
        Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
9. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2010 június 22-én 19.00 órakor tartott  
               képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak:  Kucsera András polgármester  
                          Zachar Zénó alpolgármester   
                          Balázs Ferenc képviselő 
                          Balogh István képviselő     
                          Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő                 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző   
 
Távol volt:       Pazsitni Tünde képviselő 
                         Szarka Péter képviselő        
                         Majer Csaba képviselő 
 
Meghívottak:   Zachar Kázmérné vezető óvónő 
                          Kucsera Andrásné igazgató 
                          Pazsitni Ferencné adóügyi ea. 
                          Faragó Éva családgondozó 
 
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester 
 
Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő képviselőből 
5 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt 
 
A képviselő-testület egyhangú (5 igen szavazat) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Kovácsné Bóbis Klaudia képviselőt 
 képviselő-testület  ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.                                        
                                                                 Zachar Zénó alpolgármestert 
A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
 
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét: 
 
 
     1.)        Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről. 
                 Előterjesztő: Kucsera András polgármester      

 
       

2.) Javaslat Nézsa településen utca elnevezésére 
                  Előterjesztő: Kucsera András polgármester      
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3.) Beszámoló a 2009. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi munkáról 

                   Előterjesztő: Mlinárcsek Ferencné gyámügyi előadó 
 

4.) Beszámoló a járdák és az iskola épületének felújításáról 
            Előterjesztő: Kucsera András polgármester  
       
5.) Javaslat a képviselő-testület 2010. évi II. féléves munkatervére 

                  Előterjesztő: Kucsera András polgármester 
 
     6.)        Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirat módosítása 
                 Előterjesztők: Kucsera Andrásné igazgató és Zachar Kázmérné vezető óvónő  
 
     7.)        Egyebek 
   
     8.)       Kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

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

 
1. Napirend tárgyalása 

 
Kucsera András polgármester: a képviselő-testületi ülés előtt több lakó személyesen mondta el 
panaszát és egyben kérését a nagy esőzések okozta károkról. A pincék megteltek vízzel, az árkok 
telítődtek, és az átereszek hiánya miatt sürgős intézkedést kérnek. Erről a bejelentésről külön 
emlékeztető készül. Az egyebek napirendben erre visszatérünk 
 
 
 

2 Napirend tárgyalása 
 
 

Kucsera András polgármester: 
Barna Béla nézsai lakos építési engedélyt kapott a szülei telkén megvalósítható építkezéshez. Az 
építési engedély kiadása napok kérdése.. A rendezési terven szerepel egy lehetséges utca kialakítása 
az Alkotmány utcai kertek helyén. Az első lakóház építése megkezdődik ezért utca és házszám 
meghatározása szükséges. 
 
Több javaslat is elhangzott, de a leginkább jellemző arra a területre a Diófa sor utca elnevezés illik. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye (a képviselő-testület 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja határozatra emeli. 
 
 
H A T Á R O Z A T :         Nézsa Község  Önkormányzatának  
37/2010. (VI..22.) önk.    Képviselő-testülete a Nézsa településen új utcanév elnevezéséről 

az alábbi döntést hozza: 
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A Nézsa 75/2  hrsz-ú ingatlant Diófa sor 5.-re nevezi el. 
                                                     Határid ő: 2010. július 14. 
                                                     Felelős: Polgármester 
 
 
Szarka Péter képviselő megérkezett az ülésre. A képviselő-testület létszáma 6 főre változott. 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
 

Mlinárcsek Ferencné: ismerteti a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról készült beszámolót. 
Javasolja annak elfogadását. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye (a képviselő-testület 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja határozatra emeli. 
 
H A T Á R O Z A T 
38/2010.(VI.22.) önk. 

 
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2009. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló beszámolót elfogadja. 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beszámoló az „Együtt a gyermekekért” 
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Nonprofit Közhasznú  
 

Gyermekjóléti és Családsegítő  
 

Szolgálat Nézsa községben  
 

végzett tevékenységéről 
(2009.01.01.-2009.12.31.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Készült a 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 8. sz. mellékletének  vonatkozó útmutatásai 
alapján 
 

 
 
Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat 1998 óta nyújt 

gyermekjóléti szolgáltatást kistelepülések részére. Szolgálatunk a regionalitás elve 
szerint működik, melynek a folyamatosan megvalósuló közigazgatási reform is egyre 
nagyobb szerepet szán. 
 
1998, vagyis a kezdetek óta Szolgálatunk kibővült, létszámunk felfejlődött. Jelenleg 
hét főállású munkatársunk látja el 18 kistelepülés gyermekjóléti szolgáltatását.  
Figyelembe véve az erre vonatkozó Törvényi előírásokat, technikai felszereltségünk is 
kibővült; elérhetőségünk biztosított egy központi vezetékes telefonvonalon, faxon és 
emailen is. 2005-ben elkészítette Szolgálatunk hivatalos weblapját is, melynek címe: 
www.egyuttagyermekekert.hu.  
Munkatársainknak állandó elérhetőséget biztosítunk mobil telefonok segítségével. 
Szolgálatunk állandó, éjjel-nappali, telefonos krízisügyeletet biztosít az általa ellátott 
települések lakói számára, így a gyermekjóléti szolgáltatás folyamatos a településeken. 



 /40 5 

Váchartyáni központi irodánkban teszünk eleget adminisztrációs kötelezettségünknek, 
ill. az Adatvédelmi Törvény Szolgálatunkra vonatkozó előírásainak. 
 
Szolgálatunk az elmúlt időszak tapasztalatai alapján dolgozta ki, és folyamatosan 
módosítja részletes szakmai programját, mely a mindennapi munka alapjaként szolgál 
és a kistelepülések sajátos szociális igényeire épül. 
Szolgálatunk szakmai tevékenységét a Szociális Munka Etikai Kódexének előírásai 
alapján biztosítja.  
 
Rendszeres szakmai konzultációnk három részből áll:  

•Esetmegbeszélés heti négy órában pszichiáter vezetésével központi irodánkban. A 
Szolgálat munkatársai szakember vezetésével itt döntenek esetleges hatósági 
intézkedések javaslatáról egyes gyermekek érdekében. Az itt biztosított szakmai 
háttér nélkül a családgondozók nem javasolhatnak hatósági intézkedéseket a 
településeken. 

•Szakmai konzultáció havi egy alkalommal Szolgálatunk Módszertani 
Központjával. 

•Kötelező szakmai továbbképzéseken való részvétel negyedévente. 
 
 
 
 
 
Az ellátott települések Nógrád megyében: Alsópetény, Felsőpetény, Nézsa, Nőtincs, 
Ősagárd, Szendehely. 
 
 
 
Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat 2001 óta nyújt kötelező 
gyermekjóléti szolgáltatást Nézsa község lakóinak. 
Testületi döntés után az Önkormányzattal kötöttünk Ellátási Szerződést, így a 
település a Törvényben előírtak szerint tudja lehívni az erre a célra elkülönített 
kiegészítő állami normatívát. 
Gyermekjóléti szolgálat működését az 1997. évi XXXI. számú A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény írja elő kötelezővé minden 
település számára. 
A családsegítő szolgálat működését az 1993. Évi III. sz. Törvény (A szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról) írja le. Ezen törvények az irányadóak 
mindennapi munkánkban.  
2006 évben a helyi önkormányzat és a Képviselő-testület támogatásával sikerült 
beintegrálódnunk a Nagyoroszi kistérségbe. Lehetőség nyílt arra, hogy a kistérségi 
normatívát igénybe vegye a település, így a gyermekjóléti és családsegítő feladatok 
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finanszírozása kedvezőbbé vált, kevesebb terhet ró a helyi önkormányzat 
költségvetésére.  
 
