
Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
15. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2011. július 19-én 19:05 órai kezdettel 
tartott 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 
 
Továbbá jelen van: Sági Judit tanárnő 
 
Távol volt: Kucsera Andrásné, a  Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke    
                                                                                                                                                                                                      
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 szavazott76 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
. 
Napirendi javaslat: 
Tárgy:  Napirend meghatározása 
Szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadását. 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel elfogadja.  
 
 
H A T Á R O Z A T :        Nézsa Község Önkormányzatának  
74/2011. (VII.19.) önk.    Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el: 
 
 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről 
       Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 



 
2. „NÉZSA GAMESZ” létrehozása 
       Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

 
3. „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa községben” közbeszerzési eljárás 

megindítása 
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

 
4. A Képviselő-testület 2011. évi őszi ülésszakára vonatkozó munkaterve 

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 

5. Egyebek 
 

6. Kérelmek elbírálása (zárt ülés) 
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: június 3-án Trianoni megemlékezés volt az iskolában, 
június 9-én a várépítő pályázat ünnepségén vettem részt, 30 raklap építőanyagot kell elhozni 
Lentiből. Tóth Zoltán fuvarozóval beszéltem, és a közeljövőben vásárol egy kamiont amivel 
el tudja hozni az anyagot. 
Még 5 raklapot is el kell hozni, ezt Csíri Csaba vállalta 80 eFt + áfa összegért. 
Az óvoda tetőszerkezet pénteken lesz felmérve. Beszéltem Majer Csabával, egyeztettem vele. 
 
Június 14-től 17-ig szabadságon voltam. 
 
Nyugdíjba vonulók az iskolai ballagáson köszöntve lettek. 
 
Felvettem a kapcsolatot egy bróker céggel, hogy tud-e az OTP Banktól kedvezőbbet., két 
héten belül válsz érkezik. 
 
Június 29-én az illegális hulladéklerakó felszámolása megtörtént. 
 
Az Interaktív tábla beszerzése megtörtént június végén. 
 
Július 5-én Társulási Tanács ülésén vettem rész Gödöllőn, Bizottsági ülés is volt. 
 
Július 12-én a  Rétsági Rendőrkapitányságon voltam értekezleten. 
 
Az Ady utcában megépült a hulladéklerakó sziget. 
 
A mozgókönyvtár átalakítása folyik. 
 
Az építési telek felől érdeklődés van, egyelőre vásárló nincs. 
Sági Judit tanárnő is azért van jelen az ülésen, mert választ szeretne kapni arra, hogy a házat 
megveheti-e? 
 
ÖNHIKI pályázaton  nyert az önkormányzat 7186 eFt-ot. 



 
Kifizetésre kerültek az alábbi számlák:  TIGÁZ, ÉMÁSZ, VÍZMŰ, fogorvos, orvosi ügyelet, 
gyerekorvos, iskolabusz, informatika, AVE, UNIQA, Zöld-Híd,  DMRV, Könyvvizsgáló, 
Balázs Ferenc,  élelmiszerszámlák, Közútkezelő, közgyógyigazolványok.. 
A kifizetett számlák listája a  jegyzőkönyv 1.számú  mellékletét képezi. 
Ezen felül még maradtak kiegyenlítetlen számlák. 
 
 
A Magyar Vöröskereszthez az iskola nevében benyújtott pályázaton nyertünk 5 db használt 
asztali számítógépet. 
 
A Nemzeti Civil Alapba korábban pályázatot nyújtottunk be a Nézsai Sportegyesület 
nevében, mely 69 eFt támogatásban részesült. 
 
 
Az elnök javasolja beszámolójának elfogadását. 
 
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. 
 
H A T Á R O Z A T  
75./2011.(VII.19.) Önk. 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős:    Polgármester 
 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

Styevó Gábor polgármester: elmondja a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
(továbbiakban: Gamesz) létrehozásának előnyeit, célja: 
Nézsa Község Önkormányzata azzal a céllal hozza létre a Gameszt, hogy ennek 
közreműködésével valósítsa meg elsősorban az önkormányzati, illetve településfejlesztési és 
építési beruházásait. Továbbá, hogy elősegítse az önkormányzati beruházások hatékonyságát 
célirányosságát, és a helyi lakosság foglalkoztatását. 
Alapvető és elsődleges célja, hogy az önkormányzat kötelező feladatai közül az óvodai-, 
iskolai-, és a szociális étkeztetés biztosítása, valamint a karbantartási feladatok ellátása 
szerepel. 
A kiosztott alapító okiratot javasolom elfogadásra. 
 
