
        Nézsa Község Önkormányzata 
          Képviselő-testületének 

 
14. számú 

 
     Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2010. szeptember 14-án 18.00 órakor 
tartott  
               képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak:  Kucsera András polgármester  
                          Zachar Zénó alpolgármester   
                          Balázs Ferenc képviselő 
                          Balogh István képviselő 
                          Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő      
                          Pazsitni Tünde képviselő      
                          Szarka Péter képviselő       
 
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző   
 
Távol volt:      Majer Csaba képviselő 
 
Meghívottak:  Barna László FAL-ÉPSZER KFT 
                         Kucsera Andrásné igazgató 
                         Zachar Kázmérné vezető óvónő 
                         Wágnerné Fejes Mária könyvelő 
                         Pazsitni Ferencné adóügyi ea. 
 
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester 
 
Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő 
képviselőből 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt 
 
A képviselő-testület egyhangú (6 igen szavazat) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja:  Zachar Zénó alpolgármester 
 képviselő-testület  ( 5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.                                       
                                                                 Szarka Péter képviselőt 
A képviselő-testület  ( 5 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 a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi fordulójához történő csatlakozásra. 



            Előterjesztő: Kucsera András polgármester  
       
3.) Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosításaira 
            Előterjesztő: Kucsera András polgármester  

 
4.) Javaslat a Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztása (zárt 

ülés) 
Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző HVI vezetője 
 

     5.)        Egyebek 
   
     6.)       Kérelmek elbírálása (zárt ülés) 
 
A Képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 igen) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot 
elfogadta. 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
 
Kucsera András polgármester: az elmúlt ülésen ismertetett ÁNTSZ orvosi kör ellátási 
területének módosításáról szóló határozat ellen egészen biztos, hogy lesz fellebbezés.  
 
A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása című pályázaton 15 MFt-ot 
kaptunk. 
 
Az iskola tanévnyitó ünnepsége, és a névadó az esős időjárás ellenére jól sikerült. A 
jótékonysági bevétel: 105 eFt. A dobozokban összesen 16 eFt gyűlt össze. Az esti büféből 30 
eFt bevétel jött össze. A helyi Takarékszövetkezetbe lett elhelyezve 127 eFt. 
 
A szobor díja: 30 eFt volt.  
 
Az AVE szeptember 17-ére hirdette meg a kukák cseréjét. Az érintettek ki lettek értesítve. 
 
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: borzasztó egy cég ez az AVE. Személyesen is 
összetűzésbe kerültem a szállítást végzőkkel. A kukákat félig ürítik ki, ott hagyják az úton 
úgy kell autóval kerülgetni a kukákat. Telefonon is beszéltem a cég képviselőjével, de nagy a 
tudatlanság és káosz náluk. Az egész falu fel van háborodva azon, amilyen trehánysággal 
végzik a szolgáltatást, amiért nem keveset fizetünk. Szeretnék az önkormányzat 
támogatásával egy levelet megfogalmazni részükre és a problémákról írásban is tájékoztatni. 
 
Kucsera András polgármester: a belvíz ügyben történtek lépések. Javaslatként tovább adjuk 
az új testületnek az egész települést átfogó belvíz rendezési terv elkészítésének ügyét. Ez egy 
falu rendezési tervel azonos volumenű terv, a költségét is tekintve. 
 
Ismertetésre kerül Koczka László előterjesztése. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 