2009 év végén nonprofit közhasznú szervezetté alakultunk, bízva pályázati 
lehetőségeink szélesedésében. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését.   
 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:  
• a gyermek testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi egészségének elősegítése; 
• a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése; 
• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése;  
• a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése;  
• javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására; 
• védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok; 
• a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve 

utógondozása; 
• helyettes szülői hálózat szervezése; 
• örökbefogadással kapcsolatos feladatok.  
Az egészségügyi és a szociális, valamint az oktatási rendszer folyamatos változása 
miatt a mentális problémák a gyermekek számára súlyos veszélyeztető tényezővé 
válhatnak. Gyermekjóléti szolgálatunknak a hiányos ellátórendszerben kell a fenti 
nehézségeket enyhíteni gondozással, szolgáltatással vagy szervezés útján. 
A gondozás menetét, a családdal folytatott munka ütemét, sebességét a gyermek 
problémája, ill. a gyermek és környezete egymáshoz való viszonyában jelentkező 
problémák határozzák meg . A „problémás gyerek” azonosítására gyakran az 
óvodában, iskolában kerül sor, és a legtöbb – valamilyen oktatási intézménybe járó – 
gyermek problémája rövid időn belül diagnosztizálásra kerül a pedagógiai 
szakszolgáltatók által, de a kezeléshez való hozzájutás, illetve a szülők támogatása 
gyakran elmarad. Mivel a mentális problémákat kísérő negatív társadalmi megítélés 
címkéjét nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek is magukon hordozzák, különös 
figyelmet kell szentelni annak, hogy mind a gyermek, mind a családja illetve az őket 
körülvevő személyek adekvát tájékoztatást kapjanak, ne csak egy diagnózist.  
  
A családsegítő szolgálat hatáskörébe tartoznak a 18. Életévüket betöltött felnőttek. 
Ők lehetnek: családok, egyedülállóak, időskorúak. A családsegítés az alábbi 
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problémákban nyújthat segítséget: életvezetési problémák, alkoholizmus, 
munkanélküliség, időskori elmagányosodás, ügyintézés, információgyűjtés és 
továbbítás, családi konfliktusok kezelése, mentális problémák, fogyatékosság, 
szociális és anyagi nehézségek, válási problémák stb. 
 
 
 
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat tevékenysége gyakran összemosódik, nem 
lehet élesen elhatárolni őket egymástól, mert abban a családban, ahol a gyermekkel 
probléma van, ott biztosan segítségre szorulnak a szülők is. A segítségnyújtás ezekben 
az esetekben úgy a leghatékonyabb, ha a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat 
együtt gondozza a családot. 
 

A jelzőrendszer működése 

 
Fenti célok eléréséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a jelzőrendszer a Törvényben 
előírtak szerint működjön és funkcionáljon. 
Az 1997. Évi XXXI. sz. Törvény a jelzőrendszer tagjaira felelősséget és kötelességet 
ró. Ez azt jelenti, hogy a jelzőrendszer minden tagja a veszélyeztetettség valamennyi 
formáját észlelve köteles jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé.  
Alapvető prevenciós feladatunk az észlelő-jelzőrendszer működésének biztosítása. 
Ennek érdekében koordináljuk azoknak a szakembereknek az együttműködését, akik 
bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek családjainkkal, a gyermekekkel. 
Működésünk kezdetekor nagy figyelmet és energiát fordítottunk arra, hogy a 
településen megfelelő kapcsolatot alakítsunk ki a jelzőrendszer tagjaival.  
Ők: a település Jegyzője, mint I. fokú Gyámhatóság; gyámügyi előadó; védőnői 
szolgálat; iskolai- és óvodai gyermekvédelmi felelősök; háziorvos; az egyházak helyi 
képviselői; rendőrség, polgárőrség.  
Munkánk kezdetekor meglátogattuk a jelzőrendszer tagjait, s egyenként informáltuk 
őket. Azóta kapcsolatunk folyamatos. 
A jelzőrendszer működtetésében partnereink a társszakmák képviselői. A Szolgálat 
speciális munkaformája az együttműködés keretében szervezett esetmegbeszélés és 
esetkonferencia, mely a jelzőrendszeri tagok esetében a hatékony együttműködésnek 
ad keretet, s lehetőséget az információk cseréjére, a feladatok meghatározására.  
 
 
 
 

Ügyfélfogadás 
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2009-ben is, ahogy az elmúlt években végig, Szolgálatunk a Polgármesteri Hivatal 
elkülönített helységében tartott ügyfélfogadást minden héten: 

 
Kedden:      8-14-ig 

                                              Csütörtökön:   8-14-ig       
                 

Az alábbi adatokat a Szolgálat által Nézsa  községben  vezetett Forgalmi Napló alapján összesítettük: 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 
I. 

negyedév 
- 69 fő 61 fő 56 fő 57 fő 51 fő 53 fő 36 fő 

II. 
negyedév 

12 fő 47 fő 53 fő 51 fő 49 fő 44 fő 48 fő 51 fő 

III. 
negyedév 

21 fő 51 fő 41 fő 39 fő 44 fő 43 fő 37 fő 33 fő 

IV. 
negyedév 

48 fő 52 fő 57 fő 53 fő 54 fő 49 fő 52 fő 56 fő 

 
( Fenti adatok negyedéves lebontásban tartalmazzák azt, hogy munkatársunkat ügyfélfogadási időben 
hányan keresték fel.) 

 
Fenti adatok jól mutatják, hogy a településen kihasználta a lakosság ügyfélfogadási 
időnket. Szívesen keresik munkatársunkat, s legtöbben visszatérő kliensek, akik már 
megtapasztalták, hogy hatékony segítséget kapnak itt. 
 
Ügyfélfogadási szolgáltatásunkat kibővítve, iskolai szociális munka keretében 
családgondozónk a helyi általános iskolában is elérhető. 2009 évben 48 alkalommal 
volt jelen, és mind a gyermekek, mind a pedagógusok szívesen vették igénybe.   
Családgondozónk a nem Nézsán tanuló gyermekek érdekében jól működő kapcsolatot 
működtet további nevelési-oktatási intézményekkel is Salgótarjánban, 
Balassagyarmaton, Nógrádsápon, Rétságon, illetve Vácon. 
 
A Szolgálat 2009-ban kíséretet biztosított 1 család részére a Váci Egészségügyi 
Intézményekbe, illetve az előirányzott kezelésekben több alkalommal működött 
együtt egészségügyi szakemberekkel. 
  

