projekt bruttó bekerülési költsége:    3.711.125.-Ft 
Igényelt támogatás összege:     2.961.625.-Ft 
Rendelkezésre álló önerő:        749.500.-Ft 
Ebből bank által igazolt készpénz:       187.500.-Ft. 
 
Az Önkormányzat vállalja a pályázati önrész, munkával történő biztosítását, továbbá vállalja a 
számlavezető Rétság OTP Nyrt által igazolt 187.500.-Ft pénzbeli saját forrás biztosítását. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Kucsera András polgármester 
 
 
 
Kucsera András polgármester javasolja Barna Béla kérelmének 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. 
 
32/2010.(IV.27.) Kt. számú határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Barna Béla és Varga Brigitta (2618. 
Nézsa, Alkotmány út 58.) kérelmét támogatja. 
A Nézsa belterület 75/2 hrsz-ú építési telek kialakításához, mint a Nézsa 85 hrsz-ú közút tulajdonosa a 
határozat mellékletét képező DOSEK FÖLDMÉRŐ BT. (2621. Verőce, Rákóczi út 63. Benke György 
engedély száma: GC – Tsz: 7523/2007 földmérő által készített D-2P/2010 munkaszámú Változási 
vázrajzban foglaltak szerint hozzájárul és egyidejűleg telekrendezéshez közútkezelői hozzájárulását is 
megadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester. 
 
 
Kucsera András polgármester javasolja Zachar Zalán és Zacharné Kucsera Mária telekvásárlási 
kérelmének elfogadását. 
 
33/2010.(IV.27.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa Községi Önkormányzat tulajdonát 
képező 541/2 hrsz-ú 1196m2 területű építési telket eladja Zachar Zalán (2613. Rád, Vay 
Ádám u.11.) és Zacharné Kucsera Mária (2618. Nézsa, Árpád út 5.) részére. 
Az ingatlan vételára: 700,-Ft/m2 + ÁFA. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: a polgármester. 
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Ismertetésre kerül Mikhelné Rádi Valéria kérelme. 
Kucsera András polgármester javasolja a kérelem támogatását kérelmező költségére. 
 
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. 
 
34/2010.(IV.27.) számú kt határozat 
 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Mikhelné Rádi Valéria 2617 
Alsópetény, Petőfi út 181. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozza: 
 
Nézsa belterületén a Kossuth utcában a 384/4 hrsz alatt található ingatlan a 
jelenleg érvényben lévő Településrendezési Tervben foglaltak szerint önállóan 
beépíthető építési telek.  
A Képviselő – testület a 384/4 hrsz-ú, építési telek beépítésére vonatkozó HÉSZ 
előírásokat nem kívánja megváltoztatni.  
 
Amennyiben a 384/4 hrsz-ú, építési telek területe ráépítés miatt valóban 
csökkent a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Mikhelné Rádi Valéria 
saját költségén a szomszédos 385/5 hrsz-ú, jelenleg „házi kert” művelési ágú 
magántulajdonú ingatlan területéből telek kiegészítésként – szükséges mértékű - 
ingatlanrészt megvásároljon.  
 
Jelenlegi HÉSZ szabályozás szerint a 384/4 és 384/5 hrsz-ú, ingatlanok közös 
telekhatárvonalán jelöli az ÖRT az építési övezet határát, tehát jelenleg a 384/5 
hrsz ingatlanon „házi kert” nem lehet építeni. 
 
A Nézsai 384/4 hrsz-ú, ingatlan eredeti méretek szerinti kialakítása illetőleg 
beépíthetőségének biztosítása érdekében a Képviselő – testület hozzájárul ahhoz 
is, hogy amennyiben szükséges kérelmező költségére a Településrendezési Terv 
módosításra kerüljön úgy, hogy az építési övezet határa módosításra kerüljön. 
 
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos 
döntésről kérelmezőt értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.   
 
Határid ő: azonnali  
Felelős: Polgármester 
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Koszta Péter kérelme: 2010. március 31-ig érvényes lakásbérleti szerződése van, a Szondi út 9. szám 
alatti lakásra. Kérése a lakásbérleti szerződés 2011. március 31-ig történő meghosszabbítása. A lakbért 
rendszeresen fizeti.  
 
Kucsera András polgármester: javasolja a lakásbérleti szerződés meghosszabbítását. 
 
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. 
 
35/2010.(IV.27.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Nézsa 
Szondi út 9. szám alatti 43 m2 alapterületű komfortos lakását bérbe adja Koszta Péter Nézsa, 
Szondi út 11. szám alatti lakosnak. 
A bérleti jogviszony kezdete: 2010.04.01- 2011. március 31. 
A lakás bérleti díja: 6.579,-Ft/hó. 
Határidő: értelemszerű. 
Felelős: a polgármester. 
 
 
Turcsán Mónika jegyző: ismertetésre kerül a 2010. április 23-án készült jegyzőkönyv Kucsera Péter 
és Kucseráné Marosi Krisztina lakbérhátralék ügyéről. 
(A jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
A lakbért egyelőre nem tudják fizetni, előreláthatólag június-július hónapban megpróbálnak fizetni.  
 
Balogh István képviselő: nem helyes, hogy nem fizetik a lakbért, mindenki más tisztességesen fizeti. 
 
Kucsera András polgármester. még egy lehetőséget kapjanak megvárjuk a júniust. 
 
Az elnök az ülést bezárja.  
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.M.F. 
 
 

Kucsera András       Turcsán Mónika 
polgármester                 jegyző 
 
 

Balázs Ferenc       Balogh István 
Jkv.hit.        jkv.hit. 

 


