Nézsa Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
20. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Művelődési Házban 2010.
december 11-én 18:00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak: Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zsíros Csaba képviselő
Távollévő: Szarka Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
A lakosság részéről jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Az ülés elnöke. Styevó Gábor polgármester
Styevó Gábor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület (7 fő képviselőből 6 fő jelen van) határozatképes és a közmeghallgatást 17 órai
kezdettel megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónikát
A képviselő-testület 6 fős jelenléttel 6 fő egyhangú kézfelemeléssel ) a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Tóth Károly képviselőt
A képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 5 fő igen 1 fő tartózkodás ) a javaslatot elfogadja.
Zsíros Csaba képviselőt
A képviselő-testület (6 fős jelenléttel 5 fő igen 1 fő tartózkodás) a javaslatot elfogadja.
Az elnök ismerteti a képviselő-testület 84/2010.(XI.03.) számú határozatát, amely napirendi
pontokat határozza meg.
Napirend:
1. Tájékoztató Nézsa község 2010. évi pénzügyi helyzetéről, valamint a 2011. évi
költségvetési koncepciójáról.
Előterjesztő: polgármester
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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: polgármester
4. Nézsa csapadékvíz elvezetése
Előterjesztő: polgármester
5 Tájékoztató önkormányzati utak és szennyvízcsatorna ügyben
Előterjesztő: polgármester
6. Közérdekű kérdések, javaslatok.

1. Napirend
Styevó Gábor polgármester: 2010. október 8-án megtörtént a Nógrád Megyei Közigazgatási
Hivatal képviseletében jelenlévő Dr. Makovnyik Tibor, Kucsera András leköszönő
polgármester, Turcsán Mónika jegyző és jómagam között a Polgármesteri Hivatal átadásaátvétele. Minderről jegyzőkönyv készült. Tetemes kiegyenlítetlen számla, el nem számolt
beruházás (Kossuth-Táncsics-Szondi járadafelújítás), Legéndi peres ügy,…
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete az átadás – átvételkor a követő volt:
Tények, és csak a fontosabbakat említem:
Kiegyenlítetlen számlák:
2009. évi ki nem fizetett sorban álló számla:
2010. évi ki nem fizetett sorban álló számla:
Felhalmozási célú ki nem fizetett kötelezettségek:
(Fa-Épszer KFt, Ha Kap Eszik Kft, stb)
Összesen:
Önkormányzati követelések:
Iparűzési adó
Kommunális adó:
Gépjármű adó:
Legéndi per.
Közoktatási társulás
Alsópetény óvoda:
Hitelek:
Folyószámla
Munkabér:
Járda felújítás önerő (rövid lejáratú)
Járda felújítás támogatást megelőlegező
Madách u. telkek

3.823.209.-Ft
8.154.315.-Ft
16.819.454.-Ft
24.973.767.-Ft
109.620.-Ft
310.000.-Ft
1.676.300.-Ft
Kb. 5.000.000.-Ft
~ 600.000.-Ft
11.000.000.-Ft
5.800.000.-Ft
1.355.000.-Ft
5.739.000.-Ft
4.565.000.-Ft
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Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját a képviselő-testület ma fogja
tárgyalni.
A bevételek és kiadások számbavétele, illetve szembeállítása után kirajzolódnak a
következő év lehetőségei és a vállalható feladatok. A mellékletben bemutatott bevételi és
kiadási tervezet a végleges költségvetés elfogadásáig több területen változat, hiszen még
nem történt meg minden tervezést befolyásoló döntés.
Nem tervezhetőek béremelések, a kiadások sem növelhetőek. Mindezekre tekintettel
állítottuk össze Nézsa Község 2011. évi költségvetési koncepcióját.
Nézsa község vonatkozásában lényeges változásokkal nem számolunk 2011. évre.
Fejlesztési, állagmegóvási kiadásaink akkor realizálhatóak, ha el tudjuk adni a szolgálati
lakást, építési telkeket, ellenkező esetben szigorúan a működés fenntartására leszünk
kénytelenek összpontosítani.
Bár azt egyáltalán nem állíthatjuk, hogy nem fogunk fejleszteni, hiszen 53 millió 214
ezer Ft-os felújítást végre kell hajtanunk, mert a legnagyobb projektre 90 %-os támogatást
nyertünk pályázati úton. Alábbi felújításokat szükséges megvalósítani, mivel a
támogatásokról odaítélési okmányokkal rendelkezünk:
Szeméttelep rekultivációjára
saját forrás 20 %:
Összesen:

támogatás:

Egészségügyi létesítmény felújítására tám:
saját forrás 10 %:
Összesen:
Petőfi út vis maior támogatásból:
Járdák befejezése:

2 962 eFt
749 eFt
3 711 eFt
41 983 eFt
4 665 eFt
46 648 eFt
1 355 eFt
1 500 eFt

A vis maior támogatást helyreállításra pályáztuk a nyári viharkár okozta káresemény
miatt, ezt az összeget rá kell fordítani a célra.
Járdák felújítására is nyertünk közel 7 millió forintot 2010-ben, áthúzódó kihatása a
szükséges önerő miatt másfél millió forint.
Komoly gondokat okoz a működés biztosítása, de a településüzemeltetés, az iskola,
óvoda, hivatal mindezek ellenére megfelelő színvonalon működtethető lesz.
Forráshiány jelenleg is tervezésre került 36 978 eFt összegben, mely kezelhető mértékű
lenne, de sajnos áthúzódó kifizetetlen számláink megközelítik a 19 millió forintot, melyet
a koncepcióban egy összegben a hiteltörlesztés, kötelezettségek sorban az önkormányzat
igazgatási tevékenysége szakfeladaton tüntettünk fel. Ez a szám nem pontos, a
költségvetés elkészítésekor már az lesz, hiszen pénzforgalmilag 2010. lezárása után áll
össze kiemelt előirányzatonként tételesen.
2010. évben vissza kellet fizetni közel 3 millió Ft normatíva többletigényt, melyben a
kamatok is benne vannak, benne van továbbá 806 ezer forint jövedelemdifferencia az
iparűzési adóerő pontosítása miatt.
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Megemlítendő, hogy sikerült 4500 eFt összeget nyernünk a működésképtelen
önkormányzatok egyéb támogatása keretből, melyet kétszer is benyújtottunk, először
másfél milliót, majd három millió forintot kaptunk.
A legéndi ügy még mindig kísért, mert 4,6 millió forinttal + kamat összeggel tartoznak
jogerősen, de ezt akkor fogjuk szerepeltetni módosított előirányzatként bevételeink között,
ha megkapjuk, ez hiányunkat bizony jelentősen csökkenthetné.
A költségvetési koncepció összeállításánál törekedtünk minden lehetséges és reális
bevétellel és kiadással számolni. Bérek vonatkozásában a 2010. évi besorolásokkal
dolgoztunk, egy fillér növekménnyel sem számoltunk. A törvényes juttatásokat
beépítettük (jubileumi jutalom, végkielégítés,stb.)
Dologi kiadások vonatkozásában a 2010. évi várható kiadásokra 3 %-ot ráterveztünk, de
nem minden vonatkozásban, volt ahol kevesebbel számoltunk takarékossági szempontból.
Bizonyos kiadásokat csökkentettünk is, pl. támogatások, átadott pénzeszközök esetében.
Az előző évekhez hasonlóan a 2011. évi feladatok meghatározásánál is figyelembe kell venni
a községi sajátosságokat, a feladat-ellátási kötelezettségeket, valamint a gazdálkodást
befolyásoló nemzetgazdasági előrejelzéseket és a Kormány stratégiai elképzeléseit.
A szlovák kisebbségi önkormányzatnak
 ingyenesen biztosítja a Képviselő-testület a hivatalos helyiséget törvényi előírás
alapján
 a Polgármesteri Hivatal látja el a kisebbségek könyvelési, költségvetés módosítási
és finanszírozási feladatait,
 a Jegyző segíti a kisebbségek egyéb adminisztrációs feladatait.
Foglalkoztatás
Munkahelyteremtés elősegítésének, a foglakoztatás élénkítésének legfontosabb eszköze
az adórendszer megváltoztatása, melynek eredményeként mérséklődnek a munkavállalók
és a vállalkozók terhei, annak érdekében, hogy ismét megérje munkahelyet teremteni és
munkát vállalni.
A gazdaságélénkítési program középpontjában az Új Széchenyi Terv áll, melynek
egyetlen nagy célja szintén a foglalkoztatás dinamikus bővítése.
Az Új Széchenyi Terv a vállalkozók, az önkormányzatok és az állam közös
kockázatviselésére támaszkodik, ugyanakkor a szükséges források csak az uniós
források igénybe vételével teremthetők elő, ezért a Kormány át kívánja alakítani az
uniós források elosztásának és pályázatainak rendszerét.
Közfoglalkoztatás
Megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által
szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos központi
önkormányzati közmunkaprogram.
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A területi közigazgatási átalakítása: a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozása
A Kormány kiemelt célkitűzése a közigazgatás hatékonyságának növelése, melynek egyik
eleme az eddigieknél összefogottabban, ellenőrzöttebben és költségtakarékosan működő
területi államigazgatás megteremtése.
A hatékonyabb államigazgatási szervezeti struktúra bázisa a megyei és fővárosi
kormányhivatalok lesznek, amelyek a közigazgatási hivatalok átalakulásával jönnek létre.
A megyei, fővárosi kormányhivatali szervezeten belül a hatósági eljárásokban és
szolgáltatásokban közreműködő integrált ügyfélszolgálati irodákat terveznek
kialakítani, ahol lehetőség nyílna a hatósági eljárások széles körét érintően kérelmek
benyújtására, díjak, illetékek megfizetésére az ügyfelek több hatósági nyilvántartásban is
szereplő adataiban bekövetkezett változások egyablakos bejelentésére, más hatóságok
elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő
hozzáférés biztosítására.
A közigazgatásban január 1-jétől fokozatosan megvalósuló egyablakos ügyintézéssel
fontos előrelépés történik az ügyfélbarát közigazgatás irányába.
Az oktatásban elindul a felsőoktatás és a közoktatás átalakítása szerkezeti és minőségi
értelemben egyaránt.
A sportfeladatok költségvetési keretén belül költségvetési lehetőségeink figyelembe
vételével kívánjuk biztosítani Sportegyesület támogatását.
Községi rendezvények:
Falunap, Szüreti felvonulás, Idősek Napja, Falukarácsony.
A 2011. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzéseink a következők:
•