 

 

Együttműködés társintézményekkel, külső kapcsolatok 

 
Szolgálatunk másik fontos tevékenysége a településen az együttműködés 
társintézményekkel. Folyamatos kapcsolatot tartunk a Nagycsaládosok Egyesületének 
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képviselőjével, a Rétsági Gyámhivatallal, a Nógrád Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálattal, a váci és Balassagyarmati Nevelési Tanácsadóval, az 
Ideggondozóval, a váci Kórház szociális nővérével, a váci általános- és 
középiskolákkal, a Speciális Iskolával, a Munkaügyi Központtal, a Rétsági 
Rendőrséggel, a Máltai Szeretetszolgálattal, az Egyházmegyei Karitasszal. 
Elvünk, hogy szolgáltatásaink így a település polgárai számára mintegy összeadódnak, 
az így kialakuló szociális háló erősebb és megbízhatóbb, mintha elszigetelten 
tevékenykednénk. 
A partneri kapcsolatok mindenekelőtt biztosítékai annak, hogy mindenkor egyesítsük 
és ne egymás ellen fordítsuk erőinket a településen élők érdekében.   
 
Szolgálatunk szolgáltatási feladatait is fontosnak tartja, melybe beletartozik, hogy 
természetbeni juttatásokkal is próbáljon segíteni a rászorulókon. 
Munkatársaink folyamatosan gondoskodnak ruhaadományok használati tárgyak 
gyűjtéséről, melyeket az általuk gondozott családoknak ki is szállítanak.  
 
Családgondozónk 2009 nyarán tevékenyen részt vett az Önkormányzat nyári  
gyermekétkeztetési programjának lebonyolításában. 
 
 
 

 

 

Családgondozás, családlátogatás 

 
Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat másik fontos tevékenysége a 
településen a családgondozás. 
Itt fontos, hogy klienseinkkel szemben legfőbb alapelvünk a nyitottság, személyiségük 
teljes elfogadása. A település minden lakója előtt nyitva állunk, ha szolgáltatásaink 
segítséget jelentenek számukra. 
Szolgáltatásaink a családgondozás és a gyermekjólét területein belül igen széles skálát 
ölelnek fel összhangban azzal, hogy a hozzánk fordulók problémái sokrétűek és 
különbözőek. Klienseinket minden esetben egyediként, személyre szabottan kezeljük. 
Tudjuk, hogy minden egyes probléma mögött személyes sors áll – és nekünk ezen a 
sorson kell segítenünk, személyre szabott megoldást kell találnunk. 
Klienseink problémáinak sokrétűsége és személyes mivolta arra ösztönöz bennünket, 
hogy minden probléma esetében megkeressük a legjobb megoldást. Ezt szolgálják 
azok az erőfeszítések, amelyeket szakmai, szervezeti fejlődésünk érdekében nap, mint 
nap megteszünk. 
Minden egyes kliensünk számunkra egyformán fontos – nem teszünk különbséget. 
Ebből következően minden egyes problémára olyan mélységben és annyi ideig 
fordítunk energiát, ameddig és amilyen mértékben el nem érjük a legjobb megoldást.  
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A családlátogatások során a család otthonában nyújtott segítség különféle előnyökkel 
jár mind a segítő, mind a segítséget igénybe vevő fél számára. A segítő például sokkal 
jobban megértheti a család működését a lakásukra vetett egyetlen pillantással, mint az 
irodájában folytatott hosszú beszélgetések során. Napi problémáik is jobban 
megfigyelhetők abban a környezetben, ahol mindennapi életük zajlik, s ahol ezek a 
nehézségek rendszerint előállnak.  
A család a segítséget is abban a környezetben kapja, ahol a problémák megjelennek, 
így közvetlenül lehet kapcsolódni szokásaikhoz, rutinjaikhoz. A segítő így a konkrét 
helyzetre nézve adhat tanácsot, illetve dolgozhat ki a családdal együtt alternatív 
megoldásokat. Ez azért rendkívül jelentős, mert az alacsonyabb intellektussal 
rendelkező családok is profitálni tudnak belőle. A viselkedésminták változtatására így 
abban a helyzetben kerül sor, ahol majd alkalmazni kell őket. 
A családok otthonában nyújtott szolgáltatásokkal azok a családok is elérhetők, akik 
rendkívül súlyos problémákkal küszködnek, de sok esetben már arra sem képesek, 
hogy külső segítséget keressenek, vagy a megadott időpontokban rendszeresen 
megjelenjenek egy intézményben. Pusztán az a tény, hogy a segítő megy a család 
otthonába, egyedi lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltatások család-központúak 
legyenek. A lakónegyed és a szomszédság a kliens élettere, és ez a környezet a 
legalkalmasabb arra, hogy a családot, illetve életük fontos szereplőit összehozzuk.  

 

 
A legtöbb esetben a problémák halmozottan jelentkeznek, tehát egy-egy családnál 
három-négy vagy annál többféle probléma okoz gondot. A problémák 
halmozódásának esetlegesen következménye lehet veszélyeztető magatartás 
megjelenése is a családok életében.  
A tapasztalatok azt mutatják, hogy rendszeres gondozással, támogatással, 
ellenőrzéssel, az intenzívebb odafigyeléssel, a súlyosabb következményekkel járó 
esetek megelőzhetőek. 
 
Prevenció 
 
Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a megelőző munkára.  
A mindennapos családgondozások során életvezetési tanácsadás keretén belül 
próbálunk útmutatásokat adni ahhoz, hogy a szülők is időben felismerjék családi 
problémáikat, s azokat kezelni tudják. A napi háztartásvezetési problémáktól kezdve, 
az egészségügyi és mentalhigiénés témákon át részletesen megbeszélünk minden 
felmerülő kérdést az együttműködő családokkal. 
 
 

A Szolgálat tevékenységi köre 
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Gondozási esetek 30 gyermek, 21 család 
Információnyújtás 73 esetben 

Hivatalos ügyek intézésében való 
közreműködés 

42 esetben 

Tanácsadás 57 esetben 
Közvetítés más alap, oktatási, 
egészségügyi szolgáltatásba 

5 esetben 

Anyagi, megélhetési problémák 21 esetben 
Gyermeknevelési problémák 31 esetben 

Beilleszkedési problémák 7 esetben 
Magatartászavar, teljesítményzavar 15 esetben 
Családi konfliktus miatti probléma 26 esetben 
Szülő vagy család életvitele miatti 

probléma 
30 esetben 

Szülői elhanyagolás 5 esetben 
Szenvedélybetegség (alkohol, 

játékszenvedély) miatti probléma 
5 esetben 

Munkanélküliség 4 esetben 
Életviteli, életvezetési probléma 23 család 

Fogyatékossággal összefüggő probléma 2 esetben 
Lelki segélytelefon 95 esetben 

Családlátogatás                      202 esetben 
Esetmegbeszélés a jelzőrendszer 

tagjaival 
71 esetben 

Esetkonferencia az érintett család 
bevonásával 

8 esetben 

Védelembe vétel 4 gyermek (2 család) 
 

 
 
A Szolgálat működésére vonatkozó Adatvédelmi Törvény miatt konkrét eseteket nem 
említhetünk, ezért megértésüket kérjük! A település Jegyzőjével Szolgálatunk 
folyamatosan egyeztet a Törvényi szabályozás szerint az általunk gondozott családok 
ügyeiben. 
 

 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2009-es évről szóló 

beszámolónkat tevékenységünkről! 
 
