Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
18. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2010. november 3-án 18:05 órai kezdettel a
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Szarka Péter képviselő
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zsíros Csaba képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Polgármesteri Hivatal ügyintézői: Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Wágnerné Fejes Mária könyvelő
Lakosság részéről: Veres Károly
Majer Csaba
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a megválasztott 7 fő
képviselő közül 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Zachar Zénó alpolgármestert
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 tartózkodás) a
javaslatot elfogadja .
Szarka Péter képviselőt
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 tartózkodás) a
javaslatot elfogadja.
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
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2. A FRIGOLAND KFT felszámolási ügye
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Döntés a temető alatti pince elővásárlási jogáról
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
4. Javaslat a ivóvíz üzemeltetésére
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
5. A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
6. Javaslat az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
7. Javaslat a közfoglalkoztatási terv módosítására
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
9. A Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
10. Egyebek
11. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
12. Kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Az elnök szavazást kér a napirendi javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
1. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az
egészségügyi pályázat „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa községben” című pályázaton
nyert támogatási szerződését aláírtuk a jegyzővel 2010. október 19-én Miskolcon. A pályázat 90%-os
támogatottságú, és 41 millió forint összegű, plusz az önkormányzati önerő 10%.
A pályázat készítésére az önkormányzat az Aventis Consult Üzleti Tanácsadó Kft. (3530. Miskolc,
Széchenyi u. 68. I.em.) bízta meg. A pályázatíró cég a projektirányítási feladatokat is ellátja.
Hászné Szikora Zsuzsanna tervező készítette el az engedélyes terveket. Felkértem, hogy a kiviteli
terveket is készítse el 2010. decemberig.
2011. első negyedévében bonyolítjuk majd le a közbeszerzést. A kivitelezési munkák
megkezdésének várható időpontja 2011. április hó.
A pályázatról bővebb információt a képviselők hivatali időben kaphatnak.
A Rétság Kistérség Többcélú Társulása 2010. október 20-án alakuló ülést tartott, amelyen az
alábbi napirendeket tárgyaltuk:
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1./ Rétság Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa Elnökének megválasztása
Előterjesztő: Társulás Elnöke
2./ Rétság Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 4 tagú Elnökségének megválasztása.
Előterjesztő: Társulás Elnöke
3./ Rétság Kistérség Többcélú Társulás Tanács Pénzügyi bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása.
Előterjesztő: Társulás Elnöke
4./ Rétság Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Munkaszervezet vezetője kinevezéséhez
Pályázati feltétel kiírása, elfogadása
Előterjesztő: Társulás Elnöke
5./ Rétság Kistérség Többcélú Társulás SzMSz módosításával kapcsolatos tájékoztató
(Társulási Tanács döntése szerint)
Előterjesztő: Társulás Elnöke
Megválasztott tisztségviselők:

Elnök: Mezőfi Zoltán Rétság Város polgármestere
Alelnökök: Szegner László Nőtincs polgármestere
Illés Kálmán Tolmács polgármestere
Tóth János Diósjenő polgármestere
Pintér Bertalan Nógrádsáp polgármestere
Pénzügyi Bizottság Elnöke: Styevó Gábor Nézsa Polgármestere
Tagjai:
Szavlik Zoltán Legénd Polgármestere
Schmidt Józsefné Berkenye Polgármestere
Gresina István munkaszervezet vezetőjének megbízása 2010. december 31-el lejár.
Döntés született: a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetői álláshely
betöltésének pályázati felhívás kiírásáról A pályázati felhívás megtekinthető a közigalas.hu
honlapon.