 
Az utóbbi időszakban történt nagyobb esőzések következtében több ízben is 
érkezett lakossági bejelentés Hivatalunkhoz kifogásolva a település belvíz 
elvezetésének hiányosságait és jelezve a csapadékvíz okozta károkat. 
Példaként említem Varga Jakab és társai bejelentését miszerint   
2010. 06.03-án illetve 2010. 08.09.-én kelt azonos tartalmú a Nézsa, Szondi út 3. 
szám alatti ingatlan állagsérelmével kapcsolatosan tettek bejelentést a magas 
talajvízszint miatt azt kifogásolva, hogy a lakóépületük károsodik. 
Az első bejelentést követően a bejelentők felvetésének vizsgálatát megkezdtük. 
2010. július 18-án levélben kerestük meg a Magyar Közút Non-profit Zrt az 
érintett területen áteresz létesítése céljából. 2010. július 15-én, a helyszínen 
megjelent Tolmácsi Ferenc Úr a Magyar Közút Területi Referense. A felvettünk 
egy emlékeztetőt, melyben Tolmácsi Úr úgy nyilatkozott, ha lesz pénze a 
Közútnak megépítik az átereszt de ahhoz terv is kell és jó lenne egy 
belvízrendezési tervet is készíttetni a településnek annak tisztázására, hogy a 
vízgyűjtő területek vízelvezetését hogyan kívánjuk megnyugtatóan megoldani. 
Ugyancsak régóta problematikus a 060 hrsz-ú, réten lévő vízelvezető rendszer. 
Szeretném megjegyezni, hogy az Önkormányzat 2010. 06.25.-én kelt levélben 
megkereste a Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatot a Szondi utca 14-30 
házszám közötti illetve az alatti rét és kapcsolódó vízgyűjtő területek 
csapadékvíz elvezetését biztosító időközben feliszapolódott 060/1 hrsz-ú, árok 
tisztításával kapcsolatban. A kért ároktisztítási munkákat a Galgamenti 
Vízgazdálkodási Társulat 2010. július hó végén díjmentesen elvégezte.  
   
Ugyancsak problémás a Mindszenti utca feletti vízgyűjtő területről a falura 
zúduló csapadékvíz elvezetésének megoldása is. 
Az Önkormányzat erejéhez mérten saját közcélú dolgozóival próbál elvégezni 
egy két csapadékvíz elvezetését elősegítő árokmélyítési és tisztítási munkát 
kisebb nagyobb sikerrel. Legutóbb a Szondi utcában és az Árpád utcai és a 
Petőfi utcai csatlakozásoknál a meglévő átereszek tisztítását, átmosatását 
végezték a közcélú dolgozók, valamint az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
előtt a nyílt csapadékelvezető árkokat mélyítették meg szintén a csapadékvíz 
gyorsabb lefolyása érdekében. 
Önkormányzati rendelet ugyan előírja az utcai csapadékvíz elvezető árkok 
rendben tartását az ingatlan tulajdonosainak, de sajnos ezt nem mindenki végzi 
el. Felhívtuk a lakosság figyelmét a helyi rendeletünkben foglaltak betartására 
az árkok folyamatos rendbetételére is, amely végrehajtását folyamatosan  
ellenőrizzük.   
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A települési csapadékvíz elvezetési probléma végleges, megnyugtató 
megoldása érdekében véleményem szerint a településnek haladéktalanul el 



kellene készíttetnie egy belvízrendezési tervet. Arra jogosult és hozzáértő 
szakemberekkel meg kell vizsgáltatni a vízgyűjtő területek nagyságát a 
településre zúduló csapadékvíz szakszerű elvezetésének, módját annak 
érdekében, hogy a lakóházainkat és egyéb vagyontárgyainkat a nagyobb 
esőzések alkalmával megemelkedő talajvíztől, vagy a nagy mennyiségű felszíni 
vizek okozta károktól megóvjuk.  
 
Jelenlegi ismereteim szerint Nézsa nagyságrendű településre egy komplett 
átfogó vízjogi engedéllyel rendelkező belvízrendezési engedélyezési terv 
elkészítésének költsége bruttó 4.5-5 MFt.  
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy anyagi lehetőségeihez mérten vegye 
fontolóra a település belvízrendezésére vonatkozó terv elkészítését. 
Mindenképpen célszerű lenne legalább a legveszélyeztetettebb településrészekre 
vonatkozó belvíz elvezetési megoldások megterveztetése.  
 
Tisztelettel  
 
Nézsa, 2010. szeptember 10. 
 

 
Koczka László 

főelőadó  
 
 
Balázs Ferenc képviselő: nem annyira bonyolult dolog ez. Kérés, hogy akarja a víz 
elvezetését az ember. A házaktól el és nem a házakra kell vezetni. 
 