 
Nézsa, 2010-05-27 
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 A Szolgálat munkatársainak nevében: 
 
    Tisztelettel: 
  
       Dobosné Kelemen Éva 
                  a Szolgálat vezetője 
 
 
 
 

Az önkormányzat 2009.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról beszámoló 

 

 

   A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv. az alapja a 

gyámhatósági és gyermekvédelmi munkának. A feladat ellátásában változás nem történt, a korábbi 

éveknek megfelelően 1 fő látja el, csatolt munkakörben. 

 

Községünk 1137 lakója közül 214 kiskorú, 18 év alatti, ebből: 

 

(2009.december 31-i adat) 

 
Teljes 

állandó 
lakosság 

 

0-2 éves 

 
Óvodás 

(3-6 éves) 

 
Általános 

iskolás (7-14 
éves 

 
Középiskolás 
(14-18  éves) 

 
18 év alatti 
összesen 

1137 24 34 79 77 214 

 

 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők adatai: 

 

2009-ben megállapított 
jogosultságok száma 

2009-ben elutasított 
kérelmek száma 

2009.XII-31-én kedvezményben 
részesítettek száma 

37 0 37 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
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Jogosultság megállapításának feltételei  

� Ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. más törvényes képviselő gondozza, vagy  

� ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy  

� ha a nagykorúvá vált 23. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy  

� ha a nagykorúvá vált 25. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt felsőfokú oktatási 

intézmény nappali tagozatán tanul,  

akkor jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a gyermeket gondozó családban az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 

%-át, (39.900 Ft-ot) minden más esetben, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (37.050 

Ft-ot), és vagyona nincs. 

Akkor lehet megállapítani a vagyoni helyzet vizsgálata alapján a jogosultságot, ha az egy főre jutó 

vagyon értéke nem haladja meg: 

� külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20-szorosát (570.000.-Ft-ot) 
vagy 

� együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70-szeresét (1.995.000.-Ft-ot).  

Vagyon alatt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni. A 

vagyonvizsgálat nem terjedhet ki arra az ingatlanra, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más 

törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, arra a vagyoni értékű jogra, amely az általuk lakott 

ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműre.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása alatt a gyermek jogosult: 

-  Gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, az óvodás, az 1-7. évfolyamon nappali  rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetén az intézményi térítési díj  100 %-nak 

kedvezményként való biztosítására. (az étkezés ingyenes igénybevételére) 

-  Az előzőekben leírtak alá nem tartozó gyermek, tanuló esetén az intézményi térítési díj  50 

%-nak kedvezményként való biztosítására. 

-  Tárgyév július és november hónapjában egyszeri támogatásra (összege 2009. évben:         

            5.800.- Ft) 

-  Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybe vételére. 
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2009. évben kérelem elutasítására nem került sor. 

Az érintettek jól ismerik a jogszabály tartalmát, tisztában vannak jogaikkal, csak abban az esetben 

nyújtják be kérelmüket, ha jogosultak az ellátásra. A kérelem benyújtását megelőzően vagy a 

családgondozónál, vagy pedig a Polgármesteri Hivatalban érdeklődnek az aktuális jogosultsági 

feltételekről.   

 

A kérelmezők köre a korábbi gyermekvédelmi támogatásban részesülőkből került ki, a korábbi 

évekhez képest változás látható, legnagyobb részük 2 gyermekes család.  

  

2009. december hóban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok a 

gyermekek száma szerint: 

 1 gyerekes 2 gyerekes 3 gyerekes 4-5 gyerekes Összesen 

Családok 
száma 

5 10 4  19 

Ebből: 
egyedülálló 
szülő neveli 

2 4 1 - 7 

 

  

Egyszeri gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása   

 

 Támogatásban részesítettek 

száma 

 

Felhasznált összeg 

2009. július hó  31 179.800.-Ft 

2009. november hó 33 191.400.-Ft 

Összesen: 64 371.200.-Ft 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet 2009. évben sem nem nyújtottak be az 

önkormányzathoz. Az arra rászorulók továbbra is inkább átmeneti segélyt kérnek, a legtöbbször 

komplex családi problémák kezelésére. 

 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés alakulása 
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   A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés után fizetendő térítési 

díjak megállapításának szabályait a GYVT 146-151 §-a szabályozza, normatív kedvezményeket 

állapít meg. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül 50 %-os napközi térítési díj 

kedvezményben átlagosan 5 fő részesül, míg az óvodai térítési díj 100 %-os díj kedvezményben 

átlagosan 4 gyermek, illetve az általános iskola 1-7 osztályos tanulóiból kedvezményben részesülő 

gyermekek száma átlagosan 7 volt.  

 

Szociális nyári gyermekétkeztetés 

2009. évben újra lehetőség nyílt, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

közül 8 fő részére 2009. július 16. és augusztus és 31. közötti időszakban, összesen 54 nap 

időtartamra, napi egyszeri meleg étellel – ideértve a felmelegíthető étellel való gondoskodást – 

történő ellátására. 2009. évben szociális nyári étkeztetésben  8 gyermek részesült, napi 370.-Ft 

összegben gyermekenként (54 napra számítva 19.980.-Ft). E célra fordított összeg (melyet kötött 

felhasználású támogatásként megkaptunk): 159.840.-Ft volt. 

A szociális nyári étkeztetést felmelegíthető étel (pl.konzerv) formában kapták az arra jogosultak. 

 

Itt szeretnénk említést tenni a Magyar Élelmiszerbanktól két alkalommal kapott jelentős mennyiségű 

élelmiszer adományról, melyet július és november hónapokban juttattuk el a rászorultaknak. Az 

elosztásnál, előnyben részesültek a nagycsaládosok, a hátrányos helyzetű gyermekes családok.  

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

Gyermekjóléti szolgáltatásbiztosításának módja, működés tapasztalatai 

Gyermekjóléti Szolgálat 

A Nagyoroszi Kistérség keretein belül, ellátási szerződés alapján 2009. évben továbbra is az „Együtt 

a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat látta el a gyermekjóléti szolgáltatást. A szolgálat 

családgondozója változatlanul heti két napon (kedden és csütörtökön) tartózkodik a településen, a hét 

többi napján telefonon állandóan elérhető, fontos információk hivatalos weblapjukon 

(www.egyuttagyermekekert.hu is megtalálhatók. A szolgálatnál rendszeresek a szakmai 

konzultációk, munkájukat gyermekpszichiáter és jogász is segíti. A jelzőrendszer tagjaival 

kapcsolatuk jó, és folyamatos. 

 

A családgondozó 2009. év folyamán 21 családot, ezen belül 30 gyermeket gondozott alapellátásban.  
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A gondozott gyermekek veszélyeztetettségének legfőbb okai: az anyagi, megélhetési, 

gyermeknevelési, családi konfliktus miatti, szülő vagy család életvitele miatti, életvezetési 

problémák. Pozitívumként említhetjük ebben az évben is, hogy fiatalkorú szenvedélybetegsége miatt 

településünkön még senki sem került alapellátásba, azonban a szülő alkoholproblémái miatt igen. 

Folyamatos a kapcsolatuk a Nagycsaládosok Egyesületének képviselőjével, a Rétsági 

Gyámhivatallal, a Nógrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a váci és 

balassagyarmati Nevelési Tanácsadóval, az Ideggondozóval, a váci Kórház szociális nővérével, a 

váci általános- és középiskolákkal, a Speciális Iskolával, a Munkaügyi Központtal, a Rétsági 

Rendőrséggel, a Máltai Szeretetszolgálattal, az Egyházmegyei Karitásszal.  