A település belvíz problémái: a Lichtenberger Ferencék (Szondi út) mögötti réten található úttal
kapcsolatban el kell készíttetni a megosztási tervet.
Egy korábbi képviselő-testületi határozat szerint:
2/2008.(I.8.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lichtenberger Ferencné 2618. Nézsa, Szondi út
18. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálva, úgy dönt hogy, az Önkormányzat tulajdonában lévő
032 hrsz-ú, ingatlan nyilvántartás szerint árok megnevezésű, valóságban „rét” művelésű ingatlanból
a belterületi művelt kertek vízháztartása és vízgyűjtő terület biztonságos csapadékvíz elvezetése
érdekében a 061 hrsz-ú, pataktól a 055 hrsz-ú, külterületi földútig terjedő ingatlanrészt (valóságban
rétet) elcseréli a 060 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonban lévő rét területéből a belterület, külterület
határán a 322 hrsz-ú, ingatlantól a 337/9 hrsz-ú, ingatlanig terjedő hosszban a belterületi határtól
mérve a 060 hrsz-ú, területből 6,00m szélességű területre.
A belterületi határ mellett közvetlen kialakítandó területből 3,00 m szélességű területrész a
valóságban a tényleges vízfolyás ”patak” funkciót tölt be nem pedig az ingatlan nyilvántartásban
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jelenleg szereplő „rét” megnevezést. A további 3,00 m szélességű ingatlanrész tervezett használata
földút, de ezen terület lehet egy helyrajzi számon.
A képviselő testület kiköti, hogy az elcserélt ingatlanokért értékkülönbözetet illetve semmilyen más
díjat nem fizet.
A képviselő testület kiköti, hogy az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez szükséges változási
vázrajzok és egyéb szükséges dokumentáció készítéséért és valamennyi az átvezetéssel kapcsolatban
felmerülő költségekből nem vállal semmilyen mértékű költséget.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kucsera András polgármester
Javasolom, addig még nem lesz Belvíz rendezési terve az önkormányzatnak, addig közvetlenül a
kertek végében fel kell ásatni az árkot. Több lakóház pincéjében, garázsában áll a víz. Kotortassuk ki
az árkokat.
A település belvíz rendezési tervének elkészítésére pályázni fogunk, mert az elkészítési költsége
közel 5 millió forint, és ezt a költséget az önkormányzat csak pályázati támogatással tudja felvállalni.
Felveszem a kapcsolatot egy vízügyi szakemberrel, aki majd megnézi a települést és segít a
probléma megoldásában.
„Állítsuk meg az illegális szemétlerakást” című K-36-10-00071H számú pályázatot a
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatja a szerződéskötéshez szükséges hiánypótlást teljesítettük.
Lehet-e szennyvízcsatornája Nézsának? Személyesen tárgyaltam Vogel Csaba vezérigazgatóval a
Berceli agglomeráció bővítéséről. Amennyiben a Bercel-i térséghez tudnánk csatlakozni lehetőség
lenne pályázni KEOP 2009-1.2.0 pályázaton szennyvízcsatornára.
Zöld.Híd Program: értekezleten vettem részt 2010. november 3-án Gödöllőn
Minden csatlakozott önkormányzat lakosságarányosan a beruházáshoz 5%-os önerővel tartozik, ez
Nézsa vonatkozásában közel 1,5 millió forint. A 104 település lerakó telepe készült el: Kerepesen és
Marcaliban. Előreláthatólag 120 literes gyűjtőedény szállítási díja: 28.000,-Ft/év lesz.
A Váci Kórházhoz történő csatlakozás ügyében fellebbezést nyújtottunk be a Balassagyarmati
Megyei Bírósághoz, az ügy folyamatban van.
Társulási Tanács ülés lesz november 8-án. Laluja Imre Alsópetényi polgármester, korelnök hívta
össze az ülést az alábbi napirendi pontok tárgyalására.
1. Társulási Tanács elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
Előterjesztő: Laluja Imre elnök
2. Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Kucsera Andrásné igazgató
3. A Társulási Megállapodás felülvizsgálata, módosítási javaslatok.
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
4. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: elnök
5. Egyebek
Prontvai Sándortól megérkeztek a rózsatövek és árvácskák, amelyeknek az elültetése
folyamatosan történik.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2010. október 15-én tartotta alakuló ülését.
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Elnök: Kucsera Andrásné
Elnökhelyettes. Zachar Kázmérné
A két önkormányzat Együttműködési megállapodást fog kötni. A megállapodás tervezet elkészült, az
egyeztetés után tárgyalja majd a képviselő-testület.
Vis maior pályázat: a Petőfi út felújítására Dr.Pintér Sándor belügyminiszter úr 1.349.000 forint
támogatást állapított meg. A káresemény időpontja 2010.06.21. A szakértői vélemény szerint
eredetileg áztatott makadám út aszfaltozása fejlesztésnek minősül, ami nem finanszírozható a vis
maior támogatás keretében. A támogatás elszámolásának határideje 2011. október.
Az elnök felkéri a képviselő-testületet az elhangzott beszámolójának elfogadására.
A képviselő-testület( 6 igen 1 tartózkodás) kézfelemeléssel a polgármester beszámolóját elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: a FRIGOLAND Hűtő és Kereskedelmi Kft. (3526. Miskolc, Zsolcai
