Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
17. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2011. augusztus 30-én 19:10 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

Távol volt:

Zsíros Csaba képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Továbbá jelen van: Lichtenberger Ferenc
Lichtenberger Ferencné
Berczeli Ádám

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 6 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 (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 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 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
kézfelemeléssel elfogadja.

HATÁROZAT:
85/2011. (VIII.30.) önk.

Nézsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:
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Napirend:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2.

Döntés földcsere ügyében
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

3. „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa községben” közbeszerzési eljárás
eredmény hirdetése
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
4. Folyószámla-hitelkeret szerződés megújítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
5. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
6. Nézsa GAMESZ intézményvezetői állás meghirdetése
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
7. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
8. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.18.) Ör.sz. rendelet
módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
9. Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
10. Egyebek: (ÖNHIKI pályázat, Fal-Épszet Kft ügy, építési telek eladása, lakóház
vásárlási kérelem)
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
11. Kérelmek elbírálása (zárt ülés)

1. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: július 24-én búcsú és orgonakoncert volt a templomban.
Július 26-án hiánypótlást adtuk be a Petőfi úti pályázathoz.
Augusztus 3-án értekezleten vettem részt a Rétság Kistérségnél, a szociális földprogram
ügyében, amelyen Nézsa 4 fővel vesz részt. A pályázat elbírálása szeptember 15.
Augusztus 4-én a Park utca áramtalanítása megtörtént, több fát kivágtunk és gallyaztunk,
köszöntet mondok Szigetvári Lászlónak és Zsíros Csabának a szakmai közreműködésért.
A könyvtári bútorszállítás megtörtént.
DIPO –nál előregisztráltunk a leader pályázatokban 2012. évi falunapi rendezvény, szüreti
felvonulás, plébániai rendezvények ( zarándokok fogadása) megrendezéséhez támogatásra.
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Vöröskereszthez benyújtott pályázaton kaptunk 5 db számítógépet (házat), augusztus 19-én
megtörtént a del gépek leszállítása.
Közbeszerzési eljárás: augusztus 22-én megtörtént a bontás, augusztus 30-án 15 órakor a
Bíráló Bizottság ülést tartott.
Sportöltöző felújítására 11.300 eFt-ot nyertünk.: ebből megvalósul a tetőfelújítás, nyílászárók
cseréje, fűtéskorszerűsítés. Szeptember 1-jén kell a szerződést aláírni Salgótarjánban.
Előfinanszírozott projektről van szó.
Augusztus 29-én Dr.Nagy Anna ügyvéd jelenlétében tárgyaltunk az érintettekkel a földcsere
ügyben. Ez külön napirend lesz.
Balázs Ferenc képviselő: kérdésem, hogy a Szent Jánoska felé vezető úton történt e
változás?
Styevó Gábor polgármester: Egyelőre úgy van ahogy volt.. Murvát vagy, meddő követ
kellene vásárolni. A pályázat be lett adva elszámolásra, áll benne közel 300.000 Ft, amint
megérkezik ez a pénz ki lehet javítani az utat.
Balázs Ferenc képviselő: az illegális lerakó átadása megtörtént-e?
Styevó Gábor polgármester: a hatóság részéről még nem volt senki a helyszínen, de a közel
jövőben ki fognak jönni.
Balázs Ferenc képviselő: az óvoda konyha fejlesztésére nincs pályázat?
Styevó Gábor polgármester: most az óvoda tetőfelújítása lesz, leszállították a cserepeket, a
tetőléc beszerzése folyamatban van, az ácsokkal egyeztetés zajlik.
A konyhafelújítására benyújtott pályázat nem nyert. Jövőre újra pályázunk.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolómat fogadja el.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a lápviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a

HATÁROZAT:
86/2011. (VIII.30.) önk.

Nézsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: a hivatalban járt Dr.Nagy Anna ügyvéd és a 2/2008. (I.8.)
számú képviselő-testületi határozatban foglalt földcserét próbálta ledokumentálni. Jelen
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voltak – 1 főt kivéve – az érintettek. Most is azért vannak itt az érintettek, hogy ez az ügy
végre lezáruljon, ami már 6 éve húzódik.
Balázs Ferenc képviselő: személyes érintettséget jelentek be, mert az érintett földterületen
tulajdonostárs vagyok.
Styevó Gábor polgármester: a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy Balázs Ferenc
képviselőt a döntéshozatalból kizárja-e vagy sem?
Az elnök javasolja Balázs Ferenc képviselő bejelentésének elfogadását és a földcsere
ügyében a döntéshozatalból történő kizárását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen 1 fő nem
vett részt a szavazáson) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
H A T Á R O Z A T:
87/2011.(VIII.30.)önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Ferenc képviselőt a 2. napirend
tárgyalásából és döntéshozatalából kizárja.
Styevó Gábor polgármester: Lichtenberg Ferencné családi házas beépítésű ingatlana mögött
található az osztatlan közös tulajdonában lévő 060 hrsz-ú, rét. Az osztatlan közös ingatlant
kimérette.
Kérés volt, hogy az Önkormányzat a tulajdonában lévő 032 hrsz-ú, területet ami az ingatlan
nyilvántartás szerint árok valóságban viszont rét cserélje el a belterület-külterület határán a
060 hrsz-ú, ingatlan területén meglévő vízelvezetővel ami a térképi nyilvántartásba rétként
szerepel .
Tudomásom szerint korábban erre vonatkozóan már történtek megbeszélések és érdemi
döntés a cserére vonatkozóan.
Lichtenberger Ferencné: a Rétsági Földhivatal szakemberének Szabó-Hornos Andrásnak a
javaslata az árok csere. A terület kimérése megtörtént, szeretnénk a tulajdonviszonyokat
végérvényesen rendezni. Valóban volt ott egy nagy árok, amelyet önhatalmúlag Zomborka
Péter akkori polgármester ásatott ki. Az ott földtulajdonosok tudta és beleegyezése nélkül. Mi
ezt az árkot betemettük, mert a terület a miénk.
Zachar Zénó alpolgármester: a földcserét csak akkor tudom támogatni, ha az arányosan
történik. Varga János tulajdonos helyett ne akarjon senki dönteni, az maradjon ki a cseréből.
Vele majd később megállapodunk.
A képviselő-testület egyetért az alpolgármester véleményével, és javasolja az ingatlancsere
szerződés megkötését.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen 1 fő nem
vett részt a szavazáson) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
H A T Á R O Z A T:
88/2011.(VIII.30.)önk.
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Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonát
képező 032/2 hrsz-ú 2578 m2 területű, kivett árok megjelölésű külterületi ingatlanra,
és a Nézsa 060/1 hrsz-ú 689 m2 területű, kivett árok megjelölésű külterületi ingatlanra
vonatkozó cserét.
Az Önkormányzat a 032/2 hrsz-ú 2578 m2 területű ingatlanából 2096/2578-ad eszmei
tulajdoni hányadot elcserél az alábbi cserélő felekkel:
- Berczeli István
Nézsa 060/1 hrsz-ú
10116/43758-ad tulajdoni hányadával
- Balázs Ferenc
Nézsa 060/1 hrsz2790/43758-ad tulajdoni hányadával
- Lichtenberger Ferencné Nézsa, 060/1 hrsz-ú
28002/43758-ad tulajdoni hányadával.
A Képviselő-testület hozzájárulását adja az alábbi ingatlan nyilvántartásba történő
bejegyzéshez:
A Nézsa 060/1 hrsz-ú ingatlanra a Nézsa Községi Önkormányzat tulajdonjoga kerüljön
bejegyzésre 40908/43758-ad arányban.
A Nézsa 032/2 hrsz.ú ingatlanra az alábbi cserélő felek tulajdonjoga kerüljön bejegyzésre:
Berczeli István javára
692/2578-ad részben
Balázs Ferenc javára
148/2578-ad részben
Lichtenberger Ferencné javára
1256/2578-ad részben
Nézsa Községi Önkormányzat javára
482/2578-ad részben
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező
Ingatlancsere Szerződést aláírására.
Határidő: 2011.08.31.
Felelős: polgármester
3. Napirend tárgyalása
Turcsán Mónika jegyző: emlékeztetőül elmondja a közbeszerzési eljárás megindításának
menetét.
A képviselő-testület a 18/2011.(III.16.) számú kt határozatával Bíráló Bizottságot hozott
létre, melynek tagjai:
1. Turcsán Mónika jegyző elnök
2. Styevó Gábor polgármester titkár
3. Halmos László AVENTIS jogi
4. Wágnerné Fejes Mária pénzügy
5. Tóth Károly képviselő szakma
A bizottság tagjainak megbízatása az ”Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa
községben” tárgyú háziorvosi rendelő felújítására szól.

- Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő 2011. augusztus 08-án ajánlattételi felhívásra hívta fel
a kiválasztott ajánlattevőket, mely szerint egyszerű közbeszerzési eljárást folytat le az alábbi
beszerzés tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény vonatkozó
rendelkezései alapján.
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa községben”
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A beruházás helyszíne:
2618 Nézsa, Szondi u. 103. Hrsz.: 202.
- Az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2011. augusztus
22-én 1100 óráig 2 ajánlatot nyújtottak be:
1. Az ajánlattevő neve:
Uhlár Építőipari Bt.
Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 2685 Nógrádsáp, Fő u. 16.
2. Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye:

MOVENS Kft.
2651 Rétság, Rózsavölgy út 42.

- A Bíráló Bizottság az ajánlati felhívásban megadott bírálati szempont, illetve
részszempontok, valamint az ott meghatározott alkalmassági, alkalmatlansági szempontok
szerint az ajánlatokat megvizsgálta és az ajánlattévőket hiánypótlásra hívta fel 2011.
augusztus 30. 15-órai határidővel.
A hiánypótlást az Uhlár Építőipari Bt. (2685 Nógrádsáp, Fő u. 16.) nem teljesítette.
A hiánypótlást a MOVENS Kft. (2651 Rétság, Rózsavölgy út 42.) a hiánypótlási
felhívásnak megfelelően teljesítette.
A Bíráló Bizottság javasolja annak megállapítását, hogy az Uhlár Építőipari Bt. (2685
Nógrádsáp, Fő u. 16.) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlati
felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – nem alkalmas a szerződés
teljesítésére.
A Bíráló Bizottság javasolja annak megállapítását, hogy a MOVENS Kft. (2651 Rétság,
Rózsavölgy út 42.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlati
felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra –alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Erre tekintettel azt javasolja a Képviselő-testületnek, mint döntéshozónak, hogy az ajánlatkérő
a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a MOVENS Kft.-t hirdesse ki.
Balázs Ferenc képviselő: a Fal-Épszer Kft nem adott be ajánlatot?
Styevó Gábor polgármester: nem adott be ajánlatot, visszalépett csütörtökön.
Tóth Károly képviselő: a MOVENS Kft megfelelt a pályázatnak. Több érvényes pályázat
nem volt.
Styevó Gábor polgármester: szeptember 15-én lehet szerződést kötni és a munkák is
megkezdhetők.
Javasolom közbeszerzési eljárás nyertesének a MOVENS Kft.-t hirdesse ki a képviselőtestület.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a javaslatot
elfogadja és határozatra emeli:
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H A T Á R O Z A T:
89/2011.(VIII.30.)önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő megtárgyalta az