Kucsera András polgármester: ahány ember annyi féle elképzelés van a víz elvezetésére. 
Kell egy terv, amitől nem térhet el senki és akkor ez minden lakóra nézve kötelező. 
A választások közeledtével kiadásra került az alábbi jelentés: 
 

JELENTÉS 
Nézsa Községi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

A későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről 
 
Az államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A § 
(4) bekezdés alapján az alábbi részletes jelentést teszem közzé a Nézsa Község 
Önkormányzata pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, a későbbi éveket 
terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről. 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
Nézsa Község Önkormányzata szervezeti felépítéséről és működéséről, valamint 

folyamatban lévő beruházásairól 
 
Polgármesteri Hivatal: jegyző 



                                      igazgatási előadó 2 fő 
                                      adóügyi előadó 1 fő 
                                      pénzügyi előadó 1 fő megbízásos jogviszony 
                                      építésügyi előadó (heti 1 nap) 
                                      szakács 1 fő (óvodai konyha)) 
                                      karbantartó 1 fő 
                                      takarítónő 1 fő (Művelődési Ház) 
                                      háziorvosi asszisztens 1 fő 
 
2010. évi költségvetése 38.657 eFt. 2010. évi I-VI. hó költségvetési teljesítése 17.389 eFt. 
 
 
Művelődési Ház: 2010. évi költségvetése 3.244 eFt.  
                             2010. I-VI. hó költségvetési teljesítése 2.471 eFt. 
 
Községgazdálkodás: 2010. évi költségvetési előirányzata 16.171 eFt. 
                                   2010. I-VI. hó költségvetési teljesítése 9.098 eFt. 
 
 
Háziorvosi szolgálat: Vállalkozásban működik. Ezen szakfeladaton önkormányzati kiadás  
                                    2010. évi kiadási előirányzata 2.606 eFt 
                                    2010. I-VI. hó költségvetési teljesítése: 1.346 eFt. 
 
 
Fogorvosi szolgálat: vállalkozásban működik. Ezen szakfeladaton önkormányzati dologi   
                                   kiadás: 
                                   2010. évi költségelőirányzata 60 eFt 
                                   2010. I-VI. hó költségvetési teljesítése 38 eFt. 
 
Hétvégi orvosi ügyelet: 2010. évi kiadási előirányzat 860 eFt. 
                                        2010. I.-VI. hó költségvetési teljesítése 291 eFt. 
 
 
Állategészségügy: vállalkozásban működik. Önkormányzati kiadás nincs rá tervezve. 
                    
Gyermeki Csodakert Óvoda: 3 fő óvónő 
                                                  1 fő élelmezésvezető + dajka 
                                                  1 fő dajka 
2010.09.01-től 2 csoport működik. 
 
Az óvoda részben önállóan gazdálkodó intézményként működött 2010.07.31-ig. 2010.08. 01-
től beintegrálásra került az iskolához, közoktatási társuláshoz, így többlettámogatások illetik 
meg.  
Költségvetési előirányzata: 12.132 eFt. 2010. I. negyedévi költségvetési teljesítése 2.918 eFt. 
 
Általános Iskola: „Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás” keretében                    
                              működik.   
                              Tagjai: Alsópetény, Legénd Önkormányzatai. 
                              Létszámkerete. 19 fő. 
                              Az iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, 



                              2011.01.01-től „részben önállóan gazdálkodó”(önállóan működő) 
                              2010. évi költségvetési előirányzata:    66.343 eFt 
                              2010. I-VI. hó költségvetési teljesítése 37.906 eFt. 
 
 
Az önkormányzat 2010.I. félévi módosított költségvetése: 175.218 eFt. 
2010. évi I-VI. hó költségvetési teljesítése 92.221 eFt összegben realizálódott. 
 
 

Folyamatban lévő beruházások 
 
Iskola felújítás: (pályázaton nyert ) költségvetési előirányzat 12.500 eFt 
                                                                              Előírt önrész: 2.500 eFt 
      Ebből: 
 
- homlokzat felújítás: 10.800 eFt          (fennálló tartozás: 6.550 eFt)                                                                    
 
-vizesblokk felújítás:   7.220 eFt           (fennálló tartozás: 1.470 eFt)                                                                    
   
Kossuth, Szondi, Táncsics úti járdák felújítása:  költségvetési előirányzat      11.000 eFt    
                                                                             Pályázati előleg (teljesítés)     3.091 eFt 
A pályázat elszámolása még folyamatban van. 
 
Járdák felújítására nyert támogatás: 8.800 eFt 
                                              Önerő: 1.200 eFt 
 
 
 
 
Orvosi rendelő felújítása: pályázaton nyert támogatás: 41.982.791,-Ft 
                                                                             önrész :          4.200 eFt.  
 
Pályázaton nyert „Illegális hulladéklerakó felszámolás”felhalmozási pénzeszköz.átadás:    
költségvetési előirányzat    2.961 eft 
költségvetési teljesítés           0 eFt 
A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.       
 