kapu 11.) gazdálkodó szervezet ellen fizetésképtelenség miatt felszámolási eljárás indult 2008.
december 9-én.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elrendelte a társaság felszámolását és felszámolóként
kijelölte az A+P MÓDSZER Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot. A felszámoló
hozzákezdett a felszámolás lebonyolításához. A Nézsai Önkormányzat hitelezői igényt jelentett be az
adós társasággal szemben.
Az adóssal szemben fennálló követelés - 2006.09.15-től 2008. 09.215-ig -:
Helyi iparűzési adó: 2.707.050,-Ft
Pótlék: 1.107.643,-Ft
A Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 28-iki ülésén megtárgyalta a
fenti tárgyban megjelölt kft iparűzési adótartozását. Több alakalommal – kérelemre – hozzájárult
ahhoz, hogy az adó ütemezve részletfizetéssel kerüljön megfizetésre. A kft ennek nem tett eleget,
ezért kezdeményezte egyezség létrehozását. Az egyezség érvényességéhez a képviselő-testület
jóváhagyása is szükséges volt.
Alkalmazható egyezség ingatlan vagy ingóvagyontárgyak esetében, amely a lefoglalt vagyontárgy
tekintetében jön létre az adós és az adóhatóság között. A vagyontárgy a létrejövő egyezség szerinti
áron, közvetlenül önkormányzati tulajdonba kerül, és az egyezség szerinti értékével megegyező
összeggel csökkenti az adós tartozását.
Tóth József ügyvezető igazgató akkor elmondta, hogy az ERSTE Bank által terhelt teljes vagyon
erejéig jelzálog van bejegyezve. Sem ingó vagy ingatlan vagyon nincs amit végrehajtás alá lehetne
vonni. Az APEH-nek sem sikerült, pedig bírósági per útján is megpróbálta érvényesíteni. A KFT-nek
földterülete nincs, csak ültetvény, amelyet állami támogatásból telepített. A felszámolás során ezt is
vissza kell majd fizetni. Az ültetvények 2007.05.02-án lefagytak. A 2008. év is nehéz év volt, mert
nem tudtak csak 50% árumennyiséget felvásárolni az előző évihez képest. 2008-ban az
málnaültetvények gyökereiben fagytak ki. 50%-a maradt csak meg. A KFT-nek két bankszámlája
van, de mind a kettőn inkaszó van.
Sajnos a bank felmondta a hitelszerződéseket.
Véleménye szerint a KFT felszámolásra fog kerülni.
Az Önkormányzat behajthatatlan adótartozás címen tartja nyilván a szervezet iparűzési adó
tartozását, a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván.
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Az elévülési idő 5 év. Ha az adózó ellen felszámolási eljárás indul, az adótartozás végrehajtásához
való jog elévülése az adózó felszámolását elrendelő végzés közzététele napján megszakad, és az
elévülés az ezt követő naptól a felszámolás befejezéséről szóló végzés közzététele napjáig nyugszik.
A felszámoló biztos nyilatkozata szerint az önkormányzat követelése a felszámolási eljárás során
várhatóan meg nem térülő követelés. A hitelezői igények kielégítésére nincs fedezet.
Az elnök javasolja az adótartozás törlését. Szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a javaslatot
elfogadja és határozatra emeli.
81/2010.(XI.03.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a FROGOLAND KFT
3.853.118,-FT összegű helyi iparűzési adótartozását behajthatatlan adótartozás címen törli.
Indokolás:
A FRIGOLAND KFT ellen indult felszámolási eljárás 2010… napján lezárult.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős. a polgármester
3. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: a temető alatti pince elővásárlási jogáról kell dönteni.
Vételi ajánlat 2 millió forint.
Az elnök szavazást kér az elővásárlási jog lemondására
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 nem) a javaslatot
elfogadja és határozatra emeli.
82/2010.(XI.03.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nézsa 388/2/A hrsz alatt található 272 m2
területű Kossuth úti pince megvásárlására vonatkozóan ajánlatot megtárgyalta és úgy döntött, hogy
nem kíván élni elővásárlási jogával, és nem kívánja megvásárolni az pince megnevezésű ingatlant.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester.
4. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: személyesen tárgyaltam Vogel Csaba a DMRV főigazgatójával, aki
korábban igazgatója volt a Nyugat-Nógrád Vízmű KFT-nek. Ahhoz, hogy a jövőben ne a NyugatNógrád Vízmű KFT legyen a település ivóvízhálózatának üzemeltetője megállapodást kell kötni a
DMRV-vel. A 2011. január 1-től az ivóvíz díja: 380,-Ft/m3 lenne, szemben a 407 Ft/m3 díjjal. Ez azt
is jelentené, hogy Rétság helyett a Váci Vízműnél lehetne az ügyeket intézni. Javasolom, hogy a
DMRV-nek kerüljön átadásra a település ivóvíz hálózatának üzemeltetése 2011.01.01-től.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 tartózkodás) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
83/2010.(XI.03.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt a kezdeményezést, hogy 2011.
január 1. napjától kezdődően az ivóvíz szolgáltatás a DMRV ZRT üzemeltetésébe kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

5. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: a képviselő-testület törvényi kötelezettségének eleget téve évente
legalább 1 alkalommal közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének javasolom az alábbiakat:
Időpont: 2010. december 11. (szombat) 17:00 óra
Napirend:
1. Tájékoztató Nézsa község 2010. évi pénzügyi helyzetéről, valamint a 2011. évi költségvetési
koncepciójáról.
Előterjesztő: polgármester
2. Tájékoztató a település szilárd hulladék kezeléséről, valamint a 2011. évi díj emeléséről
Előterjesztő: AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. képviselője
3. Tájékoztató a Víziközműtársulat működéséről
Előterjesztő: elnök
4. Nézsa csapadékvíz elvezetése
Előterjesztő: polgármester
5 Tájékoztató önkormányzati utak és szennyvízcsatorna ügyben
Előterjesztő: polgármester
6. Közérdekű kérdések, javaslatok.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

84/2010.(XI.03.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart a Művelődési Házban az
alábbi időben és napirenddel:
Időpont: 2010. december 11. (szombat) 17:00 óra
Napirend:
4. Tájékoztató Nézsa község 2010. évi pénzügyi helyzetéről, valamint a 2011. évi költségvetési
koncepciójáról.
Előterjesztő: polgármester
5. Tájékoztató a település szilárd hulladék kezeléséről, valamint a 2011. évi díj emeléséről
Előterjesztő: AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és
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Hulladékgazdálkodási Kft. képviselője
6. Tájékoztató a Víziközműtársulat működéséről
Előterjesztő: polgármester
4. Nézsa csapadékvíz elvezetése
Előterjesztő: polgármester
5 Tájékoztató önkormányzati utak és szennyvízcsatorna ügyben
Előterjesztő: polgármester
6. Közérdekű kérdések, javaslatok.

6. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: ismerteti a Rétság Kistérség Többcélú Társulása által elkészített 2011.
évi belső ellenőrzési tervet.
Előterjesztés
NÉZSA Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve
Tisztelt Képviselő-testület!
A belső ellenőrzési feladat ellátás formáját, módját, felelősét az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92. § - a tartalmazza, ennek értelmében a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló
Megállapodás 5. 2. pontja kimondja, hogy a jegyzőnek kell gondoskodnia arról, hogy a belső
ellenőrzési vezető által elkészített éves terv minden év október 31-ig jóváhagyásra kerüljön, erről
hozott döntésről írásban tájékoztatnia kell a belső ellenőrzést.
Jelen előterjesztés melléklete tartalmazza a 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. A tervben
szerepel a társult 22 önkormányzat és a társulás terve is összevontan. A képviselő-testületnek csak
a saját önkormányzatára vonatkozó részt kell tárgyalnia és jóváhagynia, a társulásra és más
önkormányzatokra vonatkozó rész, tájékoztató jellegű.
Kockázatelemzés szempontjából kiemelt ellenőrzési terület a normatív állami támogatások
szabályszerű igénylése és elszámolása. Ennek szellemében 2011. október – november - december
hónapokban a közoktatási statisztikákban szereplő adatok helyességének ellenőrzése szerepel
minden oktatási intézménynél, 2-6 revizori napban, téma ellenőrzés keretében, egyszerűsített
Jegyzőkönyv kíséretében.
Az ellenőrzések további kiemelt területei az elkövetkezendő évben is a szabályzatok betartása a
mindennapi gyakorlatban, a pénzügyi-gazdálkodás és a beszerzések lebonyolításának
szabályszerűségének ellenőrzése, közpénzek ésszerű és takarékos felhasználásának szem előtt
tartása.
A belső ellenőrzési terv a legkockázatosabbnak ítélt területeket, tevékenységeket, folyamatokat
foglalja magába, ahol a kockázatok csökkentése céljából ellenőrzést indokolt beiktatni.
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Jegyzővel történő előzetes egyeztetés alapján elkészült a következő évre vonatkozó végleges
ellenőrzési terv, mely magában foglalja a megalapozó elemzéseket, az ellenőrzés tárgyát, célját,
ellenőrzendő időszakot, ellenőrzési kapacitást, az ellenőrzések típusát, módszerét, az ellenőrzések
ütemezését és az ellenőrzött szervezeti egység megnevezését.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására!
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
85/2010.(XI.03.) számú kt határozat
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Rétság Kistérség
Többcélú Társulása és ezen belül Nézsa Önkormányzat – jelen határozat mellékletét képező - 2011.
évi belső ellenőrzési tervét.
Határidő:
2011. december 31.- ig folyamatos
Felelős:
Jegyző
Határozat végrehajtását végzi:
Rétság Kistérség Többcélú Társulása
Határozat mellékletei: 1.sz. melléklet: 2011. évi belső ellenőrzési terv

7. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: a közfoglalkoztatási terv a IV. negyedévi módosítására azért van
szükség, mert a létszám és ehhez a pénzügyi fedezetet is adott. Ki kell használni a foglalkoztatást,
hiszen ez az önkormányzatnak is kevesebbe kerül. Ez idáig 49%-os a pénzfelhasználás. Az utolsó
negyedévben, akit csak lehet szeretnék közmunkára felvenni.
Javasolom a Közfoglalkoztatási Terv 7/B. számú mellékletének IV. negyedévi módosítását az
alábbiak szerint: Jelenleg a 7/B melléklet 4. pontja: A 2010. év során várható közfoglalkoztatottak
száma összesen: 27 fő
Módosítás: 2010. év során várható közfoglalkoztatottak száma összesen: 41 fő.
Nemenkénti megoszlása: 7 fő férfi, 7 fő nő.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazattal a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
86/2010.(XI.03.) számú kt határozat
A Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2010.(II.23.) számú határozattal
jóváhagyott Nézsa Község Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási tervét módosítja.
A Közfoglalkoztatási Terv 7/B melléklet 4. pontja az alábbiakra módosul:
A 2010. év során várható közfoglalkoztatottak száma összesen: 41 fő.
Nemenkénti megoszlása: 7 fő férfi, 7 fő nő.
Határidő: 2010. IV. negyedév
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtását végzi: igazgatási csoport
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8. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: a Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosítása indokolt, mert egy korábbi képviselő-testületi döntés az iskola önálló gazdálkodási
jogkörét 2010. december 31. napjával megszünteti. A 13/2010.(II.23.) számú képviselő-testületi
döntés szerint 2011. január 1-től az intézmény gazdálkodási jogköre: „önállóan működő”.
Egy könyvelés lesz, a gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetési tervezési,
beszámolási, ellenőrzési és ellátási feladatait a Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
látja el.
Az alapító okirat módosítását a tagönkormányzatoknak, azaz Alsópeténynek és Legéndnek is jóvá
kell hagyni. Ezt követően a törzskönyvi nyilvántartás módosítását kezdeményezzük a MÁK-nál.
Javasolom az alapító okirat módosításának elfogadását az alábbiak szerint:
I. Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja a Mikszáth Kálmán 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:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

Polgármester
2010. december 31.
jegyző

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazattal a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
87/2010.(XI..03.) számú kt határozat
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja a Mikszáth Kálmán 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:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

Polgármester
2010. december 31.
jegyző
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I. számú határozati javaslat 1. számú melléklete
Általános Iskola és Óvoda
Alapító okiratának módosítása
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 2./1/b pontja törlésre kerül.
2.) Az alapító okirat 2.12. pontja törlésre kerül
3.) Az alapító okirat 2.11 pontja az alábbi szakfeladatokkal egészül ki:
„682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
856099 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység”

4.) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiakra módosul:
„4. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”
5.) Az alapító okirat 5/a pontja 2011. január 1. napjától az alábbi szövegre módosul.
„5/a. Az intézmény gazdálkodási besorolása:
Az intézmény 2011. január 1. napjától kezdődően: önállóan működő.”

6.) Az alapító okirat 10. pontja 2011.01.01-től az alábbiakra módosul:
„10. Az intézmény törzsszáma:
Törzsszáma 453659”
7.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Styevó Gábor
polgármester

Záradék:
Jelen Alapító Okirat módosítását a Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87./2010.
(XI..03.) önk. számú határozatával hagyta jóvá.