„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsa községben”
2618. Nézsa, Szondi út 103. Hrsz: 202
tárgyú ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatokat.
A Képviselő-testület megállapította, hogy a MOVENS Kft. (2651 Rétság, Rózsavölgy út
42.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt
alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra –alkalmas a szerződés teljesítésére.
A Képviselő-testület a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a MOVENS Kft.-t hirdeti ki.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős. a polgármester
4. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat folyószámlahitelkeretszerződése 2011. szeptember 3-án lejár. Javasolja annak meghosszabbítását, mert az
önkormányzat működéséhez szükséges.
Balázs Ferenc képviselő: én nem támogatok semmilyen hitelfelvételt, soha nem is szavaztam
meg.
Styevó Gábor polgármester: a korábbi években felvett, és jelenleg 11 millió Ft-os
folyószámla hitelt kell megújítani, sajnos nem áll úgy az önkormányzat, hogy a lejárt
folyószámla hitelt visszafizesse.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 5 igen 1 nem) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

H A T Á R O Z A T:
90/2011.(VIII.30.) Önk.
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
finanszírozási problémáinak áthidalása céljából 11.000.000,- Ft azaz Tizenegymillió
forint összegű folyószámlahitel felvételéről dönt.
A Képviselő-testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési
bevételeit ajánlja fel, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra,
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hogy a hitelt és járulékait a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy
- a hitel felvétele nem esik törvényi (1990. évi LXV.tv.88.§) korlátozás alá.,
- az önkormányzatnak gazdasági társaságokban nincs érdekeltsége.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel felvételével
kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Styevó Gábor polgármester
Turcsán Mónika jegyző

5. Napirend tárgyalása
Turcsán Mónika jegyző: Tájékoztatás:
A 171/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet, amely az egyes pénzbeli szociális ellátások
elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet módosításait tartalmazza.
A módosítás értelmében a bérpótló juttatást 2011. szeptember 1-jétől a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás váltja fel.
ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3)
bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására a határozati javaslatban
foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
H A T Á R O Z A T:
91/2011.(VIII.30.)Önk.
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat
1. melléklete szerint, továbbá az egységes szerkezetű Alapító Okiratát, e határozat 2.
melléklete szerint.
2. Felkéri a polgármestert, hogy mind az Alapító Okirat módosítását, mind az egységes
szerkezetű Alapító Okiratot küldje meg az érintetteknek.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2. határozat tekintetében értelemszerű
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A határozat végrehajtását végzi: Jegyző
A támogató döntéshez az Ötv. 14. § (1) bekezdés és az SZMSZ 44.§ (3) bekezdés alapján
egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A határozathozatal az Ötv 12.§ (6) bekezdése és az SZMSZ 45. § alapján nyílt szavazással
történik.

Mellékletek:
A határozat 1. melléklete: Alapító Okirat módosítás
A határozat 2. melléklete: egységes szerkezetű Alapító Okirat

a 91/2011.(VIII.30.) számú kt Határozat 1. számú melléklete
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 91/2011. (VIII.30.) sz. önk. határozatában
foglaltak alapján a Nézsa Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát
(a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint módosítja:
1.Az alapító okirat 4. pontjában meghatározott „890441 Közcélú foglalkoztatás”
szakfeladat elnevezése „890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” elnevezésre változik.
2. Az alapító okirat 4. pontjában meghatározott „890442 Közcélú foglalkoztatás”
szakfeladat elnevezése „890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás” elnevezésre változik.

3 Az alapító okirat 4. pontjában meghatározott „890443 Közmunka” szakfeladat
elnevezése „890442 Egyéb közfoglalkoztatás” elnevezésre változik.

5. Jelen módosító okirat 20011.08.30. napján lép hatályba azzal, hogy az Alapító Okirat
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

a 91/2011.(VIII.30.) számú kt határozat 2. számú melléklete

Polgármesteri Hivatal
ALAPÍTÓ OKIRAT
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egységes szerkezetben
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: alapító)
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 38. § (1),
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 66. §-a és 90. §-a,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 10.
§-a alapján,
- a 58/2008.(XI.06.) önk. sz. határozattal,
- a 32/2009.(V.26.) önk. sz. határozattal,
- a 65/2009.(IX.17.) sz határozattal módosított
- a 3./2011.(I.26.) számú határozattal módosított
- a 91/2011.(VIII.30.) számú határozattal módosított
52/2007. (VIII. 28.) önk. sz. határozatán alapulva,
2011. 08.30. hatállyal a következők szerint állapítja meg a Nézsa Község
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát.
1. A költségvetési szerv neve:
Nézsa Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2. A költségvetési szerv székhelye:
2618. Nézsa, Park u. 1.

3. A költségvetési szerv szakágazati besorolása, ellátandó alaptevékenysége:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása.(Ötv. 38.§ (1) bek.).
Költségvetési szerv tevékenységi köre: 2010. január 1-jétől.
Alaptevékenysége:
Szakfeladatszám
382101 1
412 000 1
421 100 2
431 100 2
521 012 1
522 110 1
562 912 1
562 913 1
581 400 2
650 000 2
681 000 2

Megnevezés
Települési hulladékkezelése, ártalmatlanítása
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Bontás
Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
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682 001
682 002
750 000
811 000
813 000
841 112

1
2
1
2
1
1

841 114 1
841 115 1
841 116 1
841 117 1
841 118 1
841 126 1
841 127 1
841 401 1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Építményüzemeltetés
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841 402 1 Közvilágítás
841 403 1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841 901 1
842 421
842 422
842 532
842 533

1
1
1
1

851 000 1
852 000 1
854 234 2
856 000 1
856 020 1

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Közterület rendjének fenntartása
Igazgatásrendészet
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
Az óvóhelyi védelem tevékenységek
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Alapfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex
támogatása
Szociális ösztöndíjak
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex
fejlesztési támogatása
Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési
862 000 1
támogatása
860 000 2