Segítséget nyújtanak a tanulás képesség vizsgálat elvégeztetéséhez, és a nevelési tanácsadók 

felkereséséhez. A nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában, a rászorultság elbírálásában is jelentős 

szerepet vállaltak. 

Munkatársaik folyamatosan gondoskodnak ruhaadományok, használati tárgyak gyűjtéséről, melyeket 

az általuk gondozott családoknak ki is szállítanak. 

 

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya érdekében nem került sor intézkedésre. 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:    

 A gyermekek napközbeni ellátása községünkben óvodai és iskolai napközi ellátással megoldott. Az 

óvoda egy csoporttal működik, felvételi kérelmet egy gyermek esetében sem kellett elutasítani. Az 

általános iskolában az alsó tagozatosok számára működik napközi egy csoporttal, a felvételben itt 

sincs korlátozás. Probléma, hogy a felső tagozatosok számára még mindég nincs napközi ellátás, így 

a védelembe vételi eljárások, a gyermekjóléti szolgálat prevenciós tevékenysége során nem tudjuk 

kötelezni, illetve javasolni azoknak a gyermekeknek az igénybevételt, akiknek erre a családi 

körülmények miatt szükségük lenne.   

 

Gyermekek átmeneti gondozása terén 2009. évben sem történt előbbre lépés. Szükség szerinti 

ellátásra nincs az önkormányzatnak szerződése sem helyettes szülővel, sem gyermekek átmeneti 

otthonával, sem pedig családok átmeneti otthonával.  

 

A gyermekvédelmi munka során napi kapcsolatban vagyunk a Gyermekjóléti Szolgálattal, szükség 

esetén a Rétsági Gyámhivatallal, és az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 

Szociális és Gyámhivatala Nógrád Megyei Területi Kirendeltségével.  
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A jelzőrendszer tagjaival is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, közös megbeszélésen, 

esetkonferencián veszünk részt.  Munkánk során a korábbi évek is hasonlóan, igen nagy problémát 

jelent, hogy egyes iskolák nem élnek jelzési kötelezettségükkel a tanulók iskolai igazolatlan 

mulasztásai kapcsán: akkor érkezik a jelzés, amikor már nagyon nagy számú a hiányzás; jelzéseket 

írásban nem rögzítik, jelzőlapot nem küldenek. Nem kapunk jelzést sem a rendőrségtől, sem pedig a 

fogyasztóvédelmi felügyelőségtől (a vendéglátó helyeken 18 év alattiak alkoholt, cigarettát 

vásárlókról). 

 

Civil szervezetekkel való együttműködés 

Településünkön több civil szervezet is működik. A sportegyesület, az önkéntes tűzoltó egyesület, 

nyitott a kiskorúak, fiatalkorúak fogadására, szabadidejük hasznos eltöltésének szervezésére. 

Valamennyi szervezetnek tagjai a gyermekek, foglalkozásaiknak rendszeres látogatói. Probléma, 

hogy azokat a gyermekeket, akik leginkább csavargásukkal, nem tanulásukkal, iskolai 

hiányzásaikkal tűnnek ki társaik közül, nem lehet rábeszélni ezekre a tevékenységekre.    

 

Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 

 

Védelembe vétel 

2009-ban védelembe vételre és megszüntetésre nem került sor. Az év folyamán 2 családnál 4 

gyermek volt védelembe véve, illetve a védelembe vétel fenntartása mellett döntöttünk. Az eljárások 

során 1 esetben a gyermek számára, a kifogásolt magatartás megszüntetése érdekében, magatartási 

szabályok megállapítására, míg 3 gyermeket érintően a szülő figyelmeztetésére helytelen 

magatartásának megváltoztatására történt intézkedés. 2009. december 31-én nyilvántartott 

veszélyeztetett kiskorúak száma önkormányzatunknál: 4. 

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés  

Az év során ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor. 

 

 

 

Bűnmegelőzési program 

Önkormányzatunk nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal. Szerencsésnek mondhatjuk 

magunkat, hiszen a településen nincs sem gyermekkorú, sem pedig fiatalkorú bűnelkövető.  
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Felügyeleti szervek ellenőrzése 

 

2009 évben gyámügyi felügyeleti ellenőrzésre, vizsgálatra a Polgármesteri Hivatalnál nem került sor.  

 

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 

 

Igen komoly problémának tekintjük a gyermekek esetében a szabadidő hasznos eltöltését. 

Településünkön is sok problémát okoz, hogy a gyermekek az iskola után csavarognak gyakran a 

szülők tudta nélkül. A szünetek ideje alatt ez még halmozottabbá válik. Keressük azokat a 

lehetőségeket, melyekkel felkelthetjük a gyermekek érdeklődését, mivel az a tapasztalatunk, hogy 

nem szívesen vesznek részt a közösségi programokon, szervezett rendezvényeken. Erősíteni kívánjuk 

a kapcsolatot a civil szervezetek vezetőivel, közösen megkeresni azokat a lehetőségeket, 

módszereket, amivel felkelthetnénk a problémás gyermekek érdeklődését a sport iránt, ezzel is 

növelve a szabadidő hasznos eltöltését.   

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. 

 
 

4. Napirend tárgyalása 
 

Kucsera András polgármester: beszámol a két jelentősebb beruházásról, amely már a vége felé 
tart. Az egyik a járdafelújítás (Szondi-Kossuth-Táncsics út), a másik az iskola vizesblokkjának és 
külső homlokzatának felújítása.  
A beruházás két fajta pályázati pénzből valósul meg. Az Önkormányzati Minisztérium 10 millió 
forintos támogatása + saját erő 2,5 millió Ft. A Miniszterelnöki Hivataltól 2,450 ezer Ft. Ez 
utófinanszírozású, tehát az önkormányzat előbb ki kell fizetnie és után számla ellenében igényelhető 
le a támogatás, ez jelenleg folyamatban van. Az elmúlt hónapok nem voltak problémamentesek, alig 
tudtuk a fizetéseket biztosítani. A hitel intézése hosszadalmas lett volna, bár ludas vagyok én is mert 
áprilisban el lehetett volna kezdeni. Barna László  felajánlotta, hogy kölcsön ad az önkormányzatnak 
2.450.000,-Ft-ot. A kölcsönszerződést ügyvéd jelenlétében megkötöttük. Így a Miniszterelnöki 
Hivatal felé igazolni tudjuk a számla kifizetését és a pályázati pénzt leigényelhetjük. 
A képviselő-testület jóváhagyását kérem. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye (a képviselő-testület 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja határozatra emeli. 
 
 
39/2010.(VI.22.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja Barna Lászlóval, mint 
hitelezővel megkötött 2.450.000,-Ft összegre szóló kölcsönszerződést. 
Határidő: értelemszerű. 
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Felelős: a polgármester 
 
Balázs Ferenc képviselő: a járda átadása is megtörtént, jó lett volna erről tudni. 
 