Turcsán Mónika
jegyző
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I. számú határozati javaslat 2. számú melléklete
Általános Iskola és Óvoda
Alapító okirata
(egységes szerkezet)
Nézsa Község Önkormányzata
- 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 az
államháztartásról szóló 1992. évi XVIII. Törvény 90. §-a 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
2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
Legénd Község Önkormányzata
2619 Legénd, Dózsa György út 77.
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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
2.2Az 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:
-

204/3 Hrsz,
terület 5,8949 ha
8 tanterem, 2 szaktanterem,
1 könyvtárterem, ebédlő, melegítőkonyha
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Nézsa Község Önkormányzatának
tulajdona.
-

Nézsa, Szondi út 99.
(székhely)

Alsópetény Arany János út 13.
(tagóvoda)

440 Hrsz.
terület: 80 m2
1 foglalkoztató, konyha, raktár, iroda.

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Alsópetény Község Önkormányzatának
tulajdona.

-

Legénd Petőfi út 4.
(tagóvoda)

111 Hrsz
terület: 1477 m2
1 foglalkoztató, konyha, raktár, iroda.

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Legénd Község Önkormányzatának
tulajdona.

-

Nézsa , Szondi út 48.
(tagóvoda)

290 Hrsz.
terület: 1876 m2
2 foglalkoztató, konyha, raktár, 2 iroda.

A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Nézsa Község Önkormányzatának
tulajdona
Az önkormányzatok ingó vagyonának nyilvántartását a mindenkori éves leltár képezi
2.9. Vagyon feletti rendelkezési jogkör:

Az intézmény épülete az Önkormányzat törzsvagyonának része, korlátozottan forgalomképes,
az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul felhasználni. A rendelkezésre
álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató munka feladatainak ellátásához szabadon
felhasználhatja. Egyéb célú hasznosítás Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
mindenkor hatályos rendelete alapján történhet.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató 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.
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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
Szakágazata
Szakágazati besorolása

85.20
852.010 Alapfokú oktatás
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 gyermekek óvodai

851013
852000
852011
852012

852013
852021
852022

nevelése, ellátása
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- integrált oktatás: ezen belül: - beszédfogyatékos,
- enyhe értelmi fogyatékos,
- 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”
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

15

852023

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

855911
855912
855913
855914
855915

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése

855916

562912
562913
562917

Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés

682001
682002

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000
856099

Építményüzemeltetés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

931204

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2.12. Hatályon kívül helyezve

3.További tevékenységek:
3.1.
- az intézmény szlovák nemzetiségi nyelvet oktat
- a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és tehetséggondozása.
- a képesség kibontakoztató felkészítés és az integrációs nevelés, oktatás.
részképességzavaros és beszédfogyatékos gyermekek fejlesztése (rehabilitációjába besegítés)
1.2. 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.
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4.Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5./a. Az intézmény gazdálkodási besorolása:
Az intézmény 2011. január 1. napjától kezdődően: önállóan működő.
5/b. Az intézmény jogállása:
Az intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. § alapján önálló jogi
személy. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján a rábízott vagyonnal
önállóan gazdálkodik.
Az Áht. 88. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A nyilvántartásba vételt a felügyeleti szerv
kéri a Magyar Államkincstártól.
5/c. Az intézmény finanszírozása:
Költségvetését évente a fenntartó állapítja meg.
Gazdálkodását bonyolító szervezet: Nézsa Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.
6 . Az intézmény irányító szerve:
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
Szervezeti és Működési Szabályzatát a társulási tanács hagyja jóvá.
7. Az intézmény alaptevékenységét a társulási tanács által megállapított költségvetésből látja
el.
8. A közoktatási intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a társulási tanács – nyilvános
pályázat útján – meghatározott időtartamra nevez ki (bíz meg). Az igazgató felett a
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében a társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács
elnöke gyakorolja.
A közoktatási intézmény képviseletét az igazgató látja el.
A tagintézmény vezetője (vezető helyettes besorolás) felett a munkáltatói jogkört a Nézsai
Általános Iskola igazgatója gyakorolja.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó.
10.Az intézmény törzsszáma:
Törzsszáma: 453659
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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. november 3.