862301 1 Fogorvosi alapellátás
882 111 1 Rendszeres szociális segély

11

882 112 1 Időskorúak járadéka
882 113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882 114 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882 115 1 Ápolási díj alanyi jogon
882 116 1 Ápolási díj méltányossági alapon
882 117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
882 118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882 119 1 Óvodáztatási támogatás
882 121 1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882 122 1 Átmeneti segély
882 123 1 Temetési segély
882 124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882 125 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882 129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882 201 1 Adósságkezelési szolgáltatás
882 202 1 Közgyógyellátás
882 203 1 Köztemetés
889 923 1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889 924 1 Családsegítés
889 935 1 Otthonteremtési támogatás
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok,
890 216 2
valamint támogatásuk
890 301 2 Civil szervezetek működési támogatása
890 302 2 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890 441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
890 442 1
közfoglalkoztatás
890 443 1 Egyéb közfoglalkoztatás
900 400 2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910 123 1 Könyvtári szolgáltatások
910 302 2 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910 501 2 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
931 102 2 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931 204 1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931 903 1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
910 502 1
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5. A költségvetési szerv feladatellátást szolgáló vagyona és vagyon feletti rendelkezési
joga:
5/a. A leltár szerint nyilvántartott ingatlanok, immateriális javak és tárgyi eszközök. A
hivatal a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
használhatja.
5/b. Nézsa Község Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szabályozza a
részben forgalomképes vagyontárgyak bérbeadását. A költségvetési szerv (a
feleslegessé vált, valamint selejtezett vagyontárgyak hasznosításának kivételével) a
rendelkezésére álló korlátozottan forgalomképes vagyont nem jogosult
elidegeníteni,illetőleg biztosítékként felhasználni.
6. A költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szerv:
Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda 2618. Nézsa, Szondi út 99.
Szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
7. Költségvetési szerv:
a.) fenntartójának neve, székhelye:

Nézsa Község Önkormányzata
2618. Nézsa, Park u. 1.

b.) irányító szervének
neve, székhelye:

c.) alapító szervének neve, székhelye:

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
Nézsa Község Önkormányzata
2618. Nézsa, Park u. 1.

8. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje és a foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
8/a. A képviselő-testület - pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal
vezetésére.
8/b. A Polgármesteri hivatal képviseletére a jegyző jogosult, távollétében a jegyző által
írásban meghatalmazott köztisztviselő.
8/c. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, akikre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Törvény irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 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. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
9. Az alapítás célja:
A település lakosságának hatósági ügyintézés iránti igényének kielégítése, az
önkormányzati döntések végrehajtásának előkészítése, végrehajtása; az önkormányzat
hivatala hatósági ügyeinek teljes körű intézése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján.
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10. Illetékességi területe:
Nézsa község közigazgatási
figyelembevételével.

területe,

a

jogszabályokban

foglalt

kivételek

11. Költségvetési szerv jogállása,
jogköre:
a.) jogi személyisége:

önálló jogi személy

b.) gazdálkodási jogköre:

önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

c.) bérgazdálkodási jogköre:

önálló bér- létszámgazdálkodó

d.) előirányzatok feletti rendelkezési
jogköre:
e.) ingatlanok beruházása, felújítása
tekintetében:

teljes jogkörrel rendelkezik

kizárólagos jogkörrel rendelkezik

12. A költségvetési szerv által ellátatható vállalkozási tevékenység köre:
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
13. A költségvetési szerv bankszámlaszámai:
Országos Takarékpénztár Nyrt. Rétsági Fiók:
11741031-15451660
Költségvetési Elszámolási Számla
11741031-15451660-00930000
TÁRS. ÖSSZ.MEGV. KÖZMŰFEJL.
11741031-15451660-02820000
Nézsa Magánszemélyek Kommunális Adó
11741031-15451660-03470000
Nézsa Község Illetékek
11741031-15451660-03540000
Nézsa Iparűzési Adó
11741031-15451660-03610000
Bírság számla
11741031-15451660-03780000
Késedelmi Pótlék Számla
11741031-15451660-05120000
Állami Hozzájárulások
11741031-15451660-06530000
Letéti Számla
11741031-15451660-06910000
Egyéb Elkülönített Számla
11741031-15451660-00110000
BEF.VIZIKÖZMŰ BERUH. ELSZ.
11741031-15451660-08800000
Egyéb Bevételek Beszedési Számla
11741031-15451660-08970000
Gépjárműadó Beszedési Számla
11741031-15451660-05670000
Kisebbségi Önk.Számla
Az önállóan működő költségvetési szerv bankszámlával nem rendelkezik.
14. ÁFA alanyisága:
ÁFA alany, adószáma: 15451660-2-12
15. A költségvetési szerv megszüntetése:
A költségvetési szerv átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés vagy az alapító döntése
szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki.
16. Alapítás éve és a létrehozásáról szóló rendelkező határozat: 1992.01.01.
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33/1991.(VI.20.) számú határozat
17. Jogelőd költségvetési szerv: 1991. január 1. - 1991. december 31.
Nézsa, Alsópetény, Keszeg Körjegyzőség.
Címe: 2618. Nézsa, Park u. 1.
Nézsa, 2011.augusztus 30.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Záradék:
Az Alapító Okiratot Nézsa község Képviselő-testülete 91/2011.(VIII.30.) számú határozatával elfogadta.
Nézsa, 2011. augusztus 30.
Turcsán Mónika
jegyző

6. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: javasolja GAMESZ vezetői állás meghirdetését. A törvényi
előírásoknak megfelelően kerüljön az állás meghirdetésre.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a alapján nyilvános
pályázat útján kell betölteni a GAMESZ intézményvezetői állást.
Javaslatom:
Felsőfokú iskolai végzettség (Pénzügyi Számviteli vagy Államigazgatási Főiskola)
Szakmai önéletrajz
erkölcsi bizonyítvány
Részmunkaidős (4 órás)
Számítógépes felhasználói ismeret
„B” kategóriás jogosítvány
Illetmény a törvényi előírás szerint
3 hónap próbaidő
Az állás elfoglalásának határideje: 2011.10.01.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a javaslatot
elfogadja és határozatra emeli:
HATÁROZAT
92/2011.(VIII.30.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó
és Szolgáltató Szervezet (Nézsa GAMESZ) intézményvezetői (magasabb vezető) állásának
betöltésére pályázatot ír ki.
A pályázatot a NKI honlapon 2011. szeptember 20-án ( 30 napra) meg kell jeleníteni.
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pályázat meghirdetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2011.09.20.
Felelős: polgármester
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Styevó Gábor polgármester: javasolom, hogy pályázat elbírálásig bízzunk meg valakit a
GAMESZ vezetésével. Erre kérek felhatalmazást a képviselő-testülettől.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a javaslatot
elfogadja és határozatra emeli:
HATÁROZAT
93/2011.(VIII.30.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Nézsa GAMESZ)
intézményvezetői állásának betöltéséig vezetői megbízást adjon.
Megbízási díj: 40.000,-Ft/hó
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester
Styevó Gábor polgármester: javasolom, hogy a Nézsa GAMESZ-hez áthelyezéssel kerüljön
át a karbantartó.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a javaslatot
elfogadja és határozatra emeli:
HATÁROZAT
94/2011.(VIII.30.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Nézsa GAMESZ)
intézményhez a karbantartó munkakör átkerüljön.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

7. Napirend tárgyalása

Turcsán Mónika jegyző: Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási,
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI.
törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) lakásfenntartási támogatásra és az aktív korúak ellátásra
vonatkozó rendelkezéseit, amelyek 2011. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Emiatt
szükségessé válna a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet önkormányzati
módosítása, illetve kiegészítése.
Jelenleg hatályos rendeletünk többször módosult.
Új szabályozási elem:
A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában
határozza meg a korábbi 150% helyett, ugyanakkor eltörli a lakásfenntartási költségek
jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírást.
A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási
szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz.
A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két további

16

alapvető intézkedést vezet be: az
egyik a támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálata, a
másik pedig annak előírása, hogy a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell
nyújtani.
Az Szt. 38. § (9) bekezdésének a)-c) pontja alapján
„A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás
jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A helyi lakásfenntartási
támogatást a települési önkormányzat a normatív, illetve az (5) bekezdésben meghatározott
lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként vagy önálló ellátásként nyújtja. Az önálló
ellátásként
nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében
a) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási
egységre számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat
rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál alacsonyabb
jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő;
b) a támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó, 100 forintra
kerekített összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál;
c) az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két alkalommal
benyújtható.”
Javaslatunk:
- önálló ellátásként nyújtandó lakásfenntartási támogatás bevezetése,
- jogosultsági feltételként az egy fogyasztási egységre jutó jövedelemhatárnak a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 250 %-ában történő megállapítása,.
- A támogatás összegének 2500 forintban történő meghatározása.
A bérpótló juttatás elnevezése 2011. szeptember 1. napjától foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra módosul.
Az új rendelet-tervezet egyéb rendelkezései alapjaiban átveszik a korábbi szabályozási
elemeket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a megküldött
rendelettervezetet vitassa meg és rendeletét alkossa meg.
Az elnök javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a javaslatot
elfogadja.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2011.(VIII.31.)
Rendelete
A szociális ellátásokról szóló 3/2009.(I.28.) számú rendelet módosításáról

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 16.§. /1/ bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: SzT), valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális
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ellátásokról szóló 3/2009.(01.28..) rendelet ( a továbbiakban:. Rendelet) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja.

1.§
A Rendelet 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ Helyi lakásfenntartási támogatás
13. §
(1) Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a lakásfenntartás elismert havi költsége a
háztartás havi jövedelmének 30%-át meghaladja.
(2) A támogatás bármilyen jogcímen – így különösen tulajdonos, bérlő, albérlő,
lakáshasználó, haszonélvező – igényelhető.
(3) Nem állapítható meg helyi lakásfenntartási támogatás,
a) ha a háztartás bármely tagja a Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyonnal rendelkezik,
b) ha a lakásra tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötöttek,
c) ha a kérelmező vagy a vele egy lakásban lakó másik személy normatív vagy
adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásra jogosult.”
(4) A lakásfenntartás elismert havi költsége: a támogatás szempontjából elismert
lakásnagyság mértékének és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi fenntartási
költségnek a szorzata.
(5) A helyi lakásfenntartás esetében az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi
fenntartási költség 450.-Ft.
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a.) ha a háztartásban egy személy lakik
35 m2
b.) ha a háztartásban két személy lakik
45 m2
c.) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2
d.) ha a háztartásban négy személy lakik
65 m2
e.) ha a háztartásban négy személynél több lakik, a d.) pontban meghatározott
lakásnagyság, és minden további személy után 5-5 m2
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(7) A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a háztartásban élők
a) jövedelmi viszonyaikat,
b) vagyoni körülményeiket,
c) lakásuk alapterületének nagyságát igazolják.
(8) A támogatás iránti kérelem a polgármesteri hivatalban használatos
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formanyomtatványon igényelhető, személyesen, postán, vagy meghatalmazott útján.
A kérelemhez mellékelni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 20.§-ában felsorolt
iratokat.
(9) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.
(10) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

2.§

A Rendelet 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. §
(1)

A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege. 2.500,-Ft.