A községi intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése, a
kötelező feladatok prioritása;

•

A pályázati lehetőségek kihasználhatósága érdekében a pályázatok önrészére a
megfelelő fedezet biztosítása.

•

Egészségügyi központ megépítése

Összességében úgy ítéljük meg, hogy önkormányzatunknál a normatív támogatások
csökkenésével kell számolnunk a 2011. évben, de ennek pontos összegét még nem tudjuk
meghatározni.
2. Napirend
Styevó Gábor polgármester: az AVE képviselőjét meghívtuk a közmeghallgatásra, de sajnos
nem tudott eljönni. Ígérete szerint a következő testületi ülésre eljön. A 2011. évi díjkalkuláció
szerint nagyon magas díj várható a szemétszállításnál. A 60 l edény heti egyszeri szállítása
éves szinten közel 22.000,-Ft, a 120 l edény 28.000,-Ft körül alakul. Sajnos ettől sokkal
olcsóbbra nem lehet számítani más szolgáltatónál sem. Folynak a polgármesteri tárgyalások,
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tiltakozások, reméljük lesz eredménye. Kísérletet tehetünk kétheti szállításra bár ez
jogszabály ellenes. Aki csak tehette lecserélte a 120 literes edényét 60 literesre, de ez sem
jelent nagy pénzbeli megtakarítást. Megnéztünk más szállító cégek árajánlatát nem sok eltérés
van. A képviselő-testület azon lesz, hogy a legjobb megoldást válassza a lakosság számára.
3. Napirend
A Nézsai Szennyvízhálózat-építő és Víziközmű Társulatnál az intézőbizottságban betöltött
elnöki pozícióm a polgármesteri tisztségemmel összeférhetetlen, ezért a mai napon lemondok
a Víziközmű Társulatban betöltött tisztségemről.
Az önkormányzat a 2010-es évben segítette a Társulat működését, a kötelező bevallásokat
elkészítette.
A közel 450 OTP LTP szerződést kötött ingatlan tulajdonosból, 75 fő nem kezdte meg 2007.
év óta a megtakarítást, ezeket a szerződéseket a jogszabályok szerint meg fogja szüntetni az
OTP Bank. A tavalyi 2009-es évben, mint Víziközmű Társulat elnöke elmondtam, hogy
további közel 75 fő az, aki valamilyen oknál fogva 3-6 hónapos LTP díjhátralékkal
rendelkezik, és erről értesítést is kaptak az érintettek. 2010. évben LTP díjhátralékkal
rendelkező ügyfelek száma eléri a 200 főt, ennek kettő oka van. A lakosságnál is érzékelhető
a gazdasági világ vállság hatása, valamint az a gondolat, hogy nem hisznek a
szennyvízcsatorna megvalósításában. Kérem az LTP szerződést kötött ingatlan
tulajdonosokat, hogy díjaikat rendezzék.
4. Napirend
Styevó Gábor polgármester: a település csapadékvíz elevezetése nagy problémát jelent.
Egyes helyeken magas a talajvíz. Ezen az állapoton csak úgy tud az önkormányzat változtatni,
ha pályázik.
Megjelent egy ÉMOP 2010. 3.1.2/E számú regisztrációs felhívásra amelyre csak azon
települések pályázhatnak, aki a 2010. évi nyári esőzések nagy károkat okoztak, és ezt jelezték
a Katasztrófavédelem felé, a Rétsági kistérségből csak Nézsa település pályázhat, ez
részünkre nagy esélyt jelent. Készítjük a pályázati anyagot az Árpád út és Petőfi út felújítására
tervezők közreműködésével, és regisztráljuk a települést 2010. december 15-i határidőig. Ezt
követően előreláthatólag 2011. január 15-ét követően lehet majd a pályázatot benyújtani.
Amint az időjárás engedi a vízelvezető árkokat kitisztítja az önkormányzat, de elvárjuk a
lakók segítségét is ehhez. Minden feladatot nem lehet az önkormányzat nyakába tenni.
Mindenkinek végre tudomásul kell venni, hogy az ingatlana előtti árkot tartsa rendben és
mélyítse meg.
5. Napirend
Styevó Gábor polgármester: szennyvízcsatorna ügyében tárgyaltam a DMRV ZRT
vezérigazgatójával Vogel Csaba úrral. A Bercel-i agglomeráció bővítésével tudna Nézsa is