Kucsera András polgármester:  a felújításokra fordítható összeg úgy lett előírva, hogy 6 millió 
forint + a 2.450 ezer forint támogatást a külső felújításra kell fordítani, 6,5 millió forintot a 
vízesblokk felújítására. 
A felújítás eredetileg arra vonatkozott: tornyokig bezárólag, és az utca felől csak a lepotyogott 
vakolat helyreállítása. A teljes befejezéséhez nem adtunk megbízást, de nem is mondtuk, hogy ne 
csinálja a kivitelező. A FAL-ÉPSZER KFT úgy döntött nem hagyja félbe. Ezt a plusz munkát nem 
tudjuk most kifizetni, erről kell most tárgyalni. 
Műszaki felmérés készül majd és akkor tudjuk összegszerűen mennyivel tartozunk még. 
 
Balla Mihály országgyűlési képviselőnek elküldtem írásos kérésünket a faluban folyó fejlesztésekről, 
benyújtott egészségügyi pályázatról, a belvízhelyzetről, építési telkeinkről és a szennyvízről.  
 

 
5. Napirend tárgyalása 

 
Nézsa Községi Önkormányzat 
Polgármesterének         
Előterjesztése 
a Képviselő-testület 2010. június 22-iki ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi II. féléves munkatervére  
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 12. § (3) bekezdés 
alapján nyílt ülésen történik. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 9/2007. 
(VIII.29.) Ör. sz. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkáját munkaterv 
alapján végzi, és éves/féléves munkatervet készít. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az 
előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2010. évi őszi 
ülésszakára vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Határid ő:    munkaterv közzététele 2010. június 28. 
A határozat végrehajtását végzi:  Jegyző 

Melléklet:  Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi őszi ülésszakára 
vonatkozó munkaterve 

 
A támogató döntéshez az SzMSz. 44. § (3) bekezdés alapján egyszerű többség szükséges. 
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A határozathozatal az SzMSz. 45. § (2) bekezdés alapján nyílt szavazással történik. 
 
Nézsa, 2010. június 22. 

Kucsera András 
polgármester 

Az előterjesztés 1 darab mellékletet tartalmaz 
 
 
 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye (a képviselő-testület 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja határozatra emeli. 
 
 
H A T Á R O Z A T 
40/2010.(VI.22.) önk. 
 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2010. évi őszi 
ülésszakára vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Határid ő:    munkaterv közzététele 2010. június 28. 
A határozat végrehajtását végzi:  Jegyző 

Melléklet:  Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi őszi ülésszakára 
vonatkozó munkaterve 

           1. sz. melléklet 
 

Nézsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

2010. őszi ülésszakára vonatkozó munkaterve 
 

 
2010. szeptember 7. (kedd) 18.00 óra 

 
 
1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi módosításáról 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
 
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
  Előterjesztő:   Polgármester 
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3. Javaslat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi    
    fordulójához történő csatlakozásra 
 
 Előterjesztő:   Polgármester 
  

 
2010. október  

{A pontos időpont a Képviselő-testület alakuló ülésének függvénye} 
 
 
 
1. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervére 

 
Előterjesztő:   Jegyző 

 
2. Tájékoztató a község lakosságának egészségügyi állapotáról 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
 

 
2010. november 16. (kedd) 18.00 óra 

 
1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi módosításáról 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
 
 
 

2. Előterjesztést a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról 
 
Előterjesztő:   Polgármester 
 

 
3. A helyi adókról szóló 10/2010. (V.27.) Ör. számú rendelet felülvizsgálata 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
 

Közmeghallgatás 
 

2010. november 19. 
 

17.00 óra 
 

 
 

2010. december 14. (kedd) 16.00 óra 
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1. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról 
   
   Előterjesztő:   Polgármester 
    
2. Rendelettervezet az Önkormányzat 2011. évi átmeneti finanszírozásáról 
 
   Előterjesztő:   Polgármester 
    
 
3. Javaslat az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi ülésszakára vonatkozó  

munkatervére 
 
   Előterjesztő:   Polgármester 
    
 

 
Záradék 

 
 
 
A 2010. évi őszi ülésszakára vonatkozó munkatervet a Képviselő-testület a 38/2010. (VI..22.) önk. 
számú határozatával fogadta el. 
 
 
 
Nézsa, 2010. június 22. 
 
 
Kucsera András       Turcsán Mónika 
polgármestert                        jegyző 
 
 
 
  

 
 

 
6. Napirend tárgyalása 

 
 
Kucsera András polgármester:  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2010. június 22-i ülésére 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
1. Az Általános Iskola részéről javaslat érkezett a képviselő-testülethez, hogy az Általános 
Iskolának nevet kellene adni. A pedagógusok megszavazták, Mikszáth Kálmán elnevezést. 
Korábban a Reviczky név is felmerült mint a kastély épület tulajdonosának neve, de a hozzájáruló 
nyilatkozatot nem tudta az igazgató nő megszerezni. 
 
Kucsera Andrásné igazgató: nem sikerült a Reviczkyekkel fel venni a kapcsolatot. Bóübis Péterrel 
is beszéltem és elmondta, hogy feljegyzésekből kiderül, hogy Mikszáth Kálmán többször is járt a 
kastélyban.  Az iskola pedagógusai a névadást megszavazták. 
A névadóval együtt meg lehetne ünnepelni az iskola működésének 50. évfordulóját. Az ünnepség 
programjára már vannak javaslatok: fotókiállítás, zenei műsorok, Tücsök zenekar, Balassagyarmati 
zeneiskola, öregfiúk futballja, jótékonysági bál.  
 
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: véleményem szerint a kastélyépületünkhöz a Reviczky 
elnevezés jobban illene.  
 
Balázs Ferenc képviselő: egyetértek. 
 
Zachar Zénó alpolgármester: én az iskolában sem szavaztam meg. 
 
Balogh István képviselő: a Mikszáth Kálmán elnevezés jó. 
 
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. 
 
Az elnök szavazást kér Mikszáth Kálmán név felvételére. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 5 igen 1 nem) szavazással 
a javaslatot elfogadja és határozatra emeli: 
 
41/2010.(VI.22.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Iskola és Óvoda nevét 
2010. augusztus 1-jei hatállyal „Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda”-ra változtatja 
 
Zachar Kázmérné vezető óvónő: javasolom, hogy az óvodai csoportok száma 2010. szeptember 1-
től 2 csoport legyen. A gyes.-en lévő óvónő munkába áll és a gyermeklétszám is indokolja a 2 
csoport visszaállítását. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) szavazással a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli: 
42/2010.(VI.22.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermeki Csodakert Óvoda 
intézményben - 2010. szeptember 1-től - működő csoportok száma : 2. 
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Kucsera András polgármester javasolja az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának 
módosítását 
 
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. augusztus 1. 
Végrehajtást végzi: jegyző 
 
 
 
43/2010.(VI..22.) 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: 2010. augusztus 1. 
Végrehajtást végzi: jegyző 
 
 
 
 
 
 

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: 
 
1.) Az alapító okirat bevezető részének első bekezdése az alábbiakra módosul. 
    „1960. 09.01-ben a Községi Közös Tanács által létesített Körzeti Általános Iskola” 
 
2.)Az alapító okirat 1.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
  1.1.Az intézmény neve, székhelye: 
       „Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda 
         2618. Nézsa, Szondi út 99.” 
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3.)Az alapító okirat 2.5 pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
 
2.5. Az intézmény Címe: „Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda 
                                            2618. Nézsa, Szondi út 99.”  
 