Benyújtott pályázatok: 
(jelenleg elbírálás alatt) 
 
-Falufejlesztés (temetői parkoló)      2.554 eFt 
-Örökségvédelem (községi park felújítás)                             5.916 eFt 
-Vis maior támogatás   (Petőfi út )     9.950 eFt 
-Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása:        26.000 eFt 
 
Az önkormányzat pénzügyi helyzete. 
 
Az eltelt négy éves ciklus évenkénti költségvetését értékelve megállapítható, hogy az 
önkormányzat – folyamatosan növekvő feladatokat teljesítve – éves szintű tényleges kiadásai: 
2007. év 197.383 eFt 



2008. év 186.122 eFt 
2009. év 193.229 eFt 
 
A 2010. évre a költségvetés 
 
Bevételi előirányzata 169.308 eFt-ban 
 
Kiadási előirányzata   169.308 eFt-ban 
 
került a képviselő-testület által megállapításra. 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2000.(VI.07.) számú rendeletével szabályozta az 
önkormányzati vagyon és vagyonnal történő gazdálkodás feladatait, tisztázta az 
önkormányzat vagyonának, befektetett eszközeinek értékét. Önkormányzati ingatlanvagyon 
kataszter nyilvántartást folyamatosan vezet. 
 
Az önkormányzat 2009. évi mérlegében 
az eszközök alakulása: 

- befektetett eszközök  361.552 eFt 
- forgóeszközök             20.849 eFt  értékkel szerepelnek 

 
az önkormányzat tőkeszerkezete: 
                      - saját tőke               346.674 eFt 
                      - induló tőke              30.442 eFt 
                      - tőkeváltozás          316.232 eFt 
az önkormányzat kötelezettségeinek alakulása: 
                       - hosszúlejáratú kötelezettségek  4.214 eFt 
                       - rövid lejáratú kötelezettségek           15.840 eFt 
                       - kamatok                2.687 eFt 
 
A kötelezettségekben a  12.909 eFt folyószámlahitel 
                                           2.931 eFt  egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
 
Az éves költségvetési keret tartalmazza többek között 

- a pályázati hátterek önerős fedezetét, 
-     bérkifizetések fedezetét. 

 
2010. I. félévi bevételi és kiadási irányszámok: 
Működési célú bevételek   171.745 eFt 
Működési célú kiadások   153.741 eFt 
Felhalmozási célú bevételek                          10.900 eFt 
Felhalmozási célú kiadások     28.904 eFt 
 
Bevételi előirányzat összesen:                     182.645 eFt 
Kiadási előirányzat összesen:   182.645 eFt 
 
A 2010. évi I-VI. hó költségvetési kiadási teljesítése 92.221 eFt összegben,  50,5 %-os 
mértékű a módosított előirányzathoz viszonyítva.  
 

Az önkormányzat kötelezettségeinek alakulása: 



 
Rövid lejáratú kötelezettségek a beszámoláskor:  7.500 eFt. (működési kiegyenlítetlen 
számlák) 
Folyószámlahitel összege és futamideje 1 év: 2010 szeptember hónaptól 11.000 eFt/év 
Legénd-i munkaügyi per miatt felvett hitel 1 évre:  3.000 eFt  
Fejlesztési hitel a Madách úti telkek kialakítására:jelenleg még: 4,5 Mft 
Jelenlegi felvett hitelállományunk 20.000 eFt körül mozog. 
Munkabérhitel szükség szerint kerül felvételre, amely az állami finanszírozásból havonta 
kerül visszafizetésre. (5.800 eFt/hó) 
A hitel fedezetét az önkormányzat költségvetése képezi. 
 
Az önkormányzat forráshiánya igen jelentős. Az önkormányzat képviselő-testülete kísérletet 
tett az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás 
című pályázat benyújtására, 4 éven belül 23.500 eFt-ot kapott. E nélkül fizetésképtelenné 
váltunk volna, jelenleg is pályázunk. 
  
Összefoglalva megállapítható, hogy szigorúan takarékos gazdálkodást kell folytatni, sőt 
válságkezelési szintű a jelenlegi pénzügyi helyzet. Legfőbb oka a Legénd miatti munkaügyi 
per kihatása, melynek 3 millió forintos újabb hitel felvétele jelent meg kötelezettségeinkben. 
Eredetileg a per 21 millió forintos nagyságrend volt, de annak járulékos költségei, kamatai 
nagyon súlyos helyzetet teremtettek Nézsa község költségvetési gazdálkodásának. 
 