 
Javasolja a GAMESZ létrehozását. 
 
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. 
 
H A T Á R O Z A T  



76./2011.(VII.19.) Önk 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy létrehozza a NÉZSA 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI M ŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET  
(GAMESZ) intézményt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézmény létrehozásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011.szeptember 1.. 
Felelős: a polgármester 
 
 
 
 
Javasolja a GAMESZ alapító okiratának elfogadását. 
 
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. 
 
H A T Á R O Z A T  
77./2011.(VII.19.) Önk 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a – jelen határozat mellékletét képező 
tartartalommal – kiadja a NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI 
MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET (GAMESZ) alapító okiratát. 
Határid ő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: a polgármester 
 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

77/2011.(VII.19.). határozata 
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának jóváhagyása 

 
NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

GAZDASÁGI M ŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
 
A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
66.§-a és 87-90. §-a alapján Nézsa Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 
Szervezet alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv: 

Neve: Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet  
Rövidített neve: Nézsa GAMESZ 

            Székhelye: 
            2618 Nézsa, Park u. 1. 
 
 2.Az intézmény alapítójának neve és címe: 
           Nézsa Község Önkormányzata 



           2618. Nézsa, Park u. 1. 
       
3.Az intézmény irányító szervének neve és székhelye: 
           Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
           2618. Nézsa, Park u. 1. 
           Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a felügyeleti szerv hagyja jóvá. 
 
4. Az intézmény fenntartójának neve, székhelye: 
           Nézsa Község önkormányzata 
           2618. Nézsa, Park u. 1. 
         
5. Az intézmény működési köre:  
          Nézsa községi Önkormányzat közigazgatási területe 
 
6. Az intézmény létrehozásáról rendelkező döntés:  

    Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2011.(07.19.) számú      
    határozata. 

     
7. Költségvetési szerv jogállása, 
         jogköre:         
                                          

 

a.) jogi személyisége: önálló jogi személy 
  
b.) gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó         

költségvetési szerv 
 

  
  
  
8. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó szerv  
    Az intézmény önálló maradványérdekeltségű költségvetési szerv, amely önálló     
    bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény az alaptevékenységét a Nézsa    
    Község Önkormányzat által megállapított költségvetésből látja el. 
 
9.. Az intézmény alapítás célja, jogszabályban meghatározott közfeladata: 
         Önkormányzati és intézményi műszaki és gazdasági feladatok ellátása, a használatba   
         adott önkormányzati vagyon feletti vagyonkezelői feladatok ellátása, így fenntartás,   
         üzemeltetés és hasznosítás. 
  
Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól 
szóló 249/2000 (XII.24) Korm. rendelet, az államháztartás rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. rendelet szerinti gazdasági tevékenység. 
 
10. Az intézmény Szakágazati besorolása:  

   841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, 
kisegítő szolgálatai 

 
11. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat. 
      Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 30 % 
 



A Gazdálkodási Szervezet a következő vállalkozási tevékenységeket folytathatja: 
Szakfeladatok szerint: 
 
412000       Lakó- és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 
429900       Egyéb m.n.s. építés 
431100       Bontás 
431200       Építési terület előkészítése 
432100       Villanyszerelés 
432200       Víz-,gáz-,fűtés-,légkondícionáló-, szerelés 
432900       Egyéb épületgépészeti szerelés 
433100       Vakolás 
433200       Épületasztalos- szerkezet szerelése 
433300       Padló-,falburkolás 
433400       Festés, üvegezés 
433900       Egyéb befejező építés m.n.s. 
439100       Tetőfedés, tetőszerkezet- építés 
439900       Egyéb speciális szaképítés m.n.-s. 
 
