
        Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
11. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2010 augusztus10-én 19.00 órakor tartott  
               képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak:  Kucsera András polgármester  
                          Zachar Zénó alpolgármester   
                          Balázs Ferenc képviselő 
                          Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő           
                          Szarka Péter képviselő       
 
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző   
 
Távol volt:       Pazsitni Tünde képviselő 
                         Balogh István képviselő    
                         Majer Csaba képviselő 
 
Meghívottak:  Kucsera Andrásné igazgató 
 
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester 
 
Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő 
képviselőből 5 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt 
 
A képviselő-testület egyhangú (5 igen szavazat) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Balázs Ferenc képviselőt 
 képviselő-testület  ( 4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.                                       
                                                                 Szarka Péter képviselőt 
A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
 
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét: 
 
 
     1.)        Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről. 
                 Előterjesztő: Kucsera András polgármester      
 
     2.)        Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
                 Előterjesztő: Kucsera András polgármester      
 
     3 )        Beszámoló a beruházások elszámolásáról 
                Előterjesztő: Kucsera András polgármester      
 



4.)      2010/2011 tanévnyitó, iskola névadó és átadó ünnepség előkészítése 
          Előterjesztő: Kucsera András polgármester      
 
5.)      Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 
          Előterjesztő: Kucsera András polgármester      
 
6.)       Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjaniak megválasztására    
           (zárülés) 
           Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző HVI vezetője 
 
7.)     Egyebek  
 
8.)     Kérelmek elbírálása (zárt ülés) 
 
A képviselő-testület egyhangú ( 5 igen) kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja. 
 
 

1.Napirend tárgyalása 
 

Kucsera András polgármester: a benyújtott működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 
támogatása címen 1,5 MFt-ot kaptunk. Sajnos hónapról-hónapra kell megteremteni a fizetést. 
Egy újabb pályázatot fogunk benyújtani ugyanerre a célra. Ahonnan pénzt kellene kapni 
onnan egyelőre nem jön a bíróságok nyári szünete után várható haladás a Legéndi-i peres 
ügyben. Egy biztos, hogy Legénd Önkormányzatának fizetni kell, csak ennek az idejét nem 
tudjuk. 
 
Balogh István képviselő megérkezett az ülésre 
A képviselő-testület létszáma 6 főre változott. 
 
Kucsera András polgármester ismerteti e Legéndi képviselő-testület 35/2010.(VI.11.) 
számú határozatát, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A határozat lényege, hogy a kártérítési igény 2/3 részének megfizetését vállalja a legéndi 
önkormányzat. 
 
Zachar Zénó alpolgármester: nem javasolom a legéndi képviselő-testület ajánlatának 
elfogadását. Fizessék meg a teljes kártérítést. 
 
Balogh István képviselő: egyetértek a javaslattal.  
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a 
javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
51/2010.(VIII.10.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a a Legénd Önkormányzat 
Képviselő-testületének 35/2010.(VI.11.) számú határozatát nem fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert ügyvédi meghatalmazás alapján fizetési meghagyást 
kezdeményezzen Mezei Csilla részére kifizetett 4,7 millió forint kártérítés behajtására. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester. 



 
Orvosi körzet: ismertetésre kerül az ANTSZ 3683-3/2010 számú levele. 
A jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének 585-11/2010. iktatószámon hozott, 
2010. május 3-án kelt határozatát megváltoztatja. 
A Jávorszky Ödön Városi Kórház ellátási területét Nézsa községre is kiterjeszti és a Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet szolgáltató ellátási területéből Nézsa községet törli. 
 
Bírósági felülvizsgálatra nyitva álló határidő 30 nap. 
Egyelőre a határozat nem jogerős. 
 
Vis maior pályázat: hiánypótlás érkezett.  
A Galgamenti Vízitársulattól Hevér László és Balázs Ferenc képviselővel végig jártuk a 
területet. Munkagéppel ki lett tisztítva a nagyárok  
 
Balás Ferenc képviselő: az elvégzett munka nem elegendő további teendőkre lenne még 
szükség. A nagy esőzés alkalmával a problémát nem fogja megoldani  
Az esővíz a Petőfi út fölött sok gondot okoz az ott lakóknak. Ki lehetne ásni egy víztározót és 
csővel levezetni a kerteken keresztül. Az Árpád utcában a Piszár Tamásékkal szemben is van 
egy nagy földmennyiség, ami az út kialakítása során csak félre lett túrva, azt is el lehetne 
hordani. 
 