Beruházások: 
Barna László úr személyesen megjelent ülésünkön a többletmunka elvégzése miatt felmerült 
költségek megtárgyalása végett.  
 
Barna László:  köszönti a képviselő-testületen jelenlévőket, majd elmondja, hogy az iskola 
külső homlokzatának teljes felújítására nem volt anyagi fedezet ill. a pályázaton kapott 
támogatás csak az udvar felőli részt és kisebb javításokat engedett. A képviselő-testület 
engedélyével az épület teljes külső felújítása, festése megtörtént. Felmérésére került a plusz 
kiadás, amelynek kifizetésére kérnék biztosítékot. 
A közeljövőben lesznek az önkormányzati választások új testület alakul és tiszta képet 
szeretnék hátrahagyni részükre. Nettó áron mondom a számokat:  
Pótmunkák: 3.392.061,-Ft 
Alapszerződés szerint. 3.306.770,-Ft 
Az iskola belső festése: 370 eFt. 
Óvodai vízvezeték szerelés: 150 eFt 
Összes tartozás:7.300 eFt. 
 
Kucsera András polgármester: javasolja 
 
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. 
 
58/2010.(IX.14.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri, hogy - az iskola és óvoda 
felújítások kapcsán - a FAL-ÉPSZER KFT részére az alábbi fizetési kötelezettsége van: 
Alapszerződés szerint : 3.306.770,-Ft 
Pótmunkák: 3.392.061,-Ft 



Az iskola belső festése: 370 eFt. 
Óvodai vízvezeték szerelés: 150 eFt 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: a polgármester 
 
Egészségügyi pályázat: „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa községben” című 
pályázaton nyert támogatásból megvalósulhat az egészségügyi centrum.  
A sikerdíjas pályázatíró cég Aventis Consult Üzleti Tanácsadó Kft. (3530. Miskolc, 
Széchenyi u. 68. I.em.) Megbízási Szerződéseket hagyott itt, amelyek elfogadása képviselő-
testületi határozattal történik. 
A díjak a pályázat összegébe be vannak építve. Természetesen ami nem valósul meg belőle 
mint pl. közbeszerzési eljárás, azt nem kell kifizetni, hanem átcsoportosítható. 
Ebben a pályázatban 10% önrész van tervezve. 
 
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. 
 
59/2010.(IX.14.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Aventis Consult Üzleti Tanácsadó Kft. 
(3530. Miskolc, Széchenyi u. 68. I.em.) részére adott megbízás – Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése Nézsa községben ÉMOP – 4.1,1/A-09-2010-0001- alapján megbízási szerződést köt 
az alábbi tárgyakban: 

1. Megbízási Szerződés 1. számú módosítás 
2. Megbízási szerződés (a beruházás előkészítése, menedzselése, egyéb szakértői 

tevékenység elszámolások) 
3. Megbízási Szerződés ( közbeszerzési tanácsadás) 
4. Megbízási Szerződés (nyilvánosság biztosítása, Braille- fordítás) 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
 
Zachar Zénó alpolgármester: jelenleg is van vevő a Szondi út 105. sz. alatti lakásra. El kell 
adni az egészségházat is és a két lakásból ezek a tartozások rendezhetők. Ez volt az elképzelés 
az egészségügyi pályázat benyújtásakor is. Ez most megvalósul, hiszen megnyertük a 
pályázatot a két épületre nincs szükség.  
 
Balázs Ferenc képviselő: nem lehet az önkormányzat vagyonát elherdálni. Itt van az iskola 
azt sem szabad eladni. Engem mély érzések kötnek ehhez a kastélyhoz. A környékben csak 
Nézsán van ilyen szép kastélyiskola. Nógrádsáp hiába épített főteret, de a parkot nem tud köré 
teremteni. Meg kell óvni a kastélyt és a környezetét. 
 
Pazsitni Ferencné adóügyi ea: ha nem adunk el semmit, akkor miből lesznek a számlák 
kifizetve? Nincs szó vagyonelherdálásról, hiszen érték lett teremtve. Hitele már annyi van az 
önkormányzatnak, hogy már fizetni is alig tudja. 
 