12. Az intézmény alaptevékenysége: 
 
Szakfeladatok szerint: 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

- Gyermeki Csodakert Óvoda  
2618. Nézsa, Szondi út 48. 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562919       Egyéb étkeztetés 
562920       Egyéb vendéglátás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000       Építményüzemeltetés 
812900 Egyéb takarítás 
829000       Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi   
                   Szinteken 
841408  Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati    
                   költségvetési szervnél 
841901       Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
889921       Szociális étkeztetés 
890441       Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442       Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 
13. Az intézmény ellátja az alapító tulajdonát képező lakás és nem lakás céljára szolgáló   
      ingatlanok bérbeadását és üzemeletetését. Az ingatlanok listája az intézmény Szervezeti és   
      Működési Szabályzatának mellékletét képezi azzal, hogy a lista évenként felülvizsgálatra   
      kerül. 
 
14. Az intézmény ellátja az alábbiakban felsorolt önállóan működő intézmények pénzügyi   



      gazdasági feladatait külön megállapodás alapján: 
 
 Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda 
 2618. Nézsa, Szondi út 99. 
 
15. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  
      A GAMESZ vezetőjét (igazgató) pályázat útján határozott időre kinevezett egyszemélyi   
      felelős vezető vezeti, aki felett a kinevezési és felmentési jogkört a Képviselő-testület     
      gyakorolja., az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
      Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
      A GAMESZ gazdasági vezetőjének megbízása, megbízásának visszavonása, díjazásának      
      megállapítása a Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlása a   
      polgármester hatáskörébe tartozik. 
     Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  
      Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.   
      törvény az irányadó. 
     Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya  munkavállaló, akikre nézve a Munka      
     Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra    
     irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tövény ( pl. megbízási   
     jogviszony) az irányadó. 
 
17.Az intézmény képviseletére jogosult:  
     Az intézmény vezetője, távollétében vagy tartós akadályoztatása esetén a SZMSZ-ben    
     meghatározottak szerint személy vagy személyek 
18. Az intézmény gazdálkodási rendje: 
     Az intézmény fenntartó önkormányzat által jóváhagyott éves költségvetés alapján működik. 
     Az önállóam működő intézmények vonatkozásában a gazdálkodási jogosultságát a   
     megállapodások rögzítik. 
 
19. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
     Az intézménynek a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakkal Nézsa Önkormányzat   
     mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

a.) Ingatlan 
2618.  Nézsa, Park u. 1.  

b.) ingó vagyon: 
Az intézmény rendelkezésére állnak az intézményi leltár szerint nyilvántartott 
vagyontárgyak 

 
20. Az intézmény szervezeti felépítése: 
     Az Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával megalkotandó SZMSZ     
     rendelkezései szerint. 
 
21. Az alapító fenntartja magának az Alapító Okirat  módosításának jogát. 
 
22. Az intézmény megszüntetése: 
     A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetet a jogszabály által nevesített esetekben a 2.    
     pontban megjelölt alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal    
     dönt. 



 
 
Nézsa, 2011. július 19. 
 
         Styevó Gábor 
         polgármester 
 
 
 
Záradék: 
A Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet alapító okiratát Nézsa Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2011.(VII.19.) önk. határozatával  
2011. szeptember 1. hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Nézsa, 2011. augusztus 9. 
                  Turcsán Mónika 
               jegyző 
 

 
 

3. Napirend tárgyalása 
 

Styevó Gábor polgármester: nem érkezett be pályázat az egészségügyi intézmény 
felújítására. Meg kell ismételni a közbeszerzési eljárást. 
Az előterjesztés a közbeszerzési eljárás megindításáról a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
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. 
 
H A T Á R O Z A T  
78/2011.(VII.19.) önk. 
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést, és mint ajánlatkérő egyetért azzal, hogy a község 
”Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa községben” tárgyú háziorvosi rendelő 
felújítására egyszerű közbeszerzési eljárás induljon. 
1. A közbeszerzési eljárás lefolytatására 5 tagú Bírálóbizottságot hozott létre. Felhatalmazza a 
Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Közbeszerzési Szabályzat 
szerint az ajánlatkérőt megillető jogokat gyakorolja. 
2. Felkéri a Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárást folytassa le és döntési javaslatát 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: a polgármester 
 
Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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. 
 