 
Kucsera András polgármester: az utcai árkok részben ki lettek mélyítve, az egészségház 
előtti árok is. A Magyar Közúttól Tolmácsi Ferenc és az alábbi nyilatkozatot tette. 
 
 

EMLÉKEZTET Ő 
 
 

Készült: 2010. július 15-én Nézsán az Árpád úti csomópont helyszínről 
 
Jelen vannak: Tolmácsi Ferenc Magyar Közút Területi Referens 
                       Koczka László építésügyi előadó 
                       Kucsera András polgármester 
 
Jelenlévők a mai napon megtekintették a helyszínt és az alábbi nyilatkozatot tették. 
 
Kucsera András polgármester: az utóbbi évek és a folyó év májusi esőzései nyomán Nézsa 
Szondi út és Árpád úti csomópont vízelvezési problémái miatt lakossági bejelentések 
nyomására is kezdeményeztük a csomópont vízelvezetésének szakmai felülvizsgálatát. 
Véleményünk szerint a külterületről és a Árpád utcából nagy esőzések alkalmával érkező 
víztömeg  elvezetésére ez a csomópont nem alkalmas. Ennek következtében a környező 
lakóházak pincéi és vízelvezető árkai megtelnek vízzel ezáltal veszélyeztetve a lakóépületek 
állagát. Kezdeményezzük szakmai szempontok figyelembevételével ezen csomópont 
vízelvezetésének hosszú távú biztonságos megoldását. 
 
Tolmácsi Ferenc: a kért áteresz a közúton lévő két egymástól 400 m-re lévő áteresz közé 
kerülne és elsősorban önkormányzati területek vízelvezetését szolgálná, és indokoltságát 



célszerű lenne a község belvíz rendezési tervében megindokolni. Amennyiben felújításra 
kerül az útszakasz kezdeményezzük az áteresz kiépítését, ennek feltétele, hogy az 
önkormányzat biztosítsa a kifolyási oldalon azt, hogy az árkot ki lehessen építeni kb70-80 m 
hosszan a befogadóig.. 
 
Kucsera András polgármester: A kialakítandó áteresz elfolyási oldalától a befogadó 
vízfolyásig  az érintett területek igénybevételét illetve a vízelvezető átok létesítését az 
önkormányzat előkészíti, kezdeményezi és egyben kérjük a magyar Közút képviselőjét, hogy 
az utóbbi időszakok rendkívüli időjárásai miatt a csomóponti megoldást lehetőségeiken belül 
minél hamarabb valósítsák meg. 
 
Óvoda: zavartalanul működik. 2010. augusztus 1-től tagintézménye a társulásnak és a legéndi 
óvoda is. 2010. szeptember 1-től 2 csoport működik és 2,5 éves kortól már felvehetők a 
gyerekek. Az alkalmazottak munkáltatója az iskola igazgatja lett, kivéve a szakács, aki a 
polgármesteri hivatal közalkalmazotti állományához került, mivel a konyhai szakfeladat a 
hivatalánál volt eddig is.  
 
Kérni fogjuk a Legéndi Önkormányzatot, hogy az állami normatíván felüli kiegészítő 
támogatást előre ( a fizetés előtt) utalja számlánkra.. 
 
Nézsa Sportegyesület: az önkormányzat nem tud fizetni, ezért nehéz helyzetben van. Tóth 
József ügyvezető elnök elmondta, hogy a nevezések befizetése problémát okoz, de nem csak  
 
Nézsa van ebben a helyzetben. Összeállt a focicsapat és az első BVSC csapattal játszottak és 
helyt álltak. 