Barna László: ha szabad beleszólnom ebbe a vitába. A Szondi út 105. sz. alatti családi ház 
két ingatlanként is értékesíthető. Hiszen a volt fogorvosi rendelő is nagy területű és külön 
bejárata is van. A parkból nem vesz el az épület, hiszen most is be van kerítve a ház, most 



sem mehet oda senki csak a bérlő. Ezekre az épületekre csak költeni kell, lassan a tetőt is 
javítani kell. Abból a kis lakbérből nincs annyi bevétel, amennyi a karbantartáshoz kellene. 
 
Balázs Ferenc képviselő: én is így beszélnék, ha a pénzemről lenne szó. 
 
Zachar Zénó alpolgármester: az elmúlt ülésen hasonló vita volt ebből, ezt már nem mi 
fogjuk eldönteni, hanem az új képviselő-testület.  
 
 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 
 
Kucsera András polgármester: 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2010. szeptember 14-iki ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. 
évi fordulójához történő csatlakozásra 
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. §. (3) bekezdése, valamint az 
SZMSZ 23.§ (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik. 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer szabályait. A Rendelet 18. § (1) 
bekezdése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan 
pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok 
által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján 
a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból áll.  
A Rendelet 18. § (2) bekezdése szerint intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a 
hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer 
keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
A Rendelet 18. § (4) bekezdése értelmében a települési, illetve a megyei önkormányzat évente 
csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét a miniszter évente a tárca 
hivatalos lapjában teszi közzé.  
A pályázat kiírása megtörtént, az OKM Támogatáskezelő www.okmt.hu internetes oldalon 
érhető el, ezzel egyidejűleg a Támogatáskezelő Igazgatóság által összeállított pályázati 
tájékoztató csomag önkormányzatunkhoz 2010. július 30-án megérkezett.  
A Csatlakozási nyilatkozatot 2010. szeptember 30-ig kell eljuttatni a Támogatáskezelő 
Igazgatóság címére. 
Az elmúlt évek gyakorlata szerint a csatlakozás feltétele, hogy az önkormányzat az „A” és 
„B” típusú pályázatot egyaránt kiírja. 



Az „A” típusú pályázaton azok a hallgatók vehetnek részt, akik teljes idejű alapképzésben, 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
A „B” típusú pályázatra azon hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik 
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőfokú oktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek. 
 
Az „A” típusú pályázat szerint megállapított ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást 
követő tanulmányi félév. A „B” típusú pályázat szerint megállapított ösztöndíj időtartama 3 x 
10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév, az ösztöndíj folyósításának kezdete 
2011. március. Az „A” típusú ösztöndíj újrapályázható. Az Önkormányzat 2001. évtől 
kezdődően minden évben csatlakozott az adott évi fordulóhoz, 2010-től havi 7.000.-Ft 
támogatásban részesítette a hallgatókat. A 2011. évi fordulóhoz történő csatlakozásról szintén 
a Képviselő-testület jogosult dönteni. Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 2011. 
évben ismét havi …………??.-Ft támogatásban részesítse a szociálisan rászorult hallgatókat.  
A szociális ösztöndíj megállapításának 2010. évre pénzügyi kihatása nincs, hiszen a 
megállapított támogatást első alkalommal 2011. januárjában kell átutalni a minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatóságának számlájára. Az ösztöndíjpályázat saját részeként cca. 
…??? e Ft-ot szükséges biztosítani az önkormányzat 2011. évi költségvetésében. 
Fentiekre tekintettel, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
 
Határozati javaslat a képviselő-testület részére 
 
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1./ csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához, 
mind az „A” mind a „B” típusú pályázatot kiírja, és a pályázatokat közzéteszi az 
önkormányzat hirdetőtábláján, a helyi kábet tv-én és az önkormányzat honlapján. 
 
2./ az ösztöndíjpályázat saját részeként 220e Ft-ot biztosít az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében 
 
3./ a határidőn belül, formailag megfelelő pályázatot benyújtó, szociálisan rászoruló pályázót 
havi 3000-5000-Ft támogatásban részesíti. 
 
Határid ő: folyamatos, illetve a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: polgármester 
A határozat végrehajtását végzi: Jegyző 
 
 
A támogató döntéshez az Ötv. 15.§ (1) bekezdése és az SzMSz 44.§. (5) bekezdés l) pontja 
alapján minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A határozathozatal az Ötv.12.§ (6) bekezdése és az SzMSz 45.§ (2) bekezdése alapján nyílt 
szavazással történik. 
 