H A T Á R O Z A T  
79/2011.(VII.19.) önk. 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a határozat mellékletét képező 
ajánlattételi felhívást az abban foglalt tartalommal, és  
2011. augusztus 8.-9. időponttal az ajánlattételi felhívás kiküldhető az alábbi négy cégnek: 
 
Aragorn Bau Kft 
2613 Rád, Petőfi u. 21 
Fal-Épszer Kft.  
2648 Patak, Kossuth u. 3. 
Movens Kft. 
Rétság, Rózsavölgyi út. 42. 
Uhlár Építőipari Bt. 
2685 Nógrádsáp, Fő u. 16. 
Határidő: 2011.08.10. 
Felelős: a polgármester 

 
 
 

4. Napirend tárgyalása 
 
 

Styevó Gábor polgármester: 
 

Tárgy:  Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi őszi ülésszakára vonatkozó munkatervére  
 

Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (ÖTV) 12.§(3) bekezdés és az SZMSZ 
10.§ (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet (SZMSZ) 51. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkáját a 
munkaterv alapján végzi.  
Az SZMSZ 51. § (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az ülésszakokra bontott 
munkatervet az ülésszakot megelőző hónap utolsó ülésén határozza meg, illetve fogadja el. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2011. 
évi őszi ülésszakára vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Határid ő:    2011. július 20. (közzétételre) 
A határozat végrehajtását végzi:  Jegyző 

Melléklet:  Nézsa község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi őszi ülésszakára 
vonatkozó munkaterve 



 
A támogató döntéshez az SZMSZ 38.§ (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges. 
A határozathozatal az SZMSZ 40.§ 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. 
 
H A T Á R O Z A T  
80./2011.(VII.19.) Önk. 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2011. 
évi őszi ülésszakára vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Határid ő:    2011. július 20. (közzétételre) 
A határozat végrehajtását végzi:  Jegyző 

Melléklet:  Nézsa község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi őszi ülésszakára 
vonatkozó munkaterve 

 
 
 
 

NÉZSA 

Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 
 
 
 

2011. őszi ülésszakára vonatkozó munkaterve 
 

 
 
 
 
 

Tartalomjegyzék 
 

 



 
Ülések  időpontjai :         
                                                         

 
Szeptember 15.       
 
 
Október 20.       

 
 

November 17.    
 
 
 Közmeghallgatás időpontja:  
November 17.   17,00 óra 

 
 

December  15.       
 

2011. szeptember 15. (csütörtök) 18.00 óra 
 
1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosításáról 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
 
2.Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 
 
  Előterjesztő:   Polgármester 
   
 
3. Beszámoló az intézményekkel kötött feladat-ellátási megállapodásokban foglaltak 

teljesüléséről 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
 

2011. október 20. (csütörtök) 18,00 óra 
 
 
 
1. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervére 

 
Előterjesztő:   Jegyző 



 
2. Beszámoló  Beruházások, pályázatok teljesüléséről. 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
 
 
 
 
 
 

Közmeghallgatás 
 

2011. november  17. 
 

17.00 óra 
 

 
 
 
 
 

2011. november 17. (csütörtök) 19.00 óra 
 
1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi 

módosításáról 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
 
 

3. Előterjesztés a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról 
 
Előterjesztő:   Polgármester 

 
 

4. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
 
 

 
 

2011. december 15. (csütörtök) 18.00 óra 
 
    
1. A helyi adókról szóló  önk. rendelet felülvizsgálata, javaslat a rendelet módosítására 
 



   Előterjesztő:   Polgármester 
    
 
2. Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló Ör. módosításához 
 

   Előterjesztő:    Polgármester 
    
 
3. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó munkatervére 
 
   Előterjesztő:   Polgármester 
    
4. Nézsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása 
 

Előterjesztő:   Jegyző 
 

 
 

Záradék 
 

A 2011. évi őszi ülésszakára vonatkozó munkatervet a Képviselő-testület a 80/2011. 
(VII.19.) önk. számú határozatával fogadta el. 
 