(2) A támogatást havonta, a fogyasztói szám megjelölésével elsősorban a kérelmező által
megjelölt közüzemi, illetve egyéb szolgáltatást nyújtó szervnek kell átutalni. Lakossági
folyószámlára történő utalásra kizárólag akkor van mód, ha a kérelmező hitelt
érdemlően bizonyítja, hogy a pénzintézetnek a közüzemi költségek átutalására
megbízást adott.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni:
a) a jogosult halála esetén,
b) ha a jogosult lakóhelye megváltozik,
a változás hónapjának utolsó napjával.

3.§
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:
Nézsa, 2011.08.31.
Turcsán Mónika
jegyző
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8. Napirend tárgyalása
Wágnerné Fejes Mária könyvelő:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előirányzat-módosítások feladatonkénti bontását tételesen az előterjesztés, összesítését a
rendeletmódosítási javaslat táblázatai tartalmazzák.
Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását.
A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.
A rendelet mellékletei: 1-4. számú táblázat
Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
Rendeletalkotási javaslat:
Javaslom a Képviselő – testületnek, hogy Nézsa község Önkormányzatának 2011. évi
költségvetéséről szóló, 2/2011.(II.18.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló rendeletet
alkossa meg.
A támogató döntéshez az az SZMSZ 38. (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség
szükséges.
A rendeletalkotás az SZMSZ 40. § alapján nyílt szavazással történik.

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2011.(VIII.31.)
Rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 91. §
(1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Nézsa KÖzség Önkormányzatának
2011. évi költségvetéséről szóló, 2/2011.(II.18.) Ör. számú rendeletét (továbbiakban: rendelet)
az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő – testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét:

199.479 eFt-ról
231.594 eFt-ban,
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b.) bevételi főösszegét:

199.479 eFt-ról
207.554 eFt-ban
24.040 eFt-ban

c.) hiányát:
állapítja meg.
2. §

A rendelet 6. §-a működési, fenntartási kiadási előirányzatainak helyébe a következő
rendelkezés lép:
Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a
következők szerint határozza meg:
- működési kiadások előirányzata összesen:

171.754 eFt.

Ebből:
- személyi jellegű juttatások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- szociális célú támogatások
átadott pénzeszközök:
- működési célú hitel törlesztés
- tartalék:
- felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

85.013 eFt.
21.851 eFt.
36.573 eFt.
8.186 eFt
3.574 eFt.
8.792 eFt
7.765 eFt.
59.840 eFt

Ebből:
- felújítás
- beruházási kiadás
- fejlesztési célú hitel törlesztés

52.859 eFt
0 eFt
6.981 eFt

3.§

Kiemelt előirányzatonként eredeti, módosított és teljesítési szempontból az
1. sz. melléklet tartalmazza az előirányzat módosításokat.

4. §

Szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként, illetve teljesítési szempontból a 2.sz. melléklet
tartalmazza az eredeti, módosított és tényleges bevételeket.

5. §
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Szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként, illetve teljesítési szempontból a 3.sz. melléklet
tartalmazza az eredeti, módosított és tényleges kiadásokat.

6. §
Kiemelt előirányzatonként eredeti, módosított és tényleges teljesítési szempontból a
4.sz.melléklet tartalmazza 2011. év egyszerűsített pénzforgalmi adatait.
7.§
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba

Styevó Gábor
polgármester

KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
2. Munkaadói járulék
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások
5. Végleges pénzeszk..átadás egyéb tám.
6. Felújítás
7. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése
9. Hitelek, értékpapírok kiadásai
10. Pénzforgalom nélküli kiadások
11. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
12. Továbbadási lebony. célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Turcsán Mónika
jegyző

Eredeti

Módosított

Tény

78 030
20 479
34 643
3 064
3 423
52 859

85 013
21 851
36 573
8 186
3 574
52 859

0
6 981
0
0
0

0
15 773
7 765
0
0

43 898
11 005
16 930
7 059
1 362
3 962
0
0
9 292
0
4 000
0

199 479

231 594

97 508

7 752
50 780
4 000
55 874

10 752
50 780
4 000
74 910

7 386
26 551
387
39 861

12 020

22 089

17 613

44 945
24 040
68

44 945
24 040
78

5 739
0
0

BEVÉTELEK
13. Intézményi működési bevételek
14. Önkormányzat sajátos működési bevételek
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
16. Önkormányzat ktg.vetési tám.
17. Támogatások, kiegészítések, átvett
pénzeszközök
18. Támog.értékű felhalmozási bevételek
19. Hitelek, értékpapírok bevételei
20. Pénzforgalom nélküli bevétel
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0
0

0
0

0

199 479

231 594

97 537

21. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
22. Továbbadási lebony. célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Nézsa Község Önkormányzata

3. sz.

ad

2011. évi eredeti
ei.

2011. évi
módosított ei.

2011. I. félévi telj.

562912 Óvodai intézményi közétkeztetés
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
Összesen:

2
1 878
516
1 987
4 381

2
1 878
516
1 987
4 381

2
857
192
1 784
2 833

100,
45,9
37,2
89,7
64,6

562913 Iskolai intézményi közétkeztetés
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
Összesen:

1
1 794
485
1 604
3 883

1
1 794
485
1 604
3 883

1
700
166
833
1 699

100,
39,0
34,2
51,9
43,7

841126 Önkorm.ig.tevék.
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Öszesen:

5
14 228
3 604
8 192
3 328
29 352

5
14 228
3 604
9 382
3 328
30 542

5
6 474
1 820
4 864
1 116
14 274

100,
45,5
50,5
51,8
33,5
46,7

614

614

278

25
6
278

25
7
100

100,
116,
40,0

278

309

132

42,7

1 625

1 625

670

41,2

382101 Települési hulladékok kezelése, köztiszt.
- Dologi kiadás

2011. telje

841127 Tel.kisebbs.önkormányz.igazg.tevék.
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen :
841402 Közvilágítás
- Dologi kiadás
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841403 Város - és községgazdálkodási szolgáltatás
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:

3
1 303
380
2 216

7
2 965
380
2 216

7
3 123
78
642

100,
105,
20,5
28,9

3 899

5 561

3 843

69,1

11
23 368
6 329
1 819
31 516

11
23 706
6 329
1 823
31 858

11
12 303
3 330
877
16 510

100,
51,9
52,6
48,1
51,8

13
30 384
8 001
9 800

6
13 198
3 434
9 906

6
6 091
1 243
3 644

100,
46,1
36,2

48 185

26 538

10 978

41,3

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendsz.
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
Összesen:

9
17 561
4 656
14
22 231

9
8 631
2 709
7
11 347

100,

855911 Általános iskola napközi
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
Összesen:

1
2 108
568
2
2 678

1
1 051
282
1
1 334

100,
49,8
49,6
50,0
49,8

1
1 346
365
813

1
1 346
365
813

1
649
175
202

100,
48,2
47,9
40,6

2 524

2 524

1 026

40,6

95

246

246

100,

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
Összesen:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendsz.
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:

862102 Háziorvosi szolgálat
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:

58,1
50,0
51,0

862301 Fogorvosi alapellátás
- Átadott pénzeszközök:
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869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás
- Dologi kiadások:

889921 Szociális étkeztetés
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:

890441 Rövid időt.közfoglalkoztatás
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:

7

7

1

14,2

1 037

1 037

500

48,2

1 037

1 037

500

48,2

2
2 425
327

2
2 425
327

2
891
12

100,
36,7
3,6

2 752

2 752

903

32,8

2
1 118
16

2
1 117
15

100,
99,9
93,7

1 134

1 132

99,8

3
1 343
129

3
1 344
129

100,
100,
100,

1 472

1 473

100,

110
457

674
2 807

674
2 807

100,
100,

592
1 159

452
2 593
6 526

452
2 593
6 526

100,
100,
100,

700

700

573

81,8

890442 Bérpótló jutt. jogosultak hosszabb fogl.
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
Összesen:
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
Összesen:

882111 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
-Áp.díj. jár.
- Ápolási díj
- Rendszeres lakásfenntartási támogatás
- Rend. áll. tám.
- Bérpótló juttatás
Összesen :

882122 Eseti pénzbeli szociális ellátások
- Lakásfenntartási támogatás
- Átmeneti segély
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- Temetési segély
- Közgyógy igazolványok utáni befizetés
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- Egyéb eseti segélyezési formák
Összesen:
882118 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- Óvodáztatási tám.
Összesen:
910123 Könyvtári szolgáltatás
- Dologi kiadás
910502 Művelődési házak tevékenysége
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
Összesen:

150
1 100

150
1 100
319

55
251
318

36,6
22,8
99,6

1 950

2 269

1 197

52,7

65

65

65

65

10
10

15,3

25

25

11

44,0

1
1 304
362
2 326
3 992

1
1 318
362
2 326
4 006

1
642
173
576
1 391

100,
48,7
47,7

2 218
2 179

76,1
24,7

34,7

7 765

Céltartalék
Ebből:
- Államháztartási tartalék
Működési célú hitel kamata

2 300
-

2 914
8 792

Működési célú hitel visszafizetés

4 000

Függő, átfutó kiadások
39

51

51

100,

139 639

171 754

86 433

50,3

52 859

52 859

3 962

7,5

6 981

6 981

7 113

101,

59 840

59 840

11 075

18,5

199 479

231 594

97 508

42,1

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Felújítás
Beruházási kiadások
Felhalmozási célú hitel törlesztés

ezer
forint
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulék

Eredeti

Módosított

előirányzat
78 030
85 013
20 479
21 851

Teljesítés
43 898
11 005
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Dologi és egyéb folyó kiadások
Támogatásértékű működési kiadások,egyéb támogatás
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások, egyéb támogatások
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

34 643
2 828
595

36 573
2 828
746

16 930
794
568

3 064

8 186

7 059

52 859

52 859

3 962

192 498

223 829

84 216

6 981

6 981

7 113

8 792

2 179

6 981

15 773

9 292

199 479

223 829

93 508

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )
Hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú hitelek
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
Egyéb finanszírozás kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
Költségvetési pénzforgalmi és finanszírozási kiadások összesen (13+18)
Pénzforgalom nélküli kiadások
Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások)

7 765

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…22) :
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Támogatásértékű bevétel
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek
Támogatások, kiegészítések
32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

4 000
199 479

231 594

97 508

7 752
50 780
12 020

10 752
50 780
22 089

7 386
26 551
17 613

4 000

4 000

387

44 945

44 945

5 739

55 874
55 874

74 910
74 910

39 861
39 861

175 371

207 476

97 537

24 040

24 040

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

Hosszúlejáratú hitelek felvétele
Rövidlejáratú hitelek felvétele
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevégtelei
Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)
Költségvetési pénzforgali és fianszírozási bevételek összesen (36+41)
Pénzforgalom nélküli bevételek
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

24 040

24 040

199 411

231 516

68

78

199 479

231 594

97 537

- 17 059

- 24 040

13 321

17 059

8 267

- 9 292

97 537

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN( 42+….+45):
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)
Továbbadási (lebonyolítási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
Finanszírozási műveletek eredménye(41-18)
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

- 4 000
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9. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester:
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 Nézsa községi Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót – mely
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, valamint a
2/2011. (II. 18.) Ör. számú rendelet alapján készült – az alábbiak szerint terjesztem elő:
Wágnerné Fejes Mária könyvelő részletesen ismeretei rendelet-tervezet mellékleteit.
A polgármester beterjesztette z államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése
alapján a 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kéri a tájékoztató
megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt.
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének
teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.
A támogató döntéshez az SZMSZ 38.§. (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges
A határozathozatal az SZMSZ 40.§ alapján nyílt szavazással történik.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 5 igen 1
tartózkodás) a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:
HATÁROZAT
95/2011.(VIII.30.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének
teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: a polgármester

10. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: javasolom az ÖNHIKI pályázat ismételt benyújtását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a javaslatot
elfogadja és határozatra emeli:
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HATÁROZAT
96/2011.(VIII.30.) önk.
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról

1. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú mellékletének 2. pontja alapján
(továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.
2. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.
IV.