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. 
 
 
60/2010.(IX.14.) számú kt határozat 
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1./ csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához, 
mind az „A” mind a „B” típusú pályázatot kiírja, és a pályázatokat közzéteszi az 
önkormányzat hirdetőtábláján, a helyi kábet tv-én és az önkormányzat honlapján. 
 
2./ az ösztöndíjpályázat saját részeként 220 e Ft-ot biztosít az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében 
 
3./ a határidőn belül, formailag megfelelő pályázatot benyújtó, szociálisan rászoruló pályázót 
havi 3000-5000e-Ft támogatásban részesíti. 
 
Határid ő: folyamatos, illetve a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: polgármester 
A határozat végrehajtását végzi: Jegyző 

 
 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
Turcsán Mónika jegyző: 
 

ELŐTERJESZTÉS  
 

a Képviselő-testület 2010. szeptember 14-iki ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására. 
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (ÖTV) 12.§(3) bekezdés és az SZMSZ 
23.§(1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jogszabályváltozások okán szükséges módosítani az alábbiakban részletezett rendeleteket: 
I.  A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
LXXXVI.  törvény 3. § -a módosította a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 16. § (2) bekezdését, mely szerint „Önkormányzati rendelet 
ötvenezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét.” 
A 2010. augusztus 19-én hatályba lépett módosítás alapján lehetővé vált a korábbi 30.000 Ft-
os pénzbírság összegének 50.000.- Ft-ra történő megemelése.  
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési jelképekről és ezek 
használatáról szóló 16/2005. (XI.01.) Ör. számú, a köztisztaságról szóló 15/2005 (XI.01.) Ör. 
számú, a közterület használatáról és rendjéről szóló 14/2005.(XI.19.) Ör. valamint az 
állattartás rendjéről szóló 13/2005. (XI.1.) Ör. számú önkormányzati rendeletek módosítását 
fogadja el! 



 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslat elfogadására. 
A rendelet tervezet az előterjesztés melléklete. 
 
Rendeletalkotási javaslat: 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy alkossa meg az egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 
 
A támogató döntéshez az Ötv. 15.§ (1) bekezdés, és az SZMSZ 44.§.(5) bekezdés a) pontja 
alapján minősített többség szükséges 

 
A döntéshozatal az Ötv. 12.§ (6) bekezdés, és az SZMSZ 45.§. (2) bekezdés alapján nyílt 
szavazással történik. 

Határid ő:  kihirdetésre 5 munkanap 
Felelős: polgármester 
Végrehajtást végzi: Jegyző 
 
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. 
 

Melléklet 
Nézsa Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
 

10/2010. (IX.19.) 
rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról  
 

Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) és b) 
pontja, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 16. §. (2) bekezdése alapján egyes 
önkormányzati rendeletetek módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
A települési jelképekről ezek használatáról szóló 16/2005. (XI.01.) Ör. sz. rendelet 18. §-a 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„18. § Szabálysértést követ el, és 50.000,-Ft-ig terjedő bírásággal sújtható, aki az önkormányzat 
címerét, zászlaját az e rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérően használja, alkalmazza vagy 
forgalomba hozza, illetve ilyen célból előállítja.” 
 

2. §  
 

A köztisztaságról szóló 15/2005. XI..01.) Ör. sz. rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„7. § Aki e rendelet 2.§. (2), (4), (5), (7) bekezdésében, 3.§., 4.§., 6.§-ban foglaltakat megszegi - 

amennyiben cselekménye, vagy mulasztása nem bűncselekmény és nem törvény, 
kormányrendelet által nevesített szabálysértés - “a köztisztaság biztosítására vonatkozó helyi 
szabályok megszegése” szabálysértést valósítja meg, amely miatt 50.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 



3. § 
 
A közterület használatáról és rendjéről szóló 16/2009.(XI.19.) Ör. számú rendelet 36.§ (1) 
bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„36.§ (1)Szabálysértést követ el, és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki” 
 

4 .§ 
 
Az állattartás rendjéről szóló 13/2005. (X.1.) Ör. számú rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:  

 
„22. § (1) Szabálysértés követ el és 50.000,- Ft pénzbírsággal sújtható, aki az ebtartás szabályaira 
vonatkozó, az e rendelet 10.§-15.§, valamin 16. § (3) bekezdéseiben részletezett rendelkezéseket 
megszegi.” 