2. Napirend tárgyalása 
 
Kucsera András polgármester: az önkormányzat pénzügyi helyzete nem javult, ismételten 
pályázni fogunk a működésre. A számlák kifizetését nem tudjuk teljesíteni, mert a fizetésekre 
is alig elég a pénz. Nagyrészt közüzemi számlák halmozódtak fel, gáz, villany, élelmiszer 
számlák. Kintlévősége az önkormányzatnak 2 millió forint körül van, ehhez képest a tartozás 
több. A fizetésképtelenséget több tényező is befolyásolja: kevesebb normatíva, csökkenő 
lakosság és gyermeklétszám, nagy intézmények rezsiköltsége, helyi bevételek csökkenése (pl: 
iparűzési adó alig van vállalkozó). 
 

3. Napirend tárgyalása 
 

 
Beruházások: járdapályázat :               8.829 eFt 
                       Műszaki ellenőr díja: 147.160,-Ft 
                       Tervezési költség:      110.000,-Ft 
                       Önerő:                     1.221.650,-Ft 
                       Előleg érkezett: 3.090.882,-Ft ez utalva lett a kivitelezőnek. 
                       Kifizetendő összeg:  5.738.712,-Ft 
Év közben áfa emelés történt, ezért emelkedett az összeg. 
 
 
ISKOLA felújítás: Önkormányzati Minisztériumtól kaptunk 10 millió forintot 
                               Miniszterelnöki Hivataltól 2.450.000,-Ft-ot. 
                               Önerő: 2,5 millió forint. 



A külsőfelújítást a FAL-ÉPSZER KFT 10.839 eFt-ért vállalta   
                              Kifizettünk: 3.400eFt 
                                                     850 eFt áfa 
                                                   2.450 eFt ( kölcsönszerződéssel, utólagos finanszírozás) 
                              Tartozás: 3.306.770,-Ft + ÁFA 
 
                              Elvégzett többlet munka: kb. 4.000 eFt. 
 
A vizesblokk felújítását a HA-KAP-ESZIK kft. 7.9 millió forintért vállalta. 
                                       a végszámla:  7.220 eFt 
                                       Kifizetve:       3.000 eFt 
                                       Tartozás:      1.470.773,-Ft 
Kátyúzás: 
Az Alkotmány és Táncsics utcába 29 t aszfalt lett beépítve. 
 
Balázs Ferenc képviselő: a tervezés során oda kellett volna figyelni arra, hogy ne szegély 
nélküli járda készüljön. A járdák hossza m-ben mennyi volt? 
 
Kucsera András polgármester: 1400-1500m, de pontosan utcánként meg van mérve.  
 
Balázs Ferenc képviselő: kb. 6.400,-Ft/m bruttó ár a járda. 
 
Kucsera András polgármester: az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa 
községben” című ÉMOP-4.1.1/A-09-2010-0001 jelű pályázatunk nyert: 41.982.791,-Ft. 
 

4. Napirend tárgyalása 
 
Iskola: az iskolai ünnepség augusztus 28-án lesz. Beer Miklós püspök atya vállalta az ünnepi 
szentmise celebrálását és az iskola megszentelését. Ezen a napon fogjuk megünnepelni az 
iskola működésének 50. évfordulóját, lesznek osztálytalálkozók is. Az iskola névadóját  
megtartjuk. 2010. 08.01-től Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda nevet kapta. 
Az ünnepségen jelen lesznek: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke, Balla Mihály országgyűlési 
képviselő, Nemzeti és Etnikai Hivataltól, megyei Szlovák Szövetségtől. 
 
Kucsera Andrásné igazgató: az 50 év alatt 1672 fő végezte el a 8 osztályt. Tervezünk 
fotókiállítást. 119 fő tanár volt 4 iskolatitkár 12 pap. 
Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója is van ebben az évben. Dudás György szobrász 
az iskola volt tanulja szobrot farag, amely majd leleplezésre kerül. 
A részletes programot minden lakónak meg fogunk küldeni. 
 
Elkészült az iskola zászlaja is 25 eFt-ba került  3 db.  
 
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: augusztus 18-án véradás lesz. a kultúrházban. 
 