A fenntartói aláírások és bélyegzőlenyomatai:

Styevó Gábor
polgármester

Laluja Imre
polgármester

Szavlik Zoltán
polgármester

Záradék:
Az alapító okiratot Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2010.(XI.03.)
határozatával,
Alsópetény
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
46./2010.(XII.15.) határozatával Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
62/2010.(XI.07.) számú határozatával hagyta jóvá.
Hatályos 2011. 01. 01.
Nézsa, 2010. december 16.
Turcsán Mónika
jegyző
Melléklet:
1. ingatlanvagyon, ingó vagyon nyilvántartás.
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2 .Megállapodás közös intézményirányító társulás létrehozására
Kelt, Nézsa, 1997. július 4.

1. számú melléklet

Az önkormányzatok ingó vagyonának nyilvántartását a mindenkori éves leltár képezi
Általános Iskola Nézsa, Szondi út 99. Hrsz. 204/3 Terület: 5,8949 ha
8 tanterem, 2 szaktanterem, l könyvtárterem, ebédlő, melegítőkonyha.
A feladat ellátását szolgáló vagyon – ingatlan és ingó vagyon – Nézsa Község
Önkormányzatának tulajdona
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával az intézményvezető
rendelkezik.
Tagóvodák:
2617. Alsópetény, Arany János út 13. Hrsz: 440 Terület: 80 m2; 1 foglalkoztató, konyha,
raktár, iroda.
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Alsópetény Község Önkormányzatának
tulajdona.
Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával Alsópetény Tagóvoda
vezetője rendelkezik.
2619. Legénd, Petőfi út 4. Hrsz:111 Terület: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.
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9. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: ismerteti Rapavi Tibor (Nézsa, Szondi út 43.) bérleti ajánlatát.
Bérleti ajánlatot tett a Nézsa 334/7 hrsz-ú 5970 m2 területű önkormányzati ingatlanra,
amelyen kizárólag kaszáló és legelő tevékenységet szeretne folytatni.
Bérleti ajánlata: 10.000,-Ft/év.
A képviselő-testület megvitatta az önkormányzati ingatlanra vonatkozó bérleti ajánlatot és azt
nem támogatja.
Az elnök szavazást kér a beadvány elutasítására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
88/2010.(XI.03.) számú kt határozat
A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rapavi Tibor (2618.
Nézsa, Szondi út 43.) a Nézsa 334/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti ajánlatát és úgy
döntött, hogy a 10.000,-Ft/év bérleti ajánlatot nem fogadja el.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
Styevó Gábor polgármester:
Nógrádsáp Község Önkormányzatának polgármestere jelezte felénk, hogy Dr. Aweiti
Mahmoud fogorvos 2010. november 30-án felmondja a szerződését, mert megpályázta a
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Diósjenő Önkormányzata által meghirdetett fogorvosi állást, 2010. december 1-től Diósjenő
településen praktizál. Nógrádsáp Község Önkormányzata a fogorvosi ellátás biztosításához az
ÁNTSZ engedélyének beszerzését követően kezdeményezné az OEP-től a településünkre jutó
normatív támogatás lehívását, ezzel a feladat finanszírozása az új fogorvos munkába állásáig
megoldódik. A fogorvos pályáztatásának idejére az ellátást 2010. dec. 1-től az új fogorvos
munkába állásáig Dr. Aweiti Mahmoud végzi csökkentett rendelési időben.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazattal a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

89/2010.(XI.03.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztése alapján –
elfogadja Dr. Aweiti Mahmoud fogorvos vállalkozói szerződésének felmondását 2010.
november 30. napi hatállyal.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nógrádsáp Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy
a megüresedett fogorvosi álláshelyre pályázatot hirdessen úgy, hogy a rendelési idő – az
elkészült és működési engedéllyel rendelkező - Nézsai fogorvosi rendelőre is terjedjen ki.
A pályázati hirdetés tartalmazza, hogy a Nézsai fogorvosi rendelőben is köteles rendelést
tartani.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a működési engedély hatályba lépését követen
Nógrádsáp Önkormányzata – a Nógrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól - igényelje a
Nézsa településre jutó állami támogatást.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Styevó Gábor polgármester