5. § 
 

A köztemetőről szóló 5/2006.(VI.21.) Ör. számú rendelet 5.§ (1)bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„(1) Amennyiben a cselekmény nem minősül bűncselekménynek vagy egyéb 
szabálysértésnek, „a köztemető rendjének megsértése” szabálysértést követi el, és 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki” 
 
 

6.§ 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Nézsa, 2010. szeptember 14. 
 
Kucsera András       Turcsán Mónika 
polgármester                jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Nézsa, 2010.09.19. 
 
Turcsán Mónika 
jegyző 

 
 
 
 
 

5. Napirend tárgyalása 
 

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: szeptember 25-én lesz a szüreti felvonulás. Minden 
képviselőt családjával együtt várunk a rendezvényre. A részletes programot a meghívón 
rögzítünk. 
 



Kucsera András polgármester: tavaly 3 ezer rózsatövet ültettünk a településen, sajnos sokat 
elloptak, sok nem eredt meg. Prontvai Sándor ismét felajánlott 2 ezer db rózsatövet. 
 
Rapavi Tibor nyújtott be vételi ajánlatot a Nézsa 334/7 hrsz-ú 5970 m2 területű ingatlanra. Az 
ingatlan egy vizenyős terület rét, legelő jellegű gazdálkodásra alkalmas, az eredeti legelővel 
fűzfás ligetes táj visszaállítását szeretné kialakítani. 
 
Balázs Ferenc képviselő: javasoljunk bérbeadást, én nem javasolom az eladását annak a 
területnek.  
 
Zachar Zénó alpolgármester: jelenleg Nagy Gábor tarja rendben, valószínűleg őt is érdekli 
majd a vétel. 
 
Kucsera András polgármester: egyelőre tájékoztatjuk a bérbeadás lehetőségéről, bérleti 
ajánlatot kérünk a kérelmezőtől és majd a testület megvitatja a következő ülésen. 
 
Miklián Attila (Nézsa, Dózsa út 13.) kérelmet nyújtott be a kiskastély nagyobb helasiség 
bérbevételi szándékáról. Kereskedelmi tevékenységet ( háztartási cikk, játék, ajándék) 
szeretne folytatni. 
A jelenlegi bérlő felmondta a bérleti szerződést. 
 
Az elnök javasolja a helyiség bérbeadását 14.000,-Ft/hó + áfa díjért + 1500,-Ft/hó 
cvillanyáram. 
 
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. 
 
61/2010.(IX.14.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Miklián Attila (Nézsa, Dózsa út 13.) 
részére bérbe adja a Nézsa Szondi út 97. sz. alatti kiskastély épületben lévő helyiséget 
kereskedelmi tevékenység végzésére. 
Bérbeadás kezdete: 2010. október 01. 
Bérleti díj: 14.000,-Ft + áfa = 17.500 ,-Ft/hó + 1.500,-Ft/hó  villanyátalány  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 
Kucsera András polgármester: a lakbérhátralékosok ügyében fizetési meghagyás 
benyújtására van lehetőség, ez elvileg gyorsabb,mint a bírósági út. A követelt összeg 3%-át 
kel befizetni és a közjegyző 3 napion belül intézkedik az adós felé.  
Időközben módosult a jogszabály ügyvédi képviselt szükséges ezekhez az eljárásokhoz is. 
Javasolom, hogy Vaszkó Katalin és Kucsera Péter ügyében Tunyoginé Dr.Gálik Ágnes 
ügyvédet hatalmazza fel az eljárás bonyolítására. 
 
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. 
 
 



62/2010.(IX.14.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ügyvédi meghatalmazást ad Tunyoginé Dr. 
Gálik Ágnes (2660. Balassagyarmat, Madách u. 12.) ügyvédnek: 
Vaszkó Katalin és Kucsera Péter fizetési meghagyása ügyében teljes jogkörrel képviselje az 
önkormányzatot. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a az ügyvédi meghatalmazás aláírására. 
 
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 

Kucsera András       Turcsán Mónika 
polgármester                jegyző 
 
   Zachar Zénó    Szarka Péter 
    Jkv.hit.                          jkv.hit. 