5. Napirend tárgyalása 
Kucsera András polgármester: ismerteti a Hulladékgazdálkodási Terv 2010. évi 
felülvizsgálatáról készült beszámolót, majd javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenéttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 



 

 
Nézsa  Község  Önkormányzata 

2618 Nézsa, Park út 1. sz. 

  

  
  

 HELYI 
 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
 TERV FELÜLVIZSGÁLATA  

  
 
 BESZÁMOLÓ 

2010. 
 

Munkarészek tartalomjegyzéke  
   - Címlap  1. oldal 
   - Kiindulási alapok  2. oldal 
   - Települési szilárd hulladék kezelése  4. oldal 
   - Települési folyékony hulladék kezelése  6. oldal 
   - Összefoglaló értékelés  7. oldal 
   - PROGRAM MÓDOSÍTÁS  8. oldal 

 
Készítette: 

a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő 
és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 

f.v: Laczkóné Dénes Orsolya környezetmérnök 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

 
Készült Nézsa Község Önkormányzata megbízásából 

 

 

 

 



Nézsa Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 

8/2010.(VIII.11.) 

rendelete 

a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatról 

 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §. (3) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 1. §. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatát e rendelet  
 melléklete határozza meg. 
 
 2. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Nézsa, 2010. augusztus 10. 

………………………..  …………………………….. 

    Kucsera András  Turcsán Mónika 
 polgármester jegyző 
 
 

 Záradék 
 
A rendelet 2010. augusztus 11. kihirdetésre került. 

 
 
 
..……………………..… 

       Turcsán Mónika  
 Jegyző 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

I. 

A TELEPÜLÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  

TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA, KIINDULÁSI ALAPOK 

A HGT. ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 2010-2012. 

A FELÜLVIZSGÁLAT ID ŐPONTJA: 2010. 06. HÓNAP 
 

I.1.1 

Bevezetés, kommunikáció, kiindulás és alapadatok 

 

A közreműködő szervezetek adatai: 

Nézsa Község Önkormányzata elkészíttette a települési szintű, helyi 
hulladékgazdálkodási tervének a felülvizsgálatát, amelyet jelen dokumentáció 
tartalmaz. 

 

Az önkormányzat adatai: 

 

Neve: Nézsa Község Önkormányzata 

          Cím: 2618 Nézsa, Park út 1. 

Kapcsolattartó: Kucsera András polgármester  

 Tel/Fax: 35/380-917 

 Cím: 2618 Nézsa, Park út 1. 

 Telefon: 35/380-917 

  

A felülvizsgálatba bevont szervezet adatai: 

Neve: Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és 
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 

Cím:  3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. sz.  

Kapcsolattartó:   Laczkó Csaba ügyvezető igazgató 

Tel/ Fax 32/412-190, 06/30/9833-447 



Email: utdoktor@utdoktor.hu 

 

Felülvizsgálatot ellenőrizte: 

 Laczkóné Dénes Orsolya környezetmérnök 

 

I.1.2 

A 2000. évi XLIII. törvény 35. §-a alapján, az Országos és az Észak-
Magyarországi- Regionális Hulladékgazdálkodási Tervben (továbbiakban → 
ÉMO-HGT ) foglalt célokkal, feladatokkal, a település környezetvédelmi 
programjával, valamint a település rendezési tervével összhangban az 
önkormányzat, az illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet 
dolgozott ki 2004-ben.  

 

I.1.3 

Az elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet a települési önkormányzat 
rendeletben hirdette ki. Rendeletszám: 6/2004. (VII.5.) 

 

I.1.4 

Nézsa Község Önkormányzata a 2000. évi XLIII. törvény 37. §-a alapján 
készítette el az illetékességi területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási 
terv felülvizsgálatát. 

 

I.1.5 

Az elkészült helyi hulladékgazdálkodási terv első felülvizsgálatát a 
települési önkormányzat rendeletben hirdetette ki. Rendeletszám: 14/2007. 
(XII.5.) 

 

I.1.6 

Az elkészült helyi hulladékgazdálkodási terv második felülvizsgálatát a 
települési önkormányzat rendeletben hirdeti ki. Rendeletszám: ……./2010. 