V.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1137 fő.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 5.000 ezer Ft összegű bevételt tervez
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 13.213 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
b) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

Fal-Épszer Kft. által benyújtott fizetési meghagyás ügyében a közjegyző felé befizettünk
15.000,-Ft díjat. Javasolom, hogy írjunk kérelmet, a Fal-Épszer Kft-nek, hogy a augusztus 31ig vállalt fizetési kötelezettségünkre 2-3 hónap halasztást engedélyezzen.
A sportöltöző pályázat előfinanszírozott, ebből ki tudnánk fizetni a tartozásunkat.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a javaslatot
elfogadja és határozatra emeli:
HATÁROZAT
97/2011.(VIII.30.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 2-3
hónapos fizetési halasztást kérjen a Fal-Épszer Kft-től.
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta a Fal-Épszer Kft-vel
1/2011.(I.26) számú határozata alapján 2011.02.18-án megkötött megállapodásban vállalt
kötelezettségeit.
A megállapodás 2. pontjában vállalt kötelezettségének az Önkormányzat 2011. augusztus 31ig a rendkívül nehéz pénzügyi helyzete és átmeneti likviditási gondjai miatt nem tud eleget
tenni.
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A képviselő testület vállalja, hogy a megállapodás 2. pontban fennálló fizetési
kötelezettségének 60 napon belül legkésőbb 2011.október 31-ig hiánytalanul eleget tesz, azaz
3.392.061.-Ft összegű AM8SA 5440920 számú számlát kiegyenlíti.
A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a Fal-Épszer Kft.
képviselőjével a fizetési határidő meghosszabbítására vonatkozóan állapodjon meg, a
módosított megállapodást kösse meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester

Ingatlan vásárlási kérelem:
Surányi Katalin nézsai lakos és Balázs Gábor kérelmet nyújtottak be. A Nézsa, Mindszenti
út 1/a hsz.-ú Ingatlan és a játszótér közötti önkormányzati területből 1000-1200 m2 részt
szeretnének megvásárolni családi ház építése céljára.
Ismertetésre kerül Koczka László műszaki főelőadó előterjesztése.
A Képviselő-testület javasolja 1000m2 terület eladását az alábbi feltételekkel:
- vételár: 800.000,-Ft + Áfa + a rendezési terv módosításának költsége + ügyvédi díj.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a javaslatot
elfogadja és határozatra emeli:
HATÁROZAT
98/2011.(VIII.30.) önk
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező Nézsa 413/3 hrsz-ú ingatlan területéből, amely jelenleg zöldterület (közpark)
besorolású 2000m2 területből 1000m2 nagyságú területet értékesít,
Surányi Katalin (2618. Nézsa, Petőfi út 30.) és Balázs Gábor vevők részére lakóház építése
céljára.
A vételi ajánlat: 600.000,-Ft+ÁFA + a Településrendezési Terv módosításának költsége +
ügyvédi díj.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: a polgármester

Koncz István megbízott igazgató a továbbképzési normatíva terhére vezetői képzésre
iratkozott be.

Mozgókönyvtári eszközbeszerzésre július 22-ével érkeztek árajánlatok.
A mozgókönyvtári eszközbeszerzéssel kapcsolatban az alábbi javaslatot teszem.
A pályázatban szereplő eszközök bútorzat, beszerzésére három cég adott ajánlatot melyek a
következők:
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Cégnév
Alex Fémbútor Kft.
Fair Play Trade Kft.
Balázs- Diák Kft.

Székhely
Zsámbék, Magyar u. 21-23
Budapest Lokátor u. 7.
Budapest, Csányi L. u. 34.

Ajánlati ár (nettó+áfa) Ft
1.460.400.-+365.100.1.531.520.-+382.880.1.345.840.-+336.460.-

Mindhárom ajánlat tartalmazza a pályázatban előírt bútorokat, és határidőben 2011. augusztus
31-ig az eszközök leszállításra kerülhetnek.
A pályázatnak befejezési, határideje 2011. 08.31.
Javaslom a legalacsonyabb összegű ajánlat elfogadását, melyet a Balázs- Diák Kft. adta.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
HATÁROZAT
99/2011.(VIII.30.) önk
NÉZSA Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balázs-Diák Kft.
mozgókönyvtári bútor eszközök beszerzésére adott árajánlatát, melynek összege: 1.345.840.Ft + 336.460.-Ft áfa azaz bruttó 1.682.300.-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és a szállítási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Styevó Gábor polgármester,
Turcsán Mónika jegyző: a Polgármesteri Hivatalban az adóügyi álláshely megüresedik. Az
állás betöltésére pályázatot kell kiírni. A Képviselő-testület kíván-e a hivatal létszámkeretén
változtatni?
Zachar Zénó alpolgármester: az állást be kell tölteni, a munka nem állhat meg.
A Képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal és tudomásul veszi, hogy az álláshely
meghirdetésre kerül.
Az elnök az ülést 22:00 órakor bezárja és a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
K.M.F.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
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