pályázni, KEOP 1.2.0 kódszámú pályázaton. Amennyiben ez nem járható út úgy kapcsolatba
kellene lépnünk egy szlovák testvértelepüléssel, és egy 2011. tavaszán megjelenő Interreges
pályázaton kell megmérettetnünk a települést.
Utak felújítása. A belterületi utak felújítására pályázni szeretnénk amennyiben lesznek ilyen
pályázatok, de sajnálatos a megjelenő pályázatok nem sok jóval kecsegtetnek.
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A főútvonal nem önkormányzati tulajdon így annak felújítása sem faladatunk. Ennek ellenére
mikrotérségi szinten egyeztetéseket folytattam a szomszédos települések polgármestereivel a
Keszeg-Nézsa-Legénd 4 - 5 számjegyű főútvonal felújítási lehetőségeiről, és kérni fogjuk az
Állami Közútkezelőt Zrt. hogy a 2011. évi fejlesztési elképzelései között szerepeljen a Keszeg
Nézsa, és a 21115. sz út felújítása.
6. Napirend
Koncz István: Hogyan kerültünk az AVE-hoz? Ezzel a céggel nem kötöttünk szerződést .
Megmarad-e a szelektív gyűjtés? Kisebb lesz-e a díj?
Styevó Gábor polgármester: a RÖNÉ-HP Kft-vel Kucsera András volt polgármester 2016.
évig kötött szerződést, mely cégnek jogutódja az AVE. Az előbbi szerződés mellett kötettett
egy 1 éves szerződés is az AVE-val, amely 2010. december 31-én lejár. A korábbi szolgáltató
Erdőkertesre szállította a szemetet, ennek a lerakónak az engedélye megszűnt. A jogutódlás
miatt nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az önkormányzat kötött egy szerződést a
szolgáltatóval és a lakosságnak ezt kell figyelembe vennie. A lakóknak lehetőségük van 60 l
vagy 120 l edényzetet választani.
Kötelező közszolgáltatásról van szó, amelyet mindenkinek igénybe kell venni, kötelező.
Szigetvári László képviselő: sok a panasz a szállításra. A szigeteken elhelyezett tárolók
gyorsan megtelnek és mellé rakják a szemetet, amelyet a kutyák széthordanak.
Styevó Gábor polgármester: Az AVE-val kapcsolatos hulladék szállítási problémákat
jelezni fogjuk a cég felé. A hulladék szigeteken gyűjtött szelektív hulladékok elszállítása
hetente történik, a sziget mellett található egy tájékoztató információs tábla azonosító
számmal, és ingyenesen hívható telefonszámmal, ha a tárolók megtelnek azon lehet jelezni
közvetlen a Zöldhíd Kft-nek aki a szelektív szigetek ürítését végzi.
Papp Katalin: az önkormányzat nem teheti meg, hogy kétheti szállítást kér, mert a
jogszabály a heti szállítást teszi kötelezővé.
Papp Árpád: nyáron a 40 C melegben indokolt a heti szállítás.
Koncz István: aki szelektíven gyűjti a szemetet legyen lehetősége a 60 l edényzet után
fizetni.
Styevó Gábor polgármester: Az önkormányzat a heti szállítás mellett megpróbál további
tárgyalásokat folytatni az AVE, a Zöldhíd, és további hulladékszállítatással foglalkozó
cégekkel, és a lehetséges legkedvezőbb feltételeket nyújtó céggel fogja megkötni a 2011. évi
kommunális hulladékszállítási szerződést. Azt is érzékelem, hogy sok az idős ember a
faluban, akiknél tényleg nem keletkezik hetente 60 l szemét. Nehéz velük megértetni a
szabályokat.
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Ivóvíz ügyben vannak jó hírek: a DRMV Zrt átvenné az üzemeltetést a Nyugat-Nógrád
Vízműtől és olcsóbb vizet adna. Jelenleg még folynak a tárgyalások az érintett 53 település
között.
Az elnök megköszöni a közérdekű észrevételeket, javaslatokat.
A közmeghallgatást 18:00 órakor bezárja.
K.M.F.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Tóth Károly
jkv.hit.

Zsíros Csaba
jkv.hit.
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