 

I.1.7 

A helyi hulladékgazdálkodási terv harmadik felülvizsgálatának  

tervezett időpontja: 2012. I. félév  



II. 
JELENTÉS, NÉZSA KÖZSÉGBEN KELETKEZETT 
HULLADÉKOKRÓL  
 
II. 1. 
A települési szilárd hulladék kezelése 
 
II. 1.1 
A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó információk: 
 
- A rendszeres hulladék elszállításba bevont lakások aránya: 100 %.  

- A településről a hulladékot hetente 1-szer szállítják el. 

- A lakosság gyűjtőedényzeteként 120 l-s szemétgyűjtő kukák, a gazdálkodói és 
intézményi területeken, pedig esetenként 1-5 m³-s konténerek funkcionálnak. 

 
- A hulladék szállításáért a lakosok évente 15.940 Ft-ot fizetnek.  
 
- Nézsa községben nincs települési szilárd hulladéklerakó. A községben   
hulladék beszállítás nincs. A begyűjtött anyagot a Jobbágyi község területén 
lévő lerakóhelyre szállítják. 
 
- A község a települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozóan az AVE 
Hevesi Városfenntartó Kft-vel kötött közszolgáltatói szerződést. 
 
- A községben illegálisan működő környezetvédelmileg nem megfelelő tároló-, 
kezelőhely nincs. 
 

Illegális lerakóhely a 095/2 hrsz-ú területen (kb. 1500 tonna a hulladék 
mennyisége) található. 
 
Hetente ellenőrzik – hatósági intézkedés keretében – a község közigazgatási 
területén esetlegesen megjelenő illegális hulladéklerakókat, az újbóli hulladék 
elhelyezéseket tiltó táblák kitételével próbálják megakadályozni. 
 

- A szelektív hulladékgyűjtés megoldott, a szigetek kiépítése megvalósult.  
 
- A lakossági szelektív hulladékgyűjtés rendszerének fokozatos kiépítésével a 

hulladékgyűjtő szigetek kialakítását követően a háztól- házig történő gyűjtés 
megszervezése folyamatban van. 

 



- A településen keletkező biológiailag lebontható szerves anyag tartalmú 
hulladékmennyiségre (32 t/év) a szelektív gyűjtési, komposztálási kapacitás 
kidolgozása csak a regionális rendszer beindulásakor fog megvalósulni.  

 
- A község területén jelenleg nincs olyan vállalkozás, amely 

hulladékgazdálkodási szempontból meghatározó lenne. 
 
- Lomtalanítást évente 2 alkalommal végeznek a településen. 
 
 
 
II. 2. 
A települési folyékony hulladékok kezelése 
 
II. 2.1 
A települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó információk: 
 
A településen jelenleg nincs szennyvízcsatorna hálózat kiépítve. 
 
A települési folyékony hulladékok elhelyezésére szolgáló leürítőhelyek 
felszámolása és rekultivációja megtörtént. Környezetvédelmi Rendelet került 
elfogadásra a leürítések megakadályozásának megelőzése érdekében. 

 
- A települési folyékony hulladék szállítását a TÁTRA SZIPI Bt. végzi Bánk 

községbe. 
 
- A község nem rendelkezik közszolgáltatói szerződéssel, a települési  
  folyékony hulladék elszállítására vonatkozóan. 
 
II. 3. 
Összefoglalás 
 
A települési szilárd hulladék kezelésének vonatkozásában 2007. óta 
bekövetkező változás, hogy a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 
létesítmények kiépültek. 
 
Az Önkormányzat az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
begyűjtő- kezelő rendszerhez csatlakozott a Zöld-Híd Program keretében. Az 
Önkormányzat a komplex rendszer beindulását követően, csak pályázatok útján 
képes a helyi hulladékgazdálkodási tervben tervezett célokat megvalósítani. 
 



A települési folyékony hulladék kezelésének vonatkozásában 2007. óta változás 
nem történt, a kitűzött célok forráshiány végett nem teljesültek. 
 
NÉZSA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 
FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVET Ő PROGRAMMÓDOSÍTÁS 
 

A programmódosítás az eredetileg elfogadott helyi HGT. fejezet és rovat 
címeivel, illetve azonosító számaival megegyezik. 

 

A                         háttérrel megjelölt fejezetrészek változnak, a felülvizsgálatot 
követő értékelés alapján. 