 
4.) Az alapító okirat 2.7.c) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„  Az intézményben működő óvodai csoportok száma 2008. szeptember 1-től: 1” 
 
Az alapító okirat 2.7.d) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„  Az intézményben működő óvodai csoportok száma 2010. augusztus 1-től: 1” 
 
Az alapító okirat 2.7.e) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
  „  Az intézményben működő óvodai csoportok száma 2010. szeptember 1-től: 2”  
 
 
5.) Az alapító okirat 2.11 pontjából az alábbi bekezdés törlésre kerül. 
 

„ 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.” 
 

 
6.) Az alapító okirat 2.11 pontjában a 852012 szakfeladat az alábbi szöveggel egészül ki. 
 
„852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam 
- integrált oktatás: ezen belül: - beszédfogyatékos,  
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   - enyhe értelmi fogyatékos, 
   -  a megismerő funkció, vagy viselkedés fejlődésének organikus 

okokra visszavezethetően tartós és sólyos rendellenessége miatt sajátos 
nevelési igényű gyermekek,  

    - a megismerő funkció, vagy viselkedés fejlődésének organikus 
okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos 
nevelési igényű tanulók oktatása” 

    
7.) Az alapító okirat 2.12 pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül. 
 

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

55241-1 Munkahelyi étkeztetés  
                            TEÁOR száma                    55.51 

 
 
 
 

75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
    
         Egyéb sport tevékenység 
                     TEÁOR száma   92.62 
                     Szakfeladat száma, megnevezése: 
                                   92403-6 Diáksport 
 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (egyéb módszertani és szervezési, oktatási  
               feladatok. A képzési profilnak megfelelő tevékenységek, programok szervezése). 
 
A szabad kapacitások kihasználásának feltételével: 
Kezelésbe és ingyenes használatba adott ingatlan hasznosítása 
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
TEÁOR száma  85.20 
 
Szakfeladat száma, megnevezése 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek (az intézmény  
                       alaptevékenységével összefüggő kiegészítő tevékenységek ellátása: a szabad   
                       kapacitások kihasználása, mely nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását).” 
 
8.) Az alapító okirat 3.2 pontja 2010. augusztus 1. napjától az alábbi szövegre módosul. 
 
„ 3.2. Az Alsópetényi, Legéndi Napközi Otthonos Óvoda,valamint a Nézsai Gyermeki Csodakert 
Óvoda mint tagintézmény tevékenységi körébe tartozik: 
 
Az alapító okirat 3.2 pontja 2010. szeptember 1. napjától az alábbi szövegre módosul. 
„ - óvodai nevelési feladata, hogy 2,5 éves kortól az iskolába járásig szükséges fejlettség …” 
 
 Az alapító okirat 3.2 pontjából 2010. augusztus 1. napjától az alábbi szöveg törlésre kerül. 
 
„ – csoportok száma 1 
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  - az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő” 
 
  
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 43./2010. 
(VI..22.) önk. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

        Turcsán Mónika 

                jegyző 

 



I. számú határozati javaslat 2. számú melléklete 

 
Általános Iskola és Óvoda 

Alapító okirata 
(egységes szerkezet) 

 
 

Nézsa Község Önkormányzata  
- 1960.09.01-ben-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: 

Mikszáth Kálmán 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: Mikszáth Kálmán 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. 
       Az intézményben működő óvodai csoportok száma 2008. szeptember 1-től: 1 
 
   d) Legéndi Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő 
       Az intézményben működő óvodai csoportok száma 2010. augusztus 1-től: 1 
 
   e) Nézsa Tagóvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő. 
       Az intézményben működő óvodai csoportok száma 2010. szeptember 1-től: 2 
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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 
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felhasználhatja. Egyéb célú hasznosítás Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
mindenkor hatályos rendelete alapján történhet. 
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-
oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport munkáját. 
 
Az intézmény használatában lévő ingatlanvagyont az Alapító Okirat 1. számú melléklete, az 
ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 
 
2.10. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 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 2010. január 1-jétől érvényes államháztartási szakfeladatrend 
szerint: 

Szakfeladat száma Neve 
 

851011  Óvodai nevelés, ellátás 

851012  Sajátos nevelési igényű /b 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) 

                          - integrált oktatás: ezen belül: - beszédfogyatékos,  
                                                - enyhe értelmi fogyatékos, 
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   -  a megismerő funkció, vagy viselkedés fejlődésének  
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége 
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,  

    - a megismerő funkció, vagy viselkedés fejlődésének 
organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása” 

    
 
 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 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. 
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- 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 Alsópetény, Legéndi Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Nézsai Gyermeki 

Csodakert Óvoda mint tagintézmény tevékenységi körébe tartozik:2010. augusztus 1-től 
 

- óvodai nevelési feladata, hogy (2010. szeptember 1-től ) 2,5 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, pihentet 
- logopédiai nevelés. 

 
4.Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenysége: 

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

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

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

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

 
5/c. Az intézmény finanszírozása: 

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

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   
2618. Nézsa, Park u. 1. 
 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a társulási tanács hagyja jóvá. 
 

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

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

 
9.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

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

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

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

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

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

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

 
14. Záró, illetve hatályba léptető rendelkezések: 

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

 
Nézsa, 2010. június 22. 
 
 
A fenntartói aláírások és bélyegzőlenyomatai: 
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Kucsera András   Laluja Imre   Szavlik Zoltán 
polgármester    polgármester   polgármester 
  
 
 
 
Záradék: 
 
Az  alapító okiratot Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2010.(VI.22.) 
határozatával, Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
23/2010.(VIII.10.) határozatával Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
42/2010.(VIII.05) számú határozatával hagyta jóvá.  
Hatályos 2010. 08. 01.  
 
Nézsa, 2010. augusztus 10. 
 
                                                                                 Turcsán Mónika 
              jegyző 
   
            
Melléklet: 
 
1.  ingatlanvagyon, ingó vagyon  nyilvántartás. 
 
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: 
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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: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. 
 

7. Napirend tárgyalása  
 

Zachar Kázmérné vezető óvónő: az óvoda július 1-től 31-ig zárva tart. Szeptember 1-től kötelező 
lesz a 2,5 éves korú gyermekeket felvenni. A gyes-en lévő óvónő munkába áll.  
Kisebb felújításokat el kell végezni, zuhanyzótálca felszerelése, legalább 1 db nagyedény a konyhára, 
parketta csiszolás, festés. 
Az óvodának is sok a boltok felé a ki nem fizetett élelmiszerszámla. 
7 fő gyermek jön az óvodába, 3 fő visszamaradt. 
 
Kucsera Andrásné igazgató: 12 fős lesz az első osztály. 19 fő ballagott. Mindösszesen 105 fő tanuló 
lesz szeptember 1-jén. 
 
Kucsera András polgármester: a járdafelújítás során 30 t aszfalt kátyúzásra lett felhasználva. 
(Táncsics út, Alkotmány út). 
 
Az illegális hulladéklerakó felszámolására benyújtott pályázatunk nyert 2,6 millió Ft. 
A kistérségi alkalmazottak munkaszerződése lejárt. Eszközbeszerzés is történt: motorfűrész, damilos 
fűnyíró, talicska. 
 
Az orvosi kör megváltoztatására fellebbezést nyújtottunk be, várjuk az eredményt. 
 
Olcsóbb villamos energiát kaphatunk, ha a kistérséghez csatlakozunk. 
 