Styevó Gábor polgármester: az önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza a kötelezően megtartandó ünnepeket. Ezek közé tartozik
az október 23. is, amelyet, csak megjegyezni kívánok, hogy az alpolgármesteren kívül egy
képviselő sem vett részt a megemlékezésen. Szeretném, ha az ünnepeken minden képviselő
személyesen ott lenne. Terveim közét tartozik, hogy minden ünnep, megemlékezés
megszervezésével és lebonyolításával bízzunk meg egy helyi szervezetet. Erről majd
egyeztetünk az SZMSZ módosításakor.
Egy másik ünnepnap is közeleg az ún. Idősek Napja. Időpontnak a november 27-ét (szombat)
14:00 órát javasolom. A nap programjaként a hagyományokhoz híven ragaszkodnánk az
óvodások, iskolások, zeneiskolások műsorához. Lehetőség van ismét meghívni Zsuzsi és Orsi
énekeseket 40.000,-Ft-ért. Az ünnepséghez várjuk a pénzbeli vagy természetbeni
támogatásokat.
Veres Károly vállalkozó: az idősek részére elkészítem és felajánlom az ajándékot.
Zsíros Csaba képviselő: 20.000,-Ft támogatással én is hozzájárulok a rendezvény
kiadásaihoz.
Tóth Károly képviselő: én megvásárolom a bort. Hány literre van szükség?
Turcsán Mónika jegyző: csatlakozom a boradományhoz, ketten beszerezzük.
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Balázs Ferenc képviselő: én nem támogatok önkormányzati rendezvényt, majd elmondom.
Zachar Zénó alpolgármester: a vacsorához a húst beszerezem
Styevó Gábor polgármester: előre is köszönöm a támogatásokat, én is hozzájárulok 20.000
Ft-tal, remélem még lesznek adományozók és a hagyományokhoz híven emlékezetes napot
tudunk szerezni az időseknek.

A Gesztenye sor 1. szám alatti önkormányzati lakásba Kultsár Zoltán volt bérlő engedéllyel
cserépkályhát készíttetett. A kályha nem került lebontásra, hiszen nem lett volna célszerű,
mert a lakásban nem volt megoldott a fűtés. A kályha megépítése 100 ezer forintba került. Ezt
kellene Kultsár Zoltánnak kifizetni. Javasolom, hogy adásvétel útján négy egyenlő részletben
fizesse ki az önkormányzat.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 5 igen 2
tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
90/2010.(Xi.03.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megvásárolja a
Nézsa, Gesztenye sor 1. szám (Hrsz: 198/1) alatti két és fél lakószobás összesen 66,70 m2
hasznos alapterületű komfortos Önkormányzati bérlakásba, Kultsár Zoltán által korábban
saját költségén engedéllyel beépített 5x3x7 csempeegységes világos krémszínű
cserépkályhát.
A cserépkályha vételára. Bruttó 100.000,-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2010.november -2011. február
Felelős: a polgármester
Styevó Gábor polgármester: a posta előtti kőkerítés omladozik, és balesetveszélyes. Záros
határidőn belül le kellene bontani a szükséges mértékig. Javasolom, hogy vannak a képviselők
között szakemberek, menjünk ki együtt pénteken és nézzük meg a helyszínen az elvégzendő
munkát. A Posta képviselője e-mail-en megküldte Kucsera Andrással folytatott levelezését,
amely azt igazolja, hogy a járda építésekor egyezség született, hogy az önkormányzat vállalja
a kerítés karbantartását és ha indokolt a lebontását cserébe azért, hogy a Posta területén
megépülhetett a járda.
Zachar Zénó alpolgármester: Sági Judit lakás vásárlási kérelmét nyújtott be még az előző
képviselő-testülethez, választ még nem kapott, mikor kerül napirendre?
Styevó Gábor polgármester: az egészségügyi központ megépítése során a volt fogorvosi
rendelőbe költözne ideiglenesen a háziorvos. A pályázatban szerepel olyan kikötés, hogy az
önkormányzatnak bevétele nem származhat a felszabaduló ingatlanokból, mert ellenkező
esetben csökken a támogatás. Ennek még pontosan utána nézünk. Addig a lakásvásárlási
kérelemben dönteni nem tudunk.
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Turcsán Mónika jegyző: az önkormányzat ügyvédje telefonon tájékoztatott a 2010. október
28-án megtartott tárgyalás eredményéről. A Nógrád Megyei Bíróság 4,619 eFt + kamat + 80
eFt perköltséget ítélt meg Nézsa Önkormányzatának. A per fizetési meghagyásból indult.
Legénd Önkormányzatának 2011. február 15-ig kell megfizetnie a megítélt összeget.

A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Az elnök az ülést 22.30 órakor bezárja.
K.M.F.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Zachar Zénó
jkv.-hit.

Szarka Péter
jkv
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