 

IX. 

A  KIJELÖLT  CÉLOK  ELÉRÉSÉT,  ILLETVE  
MEGVALÓSÍTÁSÁT  SZOLGÁLÓ  CSELEKVÉSI  
PROGRAM 
 

IX. 1. 

Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló, 
oktatási programok 

 

IX. 1.2 

 

    □ A házi komposztálás lehetőségeinek és  

        eszközrendszerének, valamint az erre vonatkozó központi 

        források megszerzése lehetőségének, falugyűlésen történő  

        ismertetése. 

 Hi: 2011. I. félév 

 Végrehajtásért felelős: polgármester 

 Díj: 200 e Ft 

 

IX. 2 

Hulladékgazdálkodási helyi cselekvési program 



 

1. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés rendszerének fokozatos kiépítésével 
a hulladékgyűjtő szigetek kialakítását követően a háztól-házig történő 
gyűjtés bevezetésének megszervezése.  

 A rendszergazdával történő együttműködés. 

 Hi:  2011. I. félév 

  □ A településen keletkező biológiailag lebontható szervesanyag- 

     tartalmú hulladékmennyiségre (32 t/év) a szelektív gyűjtési, 

     komposztálási kapacitás kidolgozása az új rendszergazdával. 

        Hi: 2011. I. félév 

 

 

2.  Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 

 A településen jelenleg nincs szennyvízcsatorna hálózat kiépítve. 

 

 Szennyvízkezelési program előkészítése 

 Hi: 2010. 12. 31.  

Végrehajtásért felelős: polgármester 

Díj: 1 200 e Ft 
 

 - A beruházás egyes szakaszainak ütemezései: 

 • Az állami pénzeszközök megszerzésére irányuló pályázatok  

    elkészítése és az ágazati minisztériumokhoz való benyújtás. 

   Hi:  2011. év 

���� A kivitelezés teljes körű előkészítése, a közbeszerzések lefolytatása, 

   a beruházás indítása. 

  Hi:  2011. év 

� Építés, megvalósítás és üzembe helyezés. 

  Hi:  2011 – 2013. év 

Végrehajtásért felelős: polgármester  

 



3. A települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz és iszap), továbbá 
a települési szilárd hulladék elszállítására közszolgáltatói pályázat kiírása, 
a komplex hulladékkezelési rendszer működés megkezdéséig. 

Hi: 2010. II. félév 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

Díj: - 

4. Az Önkormányzat környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási 
szakfeladatai végrehajtásához, azok szakszerű előkészítése céljából, 
társulási formában szakértő szervezet szolgáltatásai. 

 Hi:  folyamatos 

 Díj:  110 e Ft/évente (+ 10% ráta évenként) 

 Felelős: Polgármester 

  Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és 

  Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 

NÉZSA 
Helyi hulladékgazdálkodási tervében meghatározott  

cselekvési program összefoglaló táblázata 

MANDÁTUM – KERETTERV 

A hulladékgazdálkodási tervfejezet 
Költség 

(ezer Ft-ban) 

  

S.sz. Feladata Megvalósítás 
határideje tervezett forrás 

  

IX.1.2 1. Házi komposztálás módszereinek és feltételeinek  

    ismertetése. Falugyűlési napirend keretében. 
2011. II. félév 

200 

saját 

  

1. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés háztól-házig  

    történő megszervezése. 
2011. I. félév 

- 

- 

  

1.1 Szelektív gyűjtési, komposztálási kapacitás   

      kidolgozása. 
2011. I. félév 

- 

- 

  

2. Szennyvízkezelési program előkészítése. 2010-12-31 
1 200 

saját 

  

2.1 Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. 2011-2013. Külön szakági 
program szerint. 

  

IX.2 

3. Szippantott szennyvíz, szennyvíziszap és a települési  

    szilárd hulladék elszállítására új közszolgáltatás  

    megszervezése. 

2010. II. félév 
- 

- 

  



4. Önkormányzati környezetvédelmi és hulladék- 

    gazdálkodási szakfeladat elvégzéséhez a szakértői  

    szervezet működésének fenntartási díja (évenként). 