A Legéndért Egyesület iskolán kívüli oktatásra pályázott és nyert. A nézsai pedagógusokat is 
érinti a plusz munkalehetőség. A volt tsz irodák közül 2 felújításra kerül a pályázati pénzből, 
ahol a foglalkozásokat majd meg lehet tartani. 
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Ismertetésre kerül Koczka László és Kucsera András  írásos feljegyzése, amely Muradin 
Aranka által bérelt lakásban készült. A gyógyszerész nő saját költségén ajtócserét végzett. 
A feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Kucsera András polgármester: kaptunk már sok ígéretet Kucsera Pétertől és feleségétől, de 
nem változott semmi. A lakbértartozás már tovább tarthatatlan. 
 
Kucsera Péter a Szondi út 108. szám alatti Széchenyi bérlakás bérlője az alábbiakat mondja 
el. 
 
Kucsera Péter: sajnos a Németországi állás nem jött össze, az AXA-tól kapott pénzt a 
bevásárlásra költöttem. A közeljövőben két munkahelyem lesz és abból a pénzből már tudom 
a lakbért fizetni a jövőhónaptól. 
 
Faragó Éva családgondozó: jól ismerem a család életkörülményeit, de annyit mindenképpen 
meg kívánok jegyezni, hogy a feleségednek Krisztinek is itt lenne a helye. Kaptatok egy 
nagyon szép lakást, ilyen főbérlőt még egyet nem találtok mint a nézsai önkormányzat. Péter 
ennyire nehéz helyzetben vagytok, hogy még 3 ezer forintot nem tudtatok havonta fizetni? 
 
Kucsera Péter: tudtunk volna fizetni, de az mi trehányságunk is, hogy nem fizettünk. 
Augusztus 15-én lesz fizetés. 30-40 ezer forintot tudnánk havonta fizetni. 
 
Turcsán Mónika jegyző: javasolom, hogy a Gesztenye sor 1. szám alatti lakásba költözzenek 
át, mert ott kb. fele a lakbér a jelenleginek és a rezsi költség is kisebb.  
Kérem a képviselő-testületet, hogy tovább ne húzza az időt döntsön, mert a lakbértartozás 
igen magas összegen áll és ígéretek ugyan voltak, de más nem. 
 
Faragó Éva családgondozó: támogatom a jegyző javaslatát. 
 
Kucsera Péter: nekem is megfelel, szívesen átköltözünk a másik lakásba. 
 
Kucsera András polgármester: javasolom, hogy Kucsera Péter jelenlegi  lakásbérleti 
szerződését szüntesse meg a képviselő-testület és a Gesztenye sor 1. szám alatti lakás 
bérlőjének jelölje ki 1 évre. 
 
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. 
 
44/2010.(VI.22.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kucseráné Marosi 
Krisztina és Kucsera Péter, mint bérlőkkel közös megegyezéssel a Nézsa, Szondi út 108. sz. 
alatti földszinti bérlakás bérleti jogviszonyát 2010. június 20. napjával megszüntetik. 
Ezzel egyidejűleg részükre bérbe adja a Nézsa, Gesztenye sor 1. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonban lévő lakást 1 évre, azaz 2011. június 20. napjáig. 
Határidő: 2010. június 20. 
Felelős: a polgármester. 
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Kucsera András polgármester: javasolom, hogy Kultsár Zoltán jelenleg a Gesztenye sor 1. 
sz. alatti bérlővel a lakásbérleti szerződést szintén közös megegyezéssel szüntessük meg és a 
többi Széchenyi bérlakáshoz hasonlóan 5 évre adjuk bérbe a Nézsa, Szondi út 108. sz. alatti 
földszinti bérlakást. 
 
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. 
 
 
45/2010.(VI.22.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kultsár Zoltán, mint 
bérlővel közös megegyezéssel a Nézsa, Gesztenye sor 1. sz. alatti lakás bérleti jogviszonyát 
2010. június 20. napjával megszüntetik. 
Ezzel egyidejűleg részére bérbe adja a Nézsa, Szondi út 108. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonban lévő Széchenyi bérlakást 5 évre, azaz 2015. június 20. napjáig. 
Határidő: 2010. június 20. 
Felelős: a polgármester. 
 
 
Kucsera András polgármester: jelenleg a faluban 21 db jelzőkészülék van beszerelve. A 
j9övőben 4 db készülék ingyen használható a többi készülékért fizetni kell 2000,-Ft/hó 
összeget. A hivatal felméri az igényeket és a legindokoltabb legrászorultabb idősek, betegek 
között lesz a 4 db ingyen készülék megállapítva.  
 
Ismét indul az iskolatej program kedvezőbb feltételekkel, erre a pályázat be lett nyújtva. 
 
 
Visszatérve a testületi ülés megkezdése előtti belvíz ügyre, melyet a lakók személyesen is 
elmondtak beszéljünk róla. 
Beadvány is érkezett Varga jakab, Gajdosné Varga Edit, Jakus Pálné, Varga Viktor a Szondi 
út 3. sz. alatti ingatlan tulajdonosai.  
A beadvány felolvasásra kerül, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Ismertetésre kerül Koczka László előterjesztése, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
A Magyar Közút-hoz név szerint Ürmössy Ákos igazgatóhoz levelet küldtünk az állami közút 
alatt áteresz létesítése ügyében, az Árpád utcai csatlakozási pontjánál. 
A lakók bejelentései meglapozottak  az árkokat ki kell mélyíteni és ami a legfontosabb a 
gyűjtőt kell megfelelően kitisztítani megnagyobbítani. Áteresz nélkül nem fog menni a 
probléma megoldása. Felhatalmazást kérek a képviselő-testülettől, hogy Galgamenti 
Vízgazdálkodási Társulathoz forduljak a csapadékvíz megoldása  tárgyában. 
 
 
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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46/2010.(VI.22.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatnál kezdeményezze a pataktisztítást és a csapadékvíz 
elvezetési probléma megoldását. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester. 
 
Kucsera András polgármester: javasolja a vis maior pályázat benyújtást a Petőfi utca felújítására. 
 
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. 
 
47/2010.(VI.22.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a vis maior tartalék 
címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: Nézsa község 2010. június 21. belvízkár, 
Helye: Petőfi út    482 Hrsz 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

 
Megnevezés     2010. év       % 
 
 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.105.700,-Ft   10,4 
Biztosító kártérítése     -       - 
Egyéb forrás      -       - 
Vis maior igény    9.950.000,-Ft   89,6 
Források összesen             11.055.700,-Ft                         100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 11.055.700,-Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 
képezi. 
 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik, az ingatlan nem biztosítható. 
Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem igényelt. 
 
Az önkormányzat a belvíz okozta káreseményt saját erőből nem tudja megoldani kéri a 
magasabb mértékű támogatást.  
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő - vagyon tárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.24.) 
számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Hivatkozással a 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdés c) pontjára, Nézsa Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  a kérelem szabályszerűségének és a támogatás 
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rendeltetésszerű felhasználásának az e rendeletben meghatározott szervek által történő 
ellenőrzéséhez hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Az elnök az ülést bezárja. 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 
 

Kucsera András        Turcsán Mónika 
polgármester                             jegyző 
 
 
 
  Kovácsné Bóbis Klaudia  Zachar Zénó 
                                Jkv.hit.                                                jkv.hit. 