 
 

5. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: tájékoztatást nyújt a Rétsági rendőrkapitányságon 2011. július 
21-én megtartott értekezleten elhangzottakról. A Nézsa község közbiztonságáról szóló írásos 
tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Javasolja a tájékoztató elfogadását. 
Tárgy:  A Rétsági Rendőrkapitányság 2011. I. fél évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
 
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. 
 
 
H A T Á R O Z A T :        Nézsa Község  Önkormányzatának  
81/2011. (VII.19.) önk.    Képviselő-testülete a Rétság Rendőrkapitányság 2011. I. 

félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
Styevó Gábor polgármester: javasolja a szociális földprogramban történő részvételt. 
 
Javaslat a határozathoz: 

 
…………………………………….. KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK 
……/2011. (………..) HATÁROZATA 



„Szociális földprogramban történő részvételről”  
 
1./ NÉZSA Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium által a Wekerle Sándor Alapkezelő bonyolításában kiírt „A szociális 
földprogramok működtetésének támogatására” szóló pályázaton (pályázati kód: SZOC-FP-11) 
Rétság Kistérség Többcélú Társulása keretében részt kíván venni,  4 fő bevonásával. A 
pályázat támogatás intenzitása 100%-os vissza nem térítendő támogatás. 
2. /A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2010. augusztus 5. 
Felelős: ……………. Polgármester, 
 Dr. Faragó Mária társulás vezető 
 
 
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. 
 
H A T Á R O Z A T  
82/2011.(VII.19.) önk. 
NÉZSA Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium által a Wekerle Sándor Alapkezelő bonyolításában kiírt „A szociális 
földprogramok működtetésének támogatására” szóló pályázaton (pályázati kód: SZOC-FP-
11) Rétság Kistérség Többcélú Társulása keretében részt kíván venni, 4 fő bevonásával. A 
pályázat támogatás intenzitása 100%-os vissza nem térítendő támogatás. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 
jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 2010. augusztus 5. 
Felelős: Styevó Gábor polgármester, 
   Dr. Faragó Mária társulás vezető 
 

Javaslat az önkormányzat szociális ellátásokról szóló helyi rendeletének módosítására. 

Előterjesztés: 

Tervezet 

Nézsa Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

7/2011. (VII.20.)  
önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 3/2009.(I.28.) önkor mányzati rendelet 
módosításáról 

 
 Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § 
(1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 
46. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 



alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 3/2009.(I.28.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításéról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 

A Rendelet 17. § -a,  17/A szakaszra változik. 

2.§ 

A Rendelet az alábbi 17/B §-szal egészül ki: 

„ 17/B.§  

Az önkormányzat természetbeni szociális ellátásként szociális földprogramot működtet. A 
programban való részvétel feltételeit, az együttműködési megállapodás, és a szociális 
földprogram helyi végrehajtására vonatkozó szervezeti és működési szabályzat állapítja 
meg.” 

3.§ 
 
E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
Nézsa, 2011……………... 
 

 
polgármester                                                                                         jegyző 

 
A rendelet kihirdetve: 2011…………….. napján 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

Nézsa Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

7/2011. (VII.20.)  
önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 3/2009.(I.28.) önkor mányzati rendelet 
módosításáról 

 



 Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § 
(1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 
46. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 3/2009.(I.28.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításéról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 

A Rendelet 17. § -a,  17/A. § szakaszra változik. 

2.§ 

A Rendelet az alábbi 17/B §-szal egészül ki: 

„ 17/B.§  

Az önkormányzat természetbeni szociális ellátásként szociális földprogramot működtet. A 
programban való részvétel feltételeit, az együttműködési megállapodás, és a szociális 
földprogram helyi végrehajtására vonatkozó szervezeti és működési szabályzat állapítja 
meg.” 

3.§ 
 
E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Nézsa, 2011. július 19. 
 
Styevó Gábor         Turcsán Mónika 
polgármester                 jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Nézsa, 2011. július 20. 
 
Turcsán Mónika 
jegyző 
 
Az elnök az ülést 21:30 órakor bezárja. 
 

K.M.F. 
 
 

Styevó Gábor       Turcsán Mónika 
polgármester                 jegyző 
 
 