2007.-től 
folyamatos 

110 

saját 

  

2010. évben prognosztizált Hulladékgazdálkodási szakfeladat  

tervezett költségei 2012 évig 
1,7 millió Ft 

 

Nézsa, 2010. augusztus 10.    

  Kucsera András polgármester  

Záradék:  

A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát az Önkormányzat a 8/2010.(VIII.11.) számú 
rendeletében hirdeti ki. 

Nézsa, 2010. augusztus 11. 

  .....................................................  

  Turcsán Mónika  

  jegyző  

 

5. Napirend tárgyalása 

Kucsera András polgármester: ismerteti a kérelmeket: 

1.Telekvásárlási kérelmet nyújtott be Varga Boglárka a 541/3 hrsz-ú 1207 m2 területű építési 
telekre. 

Javasolom az ingatlan vételárát a már korábban megállapított 700,-Ft/m2 + ÁFA áron 
értékesíteni. 

 

Az elnök szavazást kér.  

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

 

52/2010.(VIII.10.) számú kt határozat 

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa Községi Önkormányzat tulajdonát 
képező 541/3 hrsz-ú 1207 m2 területű építési telket eladja Varga Boglárka (Nézsa, Kossuth út 
24.) részére. 

Az ingatlan vételára: 700,-Ft/m2 + ÁFA 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: a polgármester 

2. Telekvásárlási kérelmet nyújtott be Kovács Ilona védőnő. A Nézsa Szondi út 9. hrsz: 446/1 
alatti családi házas beépítésű ingatlanával közvetlenül szomszédos hrsz: 446/2 alatti 
önkormányzati területből 70-80 m2 nagyságú területet szeretne megvásárolni. Saját ingatlanát 



szeretné bekeríteni, de a Szondi utcáról a bejárás igen szűkös lenne és a mellékelt 
helyszínrajzon bejelölt területet megvásárolná. 

Javaslat: a képviselő-testület 20.000,-Ft-ért a kért 80 m2 nagyságú területet értékesíti. 

 

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. 

53/2010.(VIII.10.) számú kt határozat 

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 446/2 
hrsz-ú területből a mellékelt helyszínrajz szerint 80 m2 nagyságú területet eladja Kovács Ilona 
(Nézsa, Szondi út 9.) részére. 

Az ingatlan vételára: 20.000,-Ft+ ÁFA. A telekhatár rendezéssel kapcsolatos felmerülő összes 
költség vevőt terheli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: a polgármester 

3. Sági Judit szeretné az általa bérelt (Szondi út 105.)önkormányzati lakást megvásárolni. 

Balázs Ferenc képviselő: nem támogatom a ház eladását, mert az a parkban van. 

Zachar Zénó alpolgármester: akkor meg kell kérni az árát. Javasolom, hogy ezen ne 
vitázzunk, ezt majd eldönti az új képviselő-testület. 

Kucsera András polgármester: az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése évente 
kerül meghosszabbításra. Elérkeztünk arra a kritikus pontra, hogy a 6 millió forintos keretet 
javasolom 11 millióra megemelni. A fizetések biztosítása is veszélyben van minden  
hónapban, számlákat alig vagy egyáltalán nem tudunk fizetni. Az OTP-vel már előzetesen 
érdeklődtünk, a hitel emelésének nincs akadálya. 

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. 

54/2010.(VIII.10.) számú kt határozat 

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 
elhatározza, hogy 11.000.000 Ft folyószámlahitelt vesz fel a következő feltételekkel. 

A hitelt nyújtó bank: a polgármesteri hivatal számlavezető pénzintézete OTP Bank Nyrt. 
(2651. Rétság) 
A hitel futamideje: 1 év. 
A hitel kamata: a mindenkor érvényben lévő piaci kamat. 
A hitel futamideje alatt a hitel törlesztését az önkormányzat költségvetésébe betervezi és 
jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződést megkösse. 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: a polgármester. 
Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.  



K.M.F. 

 

Kucsera András  Turcsán Mónika 

Polgármester   jegyző 

 

                         Szarka Péter                        Balázs Ferenc 

                                         Jkv.hit.                               jkv.hit. 

 

 


